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voorwoord

Grote doorbraken in vele takken van de wetenschap zijn vaak het gevolg van een eer-
ste droom of concept. Als zo’n droom werkelijkheid wordt met realisatie van een grote 
faciliteit, dan blijken vervolgens de doorbraken er ook te komen. Denk bijvoorbeeld 
aan de grote deeltjesversnellers die doorbraken in fundamentele natuurkunde reali-
seren, of de Rosetta-missie die voor het eerst op een komeet is geland en die nieuw 
inzicht geeft in het ontstaan van ons zonnestelsel. Of de nieuwe krachtiger fusiereactor 
in ontwikkeling die wellicht op termijn zal leiden tot alternatieve energievoorziening; 
of de realisatie van bemande duikboten voor de diepste diepzee die leidde tot de ont-
dekking van unieke ecosystemen gedreven door hydrothermale energie.

Voor nieuwe doorbraken in de moderne wetenschap is de beschikbaarheid van 
geavanceerde onderzoeksfaciliteiten cruciaal. Dit geldt niet alleen zoals in boven-
staande voorbeelden voor de natuurwetenschappen, maar voor alle vakgebieden. Ook 
in de geestes- en maatschappijwetenschappen bieden grootschalige onderzoeksfacili-
teiten nieuwe kansen om wetenschappelijke grenzen te blijven verleggen. Denk eens 
aan de massale hoeveelheden teksten, afbeeldingen en audiovisuele bestanden die in 
hoog tempo digitaal beschikbaar komen. Om de wetenschappelijke potentie van zulke 
“Big Data” optimaal te kunnen benutten, zijn nieuwe geavanceerde digitale middelen 
voor onderzoek en visualisatie nodig.

Deze grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn zeer kostbaar. Zorgvuldige planning 
en keuzes zijn daarom noodzakelijk. Het onderwerp zal de komende jaren dan ook 
nadrukkelijk op de politieke en bestuurlijke agenda staan. De KNAW wil rond dit 
onderwerp een enthousiasmerende en stimulerende rol spelen door wetenschappers 
in Nederland te inspireren tot het maken van plannen voor de bouw en exploitatie van 
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grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Met dit initiatief willen we bereiken dat Neder-
landse wetenschappers kunnen “dromen” en ambities rond grootschalige onderzoeks-
faciliteiten ontwikkelen.

Tot ons genoegen hebben Nederlandse wetenschappers in groten getale gehoor gege-
ven aan onze oproep mee te denken over de vraag welke grote onderzoeksfaciliteiten 
wenselijk zijn voor nieuwe ontwikkelingen aan de grenzen van de wetenschap én 
de internationale positionering van sterke Nederlandse onderzoeksgroepen. In deze 
KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten treft u een selectie van de voor-
stellen aan. We hebben ons hierbij gericht op ideeën voor faciliteiten die nog in het 
beginstadium van ideevorming zijn en waarin Nederland een leidende rol kan hebben. 
De manier van denken over grootschalige onderzoeksfaciliteiten en de ervaring met 
het opzetten ervan verschilt sterk per vakgebied, maar ook de omvang en de werk-
wijze van de faciliteiten. Om te voorkomen dat dromen alleen luchtkastelen blijven, is 
na eerste selectie een aantal voorstellen verder uitgewerkt en op eerste haalbaarheid 
onderzocht.

De KNAW heeft met dit proces geprobeerd om partijen bij elkaar te brengen en erva-
ring te delen. We zien deze agenda als broedkamer van de faciliteiten van de toekomst 
en de rol van Nederland in de ontwikkeling daarvan. Deze agenda is daarmee comple-
mentair aan en een aanvulling op het werk van de permanente commissie grootscha-
lige wetenschappelijk onderzoeksinfrastructuur van NWO. Ook is agenda complemen-
tair aan de Nationale Wetenschapsagenda, waarin immers gevraagd wordt om een 
extra investering in infrastructuur en jong talent.

Deze agenda is geen eindproduct, maar een eerste stap in een proces. Grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten vergen ambitie, enthousiasme en uithoudingsvermogen. We 
roepen Nederlandse wetenschappers op om elkaar verder te inspireren en de ontlui-
kende ideeën met kracht en enthousiasme verder te ontwikkelen. Onze droom is dat 
deze KNAW-Agenda voor de politiek een inspiratiebron zal zijn die mede richting geeft 
aan een verdere versterking van de wetenschap in Nederland. Als KNAW zullen wij 
ons hier in ieder geval krachtig voor blijven inzetten.

José van Dijck 
President KNAW



Positionering van de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten. De KNAW-
Agenda richt zich op faciliteiten in het beginstadium van de ideevorming. De KNAW wil 
de zaadjes planten voor onderzoeksfaciliteiten die in de toekomst kunnen uitgroeien tot 
‘volwassen’ faciliteiten waar de wetenschappelijke vruchten van geplukt kunnen worden. 
Naarmate de voorstellen meer uitgewerkt worden, kunnen ze op een nationale of Euro-
pese roadmap komen. Credits: WAT ontwerpers Utrecht/Blackbookstudio. 
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samenvatting

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn belangrijk voor wetenschappelijke vooruit-
gang en versterking van vakgebieden. Ze dragen bovendien sterk bij aan innovatie en 
het oplossen van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken rond gezondheid, 
milieu, klimaat, veiligheid en beschaving. Veel vragen uit de Nationale Wetenschapsa-
genda (NWA) zijn zonder geavanceerde faciliteiten niet te beantwoorden. Gezien de 
benodigde investeringen en de lange ontwikkeltijden is het belangrijk om in een vroeg 
stadium na te denken welke faciliteiten de Nederlandse wetenschap in de toekomst 
nodig heeft. Vrijwel iedere faciliteit begint met een ambitieus idee over de manier 
waarop een bepaalde wetenschappelijke vraag wellicht ontrafeld zou kunnen worden. 
Nu is het moment om de basis voor de faciliteiten van de toekomst te leggen. Daarom 
is de KNAW gestart met het proces rond een KNAW-Agenda grootschalige onderzoeks-
faciliteiten. Met dit initiatief wil de KNAW de Nederlandse wetenschappers, en met 
nadruk de jonge generatie, weer inspireren om plannen te maken voor de bouw en 
exploitatie van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Deze publicatie is het tastbare 
eindproduct van dit proces.

Wat is de agenda?

De KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten bevat een selectie van der-
tien grote onderzoeksfaciliteiten waarvan de KNAW vindt dat die in de iets verdere 
toekomst – rond of na 2025 - wenselijk zijn voor vernieuwend wetenschappelijk werk 
aan de grenzen van onze kennis én daarmee bijdragen aan de internationale positio-
nering van sterke Nederlandse onderzoeksgroepen. 

De tijdshorizon geeft al aan dat het daarbij gaat om ideeën voor faciliteiten die nog in 
het beginstadium van ontwikkeling of ideevorming zijn, niet om faciliteiten die al op 
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summary

Large-scale research facilities are important for scientific progress and to support dis-
ciplines. They also make a sizeable contribution to innovation and to solving a number 
of major societal issues related to health, the environment, climate change, security 
and civilisation. Many of the questions posed in the Dutch National Research Agenda 
will be impossible to answer without advanced research facilities. Because such facili-
ties require an enormous investment and take a long time to develop, it is important to 
consider early which facilities will be required by Dutch researchers in the future. Vir-
tually every facility starts with an ambitious idea about the best way to tackle a certain 
research question. Now is the time to lay the foundations for the facilities of the future. 
That is why the Academy started working on an Agenda for Large-scale Research Facil-
ities. By taking this step, the Academy hopes to inspire Dutch researchers, especially 
the younger generation, to develop plans for constructing and operating large-scale 
research facilities. The present publication is the tangible end product of its work.

What is the Agenda?

The Academy Agenda for Large-scale Research Facilities identifies thirteen large-scale 
research facilities that the Academy thinks will be desirable in the somewhat distant 
future – around or after 2025 – for innovative research at the forefront of knowledge 
and that will also help position high-profile Dutch research groups in international 
science. 

As the time horizon suggests, the aim is to study ideas for facilities that are still in 
the early stages of development or exploration, and not facilities that could be put 
on the national or European roadmap in the near future. Inclusion in the national or 
European roadmap is a prerequisite for a facility that wishes to receive funding. To 
qualify for funding, the initiators must submit highly detailed proposals that are then 
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korte termijn op de nationale of Europese roadmap zouden kunnen komen. Voor faci-
liteiten die financiering willen ontvangen, is opname op de nationale of Europese road-
map vaak een eerste vereiste. Om voor financiering in aanmerking te komen, moeten 
de initiatiefnemers grondig uitgewerkte voorstellen indienen die worden getoetst op 
tal van criteria. Dit betekent dat alleen plannen die ‘volwassen’ zijn roadmap funding 
kunnen krijgen. De praktijk leert dat het vele jaren kan duren voordat een voorstel 
voor een faciliteit is gegroeid van ideestadium tot een ‘volwassen’ voorstel. De KNAW-
Agenda is daarmee complementair aan de nationale en de Europese roadmap en zal 
hopelijk fungeren als kraamkamer voor faciliteiten op toekomstige roadmaps.

De faciliteiten van de KNAW-Agenda

De dertien geselecteerde faciliteiten in willekeurige volgorde (zonder rangschikking) 
zijn:

1. M3: Molecuul <––> mens <––> maatschappij, een interdisciplinaire data infrastruc-
tuur voor populatieonderzoek

2. DESIDERIA: een flexibele semantische infrastructuur voor digitale exploratieve 
tekstanalyse

3. ADVANT: een geavanceerd programma voor video analyses
4. Health RI: een grootschalige infrastructuur voor ‘personalised medicine & health’ 

onderzoek
5. Bioscopy: een grootschalige gedistribueerde infrastructuur om de bouwstenen 

van het leven te bestuderen op de schaal van levende cellen
6. MORP: een multifunctioneel onderzoeksplatform voor oceaanonderzoek
7. Ruisdael Observatorium: een faciliteit voor atmosfeeronderzoek boven Nederland
8. FEL-NL: een vrije elektronlaser infrastructuur voor onderzoek met zachte rönt-

genstraling
9. 60 Tesla DC: een magneetsysteem met een continue veldsterkte van 60 Tesla
10. Einstein Telescoop: faciliteit voor het meten van zwaartekrachtgolven op aarde
11. LISA: faciliteit voor het meten van zwaartekrachtgolven in de ruimte
12. Radio 2025: faciliteit voor radioastronomie met LOFAR 2.0
13. EPICS: instrument op de European Large Telescope voor onderzoek aan planeten 

buiten ons zonnestelsel
 
In deze publicatie wordt voor niet-ingewijden geschreven wat de faciliteiten behelzen 
en welke wetenschappelijke vragen ermee beantwoord kunnen worden. De meer diep-
gravende voorstellen van de indieners zijn te zien op de website van de KNAW.
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tested on numerous different criteria. This means that only ‘mature’ plans can receive 
roadmap funding. Experience shows that it can take many years before a proposal 
for a facility is sufficiently ‘mature’. The Academy Agenda therefore complements the 
national and European roadmap by functioning as a nursery for facilities on future 
roadmaps.

Facilities listed in the Academy Agenda

The thirteen selected facilities are listed below, in random order:

1. M3: From Molecule to Society and Back, an interdisciplinary data infrastructure 
for population research

2. DESIDERIA: a flexible semantic infrastructure for digital exploratory text analysis
3. ADVANT: an advanced programme for video analyses
4. Health RI: a large-scale infrastructure for personalised medicine & health 

research
5. Bioscopy: a large-scale distributed infrastructure for studying the building blocks 

of life in living cells
6. MORP: a multifunctional research platform for oceanic research
7. Ruisdael Observatory: a facility for atmospheric research above the Netherlands
8. FEL-NL: a soft X-ray free-electron laser research infrastructure
9. 60 Tesla DC: a magnet system with a continuous field strength of 60 Tesla
10. Einstein Telescope: a gravitational wave observatory on Earth
11. LISA: a gravitational wave observatory in space
12. Radio 2025: a radio astronomy facility to study signals from the deep Universe 

with LOFAR 2.0
13. EPICS: an instrument on the European Large Telescope for studying planets 

beyond our solar system
 
This publication describes in layman’s terms what these facilities entail and which 
research questions they can address. The more detailed proposals are presented on 
the Academy’s website.

The committee found three of the proposals exceptionally interesting but of a different 
nature than the thirteen ultimately selected. They are included as ‘honourable men-
tions’.

• Smart*Light: a tabletop synchrotron
• Netherlands Center for Neurotechnology
• Neurophotonics Institute
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Drie voorstellen vond de commissie bijzonder interessant maar van een andere cate-
gorie dan de dertien geselecteerden. Deze zijn opgenomen als ‘eervolle vermelding’.

• Smart*Light: Een tafelmodel synchrotron
• Netherlands Center for Neurotechnology
• Neurofotonica Instituut

Proces van en met wetenschappers

Minstens zo belangrijk als het tastbare eindproduct met de dertien faciliteiten was 
de weg ernaar toe. Bij het opstellen van de KNAW-Agenda is een bottom-up-proces 
gevolgd waarbij tal van wetenschappers waren betrokken. In het voorjaar van 2015 
heeft de commissie de hele Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap opgeroepen 
hun ideeën voor ‘gedroomde’ faciliteiten in te sturen. Hiervoor was veel belangstel-
ling en de oproep heeft geresulteerd in 48 korte beschrijvingen van gewenste facili-
teiten, verdeeld over alle terreinen van de wetenschap. Hiervan zijn er uiteindelijk 27 
geselecteerd voor verdere uitwerking. Omdat er veel synergie zat tussen een aantal 
voorstellen heeft de commissie de indieners dringend aangeraden gezamenlijk een 
voorstel uit te werken. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd om dit proces te 
faciliteren. Hierdoor zijn in verschillende domeinen – en soms tussen domeinen – 
multidisciplinaire geclusterde voorstellen ontstaan. Om de voorstellen een stap verder 
te helpen bij de verdere uitwerking is budget beschikbaar gesteld waarmee indieners 
bijvoorbeeld hun ideeën verder op (technische) haalbaarheid konden onderzoeken. 
Dit proces heeft geresulteerd in achttien uitgewerkte voorstellen waarvan de commis-
sie er, met hulp van experts van KNAW en De Jonge Akademie, dertien heeft beoor-
deeld als passend in de gedachte van de KNAW-Agenda. De commissie benadrukt dat 
de agenda niet statisch is; in de komende jaren zullen nieuwe ideeën opkomen.

De commissie doet tot slot een vijftal meer algemene aanbevelingen.

aanbeveling 1
Een grootschalige onderzoeksfaciliteit verschilt op een aantal essentiële punten van 
een onderzoeksprogramma of onderzoeksinstituut. Bij het ontwikkelen van voorstel-
len wordt aangeraden om het karakter van een voorstel met zorg te overwegen en 
vervolgens expliciet te verwoorden. Hierbij kan de lijst met karakteristieken van ieder 
type instrument die de KNAW in dit rapport heeft opgesteld helpen.

aanbeveling 2
In veel grote onderzoeksfaciliteiten is sprake van het opslaan en verwerken van grote 
hoeveelheden gegevens. Dit vergt specialistische en actuele kennis op het gebied van 
informatica. In sommige consortia is in de eerste fase zulke expertise nog weinig of 
niet betrokken. Bij de verdere uitwerking wordt aangeraden om zulke informaticaex-
perts op te nemen in het ontwikkelteam.
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By and with researchers

The path leading to the end product was at least as important as the tangible end 
product, the thirteen facilities. In drafting its Agenda, the Academy worked in a bottom 
up process by involving numerous researchers. In the spring of 2015, the commit-
tee called on the entire Dutch research community to send in their ideas for ‘dream’ 
facilities. The response was significant and resulted in forty-eight brief descriptions 
of potential facilities across all areas of science. Of these, twenty-seven were ulti-
mately selected as finalists. Because there were synergies between various proposals, 
the committee urged their teams to develop a joint proposal. The committee also 
organised meetings to facilitate this process. As a result, multidisciplinary, clustered 
proposals emerged in and even between various domains. To help the applicants take 
their proposals a step further, the Academy provided them with a budget, for exam-
ple to examine the feasibility – technical or otherwise – of their ideas. This resulted 
in eighteen detailed proposals. The committee, aided by experts at the Academy and 
The Young Academy, judged thirteen of these to be compatible with the concept of the 
Academy Agenda. The committee wishes to emphasise that the Agenda is not meant to 
be static, and that new ideas will emerge in the years ahead.

The committee also made five recommendations of a more general nature.

recommendation 1
A large-scale research facility differs from a research programme or research institute 
on a number of essential points. The committee advises those developing proposals 
to consider the nature of their proposal carefully and then to articulate that nature 
in explicit terms. It may be helpful to refer to the list of characteristics of each type of 
instrument that the Academy has included in this report.

recommendation 2
Many large-scale research facilities store and process large quantities of data. That 
requires specialist, cutting-edge knowledge of informatics. In the first phase of this 
procedure, some of the consortia had little or no expertise in this area. The committee 
recommends that proposers include informatics experts in the development team in 
the subsequent phases.
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aanbeveling 3
Het ontwikkelen van de ideeën voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten tot volledig 
uitgewerkte en volwassen voorstellen vergt nog jaren van onderzoek en ontwikkeling. 
De hiervoor benodigde bedragen liggen in de orde van 5% van de bouwkosten. Hier-
voor zijn zowel nationaal als Europees vrijwel geen financieringsmogelijkheden. Dit 
remt de ontwikkeling van deze faciliteiten. De overheid wordt aangeraden om een in-
strument voor financiering van deze vroege fase te realiseren op basis van peer review.

aanbeveling 4
Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn uitermate kostbaar. De meeste faciliteiten 
vergen meerjarige investeringen die vaak in internationaal samenwerkingsverband 
moeten worden gerealiseerd. Het budget dat NWO momenteel beschikbaar heeft voor 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten is te gering om zelfs maar een klein deel van de 
dromen te realiseren. Gezien het groeiende belang van grote faciliteiten in het natio-
nale en mondiale wetenschappelijke landschap, wordt de overheid aangeraden om het 
budget voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten aanzienlijk te verhogen.

aanbeveling 5
Gezien de benodigde investeringen zullen keuzes gemaakt moeten worden welke faci-
liteiten gewenst zijn en eventueel in welke volgorde. Wetenschappers moeten de ko-
mende jaren per wetenschapsgebied prioriteit aanbrengen in de gewenste faciliteiten. 
Dit zou een vast onderdeel moeten worden van de sectorplannen en visiedocumenten 
die in verschillende gebieden en bij de verschillende instellingen gemaakt worden.
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recommendation 3
It takes many years of R&D to turn ideas for large-sale research facilities into complete 
and mature proposals. The budget necessary to do so amounts to approximately 5% 
of the actual cost of construction. There are almost no sources of funding available for 
this R&D at either the national or the European level. This lack of funding impedes 
the development of such facilities. The committee advises the government to create a 
funding instrument to support this early stage of development, based on a peer review 
model.

recommendation 4
Large-scale research facilities are extremely expensive. Most facilities require a long-
term investment that only an international alliance can make possible in many cases. 
NWO’s current budget for large-scale research facilities is too small to achieve even a 
small part of such dreams. In view of the growing importance of large-scale facilities in 
the national and global research landscape, the committee advises the government to 
raise the budget for such facilities considerably.

recommendation 5
Given the scale of investment required, it will be necessary to choose which facilities 
are needed most and, possibly, in which order. In the years ahead, researchers must 
prioritise the necessary facilities in each field. This prioritisation should be a perma-
nent component of the sector plans and strategic agendas drawn up in the various 
fields and by the various institutions.
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1. inleiding

Science may set limits to knowledge but should not set limits to imagination. 
Bertrand Russell (1872-1970)

1.1 Inleiding

Voor u ligt de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Deze agenda bevat 
een selectie van grote onderzoeksfaciliteiten die naar mening van de KNAW in de iets 
verdere toekomst - rond of na 2025 - wenselijk zijn voor vernieuwend wetenschappe-
lijk werk aan de grenzen van onze kennis én daarmee bijdragen aan de internationale 
positionering van sterke Nederlandse onderzoeksgroepen. Het gaat hierbij nadrukke-
lijk om ideeën voor faciliteiten die nog in het beginstadium van ontwikkeling of idee-
vorming zijn, niet om faciliteiten die al op korte termijn op de nationale of Europese 
roadmap zouden kunnen komen.

1.2 Waarom een KNAW-Agenda?

Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn belangrijk voor wetenschappelijke voor-
uitgang en versterking van vakgebieden. De Nobelprijs voor de natuurkunde in 2013 
werd toegekend aan François Englert en Peter Higgs voor hun voorspelling van het 
bestaan van het zogenaamde Higgs Boson. Het bestaan van dit deeltje is cruciaal in 
de beschrijving van het standaardmodel van de deeltjesfysica. Hoewel al voorspeld 
in 1964 kon het experimenteel pas aangetoond worden in 2012 door uiterst gecom-
pliceerde metingen in de ATLAS- en CMS-detectoren van de Large Hadron Collider, 
de grootste deeltjesversneller ter wereld van de European Organization for Nuclear 
Research (CERN). De grootschalige faciliteiten zijn bovendien cruciaal bij de beant-
woording van grote maatschappelijke vragen op het terrein van gezondheid, milieu, 
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klimaat, veiligheid en beschaving. Veel vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA) zijn zonder deze geavanceerde faciliteiten niet te beantwoorden.

Gezien de benodigde investeringen is een langetermijnvisie noodzakelijk, met duide-
lijke keuzes en een zorgvuldige planning. De doorlooptijd bij de ontwikkeling van dit 
soort faciliteiten is echter zodanig lang dat nu het moment is om ambitieuze plannen 
voor de toekomst te maken. Bovendien kan men internationale kansen alleen sturen 
en benutten als duidelijk is waar de nationale prioriteiten liggen. In 2015 heeft de 
KNAW daarom dit agendaproces gestart. Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over 
een proces omdat de weg naar de agenda minstens zo belangrijk is als het product zelf.

In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het proces er heeft uitgezien. Met dit initiatief 
heeft de KNAW geprobeerd om wetenschappers in Nederland te inspireren om plan-
nen te maken voor de bouw en exploitatie van grootschalige onderzoeksfaciliteiten. 
De Akademie wilde hiermee bereiken dat Nederlandse wetenschappers wensen en 
ambities gingen formuleren over de gedroomde grootschalige onderzoeksfaciliteiten 
van de toekomst.

1.3 Grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Wat grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn, verschilt uiteraard per vakgebied. Het 
kan gaan om grote telescopen of meetinstrumenten, maar evengoed om faciliteiten 
voor ontsluiting van archieven en collecties. Het gaat in ieder geval over faciliteiten die 
zodanig kostbaar of complex zijn dat geen enkele universiteit deze alleen kan realise-
ren en samenwerking op nationaal, Europees of zelfs mondiaal niveau noodzakelijk is. 
In praktijk blijkt het nog niet eenvoudig om precies aan te geven wat een grootschalige 
onderzoeksfaciliteit is. Hier wordt in hoofdstuk 4 verder op ingegaan.

Bij een grootschalige faciliteit denken veel mensen automatisch aan een gebouw met 
geavanceerde apparatuur. Veel faciliteiten in de geestes- en sociale wetenschappen zijn 
echter gericht op het ontsluiten van grote dataverzamelingen en hebben een gedis-
tribueerd karakter. Een voorbeeld hiervan is de European Social Survey (ESS) waarin 
de attitudes, overtuigingen en gedragspatronen van verschillende populaties in meer 
dan dertig landen worden verzameld en ontsloten. Ook zijn er grote verschillen in de 
governance structuur en de wijze van financiering. Deelname aan sommige faciliteiten 
is zelfs geregeld door intergouvernementele verdragen. Alleen door als land zelf ook 
een bijdrage te leveren aan instrumenten kan men als volwaardige partner deelnemen 
aan de grootste internationale faciliteiten.
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Belang van grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Het is evident dat grootschalige onderzoeksfaciliteiten belangrijk zijn voor de beant-
woording van wetenschappelijke vragen. Het belang van dit soort faciliteiten is echter 
veel breder. De aanwezigheid van een unieke onderzoeksfaciliteit heeft een sterke 
aantrekkingskracht op jong wetenschappelijk talent en kan een sleutelrol spelen in het 
bijeenbrengen van wetenschappers, onderzoeksfinanciers, politici en industrie rond 
grote interdisciplinaire vraagstukken. De faciliteit dient in veel gevallen als een uniek 
expertisecentrum waar wetenschappers, ingenieurs en projectmanagers gezamenlijk 
werken aan kennisontwikkeling, technology transfer en innovatie. Synchrotrons zijn 
een mooi voorbeeld van faciliteiten waar multidisciplinaire onderzoekers - van funda-
mentele natuurkunde tot medische wetenschappen, archeologie en kunstconservatie 
- bij elkaar komen.

In toenemende mate ontstaat het inzicht dat grote onderzoeksfaciliteiten ook belang-
rijk zijn voor de concurrentiepositie van landen en Europa als geheel. Bovendien 
heeft een grootschalige onderzoeksfaciliteit grote economische en sociale effecten 
op de regio waarin deze is gevestigd. CERN heeft onderbouwd dat iedere euro die 
wordt uitgegeven aan industriële toeleveranciers, drie euro genereert aan additionele 
business buiten de fysica [ESFRI 2016 Roadmap]. Soortgelijke factoren gelden ook 
voor de technische centra van de European Space Agency (ESA) en voor de European 
Southern Observatory (ESO). Het topteam High Tech Systems and Materials becijferde 
de economische opbrengst voor Nederland van het in Noordwijk gevestigde ESA-
onderzoekscentrum ESTEC op 354 M€, ruim vier maal de Nederlandse bijdrage in dat 
jaar aan ESA [Topteam HTSM, 2011].

1.4 KNAW-Agenda als kraamkamer van de Nederlandse  
 en Europese roadmap

Vanwege het strategische belang van grootschalige onderzoeksfaciliteiten voor weten-
schappelijk onderzoek heeft de minister van OCW in 2007 voor het eerst een Commis-
sie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten ingesteld. Deze commis-
sie had als doel OCW te adviseren welke grootschalige onderzoeksfaciliteiten geschikt 
zijn om in Nederland zelf te bouwen of om in een internationale context aan mee te 
doen. Dit resulteerde in 2008 in de eerste Nationale Roadmap Grootschalige Onder-
zoeksfaciliteiten met daarop 25 faciliteiten waarvan naar het oordeel van de commis-
sie de bouw en exploitatie van belang zou zijn voor de vitaliteit en het innovatief ver-
mogen van het Nederlandse wetenschap systeem. In 2012 kwam hiervan een geüpdate 
versie uit en in 2016 wordt wederom een nieuwe versie uitgebracht. Opname op de 
Nationale roadmap is een voorwaarde om voor financiering uit het Roadmap fonds van 
NWO in aanmerking te komen.
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In Europees verband wordt sinds 2006 met regelmatige intervallen door het Euro-
pean Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) een European Roadmap for 
Research Infrastructures uitgebracht. De meest recente versie uit 2016 bevat 21 facili-
teiten die voor de Europese onderzoeksgemeenschap van groot belang worden geacht.

Faciliteiten die op deze roadmaps willen komen moeten hiervoor grondig uitgewerkte 
voorstellen indienen. Deze worden getoetst op tal van criteria en de plannen worden 
door expertcommissies beoordeeld. Zo wordt er niet alleen uitgebreid gekeken naar 
de wetenschappelijke waarde van de faciliteit maar ook naar de sociaal economische 
betekenis en de maturity van het voorstel. Bij dit laatste punt wordt gekeken naar de 
technische rijpheid, het commitment van de partners, de planning, de manier waarop 
het management (zowel het wetenschappelijke, juridische als het project manage-
ment) is geregeld, wat het personeelsbeleid is en in hoeverre er een realistisch plan 
is voor de financiering. Dit betekent dat alleen plannen die erg ‘volwassen’ zijn op 
deze roadmaps kunnen komen. Dat is ook logisch omdat op basis van deze voorstellen 
besluiten over omvangrijke financiering genomen moeten kunnen worden. De praktijk 
leert dat het vele jaren kan duren voordat een voorstel voor een faciliteit is gegroeid 
van ideestadium tot een voorstel dat ‘volwassen’ genoeg is voor opname op een road-
map. De voorstellen uit de KNAW-Agenda zitten in het voorstadium (zie figuur 1.1). 
De beoogde faciliteiten zijn nog ‘dromen’, in de zin dat er een conceptueel ontwerp 
of white paper van de faciliteit beschikbaar is met een goed idee van de toegevoegde 
waarde voor de wetenschap (science case). Het gedetailleerde technische ontwerp en 
een robuuste kostenschatting ontbreken nog. Soms moet er nog flink wat R&D gedaan 
worden om technische hindernissen te overwinnen, en het management met partners 
in binnen- of buitenland moet nog worden geregeld. Het opzetten van een internatio-
nale managementstructuur en de bijbehorende juridische aspecten kan gemakkelijk 
enkele jaren duren. In totaal neemt de studiefase minstens een paar jaar, en voor som-
mige grote internationale projecten zelfs meer dan tien jaar.

In toenemende mate wordt duidelijk dat onderzoeksfinanciers slechts initieel de 
exploitatiekosten van een faciliteit financieren. De initiatiefnemers moeten dus zorgen 
voor een gedegen businessplan voor de exploitatiekosten na de opstartfase. Ook wordt 
bij de beoordeling steeds vaker gekeken naar de totale levenscyclus van een faciliteit, 
dus inclusief de ontmanteling.

De KNAW-Agenda richt zich vooral op faciliteiten waarvan de verwachte piek in 
financiering rond 2025 ligt. Dit betekent dat ze niet voor 2025 operationeel zullen zijn. 
Alleen voor kleinere faciliteiten kan dat een paar jaar eerder zijn maar zeker niet voor 
2022. Voor piekfinanciering rond 2025 moet een faciliteit al een paar jaar daarvoor op 
de Nationale roadmap komen, om mee te kunnen doen aan de roadmap-competities 
(rekening houdend dat soms meer dan een competitie nodig is om succesvol te zijn). 
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Figuur 1.1. Schematische weergave van de fase in de ontwikkeling van een grootschalige 
onderzoeksfaciliteit. De KNAW-Agenda richt zich vooral op de droom- of brainstormfase: 
de NWO Roadmap op de latere fases als het project volwassen genoeg is voor financie-
ring van de constructiefase. De fases lopen in de praktijk niet altijd parallel er vindt 
interactie tussen de verschillende fases plaats. De tijdschaal voor het doorlopen van de 
fases verschilt per type project. Het is niet ongebruikelijk dat er 5-15 jaar zit tussen de 
eerste droom en de start van de constructie bij grote projecten. Een faciliteit hoeft niet 
op de KNAW-Agenda te staan om in een later stadium op de NWO Roadmap te komen. 
Het onderste deel van de figuur geeft de talentontwikkeling aan in de verschillende fases, 
zowel van de wetenschappers, technici en ingenieurs (hardware en software) en project-
managers.

Het belangrijkste onderscheid tussen de KNAW-Agenda en de roadmaps is dus het 
stadium van ontwikkeling. Idealiter fungeert de KNAW-Agenda grootschalige onder-
zoeksfaciliteiten als kraamkamer voor faciliteiten op toekomstige nationale en Euro-
pese roadmaps. De KNAW wil met deze agenda de eerste zaadjes planten en de vroege 
ontwikkeling van de faciliteiten stimuleren en faciliteren. De KNAW speelt geen rol 
bij de selectie van faciliteiten voor de roadmap. Een plek op de KNAW-Agenda is ook 
geenszins een voorwaarde voor opnamen in toekomstige roadmaps.
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1.5 Samenstelling commissie

De agenda is opgesteld door een adviescommissie onder voorzitterschap van prof.dr. 
E.F. (Ewine) van Dishoeck (Universiteit Leiden). De commissie bestond verder uit de 
volgende leden van de KNAW en De Jonge Akademie (DJA):

• Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) Aarts
• Prof. dr. ir. H.J.W. (Hein) de Baar
• Prof. dr. J.A. (Jan) Bergstra
• Prof. dr. J. (Joris) Dik
• Prof. dr. J.W.M. (Joost) Frenken
• Prof. dr. H. (Holger) Gzella
• Prof. dr. C.C. (Casper) Hoogenraad
• Prof. dr. P.J.J. (Paul) Hooykaas
• Prof. dr. R.S. (René) Kahn
• Prof. dr. A. (Sasha) Lubotsky
• Prof. dr. W.W. (Wijnand) Mijnhardt
• Prof. dr. L.W. (Lodi) Nauta
• Prof. mr. P.A. (André) Nollkaemper
• Prof. dr. T.T.M. (Thom) Palstra
• Prof. dr. D. (Diederik) Roest
• Prof. dr. ir. W. (Wim) van Saarloos (tot 15 maart 2016)
• Prof. dr. P.M. (Pasqualina) Sarro
• Prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de Sanden
• Prof. dr. I.E.C. (Iris) Sommer
 
Ir. Arie Korbijn (senior beleidsmedewerker KNAW) was secretaris van de commissie. 
Dr. Hans Chang heeft de commissie in de beginfase geadviseerd.
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2. algemene opmerkingen 
over de agenda

2.1 Gevolgde proces

Bij het opstellen van de KNAW-Agenda is een bottom-up-proces gevolgd. Het maken 
van de plannen en het bij elkaar brengen van verschillende groepen was een belang-
rijk onderdeel van het proces. De commissie heeft in het voorjaar van 2015 weten-
schappers via een open oproep gevraagd hun ideeën voor ‘gedroomde’ faciliteiten in te 
sturen. Om de gedachtenvorming en samenwerking te stimuleren zijn in maart 2015 
twee brainstormsessies gehouden waar men een idee kon presenteren. Hiervoor was 
veel belangstelling en de oproep heeft geresulteerd in 48 korte beschrijvingen van 
gewenste faciliteiten, verdeeld over alle terreinen van de wetenschap. De programma’s 
van deze middagen zijn weergegeven in bijlage 1.

De 48 verkorte voorstellen zijn door de commissie beoordeeld op hun potentiële 
geschiktheid voor de agenda. Uiteindelijk heeft de commissie 27 voorstellen gese-
lecteerd die het verzoek kregen om hun voorstel verder uit te werken. Omdat er veel 
synergie zat tussen een aantal voorstellen heeft de commissie de indieners dringend 
aangeraden gezamenlijk een voorstel uit te werken. Ook heeft de commissie bijeen-
komsten georganiseerd om dit proces te faciliteren. Hierdoor zijn in verschillende 
domeinen geclusterde voorstellen ontstaan.

De KNAW heeft de wetenschappers willen uitdagen om weer te gaan dromen maar het 
is natuurlijk wel belangrijk om te voorkomen dat die dromen luchtkastelen worden. Er 
is daarom aan de indieners een budget beschikbaar gesteld om de voorstellen verder 
op (technische) haalbaarheid te onderzoeken. Dit geld was bedoeld om bijvoorbeeld 
specialistische kennis in te huren om bepaalde aspecten van de (technische) haalbaar-
heid verder te laten onderzoeken. Vrijwel alle indieners hebben van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt.
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Begin 2016 moesten alle uitgewerkte voorstellen volgens een vast format bij de 
commissie worden ingediend (bijlage 2). De indieners moesten daarbij onder andere 
ingaan op het wetenschappelijk belang van de voorgestelde faciliteit, de technische 
knelpunten, de manier waarop deze faciliteit past binnen het reeds bestaande land-
schap, de organisatie en een eerste inschatting van de benodigde financiële middelen. 
Uiteindelijk zijn er achttien uitgewerkte voorstellen ingediend. Drie indieners hebben 
besloten om geen uitgewerkt voorstel in te dienen omdat het bij nadere uitwerking 
technisch niet haalbaar bleek te zijn of omdat er te weinig draagvlak bij collega-weten-
schappers was. Veel indieners bleken de adviezen over mogelijke samenwerking zeer 
serieus te hebben genomen, zodat er uiteindelijk minder voorstellen zijn ingediend 
dan op grond van de 27 geselecteerde verkorte voorstellen mocht worden verwacht.

De commissie heeft de uitgewerkte voorstellen vervolgens beoordeeld op de criteria 
zoals weergegeven in bijlage 3 en hieruit dertien voorstellen geselecteerd voor de 
KNAW-Agenda. Daarbij is ook advies ingewonnen bij experts van de KNAW en DJA. 
Drie voorstellen vond de commissie bijzonder interessant maar van een andere cate-
gorie dan de dertien geselecteerden. Deze zijn opgenomen als ‘eervolle vermelding’. In 
het volgende hoofdstuk worden de geselecteerde faciliteiten toegelicht.

De voorzitter van de commissie heeft niet meegedaan aan de beoordelingen. Commis-
sieleden die betrokken waren bij een voorstel hebben niet meegedaan bij de beoorde-
ling van dit voorstel en waren niet aanwezig bij de bespreking ervan.

2.2 Kanttekeningen bij de agenda

De KNAW-Agenda is vooral een proces geweest waarbij de KNAW wetenschappers 
heeft willen inspireren om na te denken over de gewenste toekomstige faciliteiten. 
Deze publicatie is daarbij slechts een voorlopig eindproduct en tastbaar resultaat van 
dit proces. Deze publicatie bevat een overzicht van de faciliteiten die naar mening 
van de KNAW in de iets verdere toekomst - rond of na 2025 - wenselijk zijn voor 
vernieuwend wetenschappelijk werk aan de grenzen van onze kennis én daarmee 
bijdragen aan de inspiratie voor jonge mensen en de internationale positionering 
van sterke Nederlandse onderzoeksgroepen. De KNAW is ervan overtuigd dat deze 
faciliteiten stuk voor stuk bijzonder waardevol zijn voor de Nederlandse wetenschap 
indien ze zouden worden gerealiseerd. Het is echter nadrukkelijk niet de ultieme lijst 
van gewenste faciliteiten voor de komende jaren. De commissie hecht er aan om enige 
kanttekeningen te plaatsten bij deze lijst.

• De agenda is niet statisch. Omdat de ontwikkeltijd van grootschalige faciliteiten 
erg lang is, is bij de oproep voor ideeën de tijdshorizon gezet op 2025. Dit bete-
kent echter niet dat er in de tussentijd geen nieuwe ideeën meer zouden kunnen 
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ontstaan. Wetenschap is zeer dynamisch en de komende jaren zullen er ook weer 
nieuwe ideeën opkomen.

• De agenda is geen ranking. Alle voorstellen zijn beoordeeld op de criteria uit bij-
lage 3. Er is echter geen onderlinge vergelijking gemaakt. Dat is gezien de diversi-
teit in vakgebieden maar ook in mate van maturiteit niet goed mogelijk. Bovendien 
is dit een afweging die binnen de wetenschapsgebieden zelf gemaakt zou moeten 
worden. De commissie is hiertoe niet geëquipeerd. De volgorde van de voorstellen 
in het volgende hoofdstuk is daarom willekeurig.

• De voorstellen zijn nog in ontwikkeling. De uitgewerkte voorstellen zijn veelbelo-
vend maar er zijn ook nog veel vragen die beantwoord moeten worden. Bij de ver-
dere ontwikkeling kan blijken dat de beoogde faciliteit technisch toch niet haalbaar 
is of kunnen externe ontwikkelingen de faciliteit toch minder wenselijk maken.

• De agenda zal nooit volledig gerealiseerd kunnen worden. Lang niet alle facilitei-
ten op de agenda zullen in deze vorm werkelijkheid worden. Dit is ook niet erg. 
Sommige voorstellen zullen bij nadere uitwerking bijvoorbeeld niet haalbaar 
blijken. Sommige andere voorstellen zullen uiteindelijk afvallen in een onderlinge 
prioritering of door omstandigheden die buiten de wetenschap liggen. Sommige 
faciliteiten zijn zo groot dat ze alleen door een consortium van landen gerealiseerd 
kan worden, waarbij de Nederlandse bijdrage – en zeggenschap – relatief klein zal 
zijn. Besluiten van andere landen hebben daarom grote invloed op de mate waarin 
sommige faciliteiten gerealiseerd kunnen worden. De commissie vindt dat het een 
mooi resultaat zou zijn als uiteindelijk een derde van de voorstellen gerealiseerd 
zou worden.

• Relatie met Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Deze agenda is ontwikkeld 
onafhankelijk van, maar in de tijd parallel met, de NWA. De commissie heeft zich 
niet laten leiden of beïnvloeden door de NWA maar constateert dat het merendeel 
van de faciliteiten direct aansluit bij NWA vragen en/of routes en daar prominent 
in voorkomen.
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3. geselecteerde  
faciliteiten

De geselecteerde faciliteiten worden in dit hoofdstuk beknopt beschreven. Vanwege de 
overzichtelijkheid zijn ze gegroepeerd in vier domeinen. Zo wordt ook goed zichtbaar 
dat de faciliteiten een zeer breed spectrum van wetenschapsgebieden bestrijken. De 
commissie benadrukt echter dat veel grootschalige onderzoeksfaciliteiten bij uitstek 
geschikt zijn voor multidisciplinair onderzoek en de afgelopen jaren hebben bijgedra-
gen aan belangrijke wetenschappelijke doorbraken (bijvoorbeeld Nobelprijzen voor 
eiwitkristallografie met behulp van synchrotrons).

Omdat de faciliteiten zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden betreffen, is gekozen 
voor beschrijvingen die ook door niet-ingewijden te begrijpen zijn. Meer gedetail-
leerde informatie is te vinden in de white papers die de indieners van deze voorstellen 
hebben gemaakt. Deze zijn te vinden op www.knaw.nl/onderzoeksfaciliteiten. In deze 
white papers zijn ook de contactgegevens te vinden van de indieners en de betrokken 
partners.

In de tekstkaders bij de geselecteerde faciliteiten zijn ook voorbeelden gegeven van de 
vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda waarbij de betreffende faciliteit een bij-
drage kan leveren aan de beantwoording. Deze vragen zijn te vinden op: http://www.
wetenschapsagenda.nl. De bedragen die in de tekstkaders worden genoemd zijn in dit 
stadium nog slechts ruwe inschattingen.

http://www.knaw.nl/onderzoeksfaciliteiten
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Overzicht geselecteerde faciliteiten 
Domein Titelvoorstel
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1 M3: Molecuul <––> mens <––> maatschappij, een interdisciplinaire data infra-
structuur voor populatieonderzoek
M3: From Molecule to Society and Back, interdisciplinary data infrastructure for 
population research

2 DESIDERIA: een flexibele semantische infrastructuur voor digitale explora-
tieve tekstanalyse
DESIDERIA: Dutch Extensible Semantic Infrastructure for Digital Explorative 
Reading and Information Architecture

3 ADVANT; een geavanceerde video-analysefaciliteit
ADVANT: ADvanced Video ANalysis Tool
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4 Health RI: een grootschalige infrastructuur voor ‘personalised medicine & 
health’ onderzoek
Health RI: The NL Personalised Medicine & Health Research Infrastructure

5 Bioscopy: een grootschalige gedistribueerde infrastructuur om de bouwstenen 
van het leven te bestuderen op de schaal van levende cellen
Bioscopy: Following the building blocks of life at work inside living cells
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6 MORP: een multifunctioneel platform voor oceaanonderzoek
MORP: Multifunctional Ocean Research Platform

7 Ruisdael Observatorium, een faciliteit voor atmosfeeronderzoek boven Neder-
land
The Ruisdael Observatory, Skies over Holland
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 8 FEL-NL: een vrije elektronlaser infrastructuur voor onderzoek met zachte 
rontgenstraling
FEL-NL: The Netherlands Free Electron Laser Infrastructure for Soft X-rays 

9 60 Tesla DC: een magneetsysteem met een continue veldsterkte van 60 Tesla
60 Tesla continuous magnetic field facility 

10 Einstein Telescoop, faciliteit voor het meten van zwaartekrachtgolven op aarde
Einstein Gravitational-wave Telescope 

11 LISA: faciliteit voor het meten van zwaartekrachtgolven in de ruimte
LISA (Laser Interferometer Space Antenna): Gravitational waves from space 

12 Radio 2025: faciliteit voor radioastronomie met LOFAR 2.0
Radio signals from the distant past with LOFAR 2.0

13 EPICS: instrument op de European Large Telescope voor onderzoek aan plane-
ten buiten ons zonnestelsel
EPICS: Characterizing Exoplanets with the European Extremely Large Telescope
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Faciliteiten in het domein Geestes- en maatschappijwetenschappen

Rol van grootschalige onderzoeksfaciliteiten in dit domein
In de humaniora en de menswetenschappen hebben zich de laatste jaren grote veran-
deringen voltrokken. Data zijn al sinds mensenheugenis een gebruikelijk verschijnsel 
in deze wetenschapsgebieden maar het ging daarbij doorgaans om geconstrueerde 
gegevensreeksen. Nu langzamerhand alle vormen van menselijk gedrag worden 
gedigitaliseerd en opgeslagen en ook het verleden in gesproken woord, teksten en 
beelden digitaal toegankelijk kan worden gemaakt en geanalyseerd, komen er steeds 
meer nieuwe mogelijkheden in beeld om dat menselijk gedrag in kaart te brengen. We 
krijgen zicht op longitudinale ontwikkelingen in kunst, literatuur, taal en gedrag. We 
kunnen de diepliggende netwerken zichtbaar maken die onze opvattingen en gedra-
gingen beïnvloeden. Kortom, we krijgen zicht op aanzienlijk meer complexiteit dan 
voorheen mogelijk was. De resultaten van die nieuwe digitale datawereld zijn uiter-
aard allereerst kwantitatief maar het is onze opgaaf om ook kwalitatieve en discur-
sieve patronen zichtbaar te maken. De voor dit type onderzoek noodzakelijke groot-
schalige onderzoeksfaciliteiten die de mogelijkheden van een enkele onderzoeksgroep 
of instituut ver te boven gaan zijn nog nauwelijks van de grond gekomen, ook al omdat 
zulke omvangrijke investeringen in de menswetenschappen en zeker in de humaniora 
niet gebruikelijk waren. In de komende jaren moet daarin snel verandering komen.

In enkele decennia is de schaarste aan betrouwbare gegevens over menselijk gedrag 
(individueel, in groepen, in samenlevingen) omgeslagen in een overvloed. Van zo onge-
veer alles wat we doen of laten worden data gemaakt en opgeslagen. Dezelfde ontwik-
kelingen in de informatie- en communicatietechnologie die deze overvloed hebben 
veroorzaakt, leiden er bovendien toe dat de scheidslijnen tussen wetenschappelijke 
vakgebieden en domeinen snel vervagen. Integratie is een sleutelwoord in de heden-
daagse maatschappij- en gedragswetenschappen. Maar juist doordat we menselijk 
gedrag nu vanuit zoveel uiteenlopende perspectieven kunnen bestuderen, wordt de 
vraag wie we zijn, en hoe we zo geworden zijn, steeds belangrijker. Naast integratie, is 
identiteit een sleutel voor een beter begrip van mens en maatschappij. De faciliteit M3 
(van molecuul naar mens naar maatschappij, en terug) maakt maximaal gebruik van 
de integratie van gegevens over menselijk gedrag om de aanleg, ontwikkeling, opvat-
tingen, houdingen en gedragingen van mensen in kaart te brengen en te verklaren. M3 
brengt wetenschapsgebieden bij elkaar, van geschiedenis en biologie, via psychologie 
en geowetenschap, tot aan sociologie en politicologie. De inbreng vanuit de informa-
tica is hierbij essentieel, terwijl juridische en ethische aspecten voortdurend in het oog 
moeten worden gehouden. Nederland speelt op alle wetenschapsgebieden waarover 
M3 gaat, een mondiaal vooraanstaande rol. Nederland is tevens, door zijn omvang en 
mate van ontwikkeling, bij uitstek geschikt om een faciliteit als M3 op te zetten. Ver-
gelijkbare initiatieven in andere landen (onder meer Verenigd Koninkrijk, Verenigde 
Staten, Zweden) zijn beperkter qua opzet.
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Longitudinaal onderzoek van teksten en hun betekenis staat wereldwijd in de belang-
stelling. Semantische zoektools gebaseerd op algoritmes die informatie uit grote 
hoeveelheden gedigitaliseerde tekstcollecties halen en die informatie ook interprete-
ren, leveren echter nog niet de gewenste resultaten op voor het type onderzoek waar 
met name geesteswetenschappen patent op hebben: diepgravend onderzoek naar 
betekenisverschuivingen, zoals die in verschillende historische contexten plaatsvinden 
rond complexe concepten als oorlog, recht, migratieproblematiek, jeugd en democra-
tie. Dit onderzoek wordt vanuit de geesteswetenschap allang gedaan onder de noe-
mer ‘conceptuele geschiedenis’, maar is ook voor veel andere wetenschapsgebieden 
(binnen de sociale wetenschappen met name) zeer interessant. Het levert samenle-
vingen inzichten op in onderwerpen die in de loop der tijden in het middelpunt van de 
belangstelling stonden. Wanneer en hoe sprak men in Nederland bijvoorbeeld voor het 
eerst over de nu zo geroemde vrijheid van meningsuiting, wanneer werd dit concept 
onderdeel van zowel de Nederlandse geschiedenis als de hedendaagse Nederlandse 
realiteit? 

DESIDERIA beoogt juist op dat terrein - dat binnen de geesteswetenschappen interes-
sant is voor historici, maar ook voor taalkundigen, letterkundigen, filosofen - stappen 
te maken. Dat beoogt deze faciliteit te doen door naar beredeneerde en representa-
tieve sets van gedigitaliseerde teksten te streven - zoiets bestaat nog voor geen enkele 
taal. En door betere semantische analyse-instrumenten te ontwikkelen die gebruik 
maken van patronen in betekenissen in taal. Dergelijke software is in ontwikkeling, 
maar dan alleen voor modern taalgebruik en nog niet eerder toegepast op diachroon 
onderzoek. En deze faciliteit beoogt ook meerwaarde te genereren uit volgen en verbe-
teren van zoekprocessen, door bijvoorbeeld zoekresultaten op te slaan, te hergebrui-
ken, te combineren en te vergelijken en zo te optimaliseren.

In een gesprek gebeurt meer dan het uitwisselen van woorden. Blikken, gezichtsuit-
drukkingen en handgebaren vullen een drukke multimodale informatieruimte. Met 
ADVANT komt gedetailleerde analyse van deze data binnen handbereik, omdat de 
computer wordt ingezet als automatische detector en als krachtige zoekmachine. Met 
deze analyses kunnen taalwetenschappers onderzoeken hoe de verschillende moda-
liteiten van taal (inclusief spraak, gebaren en hoofdbewegingen, en ook gebarentaal) 
bijdragen aan betekenis en taalbegrip. Dit onderzoek kan leiden tot betere modellen 
van mens-machine dialoogvoering en nieuwe inzichten in effectieve strategieën in 
sociale interactie, die bijvoorbeeld in de zorg weer kunnen bijdragen aan effectievere 
arts-patiënt-communicatie.
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voorstel 1
M3: molecuul <––> mens <––> maatschappij, interdisciplinaire data 
infrastructuur voor populatieonderzoek

M3
De M3-faciliteit en -infrastructuur biedt de voorzieningen die nodig zijn om op nati-
onaal niveau biologische, sociale en geo-informatie gecoördineerd te verzamelen, 
gestructureerd te verwerken, veilig te bewaren en in samenhang te analyseren. M3 
verbindt onderzoek uit de sociale wetenschappen met die uit de levenswetenschap-
pen. Deze faciliteit maakt grootschalig, longitudinaal, interdisciplinair onderzoek 
mogelijk naar de complexe interacties tussen genen, gedrag en samenleving op zowel 
individueel als groepsniveau. Van molecuul naar mens, naar maatschappij en terug.

Werking
M3 bestaat uit twee delen: een centrale faciliteit en een technische infrastructuur. 
De centrale Facility and Repository coördineert state-of-the-artvoorzieningen voor 
biobanking en laboratoriumfaciliteiten, voorzieningen voor opslag en ondersteuning 
voor wetenschappers uit de sociale en levenswetenschappen. De data-infrastructuur 
bestaat uit een Data Fusion Workbench, waar de data uit verschillende heterogene 

Kaart met de geografische spreiding op verschillende niveaus van gegevens van molecuul 
naar maatschappij. De middelste kaart geeft de grootste genetische verschillen binnen 
Nederland weer. Onder de rivieren lijken de Nederlandse genomen meer op de Zuid-Eu-
ropese genomen, daarboven meer op de Noord-Europese. De kaarten aan de linkerzijde 
geven informatie over de geografische spreiding van Cito-scores, eenzaamheid, oplei-
dingsniveau van ouders en risico op genetische afwijkingen. De rechterzijde bevat onder 
andere informatie over luchtvervuiling en de lengte van volwassenen.
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bronnen op verschillende niveaus aan 
elkaar gelinkt worden, en een Data 
Reuse Vault, waar de data en onder-
zoeksresultaten veilig worden opgesla-
gen en beschikbaar worden gesteld voor 
nieuw gebruik.

Wetenschappelijke context
Nederland is een relatief klein land 
waarin alle inwoners goed bereikbaar 
zijn. Voor de bevolking is veel histo-
rische, sociologische en demografi-
sche informatie beschikbaar. Recente 
technologische en methodologische 
ontwikkelingen in de levenswetenschap-
pen brengen ook het verzamelen van 
biologische data, zoals gebaseerd op 
het genoom, het transcriptoom of het 
proteoom, op nationaal niveau binnen 
handbereik. Dit geldt ook voor het expo-
soom, de blootstelling aan omgeving, en 
voor datasets die hun oorsprong vinden 
in historische gegevens. M3 verbindt 
deze data, waardoor onderlinge relaties 
tussen genen, gedrag en samenleving 
aan het licht kunnen worden gebracht. 
Met een steekproefgrootte van moge-
lijk vele miljoenen zal het niet alleen 
mogelijk zijn verbanden aan te wijzen 
tussen genetische variatie en individuele 
en maatschappelijke verschillen, maar 
ook causale relaties te verhelderen. M3 
brengt de data, methoden en aanwezige 
expertise uit de sociale en levensweten-
schappen samen en slaat zo een brug 
tussen een groot aantal disciplines. 
Nieuwe methoden voor het verzamelen 
van data en voor het analyseren van 
multidisciplinaire datasets maken het 
mogelijk om het complexe systeem van 
de mens als geheel te bestuderen en 
oude en nieuwe vragen over gedrag, 
leefstijl en gezondheid te beantwoorden.
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Onderzoeksgebieden
Sociale en geesteswetenschappen (o.a. 
economie, politicologie, sociologie, antro-
pologie, archeologie, psychologie, geschie-
denis, taalkunde) en bèta-wetenschappen 
(biologie, geneeskunde, biotechnologie)

Van wie (instituten, universiteiten)
• Vrije Universiteit Amsterdam (hoofdin-

diener)
• Centraal Bureau voor de Statistiek, 

Data Archiving and Networked Services 
(DANS), Rijksuniversiteit Groningen

Voor wie (onderzoeksgebieden, onder-
zoekers)
Wetenschappers uit de sociale en gees-
teswetenschappen die zich bezighouden 
met de maatschappij en de relatie tus-
sen het individu en de maatschappij, en 
wetenschappers die zich bezighouden met 
levende organismen en levenscycli.

Vragen uit de Nationale Wetenschapsa-
genda waarop deze faciliteit onder 
andere betrekking heeft
34, 35, 48, 58, 59, 64, 65, 70

Budget 
De totale benodigde investering voor M3 
wordt geschat op 80 miljoen euro over een 
periode van tien jaar. Verwacht wordt dat 
zodra de faciliteit stabiel werkt (na onge-
veer vijf jaar) eigen inkomsten gegenereerd 
kunnen worden: 2 miljoen euro per jaar via 
gebruikers en 1 miljoen euro per jaar via de 
private en (semi-)publieke sector.

Tijdpad/verwachte realisatie
De geleidelijke constructie van M3 zal tien 
tot vijftien jaar in beslag nemen.
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Maatschappelijke impact
M3 is voor dataverzameling afhankelijk van de medewerking van de Nederlandse 
bevolking en voelt zich mede daarom verantwoordelijk om resultaten uit de infra-
structuur te delen met het algemene publiek. Deze resultaten kunnen een bepalende 
rol spelen in de beleidsvorming omtrent een breed scala aan onderwerpen, zoals soci-
ale ongelijkheid, volksgezondheid, economische zaken en onderwijs. Daarnaast zal M3 
een maatschappelijk debat op gang brengen over de wenselijkheid van de terugkoppe-
ling van de onderzoeksresultaten op individueel niveau.

De droom
Met M3 zullen we veel beter dan nu de wisselwerking tussen mens en samenle-
ving, bijvoorbeeld via de (epi)genetica kunnen begrijpen en verklaren. Als patiënt, 
als staatsburger, als consument, als ouder en als kind, als nazaat en als voorouder 
- kortom in alle verschillende rollen die we kunnen aannemen. De deelnemers zijn 
betrokken bij het delen van hun informatie, en bij terugkoppeling van informatie die 
op hen van toepassing is. De infrastructuur overstijgt de grenzen van vakgebieden en 
paradigma’s en maakt zo de weg vrij naar beter begrip van menselijk gedrag en functi-
oneren, zowel individueel, in groepen als in de samenleving als geheel.

Wat is er nodig?
Centrale en mobiele faciliteiten ontwikkelen om nieuwe data over een veelheid van 
niveaus te verzamelen; bestaande datasets samenbrengen en onderling verbinden in 
een toegankelijke infrastructuur; nieuwe methoden voor dataverzameling, complexe 
analyse en datamanagement ontwikkelen. Innovaties ontwikkelen om iedereen, ook 
mensen die minder geneigd zijn mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, te 
bereiken; participatie van de mensen over wie het onderzoek gaat. Innovatieve bena-
deringen ten aanzien van veilig opslaan van de data en het beschermen van de privacy 
van de deelnemers worden ontwikkeld binnen projecten waarbinnen juridische en 
ethische specialisten samenwerken met deelnemers en met sociale en computerwe-
tenschappers.
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voorstel 2
DESIDERIA, teksten ontrafeld

DESIDERIA
DESIDERIA is een onderzoeksinfrastructuur die diepgaande semantische analyse van 
grote hoeveelheden historische en moderne Nederlandse tekst mogelijk maakt. Doel 
van de infrastructuur is veranderende opvattingen over culturele en politieke ideeën 
zoals die door teksten weerspiegeld en verwoord worden, te kunnen analyseren. DESI-
DERIA’s infrastructuur omvat analysetools, representatieve hoeveelheden Nederlands-
talige teksten (uit verschillende bronnen en perioden (c. 800 tot heden)) en faciliteiten 
die een goed analyse- en interpretatieproces mogelijk maken. Die drieledige aanpak 
is nodig om digitaal onderzoek naar veranderingen in de betekenis van complexe con-
cepten als oorlog, recht, jeugd en democratie goed uit te kunnen gaan voeren.

Werking
Met één wachtwoord heeft de onderzoeker toegang tot zo veel mogelijk data, tools 
en faciliteiten in de DESIDERIA-infrastructuur. Doordat de infrastructuur flexibel is, 
zal het ook later nog mogelijk zijn om nieuwe data en tools toe te voegen. Gebruikers 
kunnen via de interface de datacollecties doorzoeken en semantisch analyseren. Een 

Remporum reste nonese nimin corest fugia 
sinctias volore, voluptio volum secest, estis a veli-
catectur atemquis autas et harunti doluptatenis 
veniend igento consequi dolorae sae provit volest, 
sum exped et vent ipsamUptur, tem quia dolore 
cusamus vel minumetur, sequam que vit quae 
num comnima ionsequo molupta dollauta qui 
aut harum adignia santios maio. Uptas explabo. 
Nam, quam dolorroris maximol oreperatio. Nem 
exceaquae eumque pro delentibus aut placcatem. 
Nam nus.
Volut am re, quatinciis maiorio. Et venihil illa 
iusaepuditam que suntur, quiae nem fuga. Ures 
magnam, sandand untorestint eum que pore 
restotat.
Ant hil int restio quam ea illianto tore cupis et 
quam lique et elit aute volupta idit evenis sitate 
volore vento expe serspedit ullicatus res sintur? 
Quas magnatur, omnis dolorem porepudipsum 
is soluptatur sus dolor acestotat eum vit qui 
occullorro modipsandam rectatis ma quas aut 
aperuptatus earchil maximus eatur senis arum, 
quibusam, ut omnihill.

DESIDERIA-infrastructuur omvat analysetools en faciliteiten die analyse en interpretatie van 
teksten mogelijk maken. Beeldsamenstelling: Ellen Bouma.
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zelflerend systeem zal de onderzoeker op 
basis van eerdere analyses mogelijke work-
flows suggereren.

Wetenschappelijke context
Geesteswetenschappers zijn al eeuwenlang 
experts in het analyseren en interpreteren 
van teksten als producten van de menselijke 
geest. Deze tekstuele data zijn zowel big, 
als deep: ze staan het mensen toe onder-
ling informatie te delen, maar reflecteren 
ook de perspectieven van een sociale 
groep op bepaalde ideeën in een bepaalde 
tijdsperiode. Traditionele analysemetho-
den om in de teksten gedeelde ideeën in 
kaart te brengen, zijn erg tijdsintensief en 
laten geen grootschalige analyse toe. Maar 
bronnen voor dit onderzoek zijn de laatste 
jaren dankzij digitaliseringsinspanningen 
in steeds grotere hoeveelheden in digitale 
vorm beschikbaar gekomen, en daarmee 
grootschalig doorzoekbaar gemaakt. 
DESIDERIA biedt als volgende stap in die 
ontwikkeling een onderzoeksomgeving 
waarin inhoudelijke hiaten in de bestaande 
tekstcorpora zijn opgevuld. Via een nieuw 
platform voor crowdsourcing zullen vrijwil-
ligers de kwaliteit en representativiteit van 
gedigitaliseerd data verbeteren. Bestaande, 
voornamelijk syntactische analysetools 
zullen worden aangevuld met tools voor 
semantische analyse. Zo wordt grootschalig onderzoek naar veranderende concepten 
niet alleen mogelijk, maar ook herhaalbaar en reproduceerbaar.

De onderzoeksinfrastructuur is niet alleen interessant voor taalwetenschappers en 
historici. Ook andere disciplines, zoals de sociale en juridische wetenschappen, heb-
ben belangstelling voor de ontwikkeling van denkbeelden als bijvoorbeeld ‘compassie’ 
en ‘empathie’.

Maatschappelijke impact
DESIDERIA draagt bij aan het besef dat allerlei concepten die we in het dagelijks 
leven gebruiken (‘natie’, ‘liefde’, ‘migratie’) constructies zijn, die ooit zijn gemunt 

Onderzoeksgebieden
Computationele taalkunde, geschiedenis, 
letterkunde, informatica 

voorstel 2 – desideria, teksten ontrafeld

Van wie (instituten, universiteiten)
• Universiteit Utrecht (hoofdindiener)
• Huygens ING

Voor wie (onderzoeksgebieden, onder-
zoekers)
Geesteswetenschappers (geschiedenis, let-
terkunde), sociale wetenschappers, juristen 
en levenswetenschappers

Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan 
de beantwoording ervan
31, 32, 33, 36, 43, 46, 63, 69, 110, 140

Budget 
De totale kosten van DESIDERIA zijn 
beraamd op 18 miljoen euro, inclusief vijf 
jaar exploitatie na oplevering.

Tijdpad/verwachte realisatie
De ontwikkelaars verwachten dat 
2019/2020 de technologie zo ver gevor-
derd zal zijn dat de ontwikkeling van het 
meest geavanceerde deel van DESIDERIA 
zou kunnen starten. Het systeem zal dan 
naar verwachting in 2025 operationeel zijn.
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en voortdurend van betekenis veranderen. Constructies die gebruikt worden naast 
alternatieven die ook op hun beurt weer opkomen, bloeien en verdwijnen. Naast beter 
begrip van de manier waarop die concepten ontstaan en functioneren, levert DESIDE-
RIA ook tastbare resultaten: een crowdsourcing-platform dat ook in andere projecten 
gebruikt worden en een infrastructuur die in aangepaste vorm ook gebruikt zal kun-
nen worden in het (universitair) onderwijs.

De droom
DESIDERIA zal diepgaande diachronische semantische analyse mogelijk maken. Het 
project brengt daartoe de expertise en mogelijkheden uit verschillende vakgebieden, 
onderzoeksinstituten en erfgoedinstellingen samen en waarborgt de leidende positie 
van Nederlandse onderzoeksgroepen op het gebied van digitale geesteswetenschappen.

Wat is er nodig?
Lacunes in bestaande corpora moeten worden opgevuld, zodat een representatieve 
dataset ontstaat waaruit valide conclusies getrokken kunnen worden. Daarnaast moe-
ten methodes ontwikkeld worden om data zo te verrijken dat er diepe semantische 
interpretaties mogelijk zijn. Ook moet er een architectuur ontworpen worden waarin 
onderzoekers deze data en tools flexibel en langdurig kunnen gebruiken.

Overige bijzonderheden
DESIDERIA zal wereldwijd uniek zijn in zijn soort. De beoogde infrastructuur kan juist 
in Nederland ontwikkeld worden, omdat hier voortgebouwd kan worden op grote hoe-
veelheden gedigitaliseerde teksten uit eerdere programma’s, en op corpora en tools 
die zijn ontwikkeld binnen projecten als CLARIN-NL, CLARIAH en NEDERLAB.
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voorstel 3
ADVANT, een geavanceerde video-analysefaciliteit

ADVANT
ADVANT is een complete en gebruiksvriendelijke werkomgeving voor het in detail 
analyseren van video- en audiodata. De faciliteit maakt het mogelijk om in samenwer-
king met collega’s de multimodaliteit van sociale interactie te onderzoeken. Weten-
schappers kunnen in verschillende lagen annotaties en transcripties verbinden aan de 
opnames en zo kijken naar de rol van bijvoorbeeld blikrichting, gezichtsuitdrukking, 
hoofdbewegingen, handbewegingen en lichaamshouding in communicatie.

Werking
Via een desktop-applicatie op zijn computer heeft de onderzoeker toegang tot 
ADVANT. Daar kan hij of zij de onderzoeksdata verzamelen, organiseren, afspelen en 
delen met collega’s. Meerdere onderzoekers kunnen samen, al dan niet in een geza-
menlijke sessie, aan een project werken. De onderzoekers kunnen metadata, transcrip-
ties, annotaties en notities aan de opnames in het corpus toevoegen. ADVANT zal de 
ontwikkeling van automatische spraak- of emotieherkenning stimuleren zodat binnen 

Bij het onderzoek naar sociale interacties zijn video-opnames onmisbaar. ADVANT biedt 
nieuwe onderzoeksmogelijkheden door een efficiënte, gedetailleerde analyse van grote 
hoeveelheden video- en audiodata. Foto: Istock – Danil Melekhin.
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ADVANT annotaties automatisch kunnen 
worden gegenereerd. Indien nodig kan 
de onderzoeker deze annotaties nadien 
handmatig corrigeren. Een geavanceerd 
zoeksysteem maakt het doorzoeken van 
alle data op meerdere niveaus tegelijk 
mogelijk.

Wetenschappelijke context
Video-opnames vormen een almaar 
belangrijkere bron voor het onderzoek 
naar sociale interactie en taalgedrag. Ze 
zijn niet alleen steeds meer voorhanden, 
ook het belang van het visuele aspect van 
communicatie wordt steeds duidelijker. 
De mogelijkheden van bestaande tools om 
deze data te analyseren zijn te beperkt 
voor efficiënt en nauwkeurig onderzoek. 
Sommige onderzoekers geven zelfs nog 
de voorkeur aan handgeschreven notities. 
ADVANT biedt nieuwe onderzoeksmo-
gelijkheden door een efficiënte, gedetail-
leerde analyse van grote hoeveelheden 
video- en audiodata.

Taalwetenschappers kunnen met ADVANT 
onderzoeken hoe de verschillende moda-
liteiten van taal, zoals spraak, gebaren en 
hoofdbewegingen, bijdragen aan beteke-
nis en taalbegrip. Grote corpora en de 
tools om de data te analyseren zijn ook 
essentieel voor onderzoek naar gebaren-
talen en voor de ontwikkeling van nieuwe 
computationele taalmodellen van bijvoor-
beeld dialoogvoering of taalleren. Kennis 
over de rol van verschillende aspecten van 
sociale interactie kan in de zorg bijdragen 
aan effectievere communicatie tussen arts 
en patiënt. Deze kennis kan daarnaast ook 
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Onderzoeksgebieden 
Mediastudies, (computationele) taalkunde, 
(medische) communicatiewetenschap

Van wie (instituten, universiteiten)
• Rijksuniversiteit Groningen (hoofdin-

diener)
• Nederlands instituut voor onderzoek 

van de gezondheidszorg (NIVEL), Rad-
boud Universiteit, Universiteit Utrecht

Voor wie (onderzoeksgebieden, onder-
zoekers)
Onderzoekers op het gebied van sociale 
interactie, multimodaliteit, computationele 
taalkunde, medische communicatie en 
mediastudies 

Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan 
de beantwoording ervan
29, 67, 69, 70, 113

Budget 
De totale kosten van ADVANT zijn beraamd 
op 10 miljoen euro. Hiervan is bijna 
drie miljoen euro gereserveerd voor het 
onderhoud van de faciliteit gedurende een 
periode van tien jaar.

Tijdpad/verwachte realisatie
Indien de ontwikkeling van ADVANT in 
2017 start, zal het eerste prototype in 2022 
opgeleverd worden. Externe gebruikers 
zullen vanaf 2025 met de faciliteit kunnen 
werken.
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gebruikt worden voor de ontwikkeling van emotioneel en sociaal intelligente machi-
nes. Ten slotte zullen de verbeterde methoden voor automatische annotatie en analyse 
ook weer in andere toepassingen gebruikt kunnen worden.

Maatschappelijke impact
ADVANT en de kennis die voortkomt uit onderzoek met deze faciliteit is van belang 
voor maatschappelijke instituten als de publieke omroepen, de gezondheidszorg en de 
politie. Daarnaast bieden de mogelijkheden van ADVANT de Nederlandse wetenschap 
een voorsprong in de eerder genoemde vakgebieden. De faciliteit zal internationaal 
model staan voor multimodale video-analyse, en als dusdanig ook een potentieel 
exportproduct vormen.

De droom
Met ADVANT komt voor het eerst in de geschiedenis de gedetailleerde analyse van 
grote hoeveelheden video- en audiodata binnen handbereik. Deze faciliteit maakt het 
mogelijk om te zoeken naar specifieke visuele en auditieve verschijnselen, of combi-
naties daarvan. Onderzoekers zullen de relatie tussen verschillende lagen annotaties 
systematisch in kaart kunnen brengen. Hiermee krijgen we een beter begrip van multi-
modaliteit van sociale interactie.

Wat is er nodig?
De bestaande annotatiesoftware ELAN (ontwikkeld aan het Max Planck Instituut) 
moet verder worden ontwikkeld, zodat hij breder inzetbaar wordt. Daarnaast moet er 
worden geïnvesteerd in de aggregatie van de verschillende onderdelen van de faciliteit 
en het ontwerp van een gebruiksvriendelijke interface. Ook moet er een goed systeem 
komen om de eigendoms- en privacyrechten van de data te waarborgen.

Overige bijzonderheden
De ontwikkelaars van ADVANT maken gebruik van CLARIAH-standaarden, waardoor de 
faciliteit compatibel zal zijn met andere diensten die voortkomen uit deze onderzoeks-
infrastructuur. ADVANT zal worden opgenomen in CLARIAH’s focusgebied mediastu-
dies. Het datamanagement van ADVANT kan zo worden geregeld in samenwerking met 
CLARIAH.
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Faciliteiten in het domein Levens- en medische wetenschappen

Rol van grootschalige onderzoeksfaciliteiten in dit domein
De levenswetenschappen hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen door 
de ongekende mogelijkheden, die de zich gestaag verder ontwikkelende methoden van 
genoomanalyse, genoommodificatie en visualisatie zijn gaan bieden. Deze methoden 
hebben een enorm effect op het gehele veld van de levenswetenschappen en worden 
dan ook toegepast niet alleen in biomedisch onderzoek, maar ook in het meer land-
bouwkundig onderzoek aan plant en dier en het microbiologisch onderzoek als ook 
in ecologisch onderzoek. Er wordt dan ook wel gesproken over het ontstaan van een 
‘Nieuwe Biologie’.

Het ophelderen van de complete genoomsamenstelling van organismen is nu routine 
geworden en kan ook voor een steeds lagere prijs worden uitgevoerd. Dat betekent 
dat personalized medicine, het ontwerpen van medicatie toegespitst op het individu, 
steeds dichterbij komt. Om dit in de toekomst werkelijk op grote schaal mogelijk te 
maken zal infrastructuur ontworpen en aangelegd moeten worden, waar niet alleen 
genoomanalyse routinematig kan worden uitgevoerd, maar waar ook de verkregen 
data snel kan worden geanalyseerd en veilig bewaard. Vergelijkbare ontwikkelingen 
in het landbouwkundig onderzoek maken de routinematige analyse van de genomen 
van landbouwgewassen en -dieren nu mogelijk en in microbiologisch onderzoek de 
analyse van het volledige microbioom (alle aanwezige genomen) van een specifiek 
biotoop zoals de huid, de darm of een specifiek milieu. Niet alleen de genen zelf kun-
nen zo steeds beter worden geanalyseerd, maar ook de genproducten waaronder de 
eiwitten (het proteoom) en de aanwezige metabolieten (het metaboloom). Nieuwe 
technologie op het gebied van genome editing zoals de CRISPR/Cas technologie maken 
het intussen steeds beter mogelijk de functies van de geselecteerde genen gericht te 
analyseren in vivo.

Ook op het gebied van imaging en visualisatie gaan de ontwikkelingen snel. De struc-
turen van biologisch belangrijke moleculen kunnen steeds beter en efficiënter tot in 
het kleinste detail worden opgehelderd met behulp van X-ray crystallography en NMR. 
Met electronenmicroscopie en fluorescentiemicroscopie kunnen steeds meer details in 
cellen worden zichtbaar gemaakt. Zowel het genomics onderzoek als dat op het gebied 
van imaging levert zeer grote hoeveelheden data. De analyse van dergelijke ‘big data’ 
met behulp van bioinformatica is dan ook uit biologisch onderzoek niet meer weg te 
denken en zal gelijke tred moeten kunnen blijven houden met de groeiende databerg.

Biomarkers zoals te verkrijgen uit genetica, proteomics of imaging, vormen niet alleen 
de weg voor personalized medicine, ze maken ook vroege detectie en preventie moge-
lijk. Door informatieve bestanden zoals die van de GGD, het CBS en het onderwijs te 
koppelen aan biomarkers bepaald in onderzoek of reguliere gezondheidszorg kunnen 
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personen met een hoog risico op tijd worden geïdentificeerd en met (mogelijk milde) 
interventies kan gezondheid worden behouden. Hiervoor zullen grote databases nodig 
zijn die afdoende privacy garanderen en bewerkt kunnen worden tot een persoonlijk 
risicoprofiel.

Het is essentieel dat faciliteiten op bovengenoemde gebieden in Nederland state-of-
the-art worden gehouden en de nieuwste technologische ontwikkelingen kunnen 
blijven volgen, want alleen dan zal Nederland in het grensverleggend biologisch en 
biomedisch onderzoek een belangrijke rol kunnen blijven spelen en mee kunnen 
blijven doen aan Europese initiatieven en faciliteiten zoals Euro-Bioimaging, ELIXER 
en INSTRUCT. Eerdere investeringen zoals via het Netherlands Genomics Initiative 
(NGI) zullen alleen dan optimaal worden benut. De voorstellen Health-RI en Bioscopy 
vormen een eerste aanzet naar nationale platforms waarmee dat mogelijk zal zijn.
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voorstel 4
health-ri, grootschalige infrastructuur voor ‘personalised medicine 
& health’ onderzoek

Health-RI
Health-RI staat voor een grootschalige bundeling van kennis, expertise, faciliteiten, 
technologie en werkwijzen op het terrein van biomedische wetenschappen, levens-
wetenschappen en gezondheidszorg. Door onder andere biobanken, IT-technologie, 
medische beelden, gegevensbestanden en meetfaciliteiten aan elkaar te verbinden, 
krijgen we een completer beeld van en beter grip op de complexiteit die ten grondslag 
ligt aan ziekte en gezondheid. Health-RI stimuleert en faciliteert op landelijke schaal 
samenwerking tussen onderzoekers, medische en gezondheidsprofessionals en zowel 
gezonde als zieke burgers om gepersonaliseerde geneeskunde en medische zorg 
mogelijk te maken.

Werking
Health-RI ondersteunt de onderzoeker van begin tot eind in het personalized medicine 
& health research proces op het gebied van informatie, logistiek, en technologieën 
zoals imaging, genomics en bioinformatica. Health-RI is een genetwerkte infrastruc-
tuur van onderling verbonden onderzoeksfaciliteiten en andere bronnen van informa-
tie over gezondheid en ziekte, zoals biobanken, cohortstudies, klinische en zorggere-
lateerde informatiesystemen, onderzoeksfaciliteiten op het terrein van DNA-analyses, 

Health-RI faciliteert cross-disciplinair onderzoek op het terrein van personalized medi-
cine & health. Burgers kunnen actief persoonlijke gezondheidsgegevens aandragen, met 
volledige bescherming van hun privacy. Beeld: Toldt.nl.
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proteomics, metabolomics, microscopie, klinische beeldvorming, bioinformatica en 
systeembiologie, gegevensbestanden over levenswetenschappen en e-health-gegevens 
vergaard door individuele burgers. Alle gegevens worden omgezet in een FAIR-formaat: 
Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Dit versterkt de mogelijkheden voor 
cross-disciplinair onderzoek.

Wetenschappelijke context
De gezondheidszorg wordt steeds meer voorspellend, preventief en gepersonaliseerd 
van aard. Mensen nemen en krijgen meer regie over hun eigen gezondheid. Het hui-
dige medische en levenswetenschappelijke onderzoek in Nederland bevat een aantal 
uitstekende fundamentele en translationele onderzoeksprogramma’s en -faciliteiten 
die aan deze omslag kunnen bijdragen.

Voordat werkelijk gepersonaliseerde zorg mogelijk is, moeten we eerst per individu 
kunnen vaststellen wat zijn genetische profiel is, welke andere omstandigheden een 
rol spelen en op welke manier al deze zaken bij die specifieke persoon elkaar beïn-
vloeden. Daarvoor is veel meer kennis nodig over de variatie tussen individuen en 
over de systemen in een enkel individu. Op een aantal deelgebieden is deze kennis al 
aanwezig. Nu is het zaak deze losse fragmenten te verbinden om het grotere plaatje te 
kunnen zien. Dit is nodig om op termijn dodelijke ziekten te kunnen transformeren in 
chronische aandoeningen en patiënten met minder schadelijke bijwerkingen te kun-
nen behandelen (‘opereren zonder snijden’). 

De nieuwe gezamenlijke infrastructuur zorgt er daarnaast voor dat het ontwerp, de 
uitvoering en de output van levenswetenschappelijk onderzoek meer gestandaardi-
seerd wordt. Hiermee zal de faciliteit een significante verbetering opleveren van de 
reproduceerbaarheid van biomedische onderzoeksresultaten.

Maatschappelijke impact
Nederland heeft op het terrein van de levenswetenschappen een sterk georganiseerd 
onderzoeks- en innovatieveld waarbinnen al veel kruisverbanden bestaan. Door deze 
initiatieven onder één paraplu samen te brengen en kennis en technologie uit te wis-
selen, kunnen we veel effectiever werken en persoonlijk maatwerk in personalised 
medicine & health realiseerbaar maken. Bedrijven en burgers hebben hier direct profijt 
van. Bedrijven en gezondheidsprofessionals hebben, onder strikte privacy controle, 
toegang tot onderzoeksfaciliteiten en een complete referentiebasis van de meest 
recente inzichten, en patiënten kunnen beter en sneller geholpen worden.

De droom
In 2025 hebben alle Nederlanders een eigen persoonlijke biobank, gekoppeld aan 
hun eigen persoonlijke gezondheidsinformatie. Alle grote biomedische en gezond-
heidsonderzoeken zijn gecombineerd in een gezamenlijke infrastructuur, waarmee 
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zowel genotypering als fenotypering van 
ziektes mogelijk is. Zo wordt het uitein-
delijk mogelijk om voor elk individu op 
maat risico’s in te schatten, preventieve 
maatregelen te adviseren, en waar nodig 
de juiste diagnose te stellen en de meest 
effectieve behandeling op maat te kiezen.

Wat is er nodig?
Oplossingen voor een aantal technische, 
maatschappelijke en organisatorische 
vragen, zoals: Hoe zorg je dat privacy van 
betrokken patiënten gewaarborgd blijft? 
Hoe maak je een grote hoeveelheid geva-
rieerde data, beschikbaar, doorzoekbaar 
en analyseerbaar? Daarnaast moeten alle 
aangesloten partijen bereid zijn kennis te 
delen, en zich te committeren aan geza-
menlijke afspraken.

Overige bijzonderheden
Recent onderzoek in de Verenigde Staten 
heeft aangetoond dat de helft van het 
preklinische onderzoek niet reproduceer-
baar is, door een slechte experimentele 
opzet of onduidelijke interpretatie van 
gegevens. Fragmentatie van onderzoeks-
initiatieven en het niet-toegankelijk en 
niet-overzichtelijk bewaren van methodo-
logie en data leiden tot grote geldverspil-
ling. Health-RI verdient zichzelf op korte 
termijn al terug door onderzoeksinveste-
ringen beter te benutten.
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Onderzoeksgebieden
Levenswetenschappen, biologie, biomedi-
sche wetenschappen, geneeskunde, gene-
tica, cross-omics, medische beeldvorming, 
microscopie, bioinformatica, data science, 
ICT-onderzoek, statistiek
Van wie (instituten, universiteiten)
• Universitair Medisch Centrum Groningen 

(hoofdindiener) namens: Dutch Techcen-
tre for Lifesciences (DTL), Nederlandse 
Federatie van Universitair Medische 
Centra (NFU), Health~Holland, en de 
infrastructuren BBMRI-NL, EATRIS-NL en 
ELIXIR-NL.

Voor wie
Onderzoekers in de levenswetenschappen, 
(bio)medische vakgebieden en data sciences, 
zorgprofessionals, ondernemers en burgers
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 95, 
96, 98, 99, 100, 102
Budget
De totale kosten voor onderhoud, innovatie 
en gebruik in de bouwfase worden geraamd 
op 50 miljoen euro. Dit is 5 procent van 
het jaarlijkse budget voor wetenschap en 
innovatie in de gezondheidssector. Na 2025 
wordt de exploitatie van de infrastructuur 
betaald vanuit verschillende bronnen, waar-
onder bijdragen van gebruikers en burgers.
Verwachte realisatie
De totale realisatie zal 7 tot 10 jaar in beslag 
nemen. De infrastructuur zou gereed moeten 
zijn in 2025.
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voorstel 5
bioscopy, compleet beeld van leven

Bioscopy
Bioscopy is een grootschalige, gedistribueerde infrastructuur van reeds bestaande 
en nog te ontwikkelen nationale en Europese onderzoeksfaciliteiten, -methoden en 
-modellen die nodig zijn om leven te begrijpen op de schalen van individuele molecu-
len tot aan complete cellen. Bioscopy brengt de interacties tussen biomoleculen bin-
nen cellen in kaart door het verbeteren, combineren en integreren van informatie over 
verschillende moleculaire bouwstenen zoals DNA, RNA, vetten, suikers, metabolieten 
en eiwitten.

Werking 
Bioscopy behelst een verregaande koppeling tussen een veelheid aan faciliteiten 
die verspreid over Nederland beschikbaar zijn. Het gaat onder andere om beeld-
vormende technieken – zoals röntgenkristallografie, Nuclear Magnetic Resonance 
(NMR), elektronenmicroscopie, fluorescentiemicroscopie, massaspectrometrie en 

De sterkste NMR-spectrometer van Nederland bij de Universiteit Utrecht. NMR is een 
veelzijdige techniek voor structuurbiologie, een van de eerste stappen in het maken van 
een structuur van biomoleculen direct van de binnenzijde van levende cellen.  
Foto: Reinout Raijmakers (Universiteit Utrecht).
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in-vivo-imaging-methoden om interacties tussen biomoleculen in beeld te brengen 
(omics), nieuwe technologieën op het gebied van genetica, en bioinformatica. Integra-
tie van deze technologieën kan doorbraken forceren in het begrip van de structuur van 
biomoleculen, de samenstelling en interacties ertussen en het uiteindelijke gedrag van 
het systeem dat zij gezamenlijk vormen, zoals een complete cel.

Wetenschappelijke context 
Een van de grootste uitdagingen in de biologie is het verklaren van het gedrag van 
cellen als gevolg van (interacties tussen) de moleculen die ze bevatten. Dit is onder 
andere van belang om ziektes te begrijpen of om betere gewassen te telen. Op dit 
moment is het echter nog niet mogelijk om een geïntegreerde, gedetailleerde blik te 
werpen op complexe moleculaire mechanismen zoals die voorkomen in levende cellen.

Er zijn technologieën waarmee je een individueel molecuul in beeld kunt brengen. 
Daarvoor moet het molecuul echter veelal geïsoleerd worden uit zijn natuurlijke 
omgeving. Bestaande methoden om meer complexe celprocessen te bestuderen, 
missen op hun beurt de resolutie om te zien wat er gebeurt op moleculair niveau. 
Door verschillende technologieën met elkaar te integreren, en nieuwe technologie te 
ontwikkelen op het snijvlak van de huidige mogelijkheden, kunnen we biomoleculen 
voor het eerst in real time in hun natuurlijke omgeving volgen. Datamanagement en 
computationele methoden zijn daarbij onmisbaar om waarnemingen van hetzelfde 
systeem met verschillende technieken aan elkaar te verbinden.

Maatschappelijke impact
Begrip van de werking van cellen op alle mogelijke niveaus is noodzakelijk om biolo-
gische processen in ziekte en gezondheid te begrijpen en om preventie, diagnostiek en 
behandeling van aandoeningen te verbeteren. Daarnaast draagt begrip van cellulaire 
processen bij tot de ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde producten, gewassen met 
verbeterde kwaliteit of bacteriën die nuttige materialen produceren.

De droom
Bioscopy zal ons in staat stellen complexe processen van leven in real time te bestu-
deren van molecuul tot cel. Nederland heeft veel kennis en kunde op het terrein van 
structuurbiologische technieken, microscopie, bioinformatica, genomics, glycomics, 
lipodomics, metabolomics, proteomics, en systeembiologie. Door al deze kennis en 
kunde onder één paraplu te brengen, ontstaat er een wereldwijd waarlijk unieke 
infrastructuur, die doorbraken kan forceren op het terrein van de moleculaire levens-
wetenschappen.
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Wat is er nodig?
Budget om bestaande faciliteiten te 
onderhouden en met elkaar te integreren, 
en om nieuwe aanvullende technologie 
te ontwikkelen. Een geïntegreerde infra-
structuur staat of valt met de kwaliteit en 
stabiliteit van de afzonderlijke locaties. 
Daarnaast is er een tekort aan experts en 
kennis op het terrein van de integratie van 
informatie uit de verschillende techno-
logieën. Hiervoor zijn nieuwe methoden 
nodig en zullen opleidingstrajecten nood-
zakelijk zijn.

Overige bijzonderheden 
Bioscopy stelt niet voor om een compleet 
nieuwe infrastructuur te bouwen, maar 
om de krachten van reeds bestaande facili-
teiten te bundelen en verder uit te bou-
wen. Omdat Nederland een sterke basis 
heeft in moleculaire en celgebaseerde 
levenswetenschappen, leidt de totstandko-
ming van een geïntegreerde Bioscopy-faci-
liteit niet alleen tot een efficiënter gebruik 
van middelen maar ook tot een mogelijke 
revolutie in dit onderzoeksveld, met een 
leidende rol voor Nederland.

Onderzoeksgebied 
Bioinformatica, genomics, glycomics, levens-
wetenschappen, lipodomics, metabolomics, 
microscopie, moleculaire biowetenschappen, 
proteomics, structuurbiologie, systeembio-
logie 

voorstel 5– bioscopy, com
pleet beeld van leven

Van wie (instituten, universiteiten)
• Universiteit Utrecht (hoofdindiener)
• Academisch Medisch Centrum, Hubrecht 

Instituut, Leids Universitair Medisch 
Centrum, Nederlands Kanker Instituut, 
Universiteit Leiden, Universiteit van 
Amsterdam, UMC Utrecht

Voor wie
Wetenschappers die leven onderzoeken op 
de schaal van individuele moleculen tot aan 
complete biologische systemen.
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
5, 14, 15, 16, 17, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 112, 122, 
134, 135, 136, 137, 139
Budget 
De totale voorziene kosten bedragen 144 
miljoen euro voor 12 jaar.
Verwachte realisatie
Het project wordt in fasen gerealiseerd. 
De eerste twee jaar wordt gewerkt aan de 
interne organisatie en centrale toegang tot 
de verschillende faciliteiten. In het derde tot 
en met het negende jaar staat de integra-
tie van de verschillende onderdelen en de 
ontwikkeling van nieuwe nog missende 
technologie centraal. Vanaf het zesde jaar na 
de start van het project, zullen de faciliteiten 
via een centraal loket beschikbaar komen 
voor onderzoekers.
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Faciliteiten in het domein Oceaan, atmosfeer en klimaat

Op grond van de eerste oproep binnen het brede domein Milieu en energie zijn alleen 
voorstellen voor Milieu ingediend. Op het gebied van energie zijn geen voorstellen 
ingediend. De twee voorstellen die in dit domein zijn geselecteerd voor deze agenda 
hebben beiden een sterke focus op interacties van oceaan en atmosfeer met het kli-
maat. 

Rol van grootschalige onderzoeksfaciliteiten in dit domein
Wereldwijd zijn het dagelijkse weer, en op wat langere termijn het klimaat, van groot 
belang voor de mensheid. Temperatuur, wind en neerslag bepalen succes of mislukken 
van oogsten, en de drinkwatervoorziening voor mens en dier. Extreme weercondities 
kunnen het verkeer op land, in de lucht en op zee ontwrichten. Extreme droogtes dan 
wel overstromingen zijn gevolg van weer en klimaat. Omgekeerd speelt de watercyclus 
een belangrijke, maar nog grotendeels onopgehelderde, rol in in het klimaatsysteem. 

Vele miljoenen jaren fungeerde de wereldoceaan als een slapende reus wiens gestage 
ademhaling de gehaltes van CO2, zuurstof in de atmosfeer en ook de temperatuur sta-
biliseerde. Recent is deze reus ruw gewekt door de wereldwijde opwarming als gevolg 
van snelle toename van broeikasgas CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen 
door de mensheid voor levering van energie. We zijn bezig met het grootste experi-
ment aller tijden en de uitkomsten zijn ongewis. Gemeten grote veranderingen in de 
20e eeuw zetten zich door, vaak versneld, in de loop van de huidige 21e eeuw. Voorals-
nog werkte de oceaan nog ten dele als een buffer voor de atmosfeer, bijvoorbeeld meer 
dan 90% van de extra opwarming is opgenomen door de oceanen, en circa 30% van de 
extra CO2 is ook verdwenen in zee. Nadeel hiervan is wel dat door de stijgende tempe-
ratuur van bovenste waterlagen, het zee-ijs in het Arctisch gebied snel afneemt. Min of 
meer navenant zijn rondom Antarctica diverse, voorheen permanente, ijsvelden inge-
stort en verdwenen. Bovendien, door netto afsmelten van ijskappen op Groenland en 
enkele locaties van Antarctica stijgt de zeespiegel. Daarnaast leidt de opgenomen CO2 
in zeewater tot verandering van de chemie van zeewater, een directe bedreiging voor 
biologische kalkvormers zoals koraalriffen en schelpdieren. Andere vervuiling van 
lucht en zee door velerlei niet-natuurlijke stoffen is niet alleen een probleem op zich, 
maar kan ook effect hebben op weer en klimaat. Bekend is het effect van chloorflu-
orkoolwaterstoffen op het ozongat, maar diverse andere effecten van velerlei andere 
niet-natuurlijke stoffen zijn reeds bekend of worden vermoed. 

De komende decennia zullen overheden wereldwijd enorme uitgaven doen om de 
gevolgen van de verwachte klimaatveranderingen op te vangen. Om effectief de 
mogelijke maatregelen te kunnen beoordelen en prioriteren is er grote behoefte aan 
betrouwbare weersvoorspellingen voor de korte termijn en aan mogelijkheden om 
regionaal of zelfs plaatselijk de effecten van klimaatverandering op lokale extreme 
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weersomstandigheden te voorspellen. Betrouwbare voorspellingen zijn nu erg lastig 
omdat de informatie op lokale schaal over belangrijke invloedsfactoren en processen 
en hun variabliteit ontbreekt of incompleet is. De huidige onderzoeksfaciliteiten zijn 
niet in staat om gegevens en modellen te koppelen met verschillende ruimte- en tijd-
schalen. Ook kunnen ze geen driedimensionale beelden genereren met hoge resolutie 
en verschillende tijdschalen.

Windparken op zee leveren alternatieve energie, maar vereisen ook inzicht in effecten 
op de ecologie van de omringende zee. De ecologie van de zee sluit ook nauw aan bij 
problematiek van ernstige overbevissing en aanleg van zeeboerderijen als alternatief. 
De plastic soep in de wereldoceaan is een ernstige bedreiging van ecosystemen inclu-
sief de visstand en het welzijn van zeevogels en walvissen. Observatienetwerken van 
atmosfeer en oceaan zijn nodig en in snelle ontwikkeling. Nederland is actief betrok-
ken bij diverse internationale en Europese initiatieven en netwerken voor observaties 
van oceanen en atmosfeer. Om mee te kunnen blijven draaien in de voorhoede van het 
internationale zee- en klimaatonderzoek is een nationaal Nederlands Multifunctioneel 
Oceaan Research Platform (MORP) nodig. Voor processen in de atmosfeer biedt het 
Ruisdael Observatorium een zeer geavanceerd meetnetwerk om steeds fijnmaziger de 
fundamentele atmosferische processen te bestuderen, met de ‘Skies over Holland’ als 
een natuurlijk laboratorium.
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voorstel 6
multifunctioneel oceaan research platform (morp), onderzoeksschip 
voor verkenning oceanen

MORP
We weten meer van het oppervlak van de maan dan van de bodem van de zee. En dat 
terwijl de oceanen bepalend zijn voor het klimaat op aarde en belangrijke bron zijn 
van voedsel, energie, mineralen en grondstoffen, zeker in de toekomst. De mens is 
afhankelijk van de oceaan voor zijn bestaan, maar speelt tegelijkertijd een belangrijke 
rol in de toekomst van de oceaan. Klimaatveranderingen beïnvloeden de zuurgraad 
en het warmtetransport van de oceanen en daarmee het weer, maar ook bijvoorbeeld 
zeespiegelveranderingen. De oceanen spelen een belangrijke rol in de opname en neu-
tralisatie van CO2, via fysische, chemische en biologische processen. Om mee te kunnen 
blijven draaien in de voorhoede van het zee- en klimaatonderzoek, heeft Nederland 
een nieuw, zeewaardig multifunctioneel onderzoeksschip (Multifunctioneel Oceaan 
Research Platform, MORP) nodig. 

Werking 
Een nieuw Nederlands onderzoeksschip zou speciaal gebouwd moeten worden om 
onder elke weersomstandigheid te kunnen varen, bodemmonsters en boorkernen 
te kunnen nemen en instrumenten overboord te kunnen zetten, en weer op te halen. 

Het huidige Nederlandse onderzoeksschip Pelagia. Foto: NIOZ.
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Op die manier kan Nederland een niche 
bedienen in de internationale vloot van 
onderzoeksschepen. In het zeeonderzoek 
wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
onbemande vaartuigen, die gedurende 
langere tijden zelfstandig de waterkolom 
en zeebodem kunnen onderzoeken. Een 
nieuw schip moet dan ook gericht zijn op 
het gebruik van dit type nieuwe appara-
tuur.

Wetenschappelijke context 
Nederland is van oudsher een zeegaande 
natie. Daarnaast zullen oceanen in de toe-
komst steeds meer verschillende functies 
krijgen. Er kan energie worden opgewekt 
met windparken op zee. Er zijn transport-
routes, viswateren en zeeboerderijen. 
En op steeds meer plaatsen worden 
grondstoffen uit de oceaanbodem gewon-
nen. Onderzoek is nodig om de oceanen 
beter te kunnen gebruiken voor dit soort 
toepassingen met zo min mogelijk ecologi-
sche schade.

Daarnaast heeft klimaatverandering 
onmiskenbaar invloed op de oceanen. Een 
toename van het CO2-gehalte in de lucht 
leidt tot een ‘verzuring’ van de oceanen, 
waardoor schelpen en koralen minder 
goed kunnen groeien. Sedimentafzet-
tingen veranderen. Archaea, bacteriën en 
virussen gaan zich anders verspreiden. 
En het warmtetransport door de oceanen 
verandert, wat zijn weerslag heeft op 
weersomstandigheden overal in de wereld.

Met haar huidige multifunctionele onderzoeksschip de Pelagia, dat via het NWO-insti-
tuut NIOZ toegankelijk is voor wetenschappers, doet Nederland al 25 jaar lang mee 
in de voorhoede van het zeegaande onderzoek. Over vijf jaar is de Pelagia echter aan 
vervanging toe.

Onderzoeksgebied
Mariene archeologie, chemie, fysische ocea-
nografie, geologie, mariene (micro)biologie, 
maritieme technologie, (paleo)klimatologie

voorstel 6 – m
ultifunctioneel oceaan research platform

 (m
orp),  

onderzoeksschip voor verkenning oceanen

Van wie (instituten, universiteiten)
• NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut 

voor Onderzoek der Zee (hoofdindiener)
• Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit 

Utrecht, Universiteit van Amsterdam
Voor wie
Internationale onderzoekers en bedrijven 
met een interesse in zee, diepzee en oceaan-
bodem
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 
19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 52, 53, 55, 97, 
98, 107, 112, 118, 120, 124, 134, 135, 138
Budget
De bouwkosten voor een nieuw schip inclu-
sief onderzoeksfaciliteiten worden geraamd 
op orde grootte 70 miljoen euro.  
De exploitatie zal jaarlijks ongeveer  
6 miljoen euro kosten, excl. afschrijving en 
vervangingsreserveringen.
Verwachte realisatie
Het proces van ontwerp tot bouw zal onge-
veer vier jaar duren. Gezien de resterende 
levensduur van de Pelagia, zou het nieuwe 
schip gereed moeten zijn in 2022.
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Het Nederlandse zeeonderzoek richt zich op uiteenlopende vragen. Daarom moet 
een onderzoeksschip ook flexibel kunnen worden ingericht. Bijvoorbeeld de huidige 
Pelagia beschikt over twee droge laboratoria en een nat laboratorium. Daarnaast zijn 
er negen plaatsen om naar wens totaal negen verwisselbare speciaal ingerichte labo-
ratoriumcontainers mee te nemen, specifieke inrichting bijvoorbeeld om onderzoek te 
doen naar micro-organismen, de geschiedenis van het klimaat, virussen in de oceaan, 
gehalte aan voedingsstoffen of sedimentafzettingen.

Maatschappelijke impact
Samenwerking tussen publieke en private partijen in het zeeonderzoek kan leiden tot 
nieuwe kansen om energie op te wekken met getijdebewegingen of windmolenparken 
op zee; om mineralen te winnen vanaf de bodem van de zee; en om nieuwe maritieme 
technologieën te testen. Daarnaast is kennis over de ecologie, en rol van oceanen in de 
mineralen- en waterkringlopen op aarde onontbeerlijk om betere klimaatvoorspellin-
gen te kunnen doen.

De droom
Een nieuw, zeewaardig, all-weather multifunctioneel onderzoeksschip dat Nederlands 
huidige enige zeegaande onderzoeksschip de Pelagia kan vervangen. Daarmee kan 
Nederland haar huidige positie in de voorhoede van het zeeonderzoek behouden en 
uitbouwen. Bovendien verzekert een eigen schip Nederlandse onderzoekers toegang 
tot grootschalige internationale onderzoeksprogramma’s, bijvoorbeeld gericht op het 
beschermen van het oceaanleven tegen overbevissing, vervuiling en klimaatverande-
ring.

Wat is er nodig?
Een zeewaardig schip van ca. zeventig meter lang, dat bestand is tegen alle weers-
omstandigheden en zelfs kan functioneren in wateren waar ijsschotsen in drijven. 
Voldoende ruimte en kraancapaciteit om onbemande voertuigen in de oceaan te kun-
nen plaatsen en weer op te halen. Goed getrainde mensen om alle nieuwe technologie 
te bedienen. En langjarig commitment van financiers om het schip na de bouw in de 
vaart te kunnen houden.

Overige bijzonderheden 
Oceaanonderzoek is bij uitstek een internationaal georganiseerd veld. Grootschalige 
internationale onderzoeksprogramma’s zijn feitelijk alleen toegankelijk voor landen 
die zelf bijdragen leveren, bijvoorbeeld door aan internationale partners de onder-
zoeksfaciliteiten beschikbaar te stellen op hun schip. Alleen door als land een eigen 
onderzoeksschip te hebben, kun je als volwaardig partner deelnemen aan deze groot-
schalige onderzoeksprogramma’s.
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voorstel 7
ruisdael observatorium, beeld van luchten boven holland

Ruisdael Observatorium
Door de langdurige emissie van broeikasgassen is de atmosfeer structureel veranderd. 
Het Ruisdael Observatorium gaat boven Nederland heel nauwkeurig deze verandering 
meten en modelleren. Een combinatie van een vast meetnetwerk, mobiele sensoren 
en twee uitgebreide grondstations levert gegevens op over de fysische en chemische 
eigenschappen van de atmosfeer en zijn interactie met het aardoppervlak. Een nieuwe 
rekenfaciliteit verwerkt de geobserveerde gegevens real time in atmosfeermodellen. 
Hiermee brengt het Ruisdael Observatorium met hoge resolutie de verandering van 
het lokale weer en klimaat alsook de luchtkwaliteit in beeld.

Werking 
Het Ruisdael Observatorium bestaat uit een netwerk van sensoren die in drie dimen-
sies en op verschillende lengte- en tijdschalen de structuur van de atmosfeer boven 
Nederland in kaart brengt. Boven land en deels boven zee wordt de interactie tus-
sen sporegassen, aerosolen, wolken, neerslag, wind, turbulentie, straling en het 

Meetmast van het KNMI in Cabauw, vlak bij Lopik. Deze meetmast met een hoogte van 
213 meter wordt gebruikt voor meteorologische metingen in de onderste laag van de 
atmosfeer. In die laag spelen processen die van groot belang zijn voor weer en klimaat.
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aardoppervlak gemeten. De metingen 
worden in real time gekoppeld aan hoge 
resolutie modellen van de atmosfeer 
waardoor fijnmazige processen beter kun-
nen worden bestudeerd en in samenhang 
kunnen worden begrepen.

Wetenschappelijke context 
De atmosfeer speelt een dominante rol in 
het klimaatsysteem. Huidige voorspellin-
gen van de aard en omvang van klimaatver-
andering bevatten nog veel onzekerheden 
omtrent de invloed van luchtvervuiling, 
waterdamp en wolken. Ook is er nog veel 
onduidelijk over de wisselwerking met 
het aardoppervlak, bijvoorbeeld door de 
grote ruimtelijke variatie aan bodemvocht 
en verdamping, vegetatie en stedelijke 
bebouwing.

De rol van de watercyclus in het klimaat-
systeem is nog grotendeels onopgehel-
derd. Wolken koelen de aarde af omdat 
ze zonlicht weerkaatsen, maar de mate 
waarin ze dat doen kan door de opwar-
ming van de aarde veranderen. Stof-
deeltjes in de lucht, aerosolen, kunnen 
verschillende rollen hebben: als er meer 
aerosolen zijn, ontstaan er kleinere wol-
kendruppels, waardoor het minder snel 
zal gaan regenen en wolken langer blijven 

bestaan. Maar kleinere druppels kunnen ook sneller verdampen, waardoor de wolken 
juist eerder kunnen verdwijnen. En juist de kleinschalige biochemische processen die 
tot aerosolen leiden worden niet goed begrepen. Huidige modellen beschrijven dit 
soort onderling verbonden fenomenen nog niet goed, waardoor voorspellingen van 
het klimaat, weer en de luchtkwaliteit - met name op lokaal niveau - een grote onze-
kerheid kennen.

Maatschappelijke impact
Als de modellen die klimaatverandering, maatschappij-ontwrichtend weer, en lucht-
kwaliteit voorspellen betrouwbaarder zijn, is dat gunstig voor de publieke gezondheid, 
de economie, de veiligheid en de kwaliteit van leven. Hoe accurater de modellen de 
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Onderzoeksgebieden
Atmosfeerfysica en -chemie, computer-
wetenschappen, fysische mathematica, geo-
fysica, hydrologie, klimaatwetenschappen, 
meteorologie, sensortechnologie
Van wie (instituten, universiteiten)
• Technische Universiteit Delft (hoofdin-

diener)
• Energieonderzoek Centrum Nederland, 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut, Netherlands eScience Center 
(NLeSC), Universiteit Utrecht, Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en Milieu, 
Rijksuniversiteit Groningen, TNO, 
Wageningen Universiteit

Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
7, 8, 9, 21, 119
Budget
Voor de ontwikkeling en bouw van de faci-
liteit worden de eenmalige kosten geraamd 
op 60 miljoen euro. De exploitatiekosten 
worden geschat op 8 miljoen euro per jaar.
Verwachte realisatie
Het kost ongeveer tien jaar voordat het Ruis-
dael Observatorium volledig operationeel 
zal zijn. De faciliteit zal echter al wel eerder 
gedeeltelijk gebruikt kunnen worden. 
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invloed van verschillende factoren voorspellen, hoe effectiever maatregelen tegen kli-
maatverandering kunnen worden ingezet. Een betrouwbare, nauwkeurige methodiek 
voor voorspelling van klimaat, weer en luchtkwaliteit op het niveau van steden kan 
een belangrijk Nederlands exportproduct worden. Ook de te ontwikkelen kosteneffec-
tieve sensoren zelf vormen waardevolle exportproducten.

De droom
Het Ruisdael Observatorium biedt unieke mogelijkheden om steeds fijnmaziger de 
fundamentele atmosferische processen te bestuderen. Ruisdael is het meest geavan-
ceerde observatorium ter wereld, dat, door het gebruik van een brede verscheiden-
heid aan in-situ- en remote-sensing-instrumenten in combinatie met atmosferische 
modellen, de driedimensionale lokale variabiliteit van de atmosfeer in beeld brengt. 
Met het Ruisdael Observatorium zijn we in staat om de veranderingen van de atmo-
sfeer, nu en in de toekomst, te onderzoeken.

Wat is er nodig?
Eén van de twee benodigde grondstations bestaat al: het CESAR-meetstation in 
Cabauw. Voor de uitbreiding van de metingen met een sensornetwerk, een meetvoer-
tuig en een tweede grondstation zijn eenmalige investeringen nodig. Datzelfde geldt 
voor de ontwikkeling van een geavanceerde rekenfaciliteit, die de gegevens real time 
kan verwerken in modellen. Daarnaast zijn een duidelijke organisatiestructuur, goed-
opgeleide medewerkers en structurele budgetten natuurlijk onontbeerlijk.

Overige bijzonderheden
Nederland heeft een ideale ligging om een grote variabiliteit aan luchtmassa’s en weer-
typen te kunnen bestuderen, met zijn zeeklimaat en zijn positie te midden van groot-
schalige Europese industriële gebieden en grote steden. Het Nederlandse landschap is 
goed in kaart gebracht en gemonitord. Door deze unieke combinatie zal het Ruisdael 
Observatorium een grote aantrekkingskracht hebben op internationale onderzoekers.
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Faciliteiten in het domein Natuur- en technische 
wetenschappen

Rol van grootschalige onderzoeksfaciliteiten in dit domein
Binnen de natuur- en technische wetenschappen vormen grootschalige onderzoeks-
faciliteiten in toenemende mate een essentieel onderdeel van het moderne onder-
zoeksinstrumentarium. Bij deze faciliteiten ontstijgen de complexiteit, de schaal en 
de investerings- en exploitatiekosten van de onderzoeksinfrastructuur het niveau dat 
een individuele academische onderzoeksgroep of –afdeling, of zelfs een klein land 
als geheel, kan dragen. De logische weg is dan om de faciliteit gemeenschappelijk te 
bekostigen en te gebruiken met een groot aantal onderzoekers, vaak in een internati-
onale context. Voor een aantal gebieden zijn intergouvermentale verdragen afgesloten 
zoals voor CERN (deeltjesfysica), ESO (optisch-infrarode en submillimeter telescopen 
op de grond) en ESA (telescopen in de ruimte). Deze organisaties bouwen en opereren 
de faciliteiten, maar de instrumenten voor die faciliteiten moeten deels door de lidsta-
ten worden ontworpen, gebouwd en gefinancierd. Dit model is zeer succesvol geble-
ken over de laatste decennia en maakt optimaal gebruik van een stabiele governance 
structuur en behoud van expertise in het bouwen van grote faciliteiten, met tegelijker-
tijd ruimte voor continue vernieuwingen.

Dit karakter is duidelijk herkenbaar bij de zes faciliteiten die de KNAW heeft geselec-
teerd binnen de categorie Natuur- en technische Wetenschappen. Twee van de voor-
gestelde faciliteiten sluiten aan bij de ‘grote vragen’ o.a. op het terrein van gezondheid, 
voeding, energie, duurzaam transport en klimaat en introduceren nieuwe manieren 
om fysische, chemische en biologische materialen en processen te bestuderen met 
ongekende nauwkeurigheid in ruimte en tijd of onder ongekende omstandigheden. 
Eindelijk kunnen hiermee ultra-scherpe plaatjes van reacties gemaakt worden terwijl 
ze plaatsvinden, in plaats van alleen naar het eindproduct te kijken. Zo zal de 60 Tesla-
DC-faciliteit het mogelijk maken om materialen te onderwerpen aan zulke extreme 
magneetvelden dat hun structuur en gedrag ingrijpend zal worden veranderd, het-
geen zeer interessant is voor veelheid aan vakgebieden, zoals vastestoffysica, biologie 
en supramoleculaire chemie. Vergeleken met de Europese XFEL faciliteit zal FEL-NL 
met unieke ultrakorte, ultrafelle laserpulsen bij zachtere röntgenstraling films kun-
nen maken van de snelste interne dynamica van moleculen en materialen, hetgeen 
opnieuw van groot belang is voor een breed spectrum aan vakgebieden, zoals katalyse, 
biofysica en nanotechnologie.

Een van de meeste opwindende ontdekkingen van het afgelopen jaar zijn de zwaarte-
krachtsgolven, een vakgebied op het raakvlak van de natuurkunde en de astronomie 
dat Einstein’s relativiteitstheorie onder extreme omstandigheden kan testen. Twee 
faciliteiten, de Einstein Telescoop en LISA, zullen dit veld naar een nieuw niveau tillen. 
De Einstein Telescoop zal met ongekende gevoeligheid naar zwaartekrachtsgolven 
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vanaf de (misschien wel Nederlandse) grond zoeken en zal jaarlijks honderdduizen-
den bronnen in het heelal waar kunnen nemen via golven die ontstaan bij het samen-
smelten van zwarte gaten en neutronensterren (typisch 10 zonsmassa’s). LISA doet 
vergelijkbaar onderzoek vanuit de ruimte met veel langere basislijnen tussen de tele-
scopen: hiermee kan vooral de samensmelting van superzware zwarte gaten (typisch 
een miljoen zonsmassa’s) worden gemeten die (verrassend) zich in de centra van de 
meeste sterrenstelsels bevinden. LISA sluit hiermee wetenschappelijk aan bij de grote 
röntgenmissie Athena die rond 2028 door ESA zal worden gelanceerd.

Om het heelal te onderzoeken zijn waarnemingen over een groot scala van golflengten 
nodig; visueel licht - het licht dat we met onze eigen ogen zien -, omvat maar een heel 
klein deel van het electromagnetische spectrum en kan maar op een beperkt aantal 
vragen antwoord geven. LOFAR 2025 is complementair aan andere grote faciliteiten 
zoals SKA en zal via innovatieve nieuwe technieken bij radiogolflengten uniek inzicht 
geven in de eerste sterren en sterrenstelsels die in het heelal gevormd zijn en hoe ze 
verder evolueren.

De ultieme vraag die de mensheid bezig houdt is ‘zijn wij alleen?’ Het EPICS instru-
ment zal voor het eerst de resolutie en gevoeligheid hebben om naar biomarkers in 
de atmosferen van aard-achtige exoplaneten te zoeken en kan daarmee dit multidisci-
plinaire vakgebied van science-fiction voor de ESO telescoop E-ELT naar wetenschap 
tillen.
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voorstel 8
fel-nl, actiefilm van nanowereld

FEL-NL
De vrije-elektronenlaser FEL-NL produceert ultrakorte, ultrafelle laserpulsen. Met 
deze pulsen wordt het mogelijk structuren met nanometerafmetingen te bestuderen 
op elke tijdschaal vanaf enkele femtoseconden. Een femtoseconde is een miljoenste 
van een miljardste seconde. FEL-NL zal processen op nanoschaal kunnen filmen. Zo 
kan FEL-NL ‘live’ laten zien hoe ioniserende straling schade aanricht in biologische 
structuren, hoe katalyse op atomair niveau werkt, of hoe invallend zonlicht reageert 
met het materiaal van een zonnecel.

Werking
In de voorgestelde vrije-elektronenlaser worden pakketjes elektronen versneld tot bijna 
de lichtsnelheid. Deze snelle pakketjes reizen vervolgens door een serie magneten met 
heen en weer gaande magneetvelden. Hierdoor voeren de elektronen een zigzag-bewe-
ging uit. Tijdens deze beweging zenden ze een intens röntgenlaserlicht uit. 

In FEL-NL zorgen externe laserpulsen ervoor dat de verschillende pakketjes elektro-
nen allemaal dezelfde hoeveelheid röntgenlicht van exact dezelfde golflengte uitzen-
den. Uiteindelijk levert FEL-NL zo een serie van zeer korte, zeer felle röntgenlaserpul-
sen, met een unieke structuur en herhalingsfrequentie van maximaal ongeveer 10.000 
pulsen per seconde. De straling zal in het golflengtegebied tussen extreem ultraviolet 
en zachte röntgenstraling liggen, met golflengtes tussen de 1 en 15 nanometer, en is 
hiermee uniek in de wereld. De intensiteit van de laserbundel zal tien tot honderd 
keer groter zijn dan die van de beste bestaande synchrotrons, de belangrijkste huidige 
bronnen voor straling in hetzelfde golflengtegebied.

Wetenschappelijke context
FEL-NL kan de snelste bewegingen van en interacties tussen de kleinste bouwste-
nen van materialen in beeld brengen. Zo kan de laser films maken van grootschalige 

Schematische weergave van de werking van een vrije-elektronen-laser.
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structuurveranderingen van eiwitmole-
culen, die bepalen hoe zij zich gedragen 
in biochemische reacties. Een voorbeeld 
is de structuurverandering als gevolg 
van absorptie van licht, hetgeen de basis 
vormt van ons gezichtsvermogen. 

Kennis van dynamica op nanoschaal is 
noodzakelijk voor de ontwikkeling van 
nieuwe efficiënte manieren om energie 
om te zetten, op te slaan en te trans-
porteren, of voor de verbetering van de 
opbrengsten van dunnefilmzonnecellen. 

Bij deze voorbeelden dient FEL-NL 
als filmcamera. Maar de laser kan ook 
worden gebruikt om te bestuderen hoe 
de uitgezonden straling zelf interacties 
aangaat met materie, bijvoorbeeld om 
nieuwe nanolithografische technieken 
te ontwikkelen. De wisselwerking tus-
sen licht en materie op de kleinste schaal 
wordt beschreven met de kwantumelek-
trodynamica. FEL-NL zal de randen van 
deze theorie kunnen exploreren. 

Maatschappelijke impact
De bouw en exploitatie van FEL-NL vor-
men een sterke stimulans voor ontwik-
keling van zeer uiteenlopende technolo-
gieën. De specifieke eisen die de faciliteit 
stelt aan de nauwkeurigheid en robuust-
heid van onderdelen zal de erbij betrok-
ken bedrijven stimuleren om te innove-
ren. In de exploitatiefase zal FEL-NL naar 
verwachting leiden tot nieuwe hightech 
spin-offs. 

Versnellers en hun toepassingen zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. 
Denk aan medische toepassingen en applicaties op het terrein van veiligheid. FEL-NL 
zal ertoe leiden dat er nieuwe generaties specialisten op dit terrein worden opgeleid, 
en vanuit het buitenland naar Nederland komen. 

Onderzoeksgebieden
Fysica, biofysica, biochemie, energiecon-
versie, farmacie, katalyse, materiaalkunde, 
nanogeneeskunde, nanotechnologie, stra-
lingsschade

voorstel 8 – fel-nl, actiefilm
 van nanow

ereld

Van wie (instituten, universiteiten) 
• Rijksuniversiteit Groningen en Advanced 

Research Center for Nanolithography 
(hoofdindieners)

• Technische Universiteit Eindhoven
Voor wie
Internationale en nationale onderzoekers in 
kennisinstituten, universiteiten en bedrijven 
die zicht willen krijgen op dynamische pro-
cessen op lengteschalen van nanometers en 
op tijdschalen van femtoseconden en langer 
(een femtoseconde is een miljoenste van een 
miljardste seconde)
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
9, 14, 17, 20, 24, 26, 95, 98, 99, 116, 118, 
120, 121, 122, 126, 135, 136
Budget
De totale bouwkosten worden geraamd 
op 105 miljoen euro. De exploitatiekosten 
zullen rond de 10 miljoen euro per jaar 
bedragen. 
Verwachte realisatie
Volledige operatie is voorzien vanaf 2024.
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De droom
FEL-NL zal nieuwe onderzoeksvelden helpen ontstaan in de materiaalkunde, mole-
culaire wetenschappen en op het terrein van de interactie tussen licht en materie. De 
filmbeelden die FEL-NL kan maken, stellen onderzoekers in staat om processen te 
ontrafelen die het gedrag van materie op de kleinste schalen bepalen.

Wat is er nodig?
Tijd en geld voor voorbereidend onderzoek naar de benodigde technologie en rand-
voorwaarden en voor het testen van specifieke kritische subonderdelen. Vier jaar en 
vier miljoen euro zouden hiervoor voldoende moeten zijn. Ondertussen moet de facili-
teit onderdeel gaan uitmaken van de Horizon 2020-agenda en van de nationale agenda 
voor grootschalige infrastructuur, om toegang te krijgen tot grote investeringsrondes 
voor onderzoeksfaciliteiten.

Overige bijzonderheden
Door een samenwerkingsovereenkomst met CERN-CLIC aan te gaan komen testfacili-
teiten en expertise van CERN beschikbaar voor de ontwikkeling van FEL-NL. Gezamen-
lijk hebben de huidige betrokken partners voldoende expertise in huis om de kritische 
onderdelen van de infrastructuur te kunnen ontwikkelen.
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voorstel 9 
60 tesla dc, sterkste magneet ter wereld

60 Tesla DC
De 60 Tesla DC-faciliteit is de sterkste magneet ter wereld die uren zijn maximale 
veldsterkte van 60 Tesla kan aanhouden. Hiermee is hij dertig procent sterker dan de 
sterkste continue magneten die nu bestaan. Met hoge magneetvelden kunnen we in 
materie kijken zonder iets kapot te maken. Daarnaast maken zulke sterke magneten 
het mogelijk om objecten te laten zweven. Zo kunnen we de invloed van zwaartekracht 
op materie en levende organismen bestuderen.

Ontwerp
De 60 Tesla-faciliteit omvat een installatie om een magneet die zal worden opgebouwd 
uit meerdere conventionele (koper) en supergeleidende spoelen te kunnen bekrach-
tigen en koelen. Door de geleidende spoelen loopt een elektrische stroom van tien-
duizenden ampères en wekt zo een magneetveld op. De geleidende spoelen bestaan 
ofwel uit conventionele stroomgeleiders, ofwel uit supergeleiders. Beiden hebben 
hun voor- en nadelen. Conventionele geleiders warmen zoveel op dat ze sterk gekoeld 
moeten worden om te voorkomen dat ze smelten. Supergeleidende spoelen verliezen 
hun supergeleidende eigenschappen boven een bepaalde temperatuur en bepaalde 
veldsterkte van de magneet.

Onderdelen van een hogeveldsterktemagneet bij High Field Magnet Laboratory in
Nijmegen. Bron: HFML.
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De op dit moment sterkste continue 
magneet heeft een veldsterkte van 45 
Tesla, en bestaat uit een kernmagneet van 
33,5 Tesla omwikkeld door een superge-
leidende magneet van 11,5 Tesla. Om een 
60 Tesla-magneet te kunnen maken is een 
volledig nieuw ontwerp nodig, waarin 
gebruik wordt gemaakt van veel betere 
(super)geleiders dan er nu op de markt 
zijn. Het is een grote technische uitdaging 
om zo’n magneet daadwerkelijk te kunnen 
bouwen.

Wetenschappelijke context
De continue magneet zoals hier wordt 
voorgesteld, kan zijn maximale veld-
sterkte van 60 Tesla-uren vasthouden. 
Daarmee zou dit de sterkste magneet 
ter wereld zijn. In de wereld bestaan 
al magneten die een veldsterke van 60 
Tesla halen, maar dan alleen in pulsen 
van hooguit 100 milliseconden lang: een 
tiende van een seconde. Vergeleken met 
de bestaande 45 Tesla-continu-magneten 
kan de winst meerdere ordes van grootte 
zijn vanwege de niet lineaire effecten.

Een magneetveld beïnvloedt het gedrag 
van elektronen, die onderdeel uitmaken 
van alle bekende materie. Zo’n magneet-
veld voegt in principe geen energie toe 

aan een systeem. Daarom kun je met een magneet materie tijdelijk in een andere 
toestand brengen, zonder haar permanent te veranderen.

Afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp van de faciliteit kan hij voor zeer uiteenlo-
pende onderzoeken worden gebruikt, zoals voor:

1. Magnetische levitatie. Een sterke magneet laat de meeste materialen zweven. Zo 
kun je op aarde bestuderen hoe kristallen groeien of cellen zich splitsen als er 
geen zwaartekracht is.

2. Magneetvelden kunnen het gedrag van materialen totaal veranderen. Zo zijn er 
isolatoren, materialen die geen elektriciteit geleiden, die onder invloed van een 

vo
or

st
el

 9
 –

 6
0 

te
sl

a 
dc

, s
te

rk
st

e 
m

ag
ne

et
 t

er
 w

er
el

d

Onderzoeksgebieden
Vastestoffysica en materiaalkunde, chemie, 
supramoleculaire chemie, nanotechnologie, 
fysische biologie, biomedische wetenschap-
pen, geneeskunde
Van wie (instituten, universiteiten)
• Radboud Universiteit, High Field Magnet 

Laboratory (hoofdindiener) 
Voor wie
In de exploitatiefase: internationale onder-
zoekers in onder andere natuurkunde, 
chemie en biologie. In de bouwfase: ken-
nisinstellingen en hightechindustrie op het 
gebied van (super)geleiders, koelsystemen 
en (elektro)magneten.
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
10, 26, 52, 116, 117, 120, 126, 132, 135, 136
Budget
De verwachte kosten voor de ontwikkeling 
van de magneet bedragen 200 miljoen euro. 
De bouwkosten voor het benodigde gebouw 
worden geraamd op 25 miljoen euro. De 
exploitatiekosten zullen rond de 10 miljoen 
euro per jaar liggen.
Verwachte realisatie
De totale ontwikkeling zal ongeveer 20 jaar 
duren.
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sterk magneetveld doorschieten naar het andere uiterste: ze worden supergelei-
dend.

3. Zachte materialen zoals liquid crystals, polymeren en gels en biologische sys-
temen zoals cellen en eencellige organismes zijn met sterke magneetvelden te 
vervormen en anderszins te manipuleren.

 
Maatschappelijke impact
De technologie die nodig is om een 60 Tesla-magneet te maken, bestaat nog niet. De 
bouw van deze faciliteit biedt uitgelezen mogelijkheden voor bedrijven en kennisin-
stellingen om expertises te bundelen en uit te bouwen, met spin-off naar andere toe-
passingen. De aanwezigheid van de enige continue 60 Tesla-magneet ter wereld maakt 
van Nederland hèt wereldwijde centrum voor onderzoek aan en met hoge magneetvel-
den. De komst van de faciliteit zal leiden tot de opleiding van nieuwe experts in super-
geleiding, hoogwaardige technologie, en magneetvelden. Daarnaast zal de faciliteit nog 
meer buitenlandse onderzoekers en studenten naar Nederland trekken.

De droom
De 60 Tesla DC-faciliteit maakt de ontdekking mogelijk van nieuwe materietoestan-
den, die op hun beurt de inspiratie vormen voor nieuwe materialen en apparaten. Een 
veelheid aan objecten, variërend van polymeren tot planten, kan in de faciliteit onder 
gewichtsloze condities worden bestudeerd. Vernieuwende technologie die wordt ont-
wikkeld voor deze faciliteit zal onder andere de resolutie van bestaande magnetische 
technieken als MRI en NMR aanzienlijk verbeteren.

Wat is er nodig?
Wereldwijde internationale samenwerking, voldoende tijd en financiering. Er is 
een apart gebouw nodig met een eigen stroomvoorziening en eigen koelinstallaties. 
Nieuwe technologieën en materialen moeten worden ontwikkeld om het gewenste 
extreem hoge magneetveld te kunnen creëren en te kunnen vasthouden.

Overige bijzonderheden
Vanwege de aanwezigheid van de vrije elektronenlaser FELIX in Nijmegen, zou de 
vestiging van de 60 Tesla DC-faciliteit nabij een wereldwijd unieke combinatie moge-
lijk maken van een extreem hoog magneetveld met een intense, instelbare teraHertz 
stralingsbron. Deze combinatie maakt het mogelijk om quantumfenomenen in vaste 
stoffen te bestuderen, zoals onbegrepen verschijnselen in hogetemperatuursuperge-
leiders. Begin 2017 staat er een internationale workshop gepland om te inventarise-
ren welke wetenschappelijke mogelijkheden er zijn en welke eisen deze toepassings-
gebieden stellen aan de te ontwikkelen magneet.
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voorstel 10
einstein telescoop, raam op ruimtetijdrimpelingen

Einstein Telescoop
Einstein Telescoop is een ondergrondse meetfaciliteit die met extreme gevoeligheid 
zogeheten zwaartekrachtsgolven detecteert. Zwaartekrachtsgolven zijn door Einstein 
voorspelde rimpelingen van de ruimte en tijd, die hun oorsprong vinden in kosmische 
gebeurtenissen zoals de samensmelting van twee zwarte gaten. De golven veroorza-
ken kortstondige en zeer subtiele uitdijingen en inkrimpingen van de ruimte. Door te 
meten hoeveel tijd een laserstraal nodig heeft om een specifieke afstand af te leggen, 
zijn deze veranderingen in de afmetingen van de ruimte zichtbaar te maken.

Werking 
Einstein Telescoop zal bestaan uit een ondergrondse driehoek van buizen met armen 
van tien kilometer lang. In deze drie vacuüm gezogen buizen worden gelijktijdig laser-
pulsen afgevuurd. Detectoren stellen vast hoeveel tijd deze laserpulsen nodig hebben 
om de totale buislengte af te leggen. Als er een zwaartekrachtsgolf langskomt, zal de 
ene arm kortstondig iets langer en de andere iets korter worden, waardoor het laser-
licht in de verschillende armen niet meer gelijktijdig zal aankomen.

Artist impression van de Einstein Telescoop.
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Wetenschappelijke context 
Albert Einstein voorspelde op basis van zijn Algemene Relativiteitstheorie het bestaan 
van zwaartekrachtsgolven: de ruimtetijd zou onder invloed van interacties tussen 
materie kunnen rimpelen als een vijver waar je een steen in gooit. 

De ruimtetijdverstoringen zijn miniem, en normaliter onmeetbaar. Alleen onvoor-
stelbaar sterke kosmische gebeurtenissen zoals ontploffende sterren geven op aarde 
meetbare rimpelingen in de ruimtetijd. Door deze zwaartekrachtsgolven te meten, 
kunnen we deze extreme kosmische gebeurtenissen direct bestuderen en Einsteins 
Algemene Relativiteitstheorie onder extreme omstandigheden testen.

Er zijn al verschillende detectoren voor zwaartekrachtsgolven, zoals de Italiaanse 
Virgo-detector met sterke Nederlandse deelname en het Amerikaanse Laser Interfe-
rometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO). Het LIGO-Virgo Consortium heeft in 
september 2015 met de LIGO interferometers de eerste zwaartekrachtsgolven geme-
ten, afkomstig van een botsing en de daarop volgende samensmelting van twee zwarte 
gaten. 

Einstein Telescoop zal een factor tien nauwkeuriger zijn en een duizend keer groter 
volume kunnen aftasten dan de huidige detectoren. Daarmee zal hij jaarlijks honderd-
duizenden bronnen van zwaartekrachtgolven in het heelal waar kunnen nemen. Zo is 
de faciliteit complementair aan LISA, een voorgestelde zwaartekrachtsgolvendetector 
in de ruimte die onder andere supermassieve zwarte gaten in de centra van sterren-
stelsels kan bestuderen.

Maatschappelijke impact
De komst van Einstein Telescoop stimuleert nationale en regionale innovatiekracht, 
bedrijvigheid, werkgelegenheid en aantrekkingskracht voor (buitenlandse) weten-
schappers. De faciliteit stelt extreme technische eisen aan de apparatuur, die speciaal 
hiervoor ontwikkeld moet worden. Zo hebben betrokken onderzoekers reeds gevoe-
lige seismische detectoren ontwikkeld, die via een startup-bedrijf verder vermarkt 
worden. Daarnaast zal de faciliteit wetenschappers uit de hele wereld aantrekken. 
Hiervan kan de regionale economie profiteren.

De droom
Een nieuwe, ultragevoelige detector voor zwaartekrachtsgolven levert voor het eerst 
in de geschiedenis een manier om de meest extreme objecten in het heelal direct te 
bestuderen en de Algemene Relativiteitstheorie te testen. Hiermee krijgen we een 
beter begrip van de fundamentele natuurkunde en van het ontstaan en de evolutie 
van het universum. Einstein Telescoop zal golven kunnen waarnemen afkomstig uit de 
meest dichte materiegebieden, de vroegste stadia na de Big Bang, en de meest extreme 
vervormingen van de ruimtetijd in de buurt van zwarte gaten.
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Wat is er nodig?
De bestaande internationale samenwer-
king rondom de detectie van zwaarte-
krachtsgolven moet worden geïntensi-
veerd en uitgebreid. Deelnemende landen 
en organisaties moeten bereid zijn om 
zowel geld als menskracht bij te dragen. 
Daarnaast moet de faciliteit internationaal 
op de verschillende roadmaps komen, en 
is er financiering nodig voor de verschil-
lende realisatiestappen.

Overige bijzonderheden 
Door zijn geologische structuur is het 
landschap van Zuid-Limburg bij uitstek 
geschikt als locatie voor deze telescoop. 
Nederland heeft een sterk track record 
op het gebied van deeltjesfysica, (the-
oretische) natuurkunde en astrofysica. 
De driehoek Maastricht-Aken-Luik bevat 
verschillende universiteiten, en de regio is 
middels het vliegveld Maastricht Air-
port en goede treinverbindingen goed 
bereikbaar. Daarnaast zijn er voldoende 
hightech bedrijven in de directe omgeving 
met kennis van (ondergrondse) construc-
tie om de faciliteit te bouwen. Onlangs 

hebben Nikhef en het Duitse Albert-Einstein-Institut een verklaring ondertekend om 
de wetenschappelijke en technologische samenwerking op het gebied van zwaarte-
krachtsgolvenonderzoek verder te versterken.
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Onderzoeksgebieden 
Deeltjesfysica, (theoretische) fysica, astrono-
mie, astrofysica 
Van wie (instituten, universiteiten)
• Nationaal instituut voor subatomaire 

fysica (Nikhef) en Vrije Universiteit 
Amsterdam (hoofdindieners)

• Radboud Universiteit, Universiteit Leiden
Voor wie
Internationale onderzoekers binnen de 
deeltjesfysica, (theoretische) fysica, astrono-
mie en astrofysica, 
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
127, 128, 129, 130
Budget
De totale bouwkosten worden geraamd op 
ongeveer een miljard euro. De exploita-
tiekosten zullen rond de 30 miljoen euro per 
jaar liggen. Nederland moet een fractie van 
de kosten op zich nemen.
Verwachte realisatie
Installatie en eerste operatie is voorzien 
vanaf 2030.
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voorstel 11
lisa, zwaartekrachtsgolven in de ruimte

LISA
Rond 2034 lanceert de European Space Agency de LISA (Laser Interferometer Space 
Antenna). Dit is de eerste ruimtemissie gericht op het detecteren van zwaartekrachts-
golven. Zwaartekrachtsgolven zijn door Einstein voorspelde rimpelingen van de ruim-
tetijd. Deze komen van objecten met een sterk, variërend zwaartekrachtsveld, zoals 
samensmeltende zwarte gaten. De golven veroorzaken kortstondige en zeer subtiele 
uitdijingen en inkrimpingen van de ruimte. LISA detecteert deze golven in de ruimte 
door de onderlinge afstand tussen vrij zwevende testmassa’s te meten met behulp van 
laserinterferometrie.

Werking
LISA zal bestaan uit drie ruimtevaartuigen op een afstand van 1 tot 5 miljoen kilome-
ter van elkaar. Hiertussen reizen laserstralen heen en weer. Alle drie de vaartuigen 
bevatten een vrij zwevende testmassa. De posities van deze massa’s worden alleen 
beïnvloed door de zwaartekracht. Een passerende zwaartekrachtsgolf zal de massa’s 
miniem van plaats laten veranderen. De laserstralen meten tot op de picometer (een 

Artist impression van LISA.
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miljoenste van een miljoenste meter) ver-
anderingen in die afstanden, en detecteren 
zo passerende zwaartekrachtsgolven met 
een groot golflengtebereik.

Wetenschappelijke context 
Zwaartekrachtsgolven zijn rimpelingen 
in de ruimtetijd. Het bestaan van deze 
rimpelingen werd voorspeld door Albert 
Einstein op basis van zijn Algemene 
Relativiteitstheorie. Er zijn al verschil-
lende detectoren op aarde voor zwaar-
tekrachtsgolven, zoals de Italiaans/
Frans/Nederlandsee Virgo-detector en 
het Amerikaanse Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory (LIGO). 
Hier zijn in september 2015 de eerste 
zwaartekrachtsgolven gemeten. Daarnaast 
bestaan er plannen om ondergronds een 
nieuwe detector te bouwen, de Einstein 
Telescoop (zie voorstel 10).

De golflengte van een zwaartekrachts-
golf wordt bepaald door de grootte van 
de bron. Hoe groter de bron, hoe langer 
de golven, en hoe groter de detector die 
je nodig hebt om ze te kunnen zien. Op 
aarde is het onmogelijk om extreem grote 
detectoren te bouwen. In de ruimte kun je 
de drie ‘armen’ van de interferometer – de 
afstanden tussen de ruimtevaartuigen – 
echter miljoenen kilometers lang maken. 
Zo zal LISA zwaartekrachtsgolven kunnen 
detecteren van gebeurtenissen die onzicht-
baar zijn voor aardse detectoren en zeer 
interessant zijn. LISA kan onder andere 
eigenschappen van superzware zwarte 

gaten meten (een miljoen zonmassa’s), en heel gevoelig zwaartekrachtsvelden van 
onder andere ultracompacte dubbelsterren in kaart brengen.
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Onderzoeksgebieden 
Astrofysica, astronomie, deeltjesfysica, 
(theoretische) fysica
Van wie (instituten, universiteiten)
• Radboud Universiteit (hoofdindiener)
• Nationaal instituut voor subatomaire 

fysica (Nikhef), Nederlandse Onder-
zoekschool voor de Astronomie (NOVA), 
Ruimteonderzoeksinstituut SRON, TNO, 
Universiteit Twente

Voor wie
Internationale onderzoekers binnen de 
astronomie, astrofysica, deeltjesfysica, (theo-
retische) fysica
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
127, 129, 131, 132
Budget
ESA draagt het merendeel van de kosten van 
de bouw, lancering en exploitatie van LISA 
(± 1 miljard euro). Voor de ontwikkeling van 
de benodigde technologie door Nederlandse 
partners is ongeveer 4 tot 6 miljoen euro 
nodig. De Nederlandse bijdrage aan de bouw 
van de benodigde instrumenten zal tussen 
de 20 en 55 miljoen euro bedragen. Het 
Nederlandse aandeel in de kosten voor de 
wetenschappelijke exploitatie zal ongeveer 8 
miljoen euro bedragen. 
Verwachte realisatie
De technologieontwikkeling zal plaatsvin-
den tussen 2016 en 2024. De bouw van het 
instrument is voorzien van 2025 tot 2034. 
Het instrument wordt in 2034 gelanceerd.
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Maatschappelijke impact
LISA geeft antwoorden op vragen die veel mensen zich stellen. Zo heeft de weten-
schap die mogelijk wordt met LISA een prominente plek in de Nationale Wetenschaps-
agenda, onder andere via vragen als ‘Wat is de ware aard van zwaartekracht, ruimte 
en tijd en wat kun je bijvoorbeeld leren van zwarte gaten?’ en ‘Wat zijn de oorsprong, 
geschiedenis en toekomst van het heelal?’.

De droom
Een detector voor zwaartekrachtsgolven in de ruimte biedt ons de mogelijkheid om 
rechtstreeks Einsteins Algemene Relativiteitstheorie te testen onder meer extreme 
condities dan op aarde mogelijk zijn. LISA kan met ongekende nauwkeurigheid 
passerende zwaartekrachtsgolven detecteren vanuit het vroegste heelal tot nu. Zo 
brengt LISA onder andere in beeld hoe een zwart gat uit de begintijd van ons heelal 
gedurende miljarden jaren steeds meer massa opslokt. Hiermee krijgen we een beter 
begrip van het ontstaan en de evolutie van het heelal.

Wat is er nodig?
Nederland moet onderdeel uitmaken van alle fasen van het project om daadwerkelijk 
hardware te kunnen leveren, en toegang te krijgen tot de meetresultaten. Het huidige 
LISA-NL consortium zal hiertoe een meer volwassen karakter moeten krijgen. Daar-
naast zijn een gedegen plan en financiering nodig voor onderzoek en ontwikkeling van 
de technologie.

Overige bijzonderheden 
Dit voorstel is erop gericht de Nederlandse deelname aan de ESA missie in 2034 
veilig te stellen. Op die manier kunnen Nederlandse wetenschappers en bedrijven 
invloed uitoefenen op het ontwerp van de missie, en kunnen Nederlandse onderzoe-
kers toegang krijgen tot de meetresultaten van de detector. Op 3 december 2015 is de 
verkennende ESA LISA Pathfinder missie gelanceerd. Deze heeft als doel om delen van 
de benodigde technologie voor LISA te testen en de eerste resultaten zijn positief. Het 
Nederlandse SRON instituut heeft hier aan meegewerkt.
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voorstel 12 
radio 2025, radiosignalen uit het verre verleden met lofar 2.0

Radio 2025 
Radioastronomie gebruikt radiogolven uit het heelal om informatie te vergaren over 
de fysica van sterren, zwarte gaten, kosmische straling, sterrenstelsels en het mate-
riaal ertussenin. Nederland is vanaf de jaren veertig van de vorige eeuw een wereld-
leider op dit gebied. Rond 2025 zal een grotendeels in Nederland gebaseerde radio-
telescoop verdere successen voor de Nederlandse radioastronomie mogelijk maken: 
LOFAR2.0, een brede innovatie van de bestaande Low-Frequency Array telescoop 
die zijn zwaartepunt in Drenthe heeft. LOFAR2.0 kan de scherpst mogelijke beelden 
maken van het heelal op de langste golflengten die hier op aarde zichtbaar zijn.

Werking
LOFAR, ontwikkeld en geëxploiteerd door ASTRON (Nederlands Instituut voor Radio-
astronomie) in samenwerking met de Nederlands sterrenkundige instituten en inter-
nationale partners, is opgebouwd uit tienduizenden kleine antennes verspreid over 
een groot geografisch gebied. Al deze sensoren zijn geclusterd in verschillende stati-
ons, die via snelle glasvezelkabels zijn verbonden met een centrale supercomputer. Op 
deze manier vormen de antennes samen een reuzentelescoop die vergelijkbaar is met 

De LOFAR ‘Superterp’, het centrale deel van de array in Drenthe waar de grootste concen-
tratie antennes zijn. Foto: Aerophoto Eelde.
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een enkele schotelantenne met een diameter van duizenden kilometers. De meeste 
antennes staan in Nederland, maar er zijn ook locaties in Duitsland, Polen, Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Zweden, en binnenkort Ierland aangesloten.

Wetenschappelijke context 
LOFAR is reeds in zijn huidige vorm de grootste continu opererende radioastrono-
miefaciliteit van Europa en de grootste laagfrequent radiotelescoop ter wereld, met 
een zeer brede wetenschappelijk agenda georganiseerd binnen zes ‘Key Science Pro-
jects’ met honderden deelnemende astronomen. De huidige versie van LOFAR is sinds 
enkele jaren operationeel op golflengten van 1,2 tot en met 30 meter. Tot op heden 
heeft de LOFAR radiotelescoop al grote wetenschappelijke successen geboekt met, 
onder andere, de allerdiepste radiokaarten die ooit gemaakt zijn van de vroege uni-
versum, een unieke meting van de samenstelling van kosmische straling, en verassend 
inzicht in de werking van de flitsende neutronensterren die we ‘pulsars’ noemen.

LOFAR2.0 voorziet in een forse innovatie van de elektronica voor signaalverwerking 
en beeldvorming op de waarneemstations, en zal nog gevoeliger worden voor de lang-
ste golflengten. LOFAR2.0 kan zo onder andere meer inzicht leveren in het ontstaan 
van de eerste sterren in de begintijd van het heelal, en kan de evolutie van sterrenstel-
sels in de tijd volgen. Maar ook radiogolven uitgezonden door kortdurende gebeur-
tenissen zoals supernova explosies of het samensmelten van twee neutronensterren 
kunnen door LOFAR2.0 worden gedetecteerd.

Maatschappelijke impact
Andere disciplines hebben geprofiteerd van de netwerktechnologie die speciaal voor 
de radiotelescopen is ontwikkeld. Voor de vele benodigde technologische ontwikkelin-
gen voor de telescoop op het gebied van antennes, en met name ook op het gebied van 
Big Data, netwerken en datatransport, software en rekenkracht, werkt ASTRON nauw 
samen met zowel gerenommeerde grote bedrijven, als met het MKB in de regio. Tech-
nologische uitdagingen voor de sterrenkunde leiden zo tot aanzienlijke kruisbestui-
ving met andere sectoren van de industrie. Ook zijn geavanceerde toepassingen van de 
sensor data buiten de sterrenkunde in onderzoek. Zo bevatten LOFAR metingen elke 
dag een schat aan informatie die relevant is voor verbetering van navigatiesystemen 
zoals GPS. LOFAR technologie kan ook worden ingezet bij waarschuwingssystemen 
voor het ontwijken van schade die heftige zonnevlammen kunnen veroorzaken op bij-
voorbeeld communicatiesatellieten en zelfs op het wereldwijde elektriciteitsnetwerk.

De droom
Ook na 2025 behoudt Nederland mondiaal een leidende positie in de radiosterren-
kunde, dankzij het ‘thuisvoordeel’ van de forse innovatie in LOFAR2.0 en de comple-
mentaire deelname aan het Square Kilometre Array (SKA) op hogere radiofrequencies. 
Met LOFAR2.0 zien we de geboorte van de eerste generatie sterren, kunnen we de 
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evolutie van sterrenstelsels volgen in de 
tijd en kunnen we achterhalen welke rol 
magnetische velden spelen in de vorming 
van het universum zoals wij dat kennen. 
Daarnaast geeft LOFAR2.0 een impuls aan 
technologieontwikkeling en innovatie, en 
aan werkgelegenheid in het noorden van 
het land.

Wat is er nodig?
Financiering vanuit de betrokken landen 
voor zowel bouw als exploitatie van de 
telescoop. Technologieontwikkeling, zoals 
nieuwe ontwerpen voor antennes en elek-
tronica. Ontwikkeling van geavanceerde 
methodes om de grote stroom aan meet-
gegevens te ijken en er nog gevoeligere 
beelden mee te maken. Een Science Data 
Centre, dat de gegevens van de telescoop 
kan opslaan, beheren en toegankelijk 
maken voor gebruikers. De huidige versie 
van LOFAR heeft in de afgelopen vijf jaar al 
20 Petabyte (1 Pb = een miljoen gigabytes) 
aan gegevens opgeleverd. Dat gegevens-
bestand zal alleen nog maar sneller gaan 
groeien met LOFAR2.0 en vereist een 
sterke samenwerking met ICT-onderzoe-
kers en industriële partners op het gebied 
van Big Data, met uitstraling naar bredere 
toepassingen in de samenleving.

Overige bijzonderheden 
Radioastronomie is een zeer internati-
onaal georganiseerd onderzoeksveld. 
Nederland heeft van oudsher wereldwijd 
een excellente reputatie in de sterren-
kunde en speelt een hoofdrol in het ontwerp van het toekomstige internationale 
Square Kilometre Array (grotendeels gebaseerd op de successen met LOFAR). Via 
ASTRON heeft Nederland een trekkersrol in LOFAR en JIVE (Joint Institute for Very 
Long Baseline Interferometry ERIC). Daarnaast blijkt radioastronomie telkens weer 
een fascinerend en aanschouwelijk onderwerp om jonge kinderen en middelbare 
scholieren te interesseren voor wetenschap en technologie.

Onderzoeksgebieden 
Astrofysica, astronomie, (theoretische) 
fysica, kosmologie, radioastronomie, ICT-
onderzoek, data networks, big data en 
complexe statistiek

voorstel 12 – radio 2025, radiosignalen uit het verre verleden m
et lofar 2.0

Van wie (instituten, universiteiten)
• ASTRON (hoofdindiener)
• Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit 

Groningen, Universiteit Leiden, Universi-
teit van Amsterdam

Voor wie
Internationale onderzoekers op het terrein 
van astrofysica, astronomie, ICT-onderzoek, 
kosmologie, radioastronomie
Voorbeelden van vragen uit de Natio-
nale Wetenschapsagenda waarbij deze 
faciliteit een bijdrage kan leveren aan de 
beantwoording ervan
127, 129, 131, 132, 133
Budget 
Voor de ontwikkeling van LOFAR2.0 
technologieën worden de benodigde R&D 
kosten geraamd op 2 tot 4 miljoen euro. 
Verschillende aspecten zullen stapsgewijs 
worden aangepakt. De totale kosten voor de 
modernisering komen uit tussen de 10 en 20 
miljoen euro. De operationele kosten voor de 
totale faciliteit zullen rond de 5 miljoen euro 
per jaar liggen. Nederland zal een deel van 
deze kosten moeten bijdragen.
Verwachte realisatie
De wetenschappelijke mogelijkheden van het 
huidige LOFAR worden stapsgewijs uitge-
breid, het uiteindelijke LOFAR2.0 moet rond 
2025 de eerste waarnemingen kunnen doen. 
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voorstel 13
epics, zoeken naar leven in het heelal

EPICS
EPICS is een instrument voor de European Extremely Large Telescope (E-ELT), die 
door ESO gebouwd wordt in Chili. Het instrument zal de eerste directe beelden kun-
nen maken van rotsachtige planeten in de leefbare zone rond andere sterren dan de 
zon. Op dit soort planeten kan vloeibaar water aanwezig zijn; een voorwaarde voor 
leven zoals wij dat kennen. Daarnaast zal EPICS ook daadwerkelijk zoeken naar teke-
nen van leven.

Werking
De E-ELT krijgt een hoofdspiegel met een diameter van 39 meter, en is daarmee de 
eerste telescoop ter wereld die groot genoeg is om het licht van rotsachtige exopla-
neten (planeten buiten ons zonnestelsel) waarop leven mogelijk is te kunnen onder-
scheiden van dat van de ster. Op deze telescoop zal EPICS gemonteerd worden. Het 
instrument zal het formaat hebben van een kleine vrachtwagen, en zal verschillende 
meettechnieken bevatten, zoals adaptieve optiek, een coronagraaf, en een speciale 
spectro-polarimeter. Deze specialistische technieken, die deels nog moeten worden 

Artist impression van de European Extremely Large Telescope in Chili die nu in aanbouw 
is en waarop het EPICS instrument geplaatst zal worden.
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(door)ontwikkeld, zijn nodig om het zwakke licht van exoplaneten in de enorme halo 
van sterlicht te kunnen herkennen. Bovendien zal EPICS de ‘vingerafdruk’ van het pla-
neetlicht analyseren om de atmosfeer en eventueel het oppervlak van zulke exoplane-
ten te karakteriseren.

Wetenschappelijke context 
Bijna de helft van alle zonachtige sterren heeft planeten die qua omvang vergelijkbaar 
zijn met de aarde. Sommige van deze planeten zullen ook op een vergelijkbare afstand 
staan van hun ster, waardoor water op zo’n planeet vloeibaar kan zijn. Om dit soort 
planeten te kunnen detecteren, moeten we de directe omgeving van de centrale ster 
in beeld kunnen krijgen. Dat is met de huidige telescopen niet mogelijk. Een grote 
telescoop, zoals de E-ELT die nu wordt gebouwd, is onontbeerlijk om planeten in de 
leefbare omgeving te kunnen zien. Voor die telescoop moet een speciaal instrument 
worden gebouwd dat het licht van de sterren kan blokkeren, om zo de miljard maal 
zwakkere signalen van de planeten op te kunnen vangen. Dat is EPICS. Dit instrument 
zal deze exoplaneten niet alleen direct kunnen waarnemen, maar bovendien de chemi-
sche samenstelling van de atmosfeer ervan kunnen achterhalen. Met een detectie van 
bijvoorbeeld zuurstof in de lucht kan het instrument voor het eerst tekenen vinden 
van leven buiten ons eigen zonnestelsel. Daarnaast zal EPICS onder andere de samen-
stelling, structuur en dynamica kunnen bepalen van de atmosferen van gasreusplane-
ten, vergelijkbaar met Jupiter of Saturnus.

Maatschappelijke impact
Veel mensen zijn gefascineerd door de zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel. 
EPICS is dan ook een belangrijk instrument om wetenschap in het algemeen en ster-
renkunde in het bijzonder naar een algemeen publiek te brengen. Daarnaast is EPICS 
een technologisch zeer uitdagend instrument, dat Nederlandse kennisinstellingen 
en bedrijven zal dwingen de grenzen van de technologie op te zoeken en zelfs totaal 
nieuwe technologie uit te vinden. Dit zal leiden tot spin-offs die van maatschappelijk 
belang zijn. Een voorbeeld hiervan is iSPEX, het citizen science experiment waarbij 
deelnemers met hun eigen smartphone en een opzetstukje bestaand uit sterrenkun-
dige technologie fijnstof in onze eigen atmosfeer kunnen meten.

De droom
Is ons zonnestelsel uniek, of zijn er veel meer van dit soort stelsels in het heelal? Lijken 
de atmosferen van andere planeetsystemen op die van de planeten in ons zonnestel-
sel? En is er leven elders in het heelal? EPICS geeft ons de kans om deze fundamentele 
vragen eindelijk te beantwoorden.

Wat is er nodig?
Financiering, tijd en faciliteiten voor de benodigde voorbereidende onderzoeks- en 
ontwikkelingswerkzaamheden.
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Overige bijzonderheden
De bouw van de E-ELT in Chili is in 
volle gang. Naar verwachting is de 
telescoop in 2025 volledig operatio-
neel. De Europese Zuidelijke Sterren-
wacht (ESO) beheert deze faciliteit, en 
stelt hem inclusief alle instrumenten 
gratis ter beschikking aan sterrenkun-
digen. De deelnemende landen beta-
len gezamenlijk alle benodigde arbeid 
om de instrumenten te bouwen. ESO 
betaalt de hardwarekosten van het 
instrument. Het EPICS-instrument 
staat op de lijst van tweede generatie 
ELT-instrumenten, en een interna-
tionaal consortium heeft de eerste 
ontwerpstudies voor het instrument 
al uitgevoerd.
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Onderzoeksgebieden 
Exoplaneetonderzoek, astrochemie, astrofysica, 
astronomie, astrobiologie, polarimetrie, adap-
tieve-optica, coronagrafie, spectroscopie 
Van wie (instituten, universiteiten)
• Nederlandse Onderzoekschool voor Astrono-

mie NOVA (Universiteit Leiden, Universiteit van 
Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Rad-
boud Universiteit Nijmegen), hoofdindiener

• European Southern Observatory (ESO), Euro-
pean Space Agency (ESA), Nederlands Instituut 
voor Radio Astronomie (ASTRON), Ruimteon-
derzoeksinstituut SRON, Technische Universi-
teit Delft, TNO

Voor wie
Internationale onderzoekers op het terrein van 
exoplaneetonderzoek, astronomie, astrochemie, 
astrofysica 
Voorbeelden van vragen uit de Nationale 
Wetenschapsagenda waarbij deze faciliteit een 
bijdrage kan leveren aan de beantwoording 
ervan
127, 129, 131, 132, 133
Budget 
De totale kosten voor de bouw en exploitatie van 
EPICS worden geraamd op 63 miljoen euro. Een 
Europees consortium zal EPICS ontwerpen en 
bouwen. ESO zal de kosten voor de hardware op 
zich nemen, en zal alle operationele kosten dek-
ken. Van Nederland wordt een investering van 14 
miljoen euro verwacht voor het ontwerp en de 
bouw van EPICS. Daarnaast is een Nederlandse 
investering van 11 miljoen euro nodig voor onder-
zoek en ontwikkeling voorafgaand aan de bouw 
van het instrument.
Verwachte realisatie
De ontwikkeling van de benodigde technologie 
zal duren tot 2024. Zodra de E-ELT in bedrijf is 
genomen in 2025 kan de daadwerkelijke bouw 
van EPICS beginnen. Vanaf 2029 zullen de eerste 
waarnemingen met het instrument mogelijk zijn.
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Eervolle vermeldingen

Bij de ingediende voorstellen waren er drie die op verschillende manieren tot discus-
sie binnen de commissie hebben geleid. De commissie is erg enthousiast over deze 
voorstellen maar vond ze een andersoortig karakter hebben dan de overige voorstel-
len op de agenda. Daarom is besloten deze voorstellen het predicaat eervolle vermel-
ding te geven. Hieronder wordt toegelicht in welke zin het karakter andersoortig was.

Smart*Light: De commissie vraagt zich af of deze faciliteit voldoet aan de strikte 
definitie van een grootschalige onderzoeksfaciliteit. Ook verkeert het in een verder 
gevorderd stadium van ontwikkeling. Voor deze faciliteit zou het wenselijk zijn om op 
korte termijn een prototype te bouwen en te gaan testen. Dit lijkt technisch gezien ook 
haalbaar. Het project zou gebaat zijn bij (deel)financiering op relatief korte termijn. 
Het voorstel past daarom minder goed in het idee van de KNAW-Agenda als kraamka-
mer voor toekomstige roadmaps.

Bij de voorstellen voor het Netherlands Center for Neurotechnology en het Neurofo-
tonica Instituut was de commissie van mening dat er nog onvoldoende duidelijk is of 
het daadwerkelijk een grootschalige onderzoeksfaciliteit betreft zoals bedoeld in de 
KNAW-Agenda of dat de voorstellen meer het karakter hebben van het oprichten en 
uitrusten van een nieuw onderzoeksinstituut. Deze twijfel wordt mede gevoed door 
de titels van de voorstellen. Inhoudelijk vertegenwoordigen beide voorstellen span-
nende nieuwe onderzoeksgebieden waarin Nederland sterk is. Met het oog op de 
verdere ontwikkeling - bijvoorbeeld in de richting van de nationale roadmap - is het 
echter belangrijk om het karakter goed duidelijk te maken. De roadmap, en de daar-
aan gekoppelde financiering, is bedoeld voor grootschalige faciliteiten en niet voor de 
financiering van onderzoeksinstituten of onderzoeksprogramma’s.

smart*light: een tafelmodel synchrotron
 
Smart*Light combineert state-of-the-art versnellertechnologie, lasertechnologie en 
röntgendetectietechnologie om een compact, betrouwbaar en veelzijdig apparaat voor 
röntgenanalyse te maken. De röntgenbron zal een alternatief op locatie bieden voor 
moeilijk toegankelijke bundellijnen bij grootschalige synchrotrons. Het te ontwik-
kelen tafelmodel synchrotron kan onder meer worden gebruikt in klinische toepas-
singen voor medische diagnostiek, in onderzoekslaboratoria voor het ontwikkelen van 
nieuwe materialen en in musea om belangrijke kunstwerken te onderzoeken.

Werking
Een snel bewegend elektron dat van richting verandert, zendt straling uit. Als de ener-
gie van het elektron hoog genoeg is, valt de uitgezonden straling in het röntgenbereik. 
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Dit is het principe van een synchrotron: een extreem krachtige bron van röntgenstra-
len. Synchrotrons zijn grote, dure faciliteiten. In Nederland staat er geen. Smart*Light 
zal met een techniek gebaseerd op Compton verstrooiing van laser licht hetzelfde type 
röntgenstralen kunnen maken als een synchrotron, maar dan voor een fractie van de 
kosten en in een opstelling die past op een optische tafel.

Wetenschappelijke context 
Met röntgenstraling kun je in een menselijk lichaam kijken, achter de bovenste verf-
lagen van een schilderij of binnenin een samengesteld materiaal. Röntgendiffractie 
is een krachtige techniek om nanostructuren te bestuderen. De opheldering van de 
structuur van DNA is hier een bekend voorbeeld van. Nederlandse onderzoekers 
maken veelvuldig gebruik van de succesvolle DUBBLE bundellijnen van de European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble. Als een andere bundellijn nodig 
is, wordt doorgaans echter meer dan negentig procent van de onderzoeksvoorstel-
len afgewezen, terwijl de wachttijd vaak vele maanden bedraagt. Daarnaast kan veel 
onderzoek nu niet uitgevoerd worden doordat transport of de paar dagen bundeltijd 
die toegewezen wordt te beperkend zijn. Een compacte en verplaatsbare bron van zeer 
heldere röntgenstraling met instelbare golflengte kan onderzoeken mogelijk maken 
met korte doorlooptijden, tegen lage kosten en op locatie.

Van wie 
Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven 
en Universiteit Twente samen met ASI, CERN, PANalytical en VDL-ETG.

Grasgrond van Vincent van Gogh uit het 
Kröller Müller Museum dat voor XRF on-
derzoek naar DESY in Hamburg (D) werd 
gebracht. 
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netherlands center for neurotechnology, technologie tegen hersen-
aandoeningen
 

Het Netherlands Centre for 
Neurotechnology zal zich 
richten op het ontwikkelen 
van nieuwe strategieën om 
hersenfuncties die verloren 
zijn gegaan als gevolg van 
ziektes of verwondingen te 
repareren of te compenseren. 
Het instituut zal het begrip 
van het brein op moleculair 
niveau, netwerkniveau en 
systeemniveau verbeteren. 
Door neurowetenschappers, 
ingenieurs en clinici onder 
één dak te brengen, probeert 
het instituut de weg van 
laboratorium naar kliniek te 
verkorten.

Werking 
Neurotechnologie omvat een veelheid aan vakgebieden, variërend van genetica en 
moleculaire biologie, via elektronica, informatica, optica, micro- en nanotechnologie 
tot aan neuroimaging. Naast intensief met elkaar samenwerkende groepen van neu-
rowetenschappers, ingenieurs en clinici zal het Netherlands Centre for Neurotechno-
logy specialistische technische faciliteiten bevatten voor het ontwikkelen van nieuwe 
apparatuur en methodologieën. Het instituut moet bij voorkeur verrijzen naast een 
universitair medisch centrum om de toegang tot patiënten te optimaliseren.

Wetenschappelijke context 
Het Netherlands Centre for Neurotechnology combineert fundamenteel onderzoek 
naar het functioneren van hersennetwerken op alle mogelijke tijd- en lengteschalen 
met technologisch gericht onderzoek naar manieren om hersenactiviteit te manipule-
ren. De afgelopen decennia is onze kennis over de hersenen explosief gegroeid. Vooral 
op het niveau van neurale netwerken, waarin de informatie wordt verwerkt en cogni-
tie wordt gegenereerd, komen er langzaam technieken beschikbaar om patiënten te 
behandelen. Zo wordt deep brain stimulation inmiddels al toegepast bij Parkinsonpa-
tiënten, en zijn de eerste experimentele brein computer interfaces voor onder andere 
ALS-patiënten in ontwikkeling. Toekomstige hersenimplantaten kunnen wellicht 
problemen met zicht, gehoor, motoriek of het geheugen verbeteren. Denk bijvoorbeeld 

Het Netherlands Centre for Neurotechnology is bedoeld 
om het begrip van de hersenen te verbeteren. Istock – 
akindo.
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aan implantaten die hersenactiviteit rechtstreeks omzetten in spieractivatie bij men-
sen die na een beroerte eenzijdig verlamd zijn.

Om dit soort technologieën tot daadwerkelijke klinische toepassing door te ontwik-
kelen, bundelt het Centre een unieke combinatie van expertises, die gaan van micro-
elektronica tot hersenchirurgie, en van microscopie tot langjarige cohortstudies.

Van wie 
KNAW-NIN, Radboud Universiteit, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit 
Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente, Vrije Universiteit

neurofotonica instituut, licht op het brein, van synaps tot systeem
 

Het voorgestelde multidiscipli-
naire NeuroPhotonics Insti-
tute (Neurofotonica instituut) 
brengt neurowetenschappen 
samen met fotonica. Doorbra-
ken in de biofotonica, zoals 
het verbeteren van de indring-
diepte van licht in menselijke 
weefsels, zijn nodig om nieuwe 
inzichten te kunnen forceren in 
de werking van het menselijk 
brein. Door licht te gebruiken 
wordt het mogelijk om op alle 
lengteschalen – van synaps tot 
volledige systemen – levende, 
intacte hersenweefsels in beeld 
te brengen. 

Werking 
Met behulp van lichtgebaseerde technieken zoals fluorescentiemicroscopie kunnen 
direct moleculen, gelabelde cellen, netwerken van cellen en zelfs hele centrale zenuw-
stelsels in levende organismen in beeld worden gebracht. Door moleculaire lichtsen-
soren aan te brengen in specifieke hersencellen is het zelfs mogelijk heel gericht delen 
van de hersenen met licht te manipuleren, en het resultaat van deze manipulaties te 
meten.

Wetenschappelijke context 
In de Nationale Wetenschapsagenda nemen vragen over hersenen en mogelijke behan-
delingen van hersenaandoeningen een prominente plaats in. In een menselijk brein 
verbinden meer dan 80 biljoen synapsen de 80 miljard individuele neuronen in een 

Hogeresolutiecomputerreconstructie van een klein 
gedeelte van een neuron, belicht met schaduw.  
Bron: Kole KNAW-NIN.
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dynamisch netwerk. Elk van deze neuronen gebruikt elektrische activiteit om informa-
tie op te slaan en te verspreiden. Deze elektrische signalen variëren een factor 1000 
in grootte, en kunnen reizen over afstanden variërend van nanometers tot meters. Om 
beter te begrijpen over hoe hersenen werken en wat een ziek brein onderscheidt van 
een gezond brein, zijn technieken nodig die levend en intact hersenweefsel integraal 
in beeld kunnen brengen en zowel de verbindingen als activiteit van individuele cellen 
laten zien. Lichtgebaseerde technieken bieden hiertoe veel unieke mogelijkheden, 
maar de ontwikkeling van zulke complexe lichtgebaseerde technieken vraagt een 
nauwe samenwerking tussen verschillende wetenschapsgebieden, met name tussen 
natuurkunde en de neurowetenschappen.

Van wie 
KNAW-NIN, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit
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4. aanbevelingen

De commissie heeft bij het opstellen van deze agenda inzage gekregen in een mooi 
palet voorstellen voor toekomstige grootschalige onderzoeksfaciliteiten. De voor-
stellen hadden betrekking op verschillende onderzoeksgebieden en ze zijn ook in 
verschillende stadia van concreetheid en ontwikkeling. Bij de bespreking van de 
voorstellen bleken er een aantal onderwerpen te zijn die ondanks deze diversiteit van 
de voorstellen steeds in de discussie terugkeerden. Deze onderwerpen hebben grote 
invloed op de mate waarin de agenda uiteindelijk gerealiseerd zal kunnen worden. Ze 
worden daarom hieronder toegelicht en van aanbevelingen voorzien.

4.1 Faciliteit versus onderzoeksinstituut. Waar ligt de grens?

Bij sommige voorstellen bleek dat niet altijd goed duidelijk is wat een grootschalige 
onderzoeksfaciliteit is en waar het verschil ligt met een instituut of een onderzoeks-
programma. Dit onderscheid is relevant omdat financiering van grootschalige onder-
zoeksfaciliteiten op andere manieren gebeurt dan het onderzoek zelf. 

aanbeveling 1
Een grootschalige onderzoeksfaciliteit verschilt op een aantal essentiële punten van 
een onderzoeksprogramma of onderzoeksinstituut. Bij het ontwikkelen van voorstel-
len wordt aangeraden om het karakter van een voorstel met zorg te overwegen en 
vervolgens expliciet te verwoorden. Hierbij kan de lijst met karakteristieken van ieder 
type instrument die de KNAW in dit rapport heeft opgesteld helpen.
 
Om hierbij een handreiking te geven schetst de commissie in Tabel 4.1 een aantal 
karakteristieken. Vanwege het streven om de KNAW-Agenda te zien als kraamkamer 
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van een nationale of Europese roadmap, wordt aangesloten bij wat men daar onder 
een grootschalige Onderzoeksfaciliteit verstaat.

ESFRI
De Europese Commissie gebruikt als definitie (Council regulation No. 723/3009) 
Research infrastructures’ means facilities, resources and related services that are 
used by the scientific community to conduct top-level research in their respective fields, 
and covers major scientific equipments or sets of instruments: knowledge based resour-
ces such as collections, archives or structures for scientific information; enabling infor-
mation and communication technology-based infrastructures such as Grid computing, 

Tabel 4.1. Karakteristieken van grootschalige onderzoeksfaciliteit, instituut en program-
ma’s.
Grootschalige onderzoeks-
faciliteit

Onderzoeksinstituut Onderzoeksprogramma

Combinatie van faciliteiten, 
middelen en bijbehorende 
services. De faciliteiten/hard-
ware staat centraal als enabler 
van onderzoek.
Faciliteren is sleutelwoord.

Combinatie van mensen en 
middelen die onderzoek 
mogelijk maken en uitvoe-
ren op een bepaald terrein. 
De expertise van de mensen 
staat centraal. Soms heeft een 
instituut een nationale functie 
en/of een ‘thuisbasis’ rol in 
internationale organisaties.

Bundeling van onderzoek 
gericht op een bepaald samen-
hangend thema. Expertise van 
de mensen en synergie van 
samenwerking staat centraal. 

Kan zowel op één fysieke plek 
zitten als gedistribueerd.

Fysiek op 1 of meerdere 
locaties.

Niet gebonden aan een fysieke 
locatie. In een onderzoeks-
programma kunnen meerdere 
instituten zijn betrokken en 
meerdere faciliteiten worden 
gebruikt.

Gebruik niet beperkt tot één 
specifieke onderzoeksgroep. 
Openbaar toegankelijk (onder 
voorwaarden), onderzoekers 
komen naar deze faciliteit 
vanwege de mogelijkheden 
die deze faciliteit hun biedt en 
die faciliteit is daarvoor ook 
toegankelijk. Je betaalt voor 
gebruik van de voorzienin-
gen (in allerlei verschillende 
vormen).

Andere wetenschappers 
komen primair naar het insti-
tuut voor de mensen en de 
expertise. Niet of in mindere 
mate vanwege de voorzie-
ningen. Gebruik van instituut 
door derden is wel mogelijk 
maar vrijwel nooit in de vorm 
van betaling voor de diensten.

Programma heeft vaak 
bepaalde looptijd. Deelname 
van andere onderzoekers 
mogelijk maar alleen als alle 
partners daarmee instemmen 
en er voldoende synergie is. 
Betaling om in programma 
te mogen deelnemen is zeer 
ongebruikelijk.
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software and communication, or any other entity of a unique nature essential to achieve 
excellence. RIs may be ‘single-sited’ (a single resource at a single location), ‘distributed’ 
(a network of distributed resources), or ‘virtual’ (the service is provided electronically).

Permanente commissie grootschalige wetenschappelijk onderzoeksinfrastructuur
Onze nationale permanente commissie grootschalige wetenschappelijk onderzoeksin-
frastructuur (NWO) gebruikt de volgende definitie:

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuren zijn faciliteiten, hulpbronnen en 
diensten waarvan een onderzoeksgemeenschap gebruik maakt om op hun gebied 
onderzoek te verrichten en innovatie te bevorderen. Waar relevant kan de infrastruc-
tuur ook voor andere dan onderzoeksdoelen worden aangewend, bijvoorbeeld voor 
onderwijs of voor openbare dienstverlening.

Het betreft onder meer belangrijke wetenschappelijke apparatuur of verzamelingen 
van instrumenten; op kennis gebaseerde hulpbronnen zoals verzamelingen, archieven, 
collecties of wetenschappelijke gegevens; e-infrastructuren zoals (gekoppelde) data-
bestanden, en computersystemen en communicatienetwerken; en elke andere unieke 
infrastructuur die van wezenlijk belang is om excellentie in onderzoek en innovatie te 
bereiken. Het kan daarbij gaan om infrastructuren die zich op één locatie bevinden, of 
virtuele dan wel gedistribueerde infrastructuren (in Nederland of daarbuiten).

Een infrastructuur moet een beleid van vrije toegang voeren voor onderzoek; dat wil 
zeggen dat een infrastructuur toegang moet bieden voor onderzoekers van buiten 
de hosting organisatie(s) gebaseerd op wetenschappelijke excellentie. Hierbij wordt 
onder ‘wetenschappelijk’ het spectrum van fundamenteel tot toegepast bedoeld. Voor 
gedistribueerde wetenschappelijke infrastructuren geldt dat: 

• zij één centraal toegangspunt bieden voor onderzoekers van externe organisaties 
ook al is de infrastructuur verspreid over meerdere locaties;

• zij beschikken over één management board die verantwoordelijk is voor de gehele 
infrastructuur;

• zij beschikken over een juridische structuur of een Memorandum of Understanding 
(MOU).

 
De omvang van de infrastructuur, in termen van de totale kapitaalinvesteringen en de 
exploitatiekosten gedurende vijf jaar, bedraagt minimaal tien miljoen euro. Het betreft 
hier de kosten exclusief de kosten voor de huisvesting van de faciliteit. De exploitatie-
kosten hebben uitsluitend betrekking op de kosten nodig voor het toegankelijk maken 
van de faciliteit. Dit betreft dus niet de kosten voor het onderzoekprogramma. Dit laat 
onverlet dat ook voor het ontwerpen en bouwen van een grootschalige onderzoeksfaci-
liteit talent en expertise noodzakelijk is op alle vlakken: wetenschappelijk, management, 
techniek, financiën etc.
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Voor onderzoeksinstituut of onderzoeksprogramma zijn niet echt eenduidige defini-
ties. Voor de agenda is echter vooral relevant het verschil met een faciliteit duidelijk te 
maken. In Tabel 4.1 staan een aantal kenmerkende karakteristieken.

4.2 Belang van de ICT-component

In veel van de voorgestelde faciliteiten is de opslag en verwerking van grote hoeveel-
heden gegevens een cruciaal onderdeel. Zeker wanneer gegevens uit verschillende 
bronnen worden verzameld stelt dit hoge eisen aan de manier van data verzamelen, 
het datamanagement, de opslag in digital repositories etc. Het is van belang dat aan 
twee belangrijke aspecten aandacht wordt besteed:

• Vragen rondom de benodigde hardware: hoe kunnen al die data worden opgesla-
gen, hoe worden ze technisch toegankelijk gemaakt, en waar kan de benodigde 
rekenkracht worden gevonden?

• Vragen rondom de softwarekant: hoe kunnen deze data worden gebruikt voor 
grensverleggend onderzoek?  

De uitwerking hiervan vergt experts op het gebied van informatica. Deze expertise is 
bij veel projecten nog onvoldoende betrokken. Het is van groot belang dat bij de ver-
dere uitwerking informatici worden betrokken die dicht bij de vernieuwingen in het 
informaticaveld staan. Het is een misvatting te denken dat deze aspecten voldoende 
kunnen worden overzien door bijvoorbeeld een bioloog die ook iets van informatica 
weet.

aanbeveling 2
In veel grote onderzoeksfaciliteiten is sprake van het opslaan en verwerken van grote 
hoeveelheden gegevens. Dit vergt specialistische en actuele kennis op het gebied van 
informatica. In sommige consortia is in de eerste fase zulke expertise nog weinig of 
niet betrokken. Bij de verdere uitwerking wordt aangeraden om zulke informatica-
experts op te nemen in het ontwikkelteam.

4.3 Financiering van R&D

De dertien voorstellen op de agenda zijn in veel gevallen nog niet voldoende volwas-
sen voor een plek op een roadmap. Er zal voor de meeste projecten nog jaren gewerkt 
moeten worden aan de verdere inhoudelijke uitwerking van de voorstellen en het 
doorontwikkelen van de kritieke technologie en onderdelen. Voor het Onderzoek en de 
Ontwikkeling (R&D) die hiervoor nodig is om voorstellen in 2025 in een voldoende 
volwassen stadium te brengen, is zowel nationaal als Europees vrijwel geen finan-
ciering beschikbaar. Bedragen die hiervoor benodigd zijn liggen typisch in de orde van 
5% van de uiteindelijke bouwkosten. Het ontbreken van financieringsmogelijkheden 
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remt de ontwikkeling van grootschalige onderzoeksfaciliteiten en vergroot de risico’s 
later in het project. Het verdient aanbeveling om de financieringsmogelijkheden voor 
de vroege fase ontwikkeling van een beperkt aantal faciliteiten mogelijk te maken op 
basis van peer review.

aanbeveling 3
Het ontwikkelen van de ideeën voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten tot volledig 
uitgewerkte en volwassen voorstellen vergt nog jaren van onderzoek en ontwikkeling. 
De hiervoor benodigde bedragen liggen in de orde van 5% van de bouwkosten. Hier-
voor zijn zowel nationaal als Europees vrijwel geen financieringsmogelijkheden. Dit 
remt de ontwikkeling van deze faciliteiten. De overheid wordt aangeraden om een in-
strument voor financiering van deze vroege fase te realiseren op basis van peer review.

4.4 Financiering voor de realisatie van de faciliteiten

Realisatie van alle faciliteiten op de KNAW-Agenda vergt een geschatte investering 
van 1,9 miljard euro. Een enorm bedrag dat aangeeft dat dit soort faciliteiten in toe-
nemende mate alleen door consortia van verschillende landen gerealiseerd kunnen 
worden. Deelname aan dit soort internationale consortia vergt echter van alle landen 
aanzienlijke investeringen. Gezien het belang van deze faciliteiten verdient het de 
aanbeveling om het budget voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten aanzienlijk te 
verhogen.

aanbeveling 4
Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn uitermate kostbaar. De meeste faciliteiten 
vergen meerjarige investeringen die vaak in internationaal samenwerkingsverband 
moeten worden gerealiseerd. Het budget dat NWO momenteel beschikbaar heeft voor 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten is te gering om zelfs maar een klein deel van de 
dromen te realiseren. Gezien het groeiende belang van grote faciliteiten in het natio-
nale en mondiale wetenschappelijke landschap, wordt de overheid aangeraden om het 
budget voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten aanzienlijk te verhogen.

Wetenschappers zelf zullen de komende jaren ook actief met elkaar in discussie moe-
ten over de vraag welke faciliteiten gewenst zijn en in welke volgorde. Dit kan niet aan 
een adviescommissie of een ministerie worden overgelaten. 

aanbeveling 5
Gezien de benodigde investeringen zullen keuzes gemaakt moeten worden welke faci-
liteiten gewenst zijn en eventueel in welke volgorde. Wetenschappers moeten de ko-
mende jaren per wetenschapsgebied prioriteit aanbrengen in de gewenste faciliteiten. 
Dit zou een vast onderdeel moeten worden van de sectorplannen en visiedocumenten 
die in verschillende gebieden en bij de verschillende instellingen gemaakt worden.
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4.5 Wat gaat de KNAW doen?

Het ultieme doel van deze agenda is om uiteindelijk antwoord te krijgen op de fas-
cinerende wetenschappelijke vragen die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven en 
daarmee een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen. 
Met de publicatie van deze agenda hoopt de KNAW een bijdrage te hebben geleverd 
aan innovatie en de ontwikkeling van de faciliteiten die hiervoor noodzakelijk zijn. Met 
deze agenda zijn een aantal veelbelovende faciliteiten in de kraamkamer geplaatst in 
de hoop dat deze kunnen doorgroeien naar volwassen voorstellen die uiteindelijk ook 
gerealiseerd kunnen worden. Het valt niet binnen de taak en de mogelijkheden van 
de KNAW om deze faciliteiten financieel mogelijk te maken, noch om de uiteindelijke 
keuze te maken wanneer projecten bij beperkte middelen tegen elkaar moeten wor-
den afgewogen. Dit is de taak van de permante commissie grootschalige wetenschap-
pelijke infrastructuur van NWO.

Wel ziet de KNAW het als haar taak om een rol te spelen bij het samenbrengen van 
partijen zodat optimaal geprofiteerd kan worden van elkaars kennis. Gedacht wordt 
aan vervolgbijeenkomsten met de faciliteiten op de agenda om de voortgang en positi-
onering te stimuleren en om nieuwe ideeën te stimuleren.

De ontwikkelingen in de wetenschap gaan snel. Daarom zal net als bij de Europese en 
nationale roadmap de KNAW-Agenda na verloop van tijd geüpdate moeten worden. Bij 
deze vervolgactiviteiten zal de KNAW nauw samenwerken met de permanente com-
missie.
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afkortingen

ADVANT Advanced Video Analysis Tool
ALS Amyotrofische Laterale Sclerose
ARCNL Advanced Research Centre for Nanolithography
ATLAS A Toroidal LHC ApparatuS
BBMRI Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure
CBS-KNAW Centraal Bureau Schimmelcultures
CERN European Organization for Nuclear Research, voorheen Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire
CLARIAH Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities
CLARIN Common Language Resources and Technology Infrastructure
CMS Compact Muon Solenoid
CRISPR Clustered regularly interspaced short palindromic repeats
DANS Data archiving and Networking Services
DESIDERIA Dutch Extensible Semantic Infrastructure for Digital Explorative 

Reading and Information Architecture
DJA De Jonge Akademie
DTL Dutch Techcentre for Life sciences
EATRIS European advanced translational research infrastructure in medicine
ECN Energieonderzoek Centrum Nederland
E-ELT European Extremely Large Telescope
ELIXIR A distributed infrastructure for life-science information
EPICS ExoPlanets Imaging Camera and Spectograph
ERIC European Research Infrastructure Consortium
ESA European Space Agency
ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructures
ESO European Southern Observatory
ESRF European Synchrotron Radiation Facility
ESS European Social Survey
ESTEC European Space Research and Technology Centre
ETHZ Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Swiss Federal Insti-

tute of Technology)
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
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Euro-Bioimaging European Biomedical Imaging Infrastructure
FEL Free Electron Laser
FOM Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
GPS Global positioning system
Health-RI Health Research Infrastructure
ICOS Integrated Carbon Observation System
IISG Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
INAF Instituo Nazionale di Astrofisica
INSTRUCT An Integrated Structural Biology Infrastructure
IPAG Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble
JIVE Joint Institute for Very Long Baseline Interferometry
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
LAM Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
LHC Large Hadron Collider
LIGO Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory
LISA Laser Interferometer Space Antenna
LOFAR Low-Frequency Array
LUMC Leids Universitair Medisch Centrum
M3 Molecuul, Mens en Maatschappij
MORP Multifunctioneel Oceaan Research Platform
MOU Memorandum of Understanding
MPIA Max Planck Institute for Astronomy
MRI Magnetic Resonance Imaging
MUMC Maastricht Universitair Medisch Centrum
NEMI National Environmental Methods Index
NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
Nikhef Nationaal instituut voor subatomaire fysica
NIN-KNAW Netherlands Institute for Neuroscience
NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, voor-

heen Nederlands Instituut voor eerstelijns gezondheidszorg
NKI Nederlands Kanker Instituut, The Netherlands Cancer Institute
NLeSC Netherlands e-Science Centre
NMR Nuclear Magnetic Resonance
NOVA Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie
NWA Nationale Wetenschapsagenda
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RUG Rijksuniversiteit Groningen
SKA Square Kilometer Array



90 knaw-agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten

SRON Netherlands Institute for Space Research
TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek
UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen
UMCU Universitair Medisch Centrum Utrecht
uNMR ultrahigh-field Nuclear Magnetic Resonance facility
UU Universiteit Utrecht
UvA Universiteit van Amsterdam
VU Vrije Universiteit
WUR Wageningen Universiteit en Research Centre
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bijlage 1  

brainstormsessies

Programma 11 maart 2015

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.30 - 13.40 Opening door prof. dr. E.F. (Ewine) van Dishoeck, 
voorzitter KNAW Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten

13.40 - 13.55 Grootschalige faciliteiten in de biologie 
Prof. dr. C.C. (Casper) Hoogenraad, Universiteit Utrecht

13.55 - 14.10 Grootschalige faciliteiten in de aardwetenschappen  
Prof. dr. J.B.M. (Jack) Middelburg, Universiteit Utrecht

14.10 - 15.00 Blok met pitches 

15.00 - 15.15 Grootschalige faciliteiten in de natuurkunde 
Prof. dr. T. (Theo) Rasing, Radboud Universiteit Nijmegen

15.15 - 15.30 Grootschalige faciliteiten in de technische wetenschappen 
Prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de Sanden, DIFFER

15.30 - 16.00 Koffie/thee pauze

16.00 - 16.35 Blok met pitches 

16.35 - 16.50 Grootschalige faciliteiten in de sterrenkunde 
Prof. dr. L.B.F.M. (Rens) Waters, SRON

16.50 - 17.05 Grootschalige faciliteiten in de informatica 
Prof. dr. A. (Arnold) Smeulders, ISLA, CCCT, Universiteit van Amsterdam

17.05 - 17.45 Blok met pitches 

17.45 - 18.00 Grootschalige faciliteiten in de scheikunde 
Prof. dr. T.T.M. (Thomas) Palstra, Rijksuniversiteit Groningen

18.00 - 18.15 Afsluiting

18.15 - 19.30 Borrel
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Programma 18 maart 2015

13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee

13.30 - 13.40 Opening door prof. dr. E.F. (Ewine) van Dishoeck, 
voorzitter KNAW Commissie Grootschalige onderzoeksfaciliteiten

13.40 - 13.55 Grootschalige faciliteiten in de Gedrag- en maatschappijwetenschappen,  
Prof. dr. K (Kees) Aarts, Universiteit Twente

13.55 - 14.10 Grootschalige faciliteiten in de Medische wetenschappen 
Prof. dr. I. (Iris) Sommer, Universiteit Utrecht en  
Prof. dr. D. (Daniëlle) Posthuma, Vrije Universiteit Amsterdam

14.10 - 14.50 Blok met pitches 

14.50 - 15.05 Het Web Observatorium: een radiotelescoop voor de maatschappijwetenschappen 
Prof. dr. F.A.H. (Frank) van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam

15.05 - 15.30 Koffie/thee pauze

15.30 - 15.45 Grootschalige faciliteiten in de Taalwetenschappen 
Prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod, Universiteit van Amsterdam

15.45 - 16.00 Grootschalige faciliteiten in de Historische wetenschappen 
Prof. dr. I. (Inger) Leemans, Vrije Universiteit Amsterdam

16.00 - 16.15 Grootschalige faciliteiten in de Literatuurwetenschap 
Prof. dr. E. (Els) Stronks, Universiteit Utrecht

16.15 - 16.50 Blok met pitches

16.50 - 17.15 Discussie en afsluiting

17.15 - 18.15 Borrel
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bijlage 2  
format nadere uitwerking  

van een ingezonden voorstel

Dit format is bedoeld voor voorstellen die door de Commissie KNAW-Agenda Groot-
schalige Onderzoekfaciliteiten zijn geselecteerd voor nadere uitwerking. Hieronder 
wordt nog even het doel en de achtergrond van deze agenda toegelicht.

KNAW-agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten
In 2016 zal de KNAW haar Agenda Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten uitbrengen 
met daarin een selectie van grote onderzoeksfaciliteiten die in de iets verdere toe-
komst – rond of na 2025 – wenselijk zijn voor vernieuwend wetenschappelijk werk 
aan de grenzen van onze kennis én daarmee bijdragen aan de internationale positio-
nering van sterke Nederlandse onderzoeksgroepen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om 
ideeën voor faciliteiten die nog in het beginstadium zijn van ontwikkeling of ideevor-
ming, niet om faciliteiten die al op korte termijn op de nationale of Europese roadmap 
zouden kunnen komen.

Waarom een KNAW-Agenda?
Grootschalige onderzoeksfaciliteiten zijn belangrijk voor wetenschappelijke voor-
uitgang en versterking van vakgebieden. Gezien de benodigde investeringen is een 
langetermijnvisie noodzakelijk, met duidelijke keuzes en een zorgvuldige planning. 
De KNAW wil de gedachtenvorming rond dit onderwerp stimuleren door wetenschap-
pers in Nederland te inspireren plannen te maken voor de bouw en exploitatie van 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Hiermee hoopt de akademie te bereiken dat 
Nederlandse wetenschappers wensen en ambities formuleren over de gedroomde 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten van de toekomst.

Algemene aanwijzingen voor de uitwerking
U wordt gevraagd om de verkorte beschrijving van de faciliteit die u heeft ingediend 
bij onze oproep eerder dit jaar verder uit te werken. We vragen u hiertoe de vragen uit 
onderstaande format uit te werken en toe te lichten. 
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Het format is ‘vrij’ in de zin dat u niet per se dit formulier met een tabelstructuur in te 
vullen. U mag uw eigen document maken, mits alle vragen zo volledig mogelijk en in 
deze volgorde aan bod komen.

Uw totale voorstel mag maximaal 25 bladzijden (lettergrootte 10 pt) bedragen.
De uitwerking mag in het Nederlands of Engels.

Uw uitgewerkte voorstel moet uiterlijk 11 januari 2016 worden ingediend per email 
bij arie.korbijn@knaw.nl.

VOORSTEL ALGEMEEN
Acroniem
Naam van de infrastructuur
Hoofdindiener
Naam contactpersoon
Organisatie
Functie
Adres
Telefoon
Email
Mede indiener(s) Max 5 totaal. Rest 
alleen naam + organisatie
Naam contactpersoon/ mede-
indiener
Organisatie
Functie
Adres
Telefoon
Email

Samenvatting
Geeft korte samenvatting van deze faciliteit in termen van werking, wetenschappe-
lijke voordelen etc. (max 350 woorden).

mailto:arie.korbijn@knaw.nl
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Kernwoorden
Geef maximaal 8 kernwoorden die de faciliteit typeren.

I. VOORSTEL INHOUDELIJKE UITWERKING

A. SCIENCE AND TECHNICAL CASE
Volledig nieuwe faciliteit of verbetering van reeds bestaande

-	 Beschrijf in hoeverre het hier een geheel nieuw idee betreft of een verbetering of 
opvolging van een reeds bestaande faciliteit. 

Science Case
-	 Geef een algemene introductie van de wetenschappelijke waarde van de faciliteit.
-	 Beschrijf de wetenschappelijke voordelen en verwachte doorbraken.
-	 Beschrijf hoe deze faciliteit zich verhoudt tot alternatieve faciliteiten/onderzoeksme-

thoden.
Technical case

-	 Geef op hoofdlijnen een technische beschrijving van de faciliteit. Hoe zit de faciliteit in 
elkaar en hoe werkt het?

-	 Beschrijf welke onderdelen/technieken beproefd zijn en welke geheel of gedeeltelijk 
nieuw?

Uitdagingen en risico’s
-	 Beschrijf de belangrijkste technische knelpunten en geef aan hoe deze opgelost 

zouden kunnen worden.
-	 Beschrijf de belangrijkste risico’s.

B.  INBEDDING
Hoe past dit voorstel in het (internationale) landschap van grote onderzoeksfaciliteiten?

-	 Hoe wordt de nationale toegang gegarandeerd? 
-	 Sluit het aan op reeds bestaande faciliteiten?
-	 Zijn er voor zover bekend vergelijkbare ideeën (of al bestaande faciliteiten) in het 

buitenland? Zo ja, zou Nederland een aparte nationale faciliteit moeten hebben of 
betreft dit een internationale faciliteit op Europees of mondiaal niveau?
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Beschrijf de voordelen/belang voor NL indien zo’n faciliteit zou worden gerealiseerd. Dit 
mogen zowel wetenschappelijke als economische of maatschappelijke voordelen zijn.
C. ORGANISATIE en FINANCIËN
Organisatie
Geef aan welke partijen/expertise nodig zijn voor de ontwikkeling van deze faciliteit. Geef ook 
aan of en zo ja hoe deze al zijn betrokken.
Beschrijf de (mogelijke) organisatiestructuur. Geef ook aan of er al een begin van 
organisatievorming is.
Financiering
Geef een ruwe schatting van de benodigde kosten voor de realisatie van deze faciliteit. Maak 
onderscheid in kosten voor: 1) Ontwikkeling; 2) Bouw, 3) Exploitatie.
Geef een globale beschrijving van de business case. Hoe zou deze faciliteit gefinancierd kunnen 
worden? Ga hierbij in de drie fases: ontwikkeling, bouw en exploitatie.

D. VERDERE ONTWIKKELING
Beschrijf wat er moet gebeuren om deze faciliteit verder te ontwikkelen. Ga in op de 
belangrijkste knelpunten die opgelost moeten worden.
Geef aan wat de ontwikkeltermijn voor deze faciliteit ongeveer zou kunnen zijn.
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beoordelingscriteria

De beoordeling van de uitgewerkte voorstellen is in twee stappen gedaan. De eerste 
stap is de beoordeling of het voorstel een grootschalige onderzoeksfaciliteit betreft. Zo 
niet, dan komt een voorstel niet meer voor verdere beoordeling in aanmerking.

De tweede stap is de beoordeling of het een voorstel is dat in aanmerking komt voor 
opname in de KNAW-Agenda grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Stap 1: Betreft het een grootschalig onderzoeksfaciliteit?

A. Betreft het een onderzoeksfaciliteit? Hiervoor is de ESFRI definitie genomen: een 
combinatie van faciliteiten, middelen en gerelateerde services die door een 
wetenschappelijke gemeenschap worden gebruikt om excellente wetenschap te 
kunnen uitvoeren. Dit kunnen zowel single sited als gedistribueerde faciliteiten 
zijn.

B. Is de faciliteit voldoende grootschalig? Gezien de verschillen in vakgebieden zijn 
hier geen concrete bedragen voor vastgesteld. Evenals in de verkorte ronde is 
hiervoor de volgende werkdefinitie genomen: het betreft faciliteiten die zodanig 
kostbaar en complex zijn dat die de draagkracht en/of expertise van een individu-
ele universiteit ver te boven gaat. 

Voorstellen die niet door stap 1 kwamen zijn niet verder in de beoordeling betrokken.

Stap 2: Is het een faciliteit die past op de KNAW-Agenda?

In deze stap is beoordeeld of een voorstel past in het karakter van de KNAW-Agenda. 
De KNAW-Agenda richt zich op faciliteiten die vanaf 2025 in aanmerking zouden kun-
nen komen voor opname op de nationale of Europese roadmap. Dit betekent dat de 
maturiteit van het voorstel passend moet zijn bij deze ambitie.
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Als boordelingscriteria zijn vastgesteld:

Hoofdcriteria
• Wetenschappelijk belang 

In hoeverre draagt de voorgestelde faciliteit bij aan een grotere kans op weten-
schappelijk doorbraken op het betreffende onderzoeksterrein.

• Technische haalbaarheid 
De ontwikkeling van nieuwe geavanceerde faciliteiten brengt altijd risico’s met zich 
mee. Het is van belang in te schatten hoe groot deze risico’s zijn en of het technisch 
mogelijk is om deze faciliteit te bouwen. Gezien de tijdshorizon van de beoogde 
voorstellen is inschatting hiervan nog niet in detail mogelijk maar moet er wel een 
eerste inschatting zijn van de technische haalbaarheid en de manier waarop even-
tuele knelpunten overwonnen kunnen worden. De financiële ondersteuning die de 
indieners konden aanvragen ging ook vooral over dit aspect.

• Uniciteit en mate waarin het iets toevoegt aan bestaande nationale en Europese 
structuren:  
Met dit criterium is beoordeeld hoe noodzakelijk deze faciliteit is om de gewenste 
wetenschappelijke doorbraken te realiseren. Zijn er alternatieven en zo ja hoe ver-
houdt dit voorstel zich met deze faciliteiten?

• Belang voor Nederland 
Is de voorgestelde faciliteit belangrijk voor Nederland? Draagt de faciliteit bijvoor-
beeld bij aan de versterking van Nederlandse top-onderzoeksgroepen?

• Tijdshorizon waarop deze faciliteit mature genoeg is voor besluitvorming over 
investeringen 
Faciliteiten op de KNAW-Agenda moeten grote wetenschappelijke potentie en een 
realistische kans op slagen hebben. Ze zijn echter nog niet in het stadium om daad-
werkelijk beslissingen over bijvoorbeeld investeringen te nemen. Als tijdshorizon 
is 2025 genomen voor grote financiële investeringen.

Nevencriteria
• Financiële haalbaarheid 

Gezien de tijdshorizon is een gedegen inschatting van alle financiële aspecten 
inclusief businessplan nog niet realistisch. Een eerste inschatting van de financiële 
haalbaarheid is echter waar mogelijk in de beoordeling meegenomen.

• Organisatorische capaciteiten, track record van de indieners en mate van draagvlak 
binnen het veld 
In hoeverre worden de indieners van het voorstel in staat geacht om een dergelijke 
faciliteit te realiseren en hebben zijn draagvlak binnen het betreffende weten-
schapsgebied?



99bijlagen

bijlage 4  
reviewers

Het conceptrapport is gereviewd door de volgende personen:

• Prof. dr. P. (Peter) Hagoort, directeur Max Planck Institute for Psycholinguistics, 
Nijmegen.

• Prof. dr. J.F. (Friso) van der Veen, voormalig Head of Research Dept. Synchrotron 
Radiation and Nanotechnology, Paul Scherrer Institut, Zwitserland en em. prof. in 
de experimentele fysica, ETH-Zürich.

• Prof. dr. R.A.M.J. (Ralph) Wijers, hoogleraar astronomie, Universiteit van Amster-
dam en voorzitter Nederlands Comité Astronomie.

• Prof. dr. S. (Sally) Wyatt, KNAW & Maastricht University.
 
De KNAW is de reviewers veel dank verschuldigd. Hun commentaren zijn zoveel moge-
lijk overgenomen. De reviewers dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van 
het rapport.




