
Materialen – Made in Holland
We staan aan de vooravond van een revolutionaire ontwikkeling: we krijgen het gereed-
schap in handen om nieuwe materialen op maat te maken. Met uiterst krachtige micro-
scopen kunnen we individuele atomen zien, manipuleren én controleren. We kunnen de 
eigenschappen van zelfbedachte materialen in de computer berekenen, zodat we ultieme 
functionele materialen kunnen ontwerpen. Dit alles opent het tijdperk van materialen op 
maat: materialen die we kunnen programmeren om exact de gewenste eigenschappen te 
hebben.

De kunst om materialen naar onze hand te zetten, 
heeft onze maatschappij gevormd. Materialen vormen 
de ingrediënten van gebouwen, transportmiddelen, 
apparaten, kleding en zelfs voedsel; ze produceren 
onze energie, doen onze berekeningen en laten ons 
met elkaar communiceren. 

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; tegelijker-
tijd zijn technieken ontwikkeld om atomen en molecu-
len 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. 

Een zestal gamechangers
3D-printen, designer materialen en composieten
Vrijwel alle materialen zijn samengesteld uit meerdere 
componenten: de gecombineerde eigenschappen van 
twee of meer materialen zijn vaak beter dan die van 
één. De ontwikkeling van deze zogeheten compo-
sieten 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 ontwikke-
len om composieten op de tekentafel te ontwerpen en 
vervolgens te bouwen. Dit maakt designer materialen 
mogelijk die op tal van terreinen revolutionaire nieuwe 
eigenschappen hebben. 3D-printen is een 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. 
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 eigenschappen van het printproces, 
het printen van composieten met contrasterende  
eigenschappen en het significant verhogen van de 
resolutie en snelheid van het printproces. Parallel 
daaraan moeten we computersimulaties, modellen en 
meetmethoden ontwikkelen om 3D-geprinte composie-
ten en metamaterialen rationeel te kunnen ontwerpen.

Biomaterialen en zelfassemblage:  
inspiratie uit de natuur
Moleculen assembleren zichzelf spontaan 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, 
efficiënter met grondstoffen omgaan, en nieuwe ma-
terialen realiseren die energie omzetten in beweging, 
gecontroleerd medicijnen afgeven, of reageren op 
externe signalen. 
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In de natuur gaan levende systemen 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. 
Kunnen we deze concepten uitbreiden naar andere 
materialen, zoals keramiek en metaal, en zelfher-
stellende turbinemotoren, windmolens, coatings of 
snelwegen maken? Kunnen we zelfherstellende 
biomaterialen ontwikkelen om weefsels en organen in 
het menselijk lichaam versneld te repareren?

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 noodza-
kelijk 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 en 
anorganische materialen, tweedimensionale mate-
rialen, 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 laten veranderen om het rendement 
te verhogen en de kostprijs te verlagen? Kunnen we 
nieuwe flexibele materialen ontwikkelen om zonnepa-
nelen onzichtbaar te integreren in bouwmaterialen?
Naast efficiënte opwekking van zonne-energie is 
energieopslag essentieel. Het is een grote uitdaging 
om nieuwe katalysatormaterialen te ontwikkelen, 
gemaakt uit metalen die niet schaars zijn. Zo kan met 
behulp van zonnestroom waterstof worden opge-
wekt 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-schaar-
se materialen. Deze ontwikkeling is essentieel voor 
de doorbraak van elektrische auto’s en de daarmee 
samenhangende revolutie in onze vervoerstechnolo-
gie. In de energietransitie spelen nieuwe materialen 
voor opslag van warmte ook een belangrijke rol, net 
als materialen voor transport van energie over lange 
afstanden.

Hightechsystemen en slimme materialen
De computer- en communicatietechnologie heeft de 
afgelopen decennia een stormachtige ontwikkeling 
doorgemaakt, gebaseerd op voortschrijdende miniaturi-
sering. 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 essen-
tieel. Een revolutionair nieuwe aanpak is gebaseerd 
op de werking van onze hersenen, die met gebruik 
van totaal andere componenten een miljoen keer 
effectiever met energie omgaan dan conventionele 
elektronica. We willen herconfigureerbare, neuro-
morfe materialen ontwikkelen met controleerbare en 
dynamisch aanpasbare elektrische of magnetische ei-
genschappen, die neuronen en synapsen nabootsen. 
Met moleculaire en cellulaire computing ontwikkelen 
we logische schakelingen op basis van biomoleculen. 
Parallel hieraan biedt integratie van nano-electronica, 
nano-optica en nanospintronica 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: tele-
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foons die worden opgeladen door lichaamswarmte of 
-beweging, medische implantaten die energie krijgen 
uit dezelfde biochemische bron als cellen, straatver-
lichting die gevoed wordt door trillingsenergie van het 
verkeer. Zo ontstaat een netwerk van energie-oog-
stende apparaten die tevens met elkaar kunnen 
communiceren. 

Smart coatings, smart skins
Bijna alle industrieel vervaardigde voorwerpen be-
vatten functionele coatings: deze voorkomen corro-
sie 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 omge-
ving: 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 allerdun-
ste coating bestaat uit slechts één enkele atoomlaag. 
Grafeen of de recent ontdekte chalcogenidelagen kun-
nen een revolutie veroorzaken in computerchips en 
zonnecellen. Supersterke textielvezels vormen in de 
toekomst draagbare computers die reageren op prik-
kels uit de omgeving of geïntegreerd zijn met sensoren 
die lichaamsfuncties monitoren. Compleet nieuwe 
ontwikkelde hightech-textielsoorten 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. De uitdaging voor de toekomst is 
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om materialen te fabriceren uit duurzame bronnen, om 
nieuwe kringlopen van gebruik, afbraak, en hergebruik 
te realiseren, en om zeldzame materialen te vervan-
gen door minder schaarse alternatieven. Alleen zo 
kunnen we de toekomstige vraag naar water, voed-
sel en energie blijvend beantwoorden en Nederland 
zelfredzaam maken op het gebied van grondstoffen. 
Dit vereist een manier van ontwerpen waarbij we 
duurzaam gebruik tijdens de hele levenscyclus en 
slim hergebruik van materialen of bestanddelen ervan 
integraal meenemen. De transitie naar een palet van 
herbruikbare materialen  vraagt een brede aanpak: 
niet alleen moeten we materialen duurzaam produce-
ren, ook moeten we verantwoorde productie, verwer-
kings- en hergebruikprocessen ontwerpen.

Materialen verbinden
Materiaalonderzoek omvat natuurkunde, scheikunde, 
biologie, techniek en informatica en strekt zich uit tot 
disciplines zoals geneeskunde, bouwkunde, en indus-
trieel ontwerpen. Dit vakgebied is direct verweven met 
onze energievoorziening, medische zorg, voedsel-
technologie, gebouw- en landschaps-infrastructuur, 
economie, gedrags- en maatschappijwetenschappen, 
milieu, et cetera. Sommige materiaaltoepassingen lei-
den tot vragen op het gebied van veiligheid, risicoana-
lyse, geopolitiek, (medische) ethiek en certificering, 
en raken disciplines zoals de geesteswetenschappen, 
sociale wetenschappen, en bestuurswetenschappen. 

Dromen voor 2040 verwezenlijken
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 computers. Je draagt kleding 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. Nieuwe materialen 
gaan deze dromen, en nog veel meer, mogelijk  
maken.

Een krachtige, langjarige financieringsimpuls in het 
funderend materiaalonderzoek is essentieel 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. 
Materiaalonderzoek verbindt onderzoekers van 
universiteiten, instituten, hogescholen, bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties. Het verwezenlijkt in 
2040 de dromen van nu en creëert een nieuwe schat 
aan bijzondere ideeën en concepten waar we nu nog 
niet van durven dromen.

http://bit.ly/Materialen5454


