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DIEN UW AANVRAAG 
VOOR ONDERZOEK IN
Nieuwe	aanvragen	voor	onderzoek	zijn	welkom	bij	de	
Wetenschapswinkel	UT.	Naast	onderzoeksprojecten	
verlenen	we	advies,	of	zoeken	we	naar	nuttige	
kenniskoppeling,	binnen	of	buiten	de	UT.
	
Basis	is	en	blijft	dat	u	als	maatschappelijke	organisatie	
in	de	regio	gebruik	kunt	maken	van	de	expertise	zoals	
aanwezig	op	de	UT.	Het	organiseren	van	themabijeen-
komsten,	met	vakexperts,	rekenen	we	tegenwoordig	
tot:	‘nieuwe	vorm	van	dienstverlening’.
	
We	breiden	onze	diensten	uit	richting	het	MKB.	Onder	
de	noemer	Portal	to	Innovation,	een	initiatief	van	
Kennispark	Twente	en	de	Kamer	van	Koophandel,	is	
deze	nieuwe	doelgroep	bij	ons	welkom	met	ken-
nisintensieve	vragen	rondom	productontwikkeling	en	
innovatie.	Zie	
www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/
	
Mocht	u	willen	profiteren	van	de	expertise	op	de	UT	
maar	weet	u	nog	niet	precies	of	dat	kan	en	hoe	dat	
moet,	bel	ons	gerust	om	samen	de	mogelijkheden	te	
bespreken.	
	
Aanvragen	voor	onderzoek	zijn	in	te	dienen	via	ons	
digitale	aanvraagformulier,	te	vinden	op:	
www.utwente.nl/wewi
Ons	telefoonnummer	is:	053	-	489	3848/3942/4407.

VEEL MATCHES IN 2015!
Het	aantal	gestelde	onderzoeksvragen	bij	
de	Wetenschapswinkel	UT	bleef	in	2015	
op	stabiel	hoog	niveau	(133).	Het	aantal	
geslaagde	matches	steeg.	In	totaal	werden	
29	rapportages	geschreven.	Daarbovenop	
gaven	wij	onze	klanten	in	40	gevallen	een	
goed	advies	of	zorgden	we	voor	aanvul-
lende	kennis	en	informatie.	Verder	brachten	
wij	met	‘warme’	kenniskoppelingen	(31	keer)	
onze	klanten	in	persoonlijk	contact	met	een	
expert	binnen	de	UT	(18x)	of	met	een	expert	
van	een	kennisinstelling	of	gespecialiseerd	
bedrijf	buiten	de	UT	(13x).	

STUDIEPUNTEN 
In	negen	gevallen	werden	de	rapportage-
projecten	uitgevoerd	in	het	kader	van	een	
master	of	bachelor	afstudeeropdracht.	Ook	
andere	studieopdrachten	en	groepsop-
drachten	werden	geïnitieerd	naar	aanleiding	
van	onze	projectaanvragen.	In	totaal	zijn	
ruim	300	studiepunten	(1	ECTS	staat	gelijk	
aan	28	studie-uren)	via	ons	bemiddeld.	
Viermaal	werd	een	project	als	bijbaan	
uitgevoerd,	door	een	UT-student	of	door	
een	pas	afgestudeerde	student.	Drie	keer	
werd	een	project	uitgevoerd	door	studiereis-
commissies	van	diverse	studieverenigingen.	
Ten	slotte	voerde	adviesbureau	Pip	Advice	
een	door	de	Provincie	Overijssel	gesubsi-
dieerde	opdracht	uit	naar	aanleiding	van	
een	aanvraag	bij	de	WeWi.	

SYMPOSIA EN KENNISBIJEENKOMSTEN 
Verder	organiseerde	de	WeWi	in	2015	drie	
kennisbijeenkomsten,	waarvan	twee	samen	
met	Studium	Generale.	Vooral	het	mini-
symposium	(met	een	middag	en	avondpro-
gramma)	over	de	instabiele	zoutcavernes	
in	Twente,	zorgde	voor	veel	belangstelling	
en	voor	media-aandacht	en	impact	in	de	
regionale	politiek.

Ook	het	symposium	onder	de	titel	‘Vrede	
door	techniek?’	werd	goed	bezocht.	Een	
studententeam	dat	het	vak	Social	Cohe-
sion	Design	volgde,	presenteerde	hier	de	
resultaten	van	hun	werk.
	
Verder	waren	de	twee	lezingenavonden	
in	de	Bibliotheek	Hengelo	een	succes.	Op	
deze	avonden	vertelden	drie	UT-onder-
zoekers	over	hun	werk	en	vond	er,	onder	
leiding	van	WeWi-coördinator	Egbert	van	
Hattem,	een	uitwisseling	plaats	met	het	pu-
bliek.	Ten	slotte	gaf	Professor	Paul	Havinga	
een	lezing	voor	vertegenwoordigers	uit	de	
schoonmaakbranche.	Onder	de	titel	‘Digitali-
sering	commerciële	schoonmaak’	vertelde	
hij	over	kansrijke	trends.

MKB	
Van	de	133	vragen	waren	er	53	afkomstig	
van	MKB’ers	uit	de	regio.	Het	project	van	
Marit	Colijn	krijgt	een	vervolg.	Samen	
met	opdrachtgever	De	Kabath	Vastgoed-
bescherming	uit	Velp	gaat	zij	de	tool	verder	
uitwerken	en	commercialiseren.	Met	de	
tool	kunnen	vastgoedbeschermers	en	
aannemers	op	systematische	wijze	een	
keuze	maken	voor	duurzame	investeringen	
in	milieutechnieken,	om	periodes	van	leeg-
stand	te	verkorten	en	te	besparen	op	het	
energieverbruik,	zowel	gedurende	leegstand	
en	bij	toekomstig	gebruik.

ANALYSE PANORAMISCHE 
RÖNTGENOPNAMEN

Gijs	Luijten,	Master	student	Medical	
Imaging	&	Intervention,	analyseerde	voor	
Tandzorg	Steenwijk	de	data	afkomstig	
van	‘panoramische	Röntgenopnamen’.	Hij	
gebruikt	daarvoor	ondermeer	de	technische	
softwareomgeving	Matlab.	Deze	wordt	
door	UT-studenten	veel	gebruikt,	in	alle	
technische	vakdisciplines.	

Op	de	foto	is	de	verkalking	van	de	tanden	
goed	te	zien.	Soms	ook	geven	de	opna-
men	indicaties	voor	verkalkingen	in	de	
halsstreek	(zie	pijltje).	Dergelijke	witte	
gebieden	kunnen	duiden	op	dichtslibbing	
van	de	slagaders.	Gijs	gaf	een	eerste	aan-
zet	om	deze	‘toevalstreffers’	binnen	deze	
opnamen	systematisch	op	te	sporen.
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FILMSTER VOOR ÉÉN DAG
In	het	najaar	nam	de	Wetenschapswinkel	
UT	een	voorlichtingsfilmpje	op.	Deze	is	te	
zien	op:	https://www.utwente.nl/az/wewi/
Banners/promovideo-wewi-2015.mp4

In	de	film	treden	drie	hoofdrolspelers	op:	
Vincent	Hofstede	(Woonboerderij	‘t	Helm-
gras),	Sjoerd	Krings	(studentonderzoeker,	
Technische	Geneeskunde/UT)	en	Egbert	
van	Hattem	(coördinator	Wetenschaps-
winkel	UT).	

De	film	doet	verslag	van	de	manier	waarop	
een	onderzoeksproject	voor	een	‘slim	Black-
board’	tot	stand	komt.	

Met	het	Blackboard	worden	
zowel	begeleiders	als	mede-
werkers	van	‘t	Helmgras	bij	de	
werkzaamheden	betrokken.	
De	vereniging	‘t	Helmgras	is	een	
woon-	en	werkgemeenschap	
van	mensen	met	een	psychische	
beperking.	Ze	werken	ondermeer	
in	de	pottenbakkerij	en	in	de	
uitgebreide	tuin.	De	producten	

worden	op	verschillende	manieren	in	de	
markt	gezet.	

Vooral	bij	het	seizoengebonden	werk	-	waar	
vaak	een	planning	op	de	middellange	
termijn	noodzakelijk	is	-	toont	het	visueel	
aantrekkelijke	Blackboard	duidelijk	zijn	

meerwaarde.	Sjoerd	Krings	zette	zijn	pro-
grammeervaardigheden	in	voor	deze	over-
zichtelijke	planningstool.	Daarbij	verdiepte	
hij	zich	goed	in	de	wensen	van	de	cliënten	
van	‘t	Helmgras.	

In	de	film	wordt	duidelijk	dat	de	droom	van	
begeleider	Vincent	Hofstede	uitkomt:	‘Als	
ik	kijk	hoe	makkelijk	mijn	dochter	met	het	
Blackboard	kan	werken,	dan	moet	een	
dergelijke	tool	toch	ook	voor	‘t	Helmgras	van	
waarde	kunnen	zijn.	Daarom	heb	ik	aange-
klopt	bij	de	Wetenschapswinkel	UT.’			

De	opnamen	werden	gemaakt	door	Nolux	
Media	(http://noluxmedia.nl/portfolio/),	
gespecialiseerd	inscientific	visualizations.	
Zij	maakten	samen	met	de	Wetenschaps-
winkel	het	script	en	een	strakke	planning.	
De	video	werd	soepeltjes	in	één	draaidag	
opgenomen.	

HOE VERPAK JE GOJI-BESSEN OPTIMAAL?
Met	deze	onderzoeksvraag	gaat	Michelle	
Peters	in	februari	2016	aan	de	slag,	voor	
haar	bachelor-opdracht	Industrieel	Ontwer-
pen.	Zij	doet	dit	op	aanvraag	van	Zorg-
boerderij	De	Viermarken	in	Enschede.	

Het	productaanbod	van	De	Viermarken	
wordt	steeds	gevarieerder,	en	het	klanten-
bestand	neemt	toe.	Restaurants,	ook	uit	het	
Westen	van	Nederland,	tonen	interesse	in	
de	verse	goji-bessen	uit	Twente.	
De	ontwerpvraag	heeft	diverse	aspecten.	

De	verpakking	moet	duurzaam	zijn	en	
passen	bij	de	uitstraling	die	De	Viermarken	
voorstaat.	Vervoerbaarheid	en	bescherming	
van	de	kwetsbare	producten	zijn	van	be-
lang.	Ook	gaat	Michelle	kijken	of	‘rood	fruit’	
in	vergelijkbare	verpakkingen	kan,	en	ze	zal	
nadenken	over	een	meer	algeheel	verpak-
kingsconcept	voor	De	Viermarken.	

Naast	fruit	verbouwt	De	Viermarken	ook	
groente,	bakt	men	brood	en	verzorgt	men	
kippen	en	koeien.	

‘OOK LEEGSTAANDE 
PANDEN HEBBEN BAAT BIJ 
ENERGIETECHNIEKEN’
In	Financieel	Management	Magazine,	december	
2015,	verscheen	een	artikel	waarin	UT-student	
Industrial	Engineering,	Marit	Colijn	BSc,	een	instru-
ment	presenteert	waarmee	energie	bespaard	kan	
worden	in	leegstaande	panden.	Bovendien	kan	dit	
vastgoed	daardoor	sneller	verkocht	of	verhuurd	
worden,	is	de	verwachting.	

Marit	werkte	samen	met	dr.	ir.	Bram	Entrop	van	
de	vakgroep	Bouw/Infra	en	met	drs.	Rijn	Platteel,	
directeur/eigenaar	van	De	Kabath	Vastgoedbescher-
ming.	Ze	ontwierp	een	instrument	waarmee	vastgoed-
beschermers	slim	energietechnieken	en	-maatregelen	
(ETM’s)	kunnen	koppelen	aan	specifieke	panden.	
Centraal	staat	een	‘digitale	kaartenbak’	waarin	
gezocht	kan	worden	op	basis	van	een	systematische	
pandintake.	

Het	instrument	bestaat	uit	een	overzicht	van	ETM’s	
waarvan	de	werking,	de	terugverdientijd	en	de	toepas-
baarheid	worden	beschreven.	Per	pand	zijn	er	zeven	
‘invoervelden’:	titel/naam	ETM,	omschrijving	voor-/
nadelen,	kostenschatting/besparing,	toepasbaarheid,	
categorie	(bouwkundig,	installaties,	afstellingen,	
verlichting,	duurzame	opwekking),	doel	van	het	pand,	
looptijd/termijn	van	leegstand.	Deze	7	invoervelden	
zijn	geschikt	voor	verschillende	soorten	panden.	De	
toepasbaarheid	wordt	getest	in	vervolgonderzoek.
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Medewerkers:	
Egbert	van	Hattem
Elly	Reimerink-Velthuis
Tim	Jongman
Sander	Beukema

Vormgeving:	Mariët	Resink

De	Wetenschapskrant	wordt	gratis	
verspreid	in	de	regio	en	verschijnt	
2	keer	per	jaar.	De	krant	verschijnt	
in	een	oplage	van	900	exemplaren.	
Overname	van	artikelen	met	
bronvermelding	is	toegestaan.	
Vraag	om	een	gratis	abonnement	

bij	de	Wetenschapswinkel.	Stuur	
hiervoor	een	mail	naar	
e.reimerink@kennispark.nl

Wetenschapswinkel	UT
Postbus	217
7500	AE	Enschede

053	-	489	3848

e.reimerink@kennispark.nl

www.utwente.nl/wewi

www.facebook.com/wewi.ut.1

www.twitter.com/wewiut

VRAAGBAAK
 
PORTAL TO INNOVATION (+31	(0)88	444	04	69)
U	komt	bij	Kennispark	Twente	binnen	en	wordt	ver-
volgens	doorverwezen	binnen	Kennispark	maar	ook	
buiten	Kennispark.		Meer	informatie	is	te	vinden	op	
www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/

WETSWINKEL TWENTE (+31	(0)6	33590669)
Stichting	Wetswinkel	Twente	is	door	vier	studentes	
opgericht	in	augustus	2014.
De	Wetswinkel	Twente	is	een	organisatie	op	het	
gebied	van	het	geven	van	gratis	juridisch	advies	aan	
iedereen.	Op	het	kosteloze	inloopspreekuur	is	ieder-
een	met	elke	willekeurige	juridische	vraag	welkom,	
info@wetswinkeltwente.nl.

BELASTINGWINKEL
info@debelastingwinkel.eu
De	Belastingwinkel	neemt	uw	belastingaangiften	en/
of	boekhouding	graag	uit	uw	handen	tegen	een	aan-
trekkelijk	honorarium.

TECHNOSTARTERS SPREEKUREN
Kennisbescherming,	techniek,	marketing	en	onder-
nemingsplan.	Technostarters	(of	innovatieve	starters)	
worden	in	een	persoonlijk	gesprek	door	een	
onafhankelijke	coach	verder	op	weg	geholpen.	
Men	kan	zich	via	een	formulier	en	een	invultoets	
inschrijven	voor	een	TechnoStarter	Spreekuur,	via:	
www.novuster.nl.	

NEDERLANDSE ORDE VAN UITVINDERS 
(NOVU)
www.technostartersspreekuren.nl/form/intake

JURIDISCH ADVIESPUNT (+31	(0)53	489	4118)
Dit	adviespunt	is	bedoeld	voor	startende	onder-
nemers,	met	name	vanuit	de	Universiteit	Twente	en	
Saxion.	Juridisch	adviespunt	Kennispark	Twente:	
Mr.	Peter	van	Roosmalen,	juridischadviespunt@ken-
nispark.nl,	www.utwente.nl/az/juridische-zaken/

MEDICINFO GEZONDHEIDSLIJN
0900	-	6446446
U	kunt	hier	al	uw	vragen	stellen	die	betrekking	hebben	
op	gezondheid	en	welzijn,	in	de	breedste	zin	van	het	
woord.	Uw	vraag	wordt	beantwoord	door	een	team	
van	ervaren	verpleegkundigen.	Alleen	vragen	over	
verzekeringen	en	vergoedingen	kunnen	de	deskun-
digen	niet	beantwoorden.	Voor	vragen	over	genees-
middelen	zie:	www.apotheek.nl.

ANTENNEBUREAU
www.antennebureau.nl
Het	Antennebureau	is	het	informatiebureau	van	de	
rijksoverheid	over	antennes.	Hier	kunt	u	terecht	met	
vragen	over	de	gezondheidseffecten	van	de	elektro-
magnetische	velden	van	antennes,	de	wetgeving	rond	
de	plaatsing	van	antennes,	en	de	toepassingen	waar	
antennes	voor	worden	gebruikt.

GROENE KENNISPOORT TWENTE 
www.kenniswerkplaats.eu/groene-kennispoort-twente
De	kenniswerkplaats	is	een	leer-,	onderzoek-	en	
werkgemeenschap	gericht	op	het	vernieuwen	van	de	
regionale	leef-	en	werkomgeving.	

MILIEU-ORGANISATIES
Het	IVN	(020-6228115)	zet	zich	in	voor	natuur	en	
milieu,	door	middel	van	voorlichting	en	educatieve	
activiteiten.	

Stichting	Natuur	en	Milieu	(030-2331328)	is	een	
onafhankelijke	organisatie	die	werkt	aan	een	leefbare	
en	duurzame	wereld.	

De	Stichting	Geluidhinder	(015-2562723)	heeft	als	
doel	het	tegengaan	van	geluidhinder.	De	Stichting	
geeft	onder	meer	voorlichting	en	advies.

www.milieuklachten.nl	-	Hier	kan	men	24	uur	per	dag	
elke	milieuklacht	melden.	De	klacht	wordt	automatisch	
en	direct	verzonden	naar	de	juiste	overheidsinstantie.

‘POSITIEF KRITISCH’, UITGANGSPUNT VAN DUBBELSYMPOSIUM

DUBBELINTERVIEW: KLANT EN STUDENTONDERZOEKER AAN HET WOORD
Onderzoek-	en	adviesbureau	Arcon	
ondersteunt	in	brede	zin	de	eigen	kracht	
van	mens	en	samenleving.	Dit	doen	zij	in	
opdracht	van	gemeentelijke	en	provinciale	
overheden.	‘Via	de	Wetenschapswinkel	
UT	hebben	we	door	de	jaren	de	klant-
tevredenheid	van	een	aantal	grote	projecten	
gemeten,’	zegt	adjunct-directeur	van	Arcon,	
Eddy	Wezenberg.	Studentonderzoeker	
Laura	van	Neck	(Communicatieweten-
schappen)	heeft	met	plezier	aan	het	project	
gewerkt	en	veel	geleerd.	‘Ik	wist	niet	dat	
Gemeenten	zo	van	elkaar	verschillen,	en	
daarom	behoefte	hebben	aan	maatwerk.’				

EDDY WEZENBERG

Het	onderzoek	van	Laura	past	in	een	reeks	
van	projecten	met	de	Wetenschapswinkel	
UT.	Wat	maakt	de	WeWi	voor	jou	aantrek-
kelijk?	
De wetenschapswinkel vraagt van tevoren 
altijd goed uit. Hierdoor kan zij zelf steeds 
goede kandidaten voorstellen. Het vervolg-
traject daarna komt goed overeen met wat 
wij willen. De garantie van wetenschappe-
lijke kwaliteit is voor ons ook van belang, en 
de WeWi kan dat leveren. 

De	ene	studentonderzoeker	is	de	andere	
niet.	Zijn	de	studentonderzoekers	heel	
verschillende	personen,	of	‘lijken’	ze	ook	wel	
weer	op	elkaar?	‘Verlopen’	de	onderzoeken	
ook	verschillend?	
Ja, dat klopt zeker. Studenten verschillen, 
natuurlijk door hun studieachtergrond, maar 
ook door persoonskenmerken. De een is 
heel creatief, denkt mee met ons en maakt 
meer van de opdracht; de ander is degelijk 
en werkt precies de opdracht af. De onder-

zoeken verlopen daardoor verschillend, 
maar de kwaliteit is tot nu toe altijd goed. 

Wat	is	voor	jou	het	belangrijkste	resultaat	uit	
dit	laatste	project?	
In het project wordt de klanttevredenheid 
bij klanten van een groot project van ons 
gemeten. Daarbij wordt uiteraard ook 
doorgevraagd op zaken die beter kunnen. 
Die zijn ook dit jaar weer helder in beeld 
gebracht. Wij kunnen daar goed mee verder.

Is	dit	project	‘vergelijkbaar’	met	het	vorige,	
en	zijn	er	ook	duidelijke	verschillen?
De resultaten van de klanttevreden-
heidsonderzoeken zijn door de jaren heen 
heel goed met elkaar te vergelijken. Dit 
jaar is omwille van de respons gekozen 
voor een andere aanpak: alle klanten zijn 
rechtstreeks gebeld en hebben de keuze 
gehad om de vragen telefonisch, per mail 
of in combinatie te beantwoorden. Dit heeft 
goed uitgepakt. De respons is omhoog 
geschoten.

En	...	volgend	jaar	weer?	
De WeWi-projecten hangen 1-op-1 samen 
met het binnenhalen van onze eigen projec-
ten. Als die volgend jaar doorgaan maken 
wij graag ook weer van de diensten gebruik.

LAURA VAN NECK 

Had	je	voor	deze	opdracht	al	eens	van	
Arcon	gehoord?	
Ik woon in Borne, op twee straten afstand 
van Arcon en fiets er bijna elke dag langs. 
Dus, ik kende het bedrijf wel, ja. Maar ik wist 
niet wat ze er precies deden en wat voor 
bedrijf het was.

Heb	je	op	een	nieuwe	manier	kennis	
gemaakt	met	wat	er	in	de	maatschappij	
speelt?	
Ik heb mij eigenlijk nog nooit zo zeer bezig 
gehouden met Gemeenten en wat zich 
daar afspeelt, met name op het gebied van 
de WMO. Toen ik aan de opdracht begon, 
was daarom ook niet helemaal thuis in dit 
onderwerp. Ik heb dus zeker op een nieuwe 
manier kennis gemaakt met een onderwerp 
binnen de maatschappij.

Wat	vond	je	een	interessante	‘bevinding’?	
Ik vond het interessant om te zien welke 
verschillende behoeftes er binnen gemeen-
tes bestaan. Ik wist niet dat gemeentes zo 
van elkaar verschillen en daarom behoefte 
hebben aan maatwerk.

Hoe	heb	je	jouw	expertise	bij	dit	project	
weten	in	te	zetten?	
Als communicatiewetenschapper ben je 
gewend om onderzoek te doen naar klant-
tevredenheid en om interviews te houden. 
Je kunt inschatten wanneer je door moet 
vragen naar bepaalde onderwerpen. Dit 
kwam goed van pas in dit project

Hoe	ging	de	samenwerking	met	Arcon?	
Voelde	je	er	snel	‘thuis’?	
De samenwerking met Arcon was prettig. 
De verwachtingen waren helder en de sfeer 
binnen het bedrijf vond ik fijn waardoor ik 
me op mijn gemak voelde.

Vertel	in	het	kort	eens	hoe	deze	opdracht	
past	binnen	de	‘studiereiscommissie’?	
Deze opdracht viel binnen ‘Contract Re-
search’, waarbij studenten die meegaan op 
studiereis een sponsoropdracht uitvoeren 
voor een bedrijf. Zo dragen ze zelf bij aan 
de financiering van de reis.

Kun	je	collega-studenten	aanraden	een	
opdracht	via	de	WeWi	te	doen?		
Als alle opdrachten zoals deze zijn, dan 
zeker wel. Het is altijd nuttig om opdrachten 
binnen bedrijven of non-profitorganisaties uit 
te voeren omdat je er veel van leert. 

Zeven	sprekers	deelden	op	27	oktober	2015	
hun	expertise	rondom	het	thema:	‘Mind	the	
gap!	Sink	holes	in	Twente’.	Centraal	ston-
den	de	instabiele	zoutcavernes	die	in	de	
Twentse	bodem	zijn	ontstaan	in	de	periode	
1933-1963.	In	1991	ontstond	aan	de	En-
schedese	Havenweg	in	Hengelo	plotseling	
een	enorme	verzakking	in	het	landschap.	
Om	zoiets	niet	weer	te	laten	gebeuren,	zijn	
er	plannen	om	de	instabiele	cavernes,	
sommige	ter	grootte	van	de	Royal	Albert	
Hall,	op	te	vullen	en	te	stabiliseren.		

Het	symposium	bevatte	twee	delen.	In	
het	middagprogramma	vond	een	mini-
conferentie	plaats	waarin	diverse	experts	
inzoomden	op	aspecten	van	de	complexe	
caverne-problematiek.	Dat	zoveel	sprekers	
meewerkten	was	volgens	Robert	Geert	te	
danken	aan	‘de	positieve	kritische	mindset’	
waarmee	de	organisatoren	het	evenement	
hadden	opgezet.	Als	woordvoerder	van	
het	KIVI,	dat	het	symposium	van	harte	
ondersteunde,	benadrukte	hij	de	grote	
meerwaarde:	door	de	open	manier	van	
kennisdeling	durven	betrokkenen	verder	
te	kijken	dan	de	redeneercirkels	en	vaste	
meningen	waarin	ze,	vanuit	hun	rol,	verstrikt	
zijn	geraakt.	

Projectleider	Marinus	den	Hartogh	bena-
drukte	dat	Akzo	Nobel	de	maatschappelijke	
verantwoordelijkheid	inzake	de	instabiele	
cavernes	volledig	op	zich	neemt.	Het	
opvullen	van	de	cavernes	is	een	beproefde	

methode	om	de	stabiliteit	te	vergroten.	
Als	‘vulmateriaal’	evalueerde	het	bedrijf	
zand,	cement	en	biomassa	al	eerder.	De	
omstreden	bijmenging	van	vliegassen,	
afkomstig	van	het	naastgelegen	Twence,	is	
volgens	Den	Hartogh	verantwoord	mogelijk	
wanneer	technische	parameters	gedurende	
het	vulproces,	en	langjarige	monitoring	
van	de	bodemgesteldheid,	in	acht	worden	
genomen.	

Na	dr.	Ronald	Weber	(voorstander	van	een	
duurzamer	omgang	met	vliegas)	en	dr.	
Wolfgang	Minkley	(over	de	‘dynamica’	van	
de	ondergrond),	traden	twee	filosofen	op	als	
slotspreker.	Zij	maakten	de	meeste	indruk	
op	het	talrijk	opgekomen	publiek	als	bij	de	
schrijvende	media.	Professor	Ibo	van	der	
Poel	benadrukte	dat	risicovolle	operaties	als	
deze	op	elk	moment	te	stoppen	moeten	zijn	
(als	zich	onverwacht	gevaarlijke	situaties	
kunnen	voordoen),	en	dat	het	proces	terug	
te	draaien	moet	zijn	als	op	de	lange	duur	
schadelijke	gevolgen	kunnen	optreden.	

Ook	dr.	Henk	Zandvoort	plaatste	kritische	
kanttekeningen.	Hij	concludeerde	dat	hui-
dige	juridische	uitgangspunten	risicogedrag	
door	bedrijven	bevorderen.	Verder	komt	
slechts	een	deel	van	de	maatschappelijke	
kosten	terecht	bij	de	veroorzakers,	wanneer	
risico’s	zich	onverhoopt	toch	voordoen.	
Daardoor	is	ook	slechts	een	deel	van	de	
werkelijke	risico’s	opgenomen	in	de	ware	
prijs	van	het	product.	

De	organisatoren	kijken	terug	op	een	
geslaagde	dag.	De	middagconferentie	werd	
georganiseerd	door	de	Wetenschapswinkel	
UT.	Studium	Generale	wijdde	het	avond-
programma	aan	dezelfde	problematiek,	
speciaal	toegespitst	op	een	groter	publiek.	
Dit	alles	was	niet	mogelijk	geweest	zonder	
de	drijvende	kracht	achter	dit	geheel:	
Alfons	Uijtewaal	van	de	Stichting	Aarde.	
Als	bezorgd	burger	zet	hij	zich	al	vele	jaren	
in	voor	uiteenlopende	milieukwesties.	Hij	
speelde	een	actieve	rol	in	de	voorbereiding	
van	het	proces	en	spoorde	de	sprekers	op,	
nodigde	ze	uit	en	wist	ze	te	overtuigen	van	
het	belang	van	dit	evenement.	Studium	
Generale	en	de	Wetenschapswinkel	UT	
ondersteunden	hem	omdat	kennisuitwisse-
ling	in	alle	bijdragen	centraal	stond.	Vanuit	
het	publiek	werd	de	aanpak	zeer	gewaar-
deerd,	alsook	de	manier	waarop	dit	
complexe	onderwerp	bespreekbaar	werd	
gemaakt.	
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