
IOP Self Healing Materials
Scenariocommissie Verf

In opdracht van



�  |  IOP Self Healing Materials Scenariocommissie Verf  Scenariocommissie Verf IOP Self Healing Materials  |  �

Het onderzoek naar zelf-herstellende mate-
rialen past geheel binnen het Nederlandse 
regeringsbeleid op het gebied van techno-
logische en industriële innovatie.
Het door het ministerie van Economische 
Zaken gestimuleerde IOP Innovatiegerichte 
Onderzoeksprogramma’s) Self Healing 
Materials is inmiddels van start gegaan. 
Nieuw maar inmiddels zeer gewaardeerd 
binnen dit IOP zijn de scenariocommissies, 
waarin deskundigen uit de industriële prak-
tijk de consequenties van de nog te ontwik-
kelen self healing materialen proberen in te 
schatten om zo richting te geven aan het 
academische onderzoek. 

Gezien de grote mogelijkheden van self 
healing materialen voor de coatingsindustrie 
is er een scenariocommissie Verf benoemd 
die een rapport heeft gepubliceerd met 
toekomstverkenningen. Doel van deze uit-
gave is om de hele bedrijfstak te stimuleren 
mee te denken over waardevolle toepas-
singen en gebruik te maken van de sterke 
internationale positie die Nederland inneemt 
in dit zich snel ontwikkelende vakgebied. 

Scenariocommissie Verf
De scenariocommissie Verf kwam op 14 mei 
�007 bijeen in het Huis van de Toekomst in 
Rosmalen. Daar zijn de mogelijkheden van 
zelfherstellende verf in kaart gebracht. Aan 
de sessie deden zo’n vijfentwintig vak-
mensen mee, onder meer afkomstig uit de 
verfindustrie en wetenschap. Zij maakten 
een selectie van zaken die niet alleen weten-
schappelijk uitdagend zijn, maar ook maat-
schappelijk relevant en industrieel toepasbaar 
zijn. De commissie verwacht dat de eerste 
toepassingen in �0�0 een feit zijn.
De aanwezigen discussieerden achtereen-
volgens over de materiaaltechnische 
behoeften, de belangrijkste toepassingsvelden 
in de nabije toekomst en de rol die het IOP 
kan spelen in de eerste fase.

Mogelijke toepassingen
Een creatief onderdeel van de brainstormsessie 
was het inventariseren van de behoeften aan 
en mogelijke toepassingen van zelf-
herstellende materialen. Vanuit de wereld 
van het treinonderhoud werd geopperd dat 
herstel na steenslag aan de onderzijde van 
de treinen vooral gericht is op functie-
behoud van de materialen, esthetica is daar 
natuurlijk niet erg belangrijk. 

Zelf-herstellende materialen kunnen schade ongedaan maken; een zeer waardevolle 

materiaaleigenschap met baanbrekende mogelijkheden. Deze materialen hebben een grote 

innovatieve, technologische en commerciële potentie. Gebruik van deze materialen leidt tot 

een belangrijke verbetering van de duurzaamheid en betrouwbaarheid van producten en 

installaties. 

Zelfherstellende verf: 

plaatsbepaling van de  
Nederlandse onderzoekswereld
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Houtbescherming is ook een thema: 
scheurvorming in hout die doorgaat in de 
coating wil je voorkomen, dus ook dimensie-
schade vanuit ondergrond. Hout “werkt” 
namelijk door vochtinwerking. Opgemerkt 
werd dat vooral bij verbindingsdelen en 
kopse kanten de houtlak als eerste faalt.  
In hoeverre een zelfherstellende lak dergelijke 
grootschalige dimensieverstoring op kan 
vangen, is twijfelachtig. Lakschade is een “lek 
in het beschermend systeem”, waardoor 
dimensieverstoringen door vochtinwerking 
kunnen ontstaan.

Een zeer voor de hand liggende toepassing 
is lakscheuren die slechts met moeizaam 
uitvoerbare conserveerbehandelingen te 
herstellen zijn, zoals ballasttankcoatings.  
De ballasttanks van schepen zijn vaak lastig 
toegankelijk en bovendien gevuld met zee-
water of brak water. Wellicht kan juist gebruik 
gemaakt worden van de belasting door het 
zoute water. 

Bruggen enwaterkeringwerken
Ook onderdelen van bruggen en waterkering-
werken zijn vaak lastig te inspecteren of te 
onderhouden. Veel schade ontstaat door 
agressieve inwerking van omgevingsstoffen. 
Wellicht is de agressiviteit van het milieu te 
gebruiken om een herstelproces te initiëren, 
zoals bij zelfherstellend beton. Niet-planbare 
ingrepen en reactief incidentenbeleid moeten 
zoveel mogelijk voorkomen worden. Het 
gebruik van intrinsiek veilige beschermings-
systemen kan daarin een rol spelen.
Niet-planbare ingrepen en reactief incidenten-
beleid moeten zoveel mogelijk voorkomen 
worden, en het gebruik van intrinsiek veilige 
beschermingssystemen kan daarin een rol 
spelen.

Voor systemen waar 
betrouwbaarheid op 
beslissende momenten 
essentieel is, of waar moeilijk 
inspecteerbare delen aanwezig 
zijn, kan een zelfherstellende 
deklaag zijn waarde bewijzen. 
Hier de Maeslantkering, nog 
uitgevoerd in een traditioneel 
laksysteem.
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Antifouling
Een andere toepassing waar herstel van het 
oorspronkelijke oppervlak van belang is, is 
aangroeiwering, ofwel antifouling. Door de 
aanhechting van bijvoorbeeld zeepokken 
veranderen de chemische omstandigheden 
aan het oppervlak. Dat kan misschien een 
zelfherstellend effect initiëren zodat het 
oorspronkelijke oppervlak terugkomt. 
Een deklaag die aangroeiwerend wordt zo 
gauw er zich bepaalde afzettingen mani-
festeren, scheelt in het brandstofverbruik en 
de bio-invasie door meegesleepte levens-
vormen uit andere biotopen. ‘Biocide on 
demand’ kan aangroei in een vroeg stadium 
en tegen een minimale inzet van biociden 
tegengaan. Een gladde scheepshuid kan 
tegelijk aangroei beperken en de vaarweer-
stand verminderen, en dus twee vliegen in 
één klap slaan.

Bij hechting is glansbehoud een thema. 
Blanke toplakken in de auto-industrie 
hebben additieven om te voorkomen dat die 
coatings afgebroken worden. Daarnaast 
bevatten de lakken stoffen waardoor bind-
middelen gestabiliseerd worden. 
Zelfherstellende eigenschappen kunnen 

ervoor kunnen zorgen dat niet terug-
gegrepen hoeft te worden op UV-absorbers 
en radicaalvangers. Latente reactieve 
groepen (zijtakken van de molecuulketens) 
kunnen mogelijk een zelfherstellend en 
zelfvernieuwend karakter aan de lak geven 
door glansbehoud juist te baseren op de UV-
inwerking die bij traditionele lakken juist een 
afbrekende werking heeft met een doffer 
uiterlijk tot gevolg. 

In deze trend doorredenerend kan zelfs 
gedacht worden aan een lak waarvan de 
barrière-eigenschappen versterkt worden 
door waterinwerking. Meestal wordt de 
schade die vocht aanricht van kwaad tot 
erger, en is een doorgaande degeneratie van 
de deklaag het gevolg. In de toekomst kan 
de deklaag zich wellicht selectief beter 
afdichten en dus de ondergrond beschermen 
op die plaatsen waar dat het hardste nodig 
is. Desnoods (in geringe mate) ten koste van 
andere eigenschappen.

Biologische organismen eten coatings
Het milieu is lang niet altijd coating-
vriendelijk. Biologische organismen eten 
coatings op, waarbij zuren vrijkomen die het 

Een kandidaat voor 
zelfherstellende deklagen: een 
binnenvaartschip dat veel te 
maken heeft met opwervelend 
schurend riviersedimen.
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proces verder verergeren door onderliggend 
staal om te zetten in ijzeroxiden die de dek-
laag losdrukken vanwege hun veel grotere 
volume. Op de brosse corrosieproducten 
komen vervolgens nog meer schadelijke 
organismen af. Dat moet voorkomen 
worden. De vraag is dan ook: zijn die zuren 
niet in de initiële fase al tegen die organismen 
in te zetten, zodat zij een koekje van eigen 
deeg te verorberen krijgen? 

Vergelijk het met de elektronenstroom in 
een corrosieproces: met kathodische 
bescherming is een tegenstroom aan te 
brengen, een ‘opgedrukte spanning’, die de 
elektronen bij hun ijzeratomen houdt zodat 
het metaal dus niet uit elkaar valt (‘corrodeert’). 
In antimicrobiologische coatings zit momen-
teel nog vaak een beperkte hoeveelheid 
zilver, maar de gedachte om schadelijke 
organismen in hun eigen sop gaar te koken, 
kan zelfs rechtgeaarde natuurliefhebbers 
niet tegen de haren in strijken.

Door combinatie van bovenstaande ideeën 
is het zelfs mogelijk een goed hechtende lak 
te verkrijgen die niet doordrenkt kan raken 
met omgevingsvocht en die de uitscheidings-
producten van initiële bioactiviteit direct 
omzet in een afweermechanisme.
 

Er is een opvallende gelijkenis met de 
katalysator onder de auto: deze blijft zijn 
werk doen ook nadat een enorme hoeveel-
heid gasmengsel in de loop der jaren erlangs 
gevoerd is. Een katalysator in de chemische 
zin is een stof die een reactie beïnvloedt 
zonder zelf aan de reactie deel te nemen.  
Het zou dus ook een vertragende invloed 
kunnen zijn, en dat brengt de gelijkenis 
terug bij de beschermende functie van een 
zwaarbelaste zelfherstellende coating die 
niet gebaseerd mag zijn op een reservoir 
met werkzame stof. Dat reservoir raakt 
immers uitgeput. 

Tussen rails opspattend zwerfafval
In het treinenonderhoud is men bekend met 
meervoudige belastingsvormen en wissel-
belastingen: de vorm- en sterktefuncties 
hebben niet alleen te lijden van zout-
inwerking bij spoorlijnen langs de kust,  
maar de asstokken van de wielen worden 
ontzettend zwaar en wisselend belast.  
Het staal van de asstok ondergaat grote 
spanningswisselingen waarbij scheur-
vorming en vermoeiingsscheuren en dus 
breuk in de asstok kan ontstaan. Een 
mogelijke oplossing is een zelfdichtende 
coating die de ondergrond herstelt van 
beschadiging door steenslag of tussen de 
rails opspattend zwerfafval.

Een signaalfunctie voor 
lekkages of materiaalfalen kan 
grote vervolgschade 
voorkomen.
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Wegenverf
Wegenverf is een ander voorbeeld van een 
zwaar en meervoudig belaste functionele 
deklaag met wisselbelasting en grote vervolg-
schade bij falen. Het afzetten van rijstroken 
voor het bijwerken van deze markeringen 
brengt maatschappelijke kosten met zich 
mee. De wisselbelastingen die tot degradatie 
of delaminatie (onthechting, afbladdering) 
kunnen leiden zijn mechanische belasting, 
temperatuur en vocht, rek en krimp van het 
uitzetten van de ondergrond, zout (door 
strooien van pekel), UV en trilling. 

Krassen op treinruiten
De ruiten van treinen worden vaak bekrast. 
Vijfentwintig jaar geleden was er de regel dat 
een krasje van drie centimeter of langer 
betekende dat het ruitje vervangen werd. 
Zelfherstellend materiaal dat onder invloed 
van bijvoorbeeld koelte ‘s nachts de krassen 
wegwerkt kan een toekomstige oplossing 
zijn. Of een kunststof coating op een glazen 
ruit, met een polymeer die actief wordt door 
een deformatie tijdens het aanbrengen van 
de krassen. 
Er loopt overigens al onderzoek naar een 
polycarbonaat die zich door een hogere 
oppervlaktespanning terugtrekt tot een zo 
vlak mogelijk oppervlak, vergelijkbaar met 
een skibril die zijn krasjes kwijtraakt als deze 
even op de verwarming wordt gelegd. 

Zonlicht tast materiaal aan
Een deelnemer aan de brainstorm kon vanuit 
zijn sportbeoefening paragliden de 
uitwerking van de UV-component van 
zonlicht beschrijven: het nylon heeft een 
coating dat door UV aangetast wordt, 
waardoor de kunststof poreus wordt en het 
dragend vermogen en de aerodynamica 
vermindert. Van voren wordt de parachute 
namelijk in vorm gehouden door de 
instromende lucht. De lekkage door de 
kleine poriën beperkt dus de vormvastheid. 
UV-belasting kan dus tot een afname van de 
materiaalprestatie leiden. 

Doorgaans is het grootste probleem van UV-
belasting bij coatings op metaal echter de 
teruggang in decoratieve waarde, bijvoor-
beeld in de vorm van verkrijting en glans-
verlies. Laagdikteverlies door verkrijting en 
het brosser worden door verwering leiden 
uiteraard ook tot een vermindering van de 
beschermingsfunctie. 

Het oog wil ook wat
Maar het esthetische aspect vertegenwoordigt 
ook een waarde: verkoopbaarheid, verhuur-
baarheid, waardebehoud van leaseobjecten 
zoals landbouwwerktuigen en bedrijfsauto´s. 
De esthetische waarde en behoud van het 
uiterlijk zijn in kleurechtheid en glansbehoud 
uit te drukken volgens normen die in besteks-

De bekrassing van treinruiten is 
vaak dermate ernstig, dat 
functies als ‘uitzicht 
verschaffen’ en 
‘zonlichttoetreding’ in het 
geding komen. Het gebruik van 
verwijderbare folies wordt 
overwogen, een 
zelfherstellende transparante 
lak zou soelaas bieden.

foto ruitbekrassen trein??
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voorschriften vermeld worden. De decora-
tieve waarde van een lak moet niet onderschat 
worden: lakleveranciers beleggen vaak hun 
boterham met lakken die zich onderscheiden 
door glansbehoud. De hoogwaardige 
“premium”-lakken zijn in literprijs uitgedrukt 
de kaskrakers.

Maar waar zit de consument op te wachten: 
krasvaste en goed op te poetsen glanslak? 
Een goede barrièrewerking ontstaat met een 
driedimensionaal moleculair netwerk, die na 
een krasbeschadiging juist niet goed dicht-
vloeit door bijvoorbeeld verwarmen en 
polijsten. Een zachtere lak daarentegen is 
juist lastiger na te poetsen. Voor de auto-
lakken met een terugvloei-effect (‘reflow’) 
valt te denken aan een warme nawrijfstap 
met speciale borstels aan het eind van de 
autowasbeurt in de wasserette. 

Signaalfunctie
Een toe te voegen functie van de coating kan 
zijn de signalering over haar eigen technische 
staat: “ik ga falen, hier moet ingegrepen 
worden.” Nog mooier is het als dan ook een 
reparatiemechanisme in gang gezet wordt, 
bijvorbeeld bij constructies die slecht 
toegankelijk zijn voor inspectie, en waar 
materiaalfalen een groot multipliereffect in 
de kosten heeft door buitengebruikstelling 

en/of productiederving. Maar alleen 
onderhoudsmonitoring is al een nuttige 
toegevoegde waarde aan een verf. Meestal is 
het faalmechanisme niet op te vangen door 
de coating: als bijvoorbeeld houten kozijn-
werk millimeters gaat werken door vocht-
inwerking aan de kopse kanten, kan de 
coating dat niet herstellen.

Conservatieve markt
De verfmarkt is conservatief. Schilderen 
gebeurt al eeuwen met een kwast, dat kost 
tijd en moeite maar een schilder blijft bij 
voorkeur doen waar hij goed in is. Industriële 
toepassing leidt waarschijnlijk eerder tot 
ingang van innovatieve laktechnologieën,  
al zal dat bij timmerfabrikanten ook nog niet 
erg voortvarend gaan. 

Van de lakleveranciers of zelfs de verf-
fabrieken is slechts in beperkte mate een 
technologische bijdrage te verwachten.  
Zij mengen de aangeleverde componenten 
en zijn afhankelijk van wat ze aangeleverd 
krijgen. De leveranciers kunnen wel een 
belangrijke rol spelen bij de het monitoren 
van de marktvraag en het informeren van 
toepassers van de lak die bij hun klant-
advisering veelal terugvallen op de 
leveranciers.

Steenslag kwam deze bestelbus 
op ondercorrosie, 
blaarvorming en vervolgens 
delaminatie van de lak te 
staan. Met “roestomvormer”, 
een commercieel verkrijgbare 
vloeistof gebaseerd op 
fosforzuur, probeerde de 
eigenaar zich de vervanging 
van het onderdeel te besparen. 
Uiteindelijk werd alsnog een 
autospuiterij ingeschakeld, 
echter een steenslagbestendige 
zelfherstellende lak is nog niet 
op de markt.
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Systemen met een hele korte potlife en een 
hele lange open tijd zullen uitvoerders niet 
snel invoeren, maar er moet in de ontwikkel-
fase wel steeds een link zijn met de praktijk. 
Vandaar dat de industrie iets meer moet 
aangeven wat er verwacht wordt. En de 
mensen die technologie gaan ontwikkelen 
moeten iets meer weten van de industrie.
 

Een flessenhals in de introductie van 
marktrijpe concepten is de acceptatie van 
industriële aanbrengmethoden (nu de 
kwast) en omstandigheden. Als het 
opbrengen van zelfherstellende lakken 
bijvoorbeeld erg vochtgevoelig is, kan dat 
betekenen dat het schilderseizoen buiten 
voor zelfherstellende lakken een maand 
korter is dan voor gewone lakken.

Denkbare ketenspelers zijn de leasemaat-
schappijen voor passagiersvliegtuigen, van 
landbouwwerktuigen en van bedrijfs-auto’s. 
Daarnaast zijn belangrijk: de rederijen, de 
verpakkingsindustrie en de openbaar-
vervoerbedrijven (antigraffiti-toepassingen). 

Market pull of technology push?
Sommige voorheen als toekomstmuziek 
aangekondigde mogelijkheden beginnen 
hun weg te vinden naar de werkelijkheid. 
Coatings met nanosilica zijn er al, en zelf-
reinigende “geurvretende” verf met katalytisch 
titaniumdioxide is al in de schildersmarkt 
geïntroduceerd. 
Het lijkt erop dat market pull beter werkt dan 
technology push. Watergedragen lakken zijn 
bijvoorbeeld mede onder druk van opdracht-
gevers ontwikkeld, waarna producenten van 
spoormaterieel het konden inzetten. 

Daar staat tegenover dat een vooruitstrevende 
toepasser die om een paar liter op proef vraagt, 
deze vervolgens niet krijgt omdat dat een te 
kleine afname is. Als daarentegen een lease-
maatschappij iets wil dat er na vier jaar goed 
uitziet omwille van de restwaarde tijdens de 
tweede levensfase van het lease-object, dan 
werkt dat door naar alle marktpartijen.

Registratie nieuwe stoffen
Regelgeving is een aspect om rekening mee 
te houden. Als een nieuwe technologie 
kankerverwekkend verklaard wordt, heeft 
het onderzoek geen zin gehad. Een ander 
punt van aandacht is de registratiekosten uit 
oogpunt van bijvoorbeeld de Europese 
chemicaliënverordening REACH (Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals). 
Als een doorbraak wordt bereikt waarbij de 
grondstofleverancier de meerwaarde jaren-
lang in de prijs van zijn ingrediënt kan door-
berekenen, speelt de registratiekwestie geen 
grote rol. 

Rol IOP
Welke rol kan het ministerie van Economische 
Zaken via het IOP Self Healing Materials 
spelen om de koppositie die Nederland 
momenteel heeft op onderzoeksvlak vast te 
houden en er vervolgens een koppositie in 
de materiaalverduurzaming aan over te 
houden? 
Krasvaste coatings hebben publicitaire 
waarde. Publicaties in vakbladen voor 
gebruikers en voorbeeldprojecten zullen de 
markt kunnen voorverwarmen op de resul-
taten van Nederlands onderzoek. Het IOP 
kan artikelen aanleveren voor vaktijdschriften. 
In de keten moet door alle geledingen heen 
het verhaal verteld worden. 
Grondstofleveranciers, producenten van 
harsen, verffabrieken, de coater: 
communicatie over aspecten als garantie, 
prijs, en het nut voor de eindgebruiker is van 
groot belang. 

Aanbevelingen IOP
Functionele eigenschappen, onderhouds-
monitoring, uiterlijk en bescherming tegen 
agressieve media zijn vier belangrijke 
gebieden waar zelfherstellende lakken hun 
waarde kunnen bewijzen. Mechanische 
schade, hechting en verbrossing zijn thema’s 
om op in te steken. Esthetica kan een grotere 
toepassing zijn, in afzetmogelijkheden 
uitgedrukt. Signaalfunctie is ook belangrijk. 
Terwijl visueel nog geen degradatie is 
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waargenomen, signaleert de zelfherstellende 
deklaag bijvoorbeeld een temperatuur-
belasting boven de vijftig graden of 
zuurinwerking.

Zelfherstellende anticorrosie op constructie-
metalen voorziet in een grote behoefte, op 
alle metalen die gebruikt worden. Vervolgens 
is ook zelfherstellende lak voor esthetische 
toepassingen gevraagd, zoals krasjes en 
zelfherstellende lak in verband met ont-
hechting, spanning en verbrossing. 

Onderzoek kan zich richten op degradatie als 
startschot voor het vrijgeven van herstellende 
componenten, zodat er dus geen onge-
controleerde vrijgave van stoffen plaatsvindt 
maar alleen activiteit is op die plaatsen waar 
het nodig is. Het kan zijn dat we naar een 
nieuwe chemie toe moeten en andere 
grondstoffen en dan komt de Europese 
chemicaliënverordening REACH om de hoek 
kijken. Deze kan een remmend effect hebben 
op de innovatie.

Communicatie
Het aantal belanghebbenden moet beperkt 
worden tot partijen waar de markt-
introductie door een “flessenhals” moet,  
en de toepassers. De omstandigheden die 
moeilijk te beheersen zijn, moeten bij 
aanvang van het onderzoek al meegenomen 
worden.
De belangrijkste partijen zijn de lease-
maatschappij die niet alleen belang heeft bij 
de verhuurbaarheid van een nieuw object of 
voertuig, maar ook bij de restwaarde na een 
gebruiksfase. Bij antifouling zijn de reders 
sterk bepalend, in de bouw de vastgoed-
eigenaren.
Communicatie door de hele keten heen is 
belangrijk. Er moeten voordelen in zitten die 
de ketenpartners aan elkaar kunnen 
doorgeven.

Demonstratieprojecten
Het IOP kan in dit beginstadium bijdragen 
door demonstratieprojecten: die zijn erg 

belangrijk om de markt vertrouwd te maken 
met de mogelijkheden.
Het IOP moet niet bij de eerste tender 
stoppen, maar er een vervolg aan koppelen 
zo lang het risico nog te groot is voor de 
industrie en het gegenereerde resultaat nog 
te ver af staat van concrete toepassing. Na 
toepassing kan een project volgen met de 
hele keten, waarbij de industrie het voor-
touw neemt. Een andere mogelijkheid is het 
opzetten van aansprekende pilotprojecten 
met een aantal spelers die bereid zijn het 
risico mede te dragen.

Bedrijfsbetrokkenheid binnen IOP
Vanuit het Ministerie van Economische Zaken 
en SenterNovem wordt de participatie van 
bedrijven bij het IOP aangemoedigd. 
Bedrijven kunnen op verschillende manieren 
betrokken zijn bij het IOP en op die manier 
kennis vergaren. De mogelijkheden om 
betrokken te zijn, zijn:
1.  Lidmaatschap Programmacommissie – 

Het dagelijks bestuur van het IOP wordt 
gevormd door de Programmacommissie 
(PC). De PC vergadert ongeveer vier maal 
per jaar en bepaalt het beleid van het IOP, 
geeft richting aan het onderzoek en stelt 
het jaarwerkplan van het IOP vast. De PC 
bestaat uit afgevaardigden uit weten-
schap en industrie en de leden zijn lid op 
persoonlijke titel. Momenteel zijn er geen 
PC-posities vacant.

�.  Lidmaatschap Werkgroep – Voor het 
beoordelen van ingediende project-
voorstellen laat de PC zich adviseren door 
vier werkgroepen (Werkgroep Civiel-
technische Materialen, Werkgroep 
Composieten, Werkgroep Metalen en 
Werkgroep Polymeren). Deze werk-
groepen zijn samengesteld uit personen 
uit industrie en wetenschap, aangevuld 
met één of twee leden van de Programma-
commissie. Op basis van het advies van 
de werkgroepen, bepaalt de Programma-
commissie de rangschikking van 
ingediende projecten.
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�.  Deelnemer projectconsortium – Projecten 
binnen het IOP Self Healing Materials 
dienen ingediend te worden door 
minimaal één Nederlandse 
kennisinstelling en minimaal twee 
Nederlandse of in Nederland gevestigde 
bedrijven. De invulling van de 
bedrijfsbetrokkenheid is op vele manieren 
mogelijk, variërend van een strikt 
adviserende rol tot het uitvoeren van 
gesubsidieerd onderzoek.

4.  Lidmaatschap Begeleidingscommissie – 
Voor ieder IOP-project wordt een 
Begeleidingscommissie gevormd, 
bestaande uit geïnteresseerde bedrijven. 
Deze bedrijven zullen twee maal per jaar 
worden geïnformeerd over de stand van 
zaken binnen het project. De Begeleidings-
commissie van de projecten die in de 
eerste ronde zijn gehonoreerd, is samen-
gesteld tijdens de bijeenkomst van � maart 
�007 in Spant! te Bussum.

�.  Deelnemer Advanced Netwerk Self 
Healing Materials – In samenwerking met 
de bibliotheek van de Technische 
Universiteit Delft is het Advanced 
Netwerk Self Healing Materials opgezet. 
Doel van dit netwerk is om onderzoekers 
van universiteiten en industrie in een 
netwerk op te nemen, waarbij uitgegaan 
wordt van hun competenties. Via zoek-
vragen kunnen deelnemers aan het 
netwerk onverwachte contacten 
realiseren. Meer informatie: http://
selfhealingmaterials.library.tudelft.nl.

�.  Deelnemer netwerk IOP Self Healing 
Materials – De deelnemers aan het 
netwerk van het IOP Self Healing 
Materials ontvangen geregeld de 
nieuwsbrief van dit IOP en worden op  
de hoogte gehouden van belangrijke 
ontwikkelingen.

Goedgekeurde projecten
In �00� hebben de de eerste A4- en 
volledige tenders van het IOP Self Healing 
Materials plaatsgevonden. In totaal zijn 7� 
A4-voorstellen en �� volledige voorstellen 
ingediend. Eind november �00� zijn 
uiteindelijk de volgende 1� projecten 
toegekend:
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S H M 0 � 0 � Mechanical and thermal activated self 
healing surfaces made of composite ceramics 
for mechanical components: SELFSURF

Dr.ir. M.B. de Rooij, 
Universiteit Twente

TNO, DAF, IMPCOBERU 
Technologie

S H M 0 � 0 � Damage healing in composite materials 
employing shape memory wires

Dr.ir. T.C. Bor, Universiteit 
Twente

Ten Cate, Airborne Composites, 
Stork Fokker Aesp

S H M 0 � 1 4 Healing built-in building materials Dr.ir. M.R. de Rooij, Technische 
Universiteit Delft

TNO, Multiconsult, BAM, 
Staatsbosbeheer

S H M 0 � 1 � Self-healing in carbonated cement-based 
materials by special chemical agents

Dr.ir. A.L.A. Fraaij, Technische 
Universiteit Delft

ENCI, Maxit Nederland

S H M 0 � 1 7 Unravelling of porous asphalt Dr.ir. E. Schlangen, Technische 
Universiteit Delft

Heijmans Infrastructuur, Altravie, 
Intron

S H M 0 � � 1 Autonomous restoration of polymer barrier 
coatings by activated phase change and 
stimulated hardening

Prof.dr.ir. S. van der Zwaag, 
Technische Universiteit Delft

TNO, KEMA, E.ON

S H M 0 � � � Development of self healing PMMA Dr.ir. N. Verdonschot, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen

Encapson, DSM, Tecres (Italië)

S H M 0 � � � Preemptive healing of stresses in coatings Prof.dr. R.P. Sybesma, 
Technische Universiteit 
Eindhoven

DSM, Suprapolix

S H M 0 � � 1 Self-healing materials based on radical-
induced plasticity

Dr.ir. L. Klumperman, 
Technische Universiteit 
Eindhoven

AkzoNobel, DSM, BASF

S H M 0 � � � Pre-emptive healing of corroding coated 
metal surfaced by smart release of a 
new generation of eco-friendly corrosion 
inhibitors from organic coatings

Prof.dr. J.H.W. de Wit, 
Technische Universiteit Delft

CSIRO (Australië), Corus, 
AkzoNobel

S H M 0 � � 4 Self healing thermal barrier coatings Dr.ir. W.G. Sloof, Technische 
Universiteit Delft

NLR, KLM, Sulzer-Metco

S H M 0 � � � Self healing of ultrafine cracks in steels by 
nanoscale precipitation

Dr.ir. N.H. van Dijk, Technische 
Universiteit Delft

Corus, Ovaku Wire, Ocas, SKF

Tweede tender
In het najaar van �007 heeft de tweede A4-
tender van het IOP Self Healing Materials 
plaatsgevonden. Deze A4-tender wordt 
begin �00� gevolgd door de tweede 
volledige tender.
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