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De eerste twee valorisatieprojecten zijn 
inmiddels gehonoreerd en van start 
gegaan. FOM-werkgroepleider dr. 
Rudolf Sprik van de Universiteit van 
Amsterdam ontwikkelt met zijn groep 
een methode om beschadigingen in 
composietmaterialen aan te tonen. Ze 
werken daarbij samen met bedrijven in 
de vliegtuigindustrie. De groep van 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Martin 
van Hecke uit Leiden verkent, in 
samenwerking met de bouwindustrie, 
de mogelijkheden om de eigenschap-
pen van zand te kunnen bepalen met 
behulp van geluidsgolven (zie kaders). 

Het hele jaar door bestaat de mogelijk-
heid om valorisatieprojecten (tot 
ongeveer 50.000 euro) aan te vragen. 
De aanvraagprocedures zijn relatief 
kort. Ingediende voorstellen worden 

door een commissie beoordeeld, de 
directeur van FOM beslist uiteindelijk 
of het project toegewezen wordt. 
De valorisatieprojecten zijn onderdeel 
van het FOM-beleid voor kennisbenut-
ting, dat voortvloeit uit één van de 
doelstellingen van FOM, namelijk om 
een grotere bijdrage te leveren aan de 
Nederlandse kenniseconomie. Met 
deze projecten wil FOM haar universi-
taire onderzoekers een extra impuls 
geven voor kennisbenutting. Ook NWO 
heeft kennisbenutting hoog in het 
vaandel staan. Alleen al dit jaar 
ontving FOM 1,1 miljoen euro aan 
subsidies van NWO voor dit doel. 
Hiervan wordt 500.000 euro besteed 
aan deze speciale valorisatieprojecten 
in universitaire werkgroepen; de 
drie FOM-instituten kregen ieder 
200.000 euro. (IP)  

Sinds kort stelt FOM extra middelen beschikbaar om kennisbenutting te 
stimuleren van door FOM gefi nancierd wetenschappelijk onderzoek 
binnen de universitaire werkgroepen. Dit gebeurt door middel van speciale 
valorisatieprojecten. Onderzoekers en technici die onder een universitaire 
FOM-werkgroep vallen, kunnen fi nanciering aanvragen voor kleine projecten 
waarin de toepassingsmogelijkheden van resultaten uit eerder FOM-onderzoek 
verkend worden. Denk bijvoorbeeld aan de technische of commerciële 
haalbaarheid van een toepassing van een wetenschappelijke vinding. 
Een valorisatieproject wordt bij voorkeur opgezet als samenwerkingsverband 
met een industriële partner. 

Kijk voor meer informatie op www.fom.nl/kennisbenutting. Voor vragen over valorisatie in 
uw onderzoek kunt u zich richten tot FOM-programmacoördinator dr. Jasper Reijnders: 
jasper.reijnders@fom.nl, (030) 600 12 17.

Dr. Rudolf Sprik, 
Universiteit van Amsterdam

Op welk fysisch FOM-onderzoek is het project gebaseerd?
“Het fysische onderzoek ging over golven in complexe media, zowel 
akoestische als elektromagnetische golven. Dit onderzoek loopt al heel 
lang bij FOM.” 

Hoe kwamen jullie op het idee om daar een valorisatieproject voor aan 
te vragen?
“We hadden het idee dat het onderzoek toegepast kon worden bij het 
testen van materialen en deden daarom mee aan de ‘Nieuwe Ideeën 
Prijsvraag’ van het Science Park Amsterdam. Helaas hebben we de 
prijsvraag niet gewonnen, maar het heeft wel een balletje aan het rollen 
gebracht. In samenwerking met het Bureau Kennis Transfer van de 
UvA kwamen we op het idee om een testmethode te ontwikkelen om 
beschadigingen in composietmaterialen aan te tonen. Deze materialen 
zijn licht en sterk en komen veel voor in vliegtuigen, partners in de 
vliegtuigindustrie lagen dus voor de hand.”

Wat gaan jullie precies doen in het valorisatieproject?
“We waren eigenlijk al begonnen met het project in de vorm van practica, 
masterprojecten en projecten met studenten van de afdeling Aviation 
Engineering van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Maar met het 
geld voor het valorisatieproject kunnen we dingen veel gestructureerder 
aanpakken. Dit maakt het ook aantrekkelijker voor industriële partners 
om met ons samen te werken.”

Welke partners zijn er bij betrokken? 
“Onze partners in de vliegtuigindustrie zijn Fokker Landing Gear, 
Fokker Aerostructures en Technobis. Daarnaast werken we samen met 
het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de HvA.” 

Hoe kijken jullie tegen dit nieuwe FOM-valorisatieproject aan?
“Erg positief, het is verrassend dat dit allemaal uit fundamenteel 
onderzoek kan ontstaan. En het werkt twee kanten op: uit het valorisatie-
project haal ik ook weer nieuwe ideeën voor fundamenteel onderzoek.”

Prof.dr. Martin van Hecke, 
Universiteit Leiden

Op welk fysisch FOM-onderzoek is het project gebaseerd?
"We hebben numeriek en theoretisch onderzoek gedaan naar de voort-
beweging van geluid in granulaire materialen, dat zijn korrelige 
materialen zoals zand. Het onderzoek was vooral gericht op de invloed 
van de pakking (los of dicht) van het materiaal op de amplitude, de vorm 
en het spectrum van de geluidsgolven."  

Hoe kwamen jullie op het idee om daar een valorisatieproject voor aan 
te vragen?
"Als we met behulp van geluidsmetingen iets kunnen zeggen over de 
eigenschappen van zand, dan is dat toe te passen in de bouw. Je kunt 
dan bijvoorbeeld voordat de heipalen de grond in gaan al testen of 
de grond daar wel geschikt voor is."

Wat gaan jullie precies doen in het valorisatieproject?
"In het valorisatieproject willen we bepalen of we geluidsmetingen 
kunnen gebruiken als diagnostische methode. Daarvoor doen we telkens 
metingen in twee verschillende materialen (zand/kiezels, los zand/dicht 
gepakt zand, droog zand/nat zand) en kijken we of daar met behulp van 
geluidsmetingen onderscheid tussen gemaakt kan worden."

Welke partners zijn er bij betrokken? 
"We werken samen met het kennisinstituut Deltares en met een 
commercieel bedrijf uit de bouwindustrie, A.P. van den Berg."  

Hoe kijken jullie tegen dit nieuwe FOM-valorisatieproject aan?
"Bedrijven hebben meestal geen tijd voor zo'n pilotstudie. Daarom zijn 
we erg blij dat we met het valorisatieproject de kans krijgen om de 
mogelijkheden te verkennen van diagnostiek met geluidsgolven. De start 
is goed gegaan en we hopen in de komende tijd nog meer bedrijven aan 
ons te kunnen binden."

Eerste twee valorisatieprojecten van start
FOM stimuleert kennisbenutting van onderzoek 
bij de universitaire werkgroepen
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Composiet ‘trailing’ arm, onderdeel van het 
landingsgestel van een vliegtuig.

Onderzoeksopstelling van de groep van 
Martin van Hecke.

"Voor echte 

vernieu-

wing moet 

je zijwaarts 

blijven 

kijken."

Aldus Nobel-
prijswinnaar 
prof.dr. Andre 
Geim in het 
Chemisch2-
Weekblad 
van april 2010. 
Geim is keynote 
speaker op 
het congres 
Physics@FOM 
Veldhoven op 
18 en 19 januari 
2011 (zie 
www.fom.nl/
veldhoven). 
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