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Materialen – Made in Holland 
2040: dromen worden werkelijkheid  
Het is 2040, je rijdt door de stad in je elektrische auto; draadloos opgeladen met energie 
die volledig door de zon is opgewekt. De stad heeft een enorme transitie doorgemaakt; 
gebouwen en infrastructuur zijn van volledig hergebruikte materialen gemaakt die 
zichzelf repareren. Op je werk gebruik je neuromorfe computers; slimmer dan onze 
hersenen, en veel energiezuiniger dan ouderwetse PCs. Je draagt kleding, volledig 
geïntegreerd met sensoren die je lichaamsfuncties in de gaten houden, zoals de conditie 
van je nieuwe hartklep die met een 3D-printer op maat is gemaakt. 

Een droom? Zeker niet! Nieuwe materialen gaan dit, en nog veel meer, mogelijk maken. 
We staan aan de vooravond van een enorm belangrijke ontwikkeling, waarin we het 
gereedschap in handen krijgen om nieuwe materialen op maat te maken. Met uiterst 
krachtige microscopen kunnen we individuele atomen zien, manipuleren én controleren. 
Computersimulaties worden zo krachtig dat we de eigenschappen van zelfbedachte 
materialen in de computer kunnen berekenen, zodat we ultieme functionele materialen 
kunnen ontwerpen. Dit alles opent het tijdperk van materialen op maat: materialen die 
we, net als software, kunnen programmeren om exact de gewenste eigenschappen te hebben. 

Materiaalkundigen zijn daarmee in een ideale positie om oplossingen te realiseren voor de grote 
uitdagingen die de mensheid kent op het gebied van energie, grondstoffen, gezondheid en welvaart. 
In 2040 hebben nieuw ontwikkelde materialen geleid tot doorbraken op het gebied van: 

• Klimaat: een volledig duurzame energievoorziening uit de zon; 
• Duurzaamheid: een gesloten kringloop in materiaalgebruik;  
• Gezondheid: kunstmatige weefsels en medische sensoren voor een verouderende bevolking; 
• Economie: een nieuwe maakindustrie maakt smart products - made in Holland.  

Dit document beschrijft de unieke kansen die materiaalonderzoek ons biedt om deze uitdagingen 
aan te gaan. 

Materialen op maat 
De mensheid heeft altijd materialen gebruikt om te overleven en vooruit te komen; van alledaagse 
materialen (zoals steen en hout) tot doelbewust ontwikkelde materialen (zoals metaal en plastic). 
De kunst om materialen naar onze hand te zetten, heeft onze maatschappij gevormd. Niet voor 
niets spreken we over het ‘stenen tijdperk’, ‘ijzeren tijdperk’, en ‘silicium tijdperk’. Materialen zijn 
de ingrediënten van gebouwen, transportmiddelen, apparaten, kleding en zelfs voedsel; ze 
produceren onze energie, doen onze berekeningen en laten ons met elkaar communiceren.  
Materiaalkunde is het vakgebied dat zich bezighoudt met het ontwerpen, creëren en onderzoeken 
van materialen. Het is een multidisciplinair vakgebied dat natuurkunde, scheikunde, biologie, 
biomedische wetenschappen en techniek met elkaar verbindt.  
Materialen zijn opgebouwd uit atomen en moleculen. De manier waarop die bouwstenen zijn 
opgestapeld en met elkaar verbonden bepaalt de eigenschappen van de materialen. 
Materiaalkundigen hebben de afgelopen decennia de relatie tussen de structuur van materialen 
en hun eigenschappen ontrafeld; tegelijkertijd zijn technieken ontwikkeld om atomen en 
moleculen te kunnen zien en manipuleren. Daardoor staan we nu aan de vooravond van een 
doorbraak, namelijk de ultieme controle over bouwstenen waarmee we compleet nieuwe 
materialen op maat gaan maken.  
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3D-printen, designer materialen en composieten 
Vrijwel alle materialen uit ons dagelijks leven zijn samengesteld uit meerdere componenten: de 
gecombineerde eigenschappen van twee of meer materialen zijn vaak beter dan die van één. De 
ontwikkeling van deze composieten is nu nog vaak gebaseerd op trial and error, waardoor de 
eigenschappen ver onder het theoretisch optimum blijven. We zullen de komende decennia steeds 
verder de technieken en concepten ontwikkelen om composieten op de tekentafel te ontwerpen en 
vervolgens te bouwen. Dit maakt designer materialen mogelijk die op tal van terreinen revolutionaire 
eigenschappen hebben.  

3D-printen (additive manufacturing) is een revolutionair nieuwe techniek die de weg opent naar 
nieuwe hybride materialen met gecontroleerde structuur en superieure eigenschappen. 3D-printen 

maakt metamaterialen mogelijk, waarvan de eigenschappen worden 
bepaald door de geometrie van de samenstellende materialen 
(extreem geluidsabsorberende coatings, multifunctionele materialen). 
3D-printen maakt op maat gemaakte botimplantaten mogelijk, of 
constructiematerialen die extreem licht zijn maar toch sterk, en biedt 
de maakindustrie volledig nieuwe productiemogelijkheden. Het printen 
van zachte materialen kent ongekende mogelijkheden: kunnen we 
voedsel, textiel, medicijnen, weefsels, en misschien zelfs organen 
printen? 

Deze technieken staan nu nog in de kinderschoenen. Grote uitdagingen liggen in het beheersen van 
de fysisch/chemische processen van printen, het printen van composieten met contrasterende 
eigenschappen (metaal en kunststof, hard en zacht) en het significant verhogen van de resolutie en 
snelheid van het printproces. Parallel daaraan moeten we computersimulaties, modellen (op alle 
lengteschalen) en meetmethoden ontwikkelen voor het rationeel ontwerpen van 3D-geprinte 
composieten en metamaterialen. 

Biomaterialen en zelfassemblage: inspiratie uit de natuur 
Moleculen assembleren uit zichzelf tot cellen, cellen vormen weefsels, weefsels vormen organen, 
organen vormen organismen. Wat zijn precies de wetten, de processen en de mogelijkheden van 
deze zelfassemblage? Met moleculaire zelfassemblage kunnen we op bestelling slimme materialen 

maken (bijvoorbeeld geïnspireerd op spinrag dat supersterk en licht is), 
efficiënter met grondstoffen omgaan, en nieuwe materialen realiseren 
die energie omzetten in beweging, gecontroleerd medicijnen afgeven, 
of reageren op externe signalen.  

In de natuur gaan levende systemen (planten, organen) verrassend 
lang mee; niet omdat ze schadebestendig zijn, maar omdat ze in staat 
zijn zichzelf te regenereren en repareren. Nederland heeft een 
vooraanstaande rol verworven op het gebied van zelfherstellende 
materialen, zoals beton dat zichzelf herstelt met behulp van bacteriën, 

waarbij de werelden van de harde en levende materialen elkaar vinden. Kunnen we deze concepten 
uitbreiden naar andere materialen, zoals keramiek en metaal, en zelfherstellende turbinemotoren, 
windmolens, coatings of snelwegen maken? Kunnen we zelfherstellende biomaterialen ontwikkelen 
om weefsels en organen in het menselijk lichaam versneld te doen herstellen? 

Materialen voor duurzame energie 
Het grootschalig gebruik van zonnepanelen biedt een duurzame oplossing voor het energieprobleem 
van onze maatschappij. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat het rendement van zonnepanelen 
verbetert en de kosten verlagen. Daarvoor zijn volledig nieuwe materialen en ontwerpen nodig die 
het licht invangen en omzetten in elektriciteit. Goede kandidaten zijn recent ontdekte perovskieten, 
hybride organische/anorganische materialen, tweedimensionale materialen, nieuwe transparante 
geleiders of materialen waarvan we het bestaan nog niet eens kennen. Hoe kunnen we het licht in de 
zonnecel slimmer managen of zelfs van kleur doen veranderen om het rendement te verhogen en de 
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kostprijs te verlagen? Kunnen we nieuwe flexibele materialen ontwikkelen om zonnepanelen 
onzichtbaar te integreren in bouwmaterialen? 

Naast efficiënte opwekking van zonne-energie is energieopslag 
essentieel. Het is een grote uitdaging om nieuwe (foto-/electro-) 
katalysatormaterialen te ontwikkelen, gemaakt uit metalen die niet 
schaars zijn. Zo kan met behulp van zonnestroom waterstof worden 
opgewekt uit water, of methanol uit koolstofdioxide en water. 
Daarnaast is het van groot belang om nieuwe batterijmaterialen te 
ontwikkelen met een hogere capaciteit, kortere oplaadtijd en langere 
levensduur, die zijn gemaakt uit goedkope, duurzame, niet-schaarse 
materialen. Deze ontwikkeling is essentieel voor de doorbraak van 

elektrische auto’s en de daarmee samenhangende revolutie in onze vervoerstechnologie. In de 
energietransitie spelen nieuwe materialen voor opslag van warmte ook een belangrijke rol, net als 
materialen voor transporteren van energie over lange afstanden. 

High-tech systemen en slimme materialen 
De computer- en communicatietechnologie heeft de afgelopen decennia een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt, gebaseerd op voortschrijdende miniaturisering (de wet van Moore). 
Maar de kleinst haalbare schaal komt in beeld en het energieverbruik beperkt de capaciteit van 
computers. Zonder nieuwe doorbraken in de ICT kunnen we toekomstdromen zoals het internet of 
things en de analyse van big data niet realiseren. 

Nieuwe materialen en concepten zijn daarom essentieel. Een revolutionair nieuwe aanpak is 
gebaseerd op de werking van onze hersenen, die met totaal andere componenten (neuronen en 
synapsen) een miljoen keer effectiever met energie omgaan dan conventionele elektronica. We 
willen herconfigureerbare, neuromorfe materialen ontwikkelen met controleerbare en dynamisch 
aanpasbare elektrische of magnetische eigenschappen, die neuronen en synapsen emuleren. Met 

moleculaire en cellulaire computing ontwikkelen we logische 
schakelingen op basis van biomoleculen. Parallel hieraan biedt 
integratie van nano-electronica (informatieverwerking), nano-optica 
(communicatie), en nano-spintronica (dataopslag) een unieke kans om 
energiezuinige dataverwerking te realiseren. Al deze technieken 
openen de weg naar het inzetten van quantummechanica om 
informatieverwerking ultiem efficiënt te maken. 

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van extreme energie-efficiëntie 
maken het mogelijk apparaten hun eigen energie te laten oogsten uit 
hun omgeving: telefoons die worden opgeladen door lichaamswarmte 
of -beweging, medische implantaten die energie krijgen uit dezelfde 

biochemische bron als cellen, straatverlichting die gevoed worden door trillingsenergie van het 
verkeer. Zo ontstaat een netwerk van energieoogstende apparaten die tevens met elkaar kunnen 
communiceren (internet of things). De grens tussen levende en dode materie vervaagt met life-like 
materialen, en de grens tussen machine en materiaal vervaagt met machine-materialen.  

Smart coatings, smart skins 
Bijna alle industrieel vervaardigde voorwerpen hebben functionele coatings: deze voorkomen 
corrosie van metalen, beschermen lichaamsimplantaten tegen afweerreacties, controleren het 
oplossen van medicijnen in het lichaam, verminderen wrijving en maken oppervlakken zelfreinigend. 
Het wordt mogelijk om responsieve coatings te ontwikkelen waarvan de eigenschappen zich 
aanpassen aan hun omgeving: smart skins die reageren op licht of warmte en daarmee een gebouw 
energieneutraal kunnen maken. Coatings kunnen de efficiëntie van katalyse sterk verbeteren; in de 
voedingstechnologie verbeteren ze de smaak en houdbaarheid van voeding. De allerdunste coating 
bestaat uit slechts één enkele atoomlaag: grafeen of de recent ontdekte chalcogenidelagen kunnen 
een revolutie veroorzaken in computerchips en zonnecellen. Supersterke textielvezels zijn in de 
toekomst wearable computers die reageren op prikkels uit de omgeving of geïntegreerd zijn met 
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sensoren die lichaamsfuncties monitoren. Compleet nieuwe ontwikkelde high-tech textielen zullen 
steeds meer toegepast worden in de landbouw en civiele techniek. 

Duurzame materialenkringlopen 
De voorraad van grondstoffen waarmee we materialen maken, is eindig. Dit einde komt nabij door 
de soms achteloze manier waarop we gebruikte materialen afdanken. Op dit moment zijn slechts 

voor enkele materialen, zoals staal, de materialenkringlopen 
nagenoeg gesloten. Bijvoorbeeld in de bouwwereld is nog veel te 
winnen. De uitdaging voor de toekomst is om materialen te 
fabriceren uit duurzame bronnen, om nieuwe kringlopen van gebruik, 
afbraak, en hergebruik te realiseren, en om zeldzame materialen te 
vervangen door minder schaarse alternatieven. Alleen zo kunnen we 
de toekomstige vraag naar water, voedsel en energie blijvend 
beantwoorden en Nederland zelfredzaam maken op het gebied van 
grondstoffen. Dit vereist een design for recycling waarbij we 
duurzaam gebruik tijdens de hele levenscyclus, en slim hergebruik van 
materialen of bestanddelen ervan, integraal in het ontwerp 

meenemen. De transitie naar een palet van herbruikbare materialen (nieuwe polymere materialen, 
anorganische, minerale en hybride materialen) vraagt een brede aanpak: niet alleen moeten we 
materialen duurzaam produceren (plastics uit landbouwafval, beton uit bacteriën), ook moeten we 
verantwoorde productie, verwerkings- en hergebruikprocessen ontwerpen. 

Made in Holland 
Nederland kent een sterk netwerk van grote en kleine bedrijven die een 
breed palet aan materiaalgerelateerde producten op de markt brengen 
zoals voeding, staal, coatings, kunststoffen, elektronica, etc. Daarnaast is 
er een grote maakindustrie die fungeert als toeleverancier voor de 
halfgeleiderindustrie, zonnecelindustrie, of die meetapparatuur voor 
industrie en onderzoek produceert. Materiaalonderzoek kent een groot 
aantal spin-off bedrijven die uit het onderzoek zijn ontstaan, en deze 
trend zal zich in de toekomst ongetwijfeld voortzetten en versterken. 
Nederlandse materiaalbedrijven werken nauw samen met academische 
partners, vaak via publiek-private samenwerkingsverbanden.  

Materialen verbinden 
Materiaalonderzoek omvat natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek 
en informatica en strekt zich uit tot disciplines zoals geneeskunde, 
bouwkunde, en industrieel ontwerpen. Het is direct verweven met onze 
energievoorziening, medische zorg, voedseltechnologie, gebouw- en 
landschaps-infrastructuur, economie, gedrags- en maatschappijweten-
schappen, milieu, etcetera. Sommige materiaaltoepassingen leiden tot 
vragen op het gebied van veiligheid, risicoanalyse, geopolitiek, (medische) 
ethiek en certificering, en raken disciplines zoals de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, 
en bestuurswetenschappen.  

Materiaalonderzoekers in de natuurkunde, scheikunde en techniek hebben in 2015 gezamenlijk een 
roadmap opgesteld waarin zij de uitdagingen voor het materiaalonderzoek voor de komende 10 jaar 
beschrijven (“Dutch Materials: Challenges for materials science in the Netherlands”); het nationale 
materialenveld is zeer goed georganiseerd. Bij de NWA Materialenrouteworkshop op 10 mei 2016 
kwamen zo’n 100 senior materiaalonderzoekers bijeen om input te leveren voor de strategische visie 
die is verwoord in dit document. Deze materialenroute draagt bij aan antwoorden op de NWA-
vragen 10, 14, 18-21, 24, 26, 27, 28, 53, 106, 114, 116-118, 120-122, 126, 135 en 136. Materialen zijn de 
aanjagers van nieuwe ontwikkelingen en vormen de basis voor oplossingen in veel andere NWA-
routes, waarmee de materialenroute op natuurlijke wijze verbonden is. 

Nederlandse 
materiaalbedrijven: 
AkzoNobel, Allseas, ASMI, 
ASML, Avantium, Avebe, 
BASF, Cargill, CSK, Danone, 
Damen, DAF, DSM, Dow, 
Elopak, FEI, Fokker, Friesland 
Campina, Fujifilm, IHC, 
Lanxess, Lionix, Mapper, 
Medtronix,  Michelin, 
Micronit Microfluidics, 
Nedal, NXP Semiconductors, 
Océ/Canon, Panalytical, 
Paques, Pervatech, Philips, 
Photonis, PPG, Sabic, SBM 
Offshore, Shell, SKF, Synbra, 
Tata Steel, Teijin Aramid, 
Unilever, etc. 
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Workshop “Materialen - Made in Holland”, Utrecht 10 mei 2016 

Nationaal materialenprogramma: dromen voor 2040 verwezenlijken 
Nederland heeft een uitstekende uitgangspositie om in de komende decennia een leidende rol te 
spelen in de omwenteling naar materialen op maat: functionele materialen met een hoge 
toegevoegde waarde. We hebben materiaalwetenschappers van erkend hoge kwaliteit; 
wereldwijd wordt 70% keer vaker dan gemiddeld naar Nederlands onderzoek gerefereerd (bron: 

CWTS 2015). Gecombineerd met een sterk 
bedrijfsleven vormen zij een uitstekend ecosysteem 
voor innovatie. Een krachtige, langjarige 
financieringsimpuls in het funderend 
materiaalonderzoek is essentieel om dit waardevolle 
ecosysteem in de internationale competitie in stand 

te houden en te laten groeien, en om de talentvolle, multidisciplinaire materiaalkundigen op te 
leiden die de materiaalindustrie dragen en de Nederlandse economie concurrerend houden. 

Om de ambitieuze doelstellingen van dit programma te realiseren is een jaarlijks budget nodig van 
circa 60-80 miljoen €. Dit is essentieel om voor het funderend onderzoek (technology-readiness 
level TRL 1-4) te kunnen concurreren met buitenlandse initiatieven, zoals in Duitsland “From 
Material to Innovation” (100 miljoen € per jaar), en in de VS het National Network for 
Manufacturing Innovation (zes initiatieven, ieder >100 miljoen $) en het Materials Genome 
Initiative (250 miljoen $). Een nationaal programma “Materialen - Made in Holland” biedt de 
impuls en stabiliteit om de vooraanstaande internationale positie van het Nederlandse 
materialenonderzoek te waarborgen en te benutten. Het biedt de basis die vereist is om de 
Nederlandse materiaal- en maakindustrie ook in de toekomst concurrerend te houden. De NWA 
Materialenroute is sterk verbonden met de roadmaps in de Topsectoren High-Tech Systems and 
Materials, Chemie en Energie, in het bijzonder de roadmap High-Tech Materials; de ontwikkeling 
van nieuwe ideeën naar industriële producten vindt plaats in deze Topsectoren. 

Het programmabudget van “Materialen - Made in Holland“ is bedoeld voor het initiëren van 
excellent en vernieuwend onderzoek, het versterken van onderzoeksfaciliteiten, het opleiden van 
de materiaalkundigen van de toekomst en het creëren van innovaties in nauwe samenwerking met 
technologische instituten en industriële partners. Organisatorisch kan het programma worden 
uitgevoerd door een combinatie van nieuwe nationale onderzoeksnetwerken rond gefocusseerde 
onderzoekthema’s en nieuw op te richten Advanced Research Centers met een publiek-private 
samenwerkingsvorm. Het programma verbindt onderzoekers van universiteiten, instituten, 
hogescholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het verwezenlijkt in 2040 de dromen 
van nu, en creëert in de toekomst een nieuwe schat aan bijzondere ideeën en concepten waar we 
nu nog niet van durven dromen. 

Dit document is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de NWA Materialenstuurgroep: Albert Polman (AMOLF, 
UvA, voorzitter), Kees Storm (TUE), Daniel Bonn (UvA), Daniel Vanmaekelbergh (UU), Guus Rijnders (UT), Katja Loos (RUG), 
Marc Geers (TUE), Marjolein Dijkstra (UU), Martin van Hecke (UL, AMOLF), Oscar Goddijn (DSM), Patricia Dankers (TUE), 
René Janssen (TUE), Sybrand van der Zwaag (TUD), Thomas Palstra (RUG) en Wim van der Meer (Tata Steel), in consultatie 
met vertegenwoordigers van TNO, M2i, ECN, TKI Advanced Materials, FOM, STW, NWO, Avantium, Brightlands Materials 
Centre, FEI en Shell. 
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