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Update augustus 2018
Er zijn nog enkele plekken vrij. Bij de onderwerpen die groen gemarkeerd zijn is er nog een plekje vrij.
Geef dus bij je inschrijving een van deze onderwerpen door.

1. Magnetische Vloeistoffen
Dr. Ben Erne en Frans Dekker, Universiteit Utrecht.
Plastics zijn ondenkbaar geworden in ons dagelijks leven. Het
nadeel van plastic producten is dat ze slecht gerecycled
kunnen worden. Van alle plastics die sinds 1950 gemaakt zijn,
is slechts 9% gerecycled, terwijl het grootste deel (79%)
gestort wordt of in de natuur belandt. De grootste uitdaging
in het recyclen van plastics is het scheiden van afvalstromen,
die meestal mengsels zijn van verschillende soorten plastics.
Een nieuwe manier om plastic te scheiden is magnetische
dichtheidsscheiding. Hier wordt een vloeistof voor gebruikt
met minuscule magneetjes. Deze magneetjes geven de
vloeistof magnetische eigenschappen. In dit project wordt
uitgezocht hoe magnetische vloeistoffen gebruikt kunnen
worden om plastics beter te recyclen.
Een onderdeel van dit project is het deelnemen aan de Colloïd masterclass in november 2018. Tijdens deze
dag zal je eerst de theorie achter magnetische vloeistoffen leren, waarna je zelf het lab op gaat om je eigen
magnetische vloeistof te maken.
Aan deelname van de colloïd masterclass zijn kosten verbonden. De kosten dit jaar zijn 35 euro. Voor
sommige scholen is deelname aan de Masterclass gratis, anders kun je aan je docent vragen hoe financiën
geregeld worden.

2. De invloed van plastics op het milieu
René Dijkmans, SABIC Netherlands.
Plastics hebben een belangrijke bijdrage aan de
groei van de welvaart. De laatste jaren is er
echter steeds meer zorg over plastic in het
milieu, met name in onze oceanen. Plastics horen
niet in het milieu.
In Nederland zijn we goed op weg met hergebruik
en recycling van plastics en is de stroom van
plastics naar het milieu waarschijnlijk kleiner dan
in veel andere landen. Maar goede
meetmethodes voor plastics in het water, op
oevers van rivieren en/of stranden zijn er nog niet.
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In dit project bedenk je hoe je met relatief simpele middelen een beeld kan krijgen van de hoeveelheid
plastic op een bepaalde locatie, en deze kan karakteriseren, zodat we weten wat het (lokale) probleem
eigenlijk is, en hoe we met het oog daarop richting een oplossing kunnen werken.

3. Aquafarm
Dr. Nikki Dijkstra, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
In een Aquafarm worden planten en dieren
gebruikt om rioolwater te zuiveren. Door een
slimme opzet van de aquafarm (zie figuur
voor een voorbeeld) willen we schoon water
produceren
zonder
meststoffen
en
medicijnresten, en zelfs de uitstoot van
broeikasgassen verminderen. Ook kunnen de
planten en dieren worden geoogst zodat er
geen of minder afval ontstaat. Op dit
moment zijn twee universiteiten, een
adviesbureau en drie waterschappen op
zoek naar de beste Aquafarm. Er loopt op dit
moment een kroosproef waar je mee aan de
slag kunt. Denk jij mee aan de ontwikkeling van een Aquafarm?

4. De vingerafdruk van ruwe olie
Rolande Dekker, Shell.
Petroleumproducten,
waaronder benzine en gas
worden veelvuldig gebruikt
in ons dagelijks leven. Niet
alleen voor het gebruik van
auto’s, maar ook voor het
verwarmen van woningen en
het koken van ons eten.
Deze petroleumproducten
worden gemaakt door het
kraken (in raffinaderijen) van
ruwe olie.
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De zoektocht naar ruwe olie is in de laatste decennia steeds moeilijker geworden. De olie-industrie is op
zoek naar nieuwe manieren om beter te begrijpen hoe de huidige olievelden produceren. Shell doet
onderzoek naar het gebruik van de moleculaire vingerprint van een olie om de industrie hierbij te helpen.
Dit doen we door de moleculaire samenstelling van verschillende olies met elkaar te vergelijken. Denk jij
mee?

5. CoRncrete
Yask Kulshreshtha, TU Delft (Engels)
Maiszetmeel, ook wel bekend als
Maizena, is een ingrediënt dat
veel wordt gebruikt bij het koken.
Geïnspireerd door het personage
van Sandman in de Spiderman 3film, hebben we een op
maïszetmeel gebaseerd materiaal
ontwikkeld, genaamd CoRncrete.
CoRncrete wordt gevormd door
maiszetmeel te mixen met water
en zand en daarna deze mix te
verwarmen in een magnetron of
oven.
CoRncrete
gebruikt
natuurlijke producten en is net zo
sterk als beton. Het kan gebruikt worden voor het maken van kleine voorwerpen zoals lampen tot en met
het bouwen van huizen. CoRncrete is biologisch afbreekbaar en kan daarom ook gerecycled worden,
CoRncrete is daarom erg interessant voor het maken van materialen en gebouwen die onze omgeving
niet vervuilen. In dit project bedenk je hoe je CoRncrete kan inzetten om een duurzamere samenleving te
creëren.

6. Waterbestendige lemen huizen
Yask Kulshreshtha, TU Delft (Engels)
Bouwen met beton en bak-stenen vervuilt het
milieu en is bovendien erg duur. Om huizen
voor arme mensen te bouwen, hebben we
betaalbare bouwmaterialen nodig. Een van
die materialen is leem, dat al meer dan 9000
jaar in de bouw wordt gebruikt. Zelfs vandaag
de dag is een derde van de huizen op onze
planeet gemaakt van leem. Een lemen huis is
goedkoop,
volledig
gebouwd
door
familieleden, maakt gebruik van de lokale
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bodem en houdt het huis warm in de winter en koel in zomer. Ze zijn echter niet waterbestendig en
beschadigen daarom gemakkelijk tijdens regenval. We doen onderzoek naar het gebruik van goedkope,
lokaal beschikbare landbouwproducten zoals rijstkaf, zaden en koeienmest om de huizen waterbestendig
te maken. Deze goedkope huizen bieden onderdak aan veel mensen die in ontwikkelingslanden wonen.
In dit project bedenk je een methode om waterbestendige lemen huizen te bouwen.

7. Superbeton
Henk Jonkers, TU Delft.
Beton is wereldwijd zeer populair
bouwmateriaal. In ontwikkelingslanden,
vooral in afgelegen gebieden, is het beton
echter van lage kwaliteit (bijvoorbeeld
omdat er minder cement wordt gebruikt;
dat is goedkoper). Dit zorgt ervoor dat de
constructies van dit beton sneller barsten
vertonen en minder lang meegaan.
Natuurlijke vezels kunnen de trek- en
buigsterkte
van
beton
verbeteren.
Daarnaast kan lichtgewicht ‘drijvend’ beton
worden gemaakt van afval of biomaterialen
voor bruggen bijvoorbeeld. Goedkoop
beton kan worden verbeterd door het gebruik van biologisch-geïnspireerde, duurzame materialen die ter
plekke aanwezig zijn. In dit project bedenk je hoe superbeton kan worden ingezet.

8. Duurzame energie omzetten in brandstof
Prof. Dr. J. N. H. Reek, Universiteit van Amsterdam & Dr. Monalisa Goswami, Spark904
Om de klimaatafspraken te halen
is het nodig om de CO2-uitstoot
drastisch te verminderen. De
energietransitie is in volle gang.
Het aantal windmolenparken
neemt toe, en ook het aantal
zonnepanelen groeit langzaam
maar zeker.
Maar is het alleen een kwestie van
meer duurzame energie, of komt
er meer bij kijken? We gebruiken
nu 80% van de energie in de vorm
van brandstof, en kan dat wel terug naar (nul)? Hoe laten we bijvoorbeeld onze vliegtuigen vliegen, en
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grote vrachtwagens rijden? Het lijkt er dus op dat we ook technologie moeten ontwikkelen om duurzame
energie om te zetten in alternatieve brandstof voor vliegtuigen of vrachtwagens. In dit project
onderzoeken jullie of er technologieën bestaan die duurzame energieën om kunnen zetten in brandstof.

9. Brandstoffen uit zeewier
Ilona van Zandvoort, Avantium
Het bedrijf Avantium maakt
chemicaliën, bijvoorbeeld
plastics en brandstoffen uit
hernieuwbare grondstoffen
in plaats van aardolie.
Hernieuwbaar betekent dat
grondstoffen onuitputbaar
zijn zoals de zon of terug
kunnen groeien, zoals
bomen en zeewier. Deze
ontwikkeling
is
nodig
omdat de aardolie reserves
uitgeput raken en de wereldwijde CO2-uitstoot gereduceerd moet worden. Binnen het project Macrofuels
richten wij ons op het maken van brandstoffen uit zeewier. In Schotland en Denemarken wordt het
zeewier gekweekt en na drogen worden de suikers geïsoleerd. Een van de vervolgstappen die binnen
Avantium wordt ontwikkeld is het omzetten van deze suikers naar diesel. In dit project werk je binnen het
project Macrofuels.

10. De energie van morgen
Richard Bakker, Shell
Shell richt zich onder andere op het produceren van
aardgas en het oplossen van de problemen die hierbij
kunnen ontstaan. Samen met Richard Bakker ga je
nadenken over duurzame energie (denk aan zonneenergie, windenergie en kinetische energie). Je gaat
creatief nadenken over mogelijke alternatieven die
niet alleen duurzaam zijn, maar ook commercieel
interessant, dit laatste vooral om de kans groter te
maken dat deze alternatieven ook daadwerkelijk
worden uitgevoerd.

