
Wat is IPAC? 
De IPAC is ontstaan uit drie conferenties die in drie werelddelen werden gehouden maar  

elkaar een beetje in de weg zaten. Besloten is om er een jaarlijks evenement van te maken dat 

Amerika, Azië en nu voor de derde keer Europa aandoet. Deze achtste editie is een unieke 

gelegenheid voor bedrijven om kennis te maken met de business kansen die versneller

technologie nu al biedt, maar vooral in de toekomst zal bieden door de komst van civiele en 

medische versnellertoepassingen. Het ILONet heeft het plan opgevat om elk jaar op de IPAC  

een gezamenlijke Nederlandse stand neer te zetten met plaats voor meerdere bedrijven. In 2011 

gingen we als waarnemer naar de eerste Europese IPAC. Het heeft er toe geleid dat we in 2012, 

New Orleans, een dubbele stand hebben genomen op de industriebeurs die bij het congres 

hoort. Dat was bijzonder succesvol ondanks dat we daarvoor helemaal naar Amerika moesten. 

Voor Shanghai hebben we dat weer gedaan en in 2014 was Europa weer aan de beurt en 

hadden we een extra grote stand: ‘The Dutch Lane’. Vorig jaar was het in Busan een groot 

succes, ondanks de verre reis naar ZuidKorea. Voor de verslagen van 2012– 2016 kunt u kijken 

op onze website. 

De European Spallation Source ESS 
Dit is een belangrijk evenement, voor bedrijven die iets willen betekenen in de versneller

industrie, dus elke (potentiële) CERNleverancier, maar dit jaar extra bijzonder vanwege de  

ESS die tegenover Kopenhagen aan de andere kant van The Bridge in Lund wordt gebouwd. 

Deze unieke in Zweden nieuw te bouwen Neutronenfaciliteit komt nu echt op stoom. Nederland 

zal er aan meedoen, dat is onlangs op 13 december 2016 bekend gemaakt. Hoe dat gestalte 

krijgt zullen we snel in 2017 gaan zien, want er is geen tijd te verliezen. Er zijn nu nog volop 

deelnamekansen voor de Nederlandse Industrie. Er wordt op dit moment nagedacht en gewerkt 

om te komen tot Nederlandse inkind bijdragen. Toon Verhoeven is de Nederlandse ESSILO en 

de ESSinkoop organisatie omarmt Nederlandse bedrijven dankzij die inzet en betrokkenheid  

al geruime tijd. 

Waarom een Hollandpaviljoen? 
1500 versnellerfysici en ingenieurs uit alle hoeken van de wereld strijken een week neer in 

Kopenhagen en u bent gedurende die week met ze opgesloten in het Congresgebouw. Als er 

een klant tussen zit kunt u er bijna zeker van zijn dat u die tegenkomt. De industriebeurs is 

geïntegreerd met de Postersessies en alle pauzes, ontbijt, lunch en borrels vinden plaats op de 

Hollandpaviljoen op International  
Particle Accelerator Conference
(IPAC2017) van 1419 mei 2017, Kopenhagen www.ipac17.org

Het Nederlandse  
ILO-Netwerk 

Nederland is deelnemer aan een  

tiental internationale faciliteiten voor 

fundamenteel en/of toegepast weten  

schappelijk onderzoek. Voorbeelden 

zijn: De onderzoeksatellieten van de 

Europese ruimtevaartorganisatie ESA, 

het Versneller/laboratorium CERN in 

Genève, de enorme Telescoop arrays in 

Chili en het kernfusie project ITER in 

ZuidFrankrijk. Ook staan er nieuwe 

faciliteiten (wetenschappelijke 

infrastructuren) op stapel die de 

komende jaren worden gerealiseerd.  

 

De totale Nederlandse bijdrage aan  

de verschillende projecten bedraagt 

jaarlijks ongeveer honderd miljoen 

euro. Daarvoor krijgen onze weten

schappers primair de mogelijkheid  

om in internationale samenwerking 

experimenten te doen die de draag

kracht van een onderzoeksinstelling  

of zelfs een land te boven gaan. Dit 

alles leidt tot baanbrekende weten

schap en op langere termijn naar 

innovaties als smartphones, satellieten, 



bedrijvententoonstelling. In Dresden hebben we 3 jaar geleden tijdens de vorige Europese 

IPAC een grote Nederlandse Delegatie afgevaardigd. Tien bedrijven gingen mee en de  

Ambassade heeft meegeholpen om het te organiseren. We hadden een volledige straat  

op de Industriebeurs, The Dutch lane en vele sociale activiteiten vonden er plaats. Onder 

andere was de Consul van Saxen gastheer tijdens een Borrel voor alle Internationale 

Delegaties en exposanten. De deelnemende Nederlandse bedrijven hebben er goed zaken 

kunnen doen. Voor Kopenhagen wil het ILONet opnieuw een missie organiseren. We 

hebben al flink wat standruimte gereserveerd om een Holland Paviljoen op The Dutch Isle. 

neer te zetten. Deze keer proberen we er ons nog nadrukkelijker te manifesteren vanwege 

de belangrijke beslissing om als Nederland lidstaat te worden van de ESS.

Wie zijn daar nog meer?
Alle versnellerlaboratoria uit de hele wereld en onder andere CERN zullen met een  

delegatie aanwezig zijn. Alle bekende Europese synchrotrons zullen naar Denemarken 

komen: ESRF, Soleil, Desy, Diamont, PSI en noem maar op. In Europa zijn een groot aantal 

vrije Elektronen Lasers in aanbouw. FEL’s zijn dan ook een belangrijk onderwerp van IPAC’s. 

Onze Europese XFEL is natuurlijk van de partij en de FEL van PSI, maar de komende jaren 

zullen vele FEL’s gebouwd gaan worden. Zelfs in Nederland zijn concrete plannen voor nog 

een eigen FEL naast de bestaande in Nijmegen. FEL’s zijn versneller gedreven lasers en het 

lijkt wel een beetje op een heuse hype, eigenlijk niets voor serieuze wetenschappers. Maar 

dat doet niets af aan het feit dat FEL’s voorbeelden zijn van een niet te missen ontwikkeling 

van civiele versnellers tot industriële serieproducten bij wijze van spin off van wetenschap 

die naar de markt komt.

Compacte medische versnellers 
Als Nederland hebben we de ambitie opgevat om een wereldspeler te gaan worden op  

het gebied van compacte versnellers. Die zijn o.a. belangrijk voor medische toepassingen. 

Dat initiatief gaat een geweldige stimulans krijgen van het Topsectorenbeleid van de 

overheid. VDL ontwikkelt samen met CERN een compacte versnellermodule die de basis kan 

worden voor een versneller in ieder ziekenhuis. Als dit lukt kan je straks versnellers kopen 

per strekkende meter! Maar ook FEL’s kunnen worden uitgerust met dit soort relatief 

goedkope modulaire aandrijfunits. Nederlandsen bedrijven die dit willen oppakken mogen 

niet op de IPAC ontbreken. Onnodig te zeggen dat VDLETG in 2017 alweer voor de zesde 

keer een prominente plaats zal innemen op de industriebeurs van de IPAC.

Hoe deel te nemen?
Als er minstens vijf bedrijven geïnteresseerd zijn gaan we naar de IPAC2017, zullen de kosten 

van de stand worden gedeeld en zullen wij MITsubsidie aanvragen voor een Holland

paviljoen. Het streven is om de kosten laag te houden, maximaal €1500, exclusief reis en 

verblijfskosten gedurende de expositie. Als Dutch Scientific staan we erbij met de bekende 

bedrijvenportefeuille van hofleveranciers voor Big Science die steeds in zijn nieuwste versie  

is terug te vinden op onze site.

Geef u op! 
Dat is vrijblijvend, mits vóór eind februari aangemeld, via onze website  

http://www.bigscience.nl/en het tabblad Agenda. Bij voldoende belangstelling  

gaan we begin volgend jaar de voorbereidingen starten en de subsidie aanvragen.

www.bigscience.nl

medische diagnose en therapie en 

natuurlijk computers. Maar er is meer.  

De Nederlandse industrie maakt kans  

op orders voor de goederen en diensten 

die de Big Science faciliteiten uit  

de lidstaten betrekken. Het is voor 

bedrijven zeer interessant om leveran

cier te zijn van Big Science Faciliteiten.  

Er is een constante stroom van orders 

zelfs ten tijde van laagconjunctuur.  

De tenders vragen het uiterste van 

hooggespecialiseerde HighTech 

bedrijven die er hun innovatiekracht 

door uitgedaagd zien en In samen

werking met wetenschappers kunnen 

bedrijven zich ontwikkelen tot 

geduchtere concurrenten op hun 

marktterreinen.  

 

De laatste jaren is er met succes veel 

gedaan om die kansen te vergroten  

met als resultaat dat in sommige 

gevallen de jaarlijkse ‘return’ flink is 

verbeterd. Onder de vlag van NWO die 

het grootste deel van de research in 

Nederland betaalt, is een netwerk 

ontstaan met daarin alle Nederlandse 

ILO’s. Gezamenlijk sturen we calls for 

tender (CfT’s) naar geschikte bedrijven. 

We organiseren vele gelegenheden 

waar wetenschappers en bedrijven 

elkaar kunnen ontmoeten. En we 

verenigen Overheid, Industrie en 

Wetenschap in een zogenaamde 

Gouden Driehoek. 
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