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INTERVIEW MINISTER KAMP ROEMT ONZE INNOVATIE 

'Dit gaat om 

uitvindingen 

waar je 

energie 

van krijgt' 

Het kabinet is op zoek naar de meest indrukwekkende nieuwe 

uitvindingen van ons land. Deze 'Nationale Iconen' moeten Ne-

derland internationaal op de kaart zetten. Ze moeten net zo 

beroemd worden als eerdere Hollandse vindingen, zoals de 

compact disc, de Deltawerken en de kunstnier. 

door Inge Lengton 

0
 ndernemers

 die 

zo'n product in 

huis hebben, kon-

den meedoen aan 

een wedstrijd. 

Morgen maakt minister 

Kamp (Economische Zaken) 

de winnaars bekend. 

Zo'n165 bedrijven en con-

sortia hebben zich voor de 

iconenwedstrijd aange-

meld. Inmiddels heeft een 

jury onder leiding van be-

stuurder Hans Wijers 

(Shell, Heineken, Ajax) het 

deelnemersveld terugge-

bracht naar elf. Dit elftal is 

vandaag exclusief te zien in 

De Telegraaf. Uiteindelijk 

worden er morgen zo'n vier 

definitieve winnaars be-

kend. 

Het idee voor de iconen-

wedstrijd komt van minis-

ter Kamp. Vanuit Zuid-Ko-

rea, waar hij deze week met 

koning Willem-Alexander 

en koningin Maxima op 

handelsreis was, geeft hij 

uitleg over het initiatief. 

Waarom deze wedstrijd? 

„Zelf kom ik iedere week 

over de vloer bij Nederland-

se bedrijven en daar zie je 

ontzettend veel mooie din-

gen. Anderen zien dat vaak 

niet. Ilc wil de mooiste din-

gen delen. Het zijn uitvin-

dingen waar je energie van 

krijgt. Bovendien zorgen de-

ze projecten voor het ver 

dienverrnogen van morgen 

en overmorgen en dragen ze 

bij aan het oplossen van 

mondiale vraagstukken." 

Wat gebeurt er met de 

winnows? 

,,De winnende onderne-

mers krijgen een kabinets-

lid toegewezen. Dat kabi-

netslid gaat zich voor ze in-

zetten en moet zo veel mo-

gelijk belemmeringen voor 

Minister Kamp wil Nederland 

internationaal op de kaart 

zetten met indrukwekkende 

uitvindingen. „Als je ziet wat 

er in Nederland allemaal 

gebeurt, is het niet zo moei-

lijk om daar trots op te zijn." 
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Hollands glorie 
ze wegnemen. De winnaars 

mogen bijvoorbeeld mee op 

handelsmissies. Het is de 

bedoeling dat ze gedurende 

langere periode, zo'n drie 

jaar in het zonnetje worden 

gezet." 

Krijgen ze ook geld? 

„Nee, er is op voorhand 

geen extra geld beschik-

baar." 

Waarom niet? Dat is toch 

juist waar daze ondernemers 

om staan te springen? 

,,We hebben in Nederland 

al veel regelingen voor inno-

vatie. We geven er honder-

den miljoenen euro's aan 

uit. We doen op het gebied 

van innovatie gemiddeld 

meer dan andere OESO-lan-

den. De iconen profiteren 

hier ook van en als ze dat 

nog niet doen, kunnen we ze 

erbij helpen." 

Is Nederland innovatief? 

„Ja, we zijn een erg inno-

vatief. Ik zie het ook hier in 

Zuid-Korea, waar we een 

grote scheepsaverf hebben 

bezocht. Daar wordt mo-

menteel het grootste schip 

van de werf gebouwd. Het 

schip gaat in Australia gas 

Elf grote kanshebbers 
BiOnaaldjes 
Vaccinaties leveren afval 

op. Artsen blijven zitten 

met naalden, spuiten en 

ftesjes. Bionaaldjes reduce-

ren deze afvalberg. Het zijn 

ampullen gevuld met injec-

tievloeistof, die met een 

speciale applicator pijnloos 

in de huid worden gescho-

ten. Ze lossen volledig op. 

PEF-flessen 
PEF-pcilyester is een 

plastic dat voor loo procent 

uit biologische grondstof-

fen, zoals bietsuiker, wordt 

gewonnen. Er worden 

frisdrankflessen van ge-

maakt. PEF is niet volledig 

afbreekbaar. Wel is de 

productie minder milieu-

vervuilend dan de concur-

rent: PET-Hessen. 

AardaPpels uit zaad 
Aardappels uitzaad, in 

plaats van uit pootgoed zijn 

sterker en hebben minder 

bestrijdingsmiddelen no-

dig. Het kleinere en lichte-

re zaad heeft ook logistieke 

voordelen boven het grote 

en zware pootgoed. Er zijn 

minder grondstoffen nodig 

om ze te laten groeien. 

De Afsluitdijk wordt 

vernieuwd en zal niet al-

leen als waterkering, maar 

ook als energie-opwekker 

worden ingezet, 'met zon-

nepanelen, getijdenstroom 

en zoet-zoutwaterosmose. 

Starncelien 

Met gekweekte stamcel-

len is het mogelijk om 

nieuw orgaanweefsel bin-

nen het lichaam te laten 

aangroeien, of medicijnen 

buiten het lichaam te tes-

ten. Dit is een doorbraak in 

de behandeling van-bijvoor-

beeld kanker. Op termijn 

kan dit orgaantransplanta-

ties overbodig maken. 

Odezh 

In Delft wordt gewerkt 

aan de volgende generatie 

computers: kwantumcom-

puters. Bij deze nieuwe 

computers wordt gebruik-

gemaakt van de bijzondere 

eigenschappen van kleine 

deeltjes, zogenaamde 

kwantumbits. Deze kleine 

deeltjes kunnen een enor-

me rekencapaciteit leve-

ren, waardoor nieuwe 

toepassingen mogelijk zijn. 

Kwantumcomputers in opmars. 

In Helmond worden 

auto's getest die met elkaar 

kurmen communiceren. De 

oppompen, waarna het gas 

vloeibaar wordt gemaakt. 

Het is helemaal door Shell 

ontwikkeld. Erg indrukwek-

kend. En wat ook maar wei-

nig mensen weten is dat in 

ongeveer go procent van al-

le auto's een chip zit die uit 

Nederland komt. Hij komt 

van MCP uit Nijmegen." 

Zijn Nederlanders te weinig 

trots op producten die hier 

worden gemaakt? 

„Laat ik het zo zeggen: als 

je net zoals ik ziet wat er in 

Nederland allemaal ge-

beurt, is het niet zo moeilijk 

om daar trots op te zijn." 

In welke sectoren blinken we 

uit? 

,,We zijn spectaculair op 

agrarisch gebied. Zestig 

procent van alle groenteza-

den in de wereld komt uit 

Noord-Holland. We zijn ook 

erg sterk in innovatieve 

schepen, hightech, wind-

energie en in water, natuur-

lijk." 

voertuigen zenden infor-

matie over hun positie en 

de wegomstandigheden. Zo 

vinden ze de snelste weg 

van A naar B. Dit leidt tot 

minder files en uitstoot. 

Amsterdam ,- 
Conservatoir Center 
De kwaliteit van het 

mondiale cultureel erfgoed 

gaat hard achteruit. In het 

ACC wordt kennis van 

kunst, materialen, chemi-

sche processen en identifi-

catie gecombineerd voor 

het behoud van kunst. 

Mri-versneller 
Het identificeren van 

tumoren en het bestralen 

ervan zijn nu twee los-

staande processen. Met de 

mri-versneller kan de arts 

het tumorweefsel in beeld 

brengen en gelijktijdig de 

Talking traf-

fic: in Hel-

mond wordt 

geexperimen-

teerd met 

communice-

rende auto's. 

bestraling uitvoeren. Hier-

door wordt de behandeling 

effectiever. 

Zeezoutbatterij 
Dit is een batterijtech-

niek die energieopslag 

aanmerkelijk goedkoper en 

efficienter maakt en daar-

mee dus beter is voor het 

milieu. Dit kan bijvoor-

beeld toegepast worden 

voor de opslag van wind of 

zonne-energie. 

Verticale kassen 
op open water 
Op open water worden 

duurzame, energieneutrale 

kassen gebouwd. Ze be-

staan uit meerdere lagen. 

Zo is er een laag waar algen 

worden geteeld. De olie uit 

deze algen wordt als ener-

giebron gebruikt in andere 

lagen. 


