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Deze week stellen we Tech Ambassadeur Richard van Wezel 
enkele vragen over zijn passie voor technologie. Hij is hoog-
leraar Visuele Neurowetenschappen en vice-decaan van de 
Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van 
de Radboud Universiteit Nijmegen.

Wat heeft u met techniek en innovatie?
‘Mijn vader studeerde aan de Technische Universiteit Delft en 
heeft eind jaren zestig onder meer gewerkt aan de ontwik-
keling van het poliovaccin. Hij nam me als jongetje mee naar 
het lab en liet me zien hoe cellen groeien. Zelf heb ik Medische 
Biologie gestudeerd, in een variant met veel natuurkunde 
en informatica vakken. Bij Wim van de Grind, mijn promotor 
met een elektrotechniek achtergrond, aan de Universiteit van 
Utrecht, ben ik gepromoveerd op het doen van metingen in de 
hersenen om te ontdekken hoe we dingen zien.
Op mijn 38ste werd ik parttime hoogleraar aan de Technische 
Universiteit Twente. Sinds 2008 ben ik daar bezig met nieuwe 
technieken en apparatuur om biologische weefsels te kunnen 
onderzoeken. Dat doen we samen met de Radboud Universi-
teit en het Donders Instituut voor hersenonderzoek in Nijme-
gen. We ontwikkelen bijvoorbeeld technieken om mensen 
met de Ziekte van Parkinson te helpen. Ik begeleid ook studen-
ten, zoals een Science, Management and Innovation student 
die de doorbloeding van de hersenen meet voor onderzoek 
naar orthostatische hypotensie. Dat is het fl auwvallen bij het 
te snel opstaan.’

Hoe kijkt u naar het grote tekort aan goed opgeleide technolo-
gen?
‘Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om goed opgelei-
de technologen. Op mbo-, hbo- en universitair niveau. Kennis 
van technologie in combinatie met specifi eke vakgebieden en 
fundamenteel onderzoek is essentieel. Daarom bereiden we 
nieuwe technologie-opleidingen voor, bijvoorbeeld over 
neurotechnologie. Zo kunnen we meer technologen opleiden.’

Waarom werkt u samen met Tech Gelderland?
‘Tech Gelderland maakt techniek en technologie beter zicht-
baar. Zo informeer en inspireer je elkaar en ontstaan verbin-
dingen tussen het regionale bedrijfsleven en het onderwijs.’

Tech Gelderland biedt technische initiatieven in Gelderland 
een podium. We leggen de link tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Stimuleren kinderen techniek te ontdekken. 
Bieden jongeren hulp bij studiekeuze. En informeren over 
baankansen. Het doel: dat meer mensen in de techniek en 
aan technologische vooruitgang gaan werken. Nu en in de 
toekomst.

Meer weten? www.techgelderland.nl

Wilt u aandacht voor uw tech initiatief? 
Mail ons: info@techgelderland.nl

Projectmanagement: Alex Dorgelo
Online communicatie: Wiesje Post (Hayona) 
Teksten: Francien van Zetten en Huub Luijten  techgelderland.nl/werken

‘Technische kennis helpt bij ARN’
Rutger Jan Pessers is sinds anderhalf jaar di-
recteur bij  Afvalenergiecentrale ARN in Weurt 
bij Nijmegen. Dankzij zijn technische achter-
grond kan hij als bestuurder op elk niveau 
meepraten en meedenken met zijn technische 
mensen. 

Zijn ouders waren ondernemers in de Brabant-
se leerindustrie. ‘Geen toekomst’, oordeelde de 
jonge Rutger Jan. Techniek fascineerde hem. 
‘Vakantiebaantjes in de technische produc-
tie wakkerden mijn enthousiasme aan.’ Wis-, 
natuur- en scheikunde waren zijn favoriete 
schoolvakken. 
Na de MTS en HTS Werktuigbouwkunde 
studeerde Rutger Jan Pessers Technische 
Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. ‘Ik ben afgestudeerd op simulatie-
modellen in de (auto)industrie.’
Rutger Jan Pessers werkte bij diverse bedrijven. 
Hij zocht een functie die techniek koppelt aan 
maatschappelijk relevante uitdagingen en 

vond die bij de Electrabel energiecentrale in 
Nijmegen. ‘ENGIE, voorheen Electrabel, zet in 
op zon, wind en groen gas als energiebronnen.’
Nu is Rutger Jan Pessers directeur van Afval-
energiecentrale ARN in Weurt. ‘Ook energie, 
maar nu in de combinatie met afval en grond-
stoffen. Wat we bij ARN doen, is restafval 
omzetten in energie, meststoffen en andere 
herbruikbare materialen. We leveren elektri-
citeit, warmte aan het warmtenet, groen gas 
voor het busvervoer en vloeibare CO2 aan de 
kassen in Lingewaard.’

Luiers recyclen
Luiers en incontinentiematerialen waren tot 
voor kort niet te recyclen. De ARN vond een 
oplossing. ‘Met hoge druk en temperatuur, 
dat noemen we thermische drukhydrolyse, 
scheiden we de kunststof en de luierinhoud. 
De plastics worden omgezet in harde kunst-
stof brokken. Deze verkopen we, gewassen en 
gedroogd, voor hergebruik.’ 
‘Het is altijd puzzelen en proberen voor onze 
technici. Dan helpt het dat ik een brede techni-
sche achtergrond heb, zowel praktisch als the-
oretisch. Alles komt bij elkaar, elektrotechniek, 
materiaalkunde, werktuigbouwkunde, noem 
maar op. Als techneut kan ik meedenken in 
oplossingen en als bestuurder kan ik die resul-
taten afstemmen met bijvoorbeeld gemeenten 
en commerciële klanten.’              
De ARN verwerkt in drie reactoren 15.000 ton 
luiers en incontinentiematerialen per jaar. 
Rutger Jan Pessers: ‘In Nederland zijn we de 
grootste verwerker met deze techniek.’ 
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‘File op stroomnet voorkomen: oplossen super-sudoku’
De vraag naar elektriciteit explodeert. 
Het stroomnet in Nederland raakt op 
steeds meer plekken vol en netbeheer-
ders kunnen de ontwikkelingen niet 
bijbenen. Hoe los je dit op? Netwerk-
bedrijf Alliander zocht hulp bij het team 
van datawetenschapper Roel Bouman 
van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zonder energie staat Nederland stil. 
Bedrijven als Alliander ontwikkelen en 
beheren energienetten. Via hun kabels 
en leidingen ontvangen huishoudens 
en bedrijven elektriciteit en gas. ‘Door 
de energietransitie, digitalisering, 
woningbouw en economische groei 

wordt het snel drukker op het elektrici-
teitsnet’, schetst Jacco Heres, datawe-
tenschapper bij Alliander. ‘We werken 
hard aan de uitbreiding van het stroom-
net, maar op steeds meer plaatsen 
groeit de vraag naar elektriciteit sneller 
dan wij kunnen bouwen’, vervolgt Jacco 
Heres. ‘Daardoor kunnen we industrie, 
kantoren en supermarkten geen extra 
capaciteit geven. Naast uitbreiding van 
het net werken we aan slimmer en ef-
ficiënter gebruik van het stroomnet om 
filevorming te voorkomen.’ 

Project STORM
Er is een beter inzicht nodig van alle 

stromen, die over het net gaan. Hierbij 
helpt STORM, een samenwerkingspro-
ject onder leiding van Roel Bouman, 
waaraan Alliander en de afdeling 
Data Science van de Radboud Uni-
versiteit deelnemen. Roel Bouman 
is afgestudeerd in scheikunde en 
computerwetenschappen, met als 
specialisatie data science en machine 
learning. 
‘In meetdata zitten altijd fouten en 
onregelmatigheden. Wil je de echte 
belasting meten en voorspellingen 
doen voor een optimaal gebruik, dan 
moet je foute data eruit filteren. Liefst 
automatisch’, verklaart Roel Bouman,  
‘Met machine learning ben je altijd 
in functie en heb je op elk moment 
actuele data.’ 
Het team van Roel Bouman ontwik-
kelde een wiskundig model voor de 
data-analyse met behulp van algorit-
men. ‘Dat is puzzelen, een soort van 
super sudoku oplossen. Vijftig procent 
doen en vijftig procent denken. We 
hebben een demonstrator gemaakt, 
waarbinnen de data-analyse volle-
dig digitaal gebeurt. Die werkt goed 
en wordt nu door Jacco en zijn team 
ingevoerd bij Alliander.’ 
Is dit dé oplossing? ‘Ja’, zegt Roel Bou-
man. ‘Al zijn er altijd updates nodig. 
Elk systeem heeft onderhoud nodig.’

XperienceHouse: verrassende techniek
Luuk Martens, tweedeklasser vmbo-t 
van de Stedelijke Scholengemeen-
schap Nijmegen heeft samen met 
klasgenoot Marley Peters zonnepane-
len geïnstalleerd en elektrische leidin-
gen getrokken in het XperienceHouse 
in de Hubertushal. Luuk en Marley ver-
diepen zich in Duurzame Energie, één 
van de opdrachten tijdens de Oriënta-
tieroute van Sterk Techniek Onderwijs 
(STO) Rijk van Nijmegen.

‘We hebben eerst de zonnepanelen 
op een metalen frame bevestigd en 
die verbonden met een schakelkast’, 
vertelt vmbo’er Marley Peters. ‘Alles 
met kliksystemen.’ Luuk Martens: 
‘Moeilijk is het niet. Alle kabels 
werken met ‘mannetje – vrouwtje-
verbindingen, dus je kunt ze maar 
op één manier koppelen. Ook de 
elektrische leidingen in het huis 
worden zo aaneen geklikt.’ 
Overleggen en samenwerken is 
belangrijk, alleen lukt het niet, ontdekt 
Marley Peters. ‘Ik vond het leerzaam, 
zoiets heb ik nooit eerder gezien en 
gedaan. Je merkt meteen of je het 
goed doet. Is er geen stroomcirkel, 
dan werkt het paneel en het licht in 
het huis niet.’ 

Hoe werkt een zonnepaneel?
Saskia Schoester, projectcoördinator 

XperienceHouse van Sterk Techniek 
Onderwijs Rijk van Nijmegen, regelt en 
begeleidt het bezoek van leerlingen aan 
de Hubertushal. ‘Het XperienceHouse is 
een van de veertien Sterk Techniekpro-
gramma’s. Het is gelinkt aan duurzame 
energie in de woonomgeving. Daarbij 
ontdekken leerlingen praktische din-
gen: hoe zien zonnepanelen eruit en 
hoe gaat de energie, die ze opwekken, 
naar het huis? En in huis: hoe verbind je 
elektriciteit en waarom doe je dat zo? 
Scholieren moeten denken en doen.’
‘Voor elke opdracht hebben we een 

leskaart gemaakt met foto’s en be-
schrijving van alle stappen, die loodst 
de leerlingen door de opdracht. Lopen 
ze vast, dan is er een begeleider. Al 
doende ontdekken leerlingen dat 
techniek schoon werk is en dat je er 
niet bang voor hoeft te zijn.’
Het XperienceHouse is populair bij 
scholen en leerlingen. Saskia Schoes-
ter: ‘Ondanks Covid zijn er dit school-
jaar al zo’n achthonderd leerlingen uit 
de regio Nijmegen geweest. Hopelijk 
kiezen ze voor een technische oplei-
ding.’

techgelderland.nl/kiezen
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Scholieren Marley Peters en Luuk Martens aan de slag 
met zonnepanelen voor het XperienceHouse. foto: Erik van ’t Hullenaar
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Leren in bedrijf: vmbo’ers op de werkvloer
Booglasprocessen is één van de acht techni-
sche keuzevakken, die derde en vierdejaars 
vmbo-leerlingen van het Pax Christi College 
kiezen. Via het project Leren in bedrijf van Sterk 
Techniek Onderwijs Rijk van Nijmegen ontdek-
ken en ervaren leerlingen dit vak op de werk-
vloer bij een metaalbedrijf in de regio.

Als vmbo-leerlingen in een vroeg stadium op 
de werkvloer ervaren wat een technisch be-
roep inhoudt, zijn ze in staat een betere keuze 
te maken voor de vervolgopleiding na hun 
vmbo-diploma. William Sluijtman is docent bij 
het Pax Christi College in Druten: ‘In een bedrijf 
aan de slag is een hele andere ervaring dan 
les op school.’ 
Technische bedrijven staan te springen om 
goede medewerkers. ‘Ze willen graag leer-
lingen wegwijs maken en laten proeven van 
de praktijk’, vertelt William Sluijtman. Hij is 
vmbo-docent PIE (Produceren, Installeren en 
Energie). Ondernemers krijgen ook een goede 
indruk van de leerlingen, die als stagiair in een 
bedrijf actief zijn. ‘Er is al een leerling, die een 
baan aangeboden heeft gekregen.’

Veelzijdigheid van techniek
Leren in bedrijf is één van de projecten waar-
mee Sterk Techniek Onderwijs (STO) Rijk van 
Nijmegen vmbo-leerlingen laat ervaren hoe 
veelzijdig techniek is. Dat gebeurt aan de 
hand van praktijkopdrachten, die leerlingen 

op school, maar ook in technische bedrijven 
uitvoeren. Vmbo’ers kiezen drie technische 
keuzevakken, die onderdeel uitmaken van hun 
examen. Denk aan vakken als Woon- en kan-
toortechnologie, Domotica en automatisering 
en Duurzame energie. Het keuzevak Booglas-
sen is dit schooljaar een pilot bij metaalbedrijf 
Willems in Boven-leeuwen. De docent heeft 
werkboekjes gemaakt met opdrachten. ‘Zo 
gaan leerlingen gerichter op stage dan voor-
heen.’ 
Technische bedrijven in de regio Druten, die 
met het onderwijs samenwerken, hebben zich 
verenigd in Vrienden van Techniek. William 
Sluijtman is daar blij mee. ‘Op school kunnen 
we basis-lassen, maar bij een metaalbedrijf 
maken ze met veel meer lastechnieken kennis. 
Leerlingen zien daar de echtheid van het vak. 
En: ze hebben respect voor vakmensen, die hen 
op weg helpen.’

Ontdekken

William Sluijtman. foto: Raphaël Drent

column

Tijd voor 
verandering!

Vandaag was ik bij de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen, voor 
de strategie van het Center of 
Expertise op het gebied van 
duurzame energie, SEECE. De 
wereld verandert nu snel. Wat 
begon met een CO2-reductie, is 
nu een brede energietransitie, 
maar ook de stap naar circulair en 
digitalisering. 
Wij zijn bezig een nieuwe toekomst 
te bouwen. Duurzame, goed 
geïsoleerde woningen in mooie 
wijken, met duurzame opwekking 
van energie en misschien wel 
een laadplein in de straat met 
eigen energie en deelauto’s. Die 
we steeds minder gebruiken, 
want nieuwe mobiliteit is veel 
flexibeler. We gaan toch niet met 
de elektrische auto in dezelfde file 
staan? 
We bouwen een nieuwe industrie, 
die circulair is en slim en geen CO2 
uitstoot. De technologie is er, om 
te produceren op de plaats waar 
je dat nodig hebt. We bouwen 
een duurzame industrie, een open 
industrie, niet alleen voor de grote 
bedrijven, maar voor iedereen met 
goede ideeën en talenten.

Talenten zijn hier voor nodig, heel 
veel zelfs. Maar er zijn te weinig 
jongeren die kiezen voor techniek. 
SEECE combineert onderwijs en 
projecten, waardoor de toepassing 
centraal komt te staan. En dan kom 
je er achter dat techniek een basis 
is, maar dat duurzame wijken ook 
gaan over het sociale proces in de 
wijk. De verandering van energie 
voor bedrijven gaat ook over 
nieuwe business modellen. 
We hebben, als samenleving , heel 
veel nieuwe toepassingen nodig. 
Techniek hoort er altijd bij, maar 
het gaat altijd om de combinatie. 
Het gesprek vandaag bij SEECE 
was dat de bedrijven en overheden 
hier heel blij mee zijn. Maar het 
werven van studenten stelt nog 
steeds de techniek centraal. De 
studenten kiezen vervolgens voor 
iets anders. Techniek is niet de 
essentie, de toepassing ervan is 
dat. Het is tijd voor verandering!

Pallas Agterberg,
directeur Strategie Alliander
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