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lnleiding 

figuur 1 

Voorbeeld van een 

eenvoudige vlam; 

de heldere laag is 

hel vlamfront 

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren, 
Als mensen me vragen wat voor onderzoek ik doe, zeg ik vaak: ik speel 
met vuur! Of liever gezegd, ik bestudeer vlammetjes! Het beeld dat 

dit antwoord bij de vragensteller waarschijnli jk oproept is dat van de 
kleine gele kaarsvlammetjes of dat van de kleine blauwe vlammetjes 
op een aansteker. Maar ik ben van mening dat vergelijkbare kleine 
vlammetjes ook voorkomen in veel grotere apparaten zoals geisers, 
CV-ketels, motoren, gasturbines en zelfs in grote ovens en forn uizen in 

de industrie. De verrassing van deze stelling trekt bij veel vragenstellers 
de aandacht. Als docent en onderzoeker stimuleert dit vervolgens mijn 
enthousiasme om te starten met een spannende uitleg hetgeen ik ook 
de komende 45 minuten zal proberen te doen . Hiermee zal ik u een 
indruk proberen te geven van de wereld van een wetenschapper die op 
zoek is naar de kleine vlam metjes in grote apparaten, die probeert te 
analyseren hoe ze bewegen en dansen, die probeert met zijn nieuwe 
kennis de interesse te wekken van medewerkers, collega-onderzoekers 

en verbrandingstechnologen om met die kennis vervolgens, gezamenlijk, 
nieuwe en verbeterde apparaten te maken. Vanwege de grote hoeveelheid 
aan toepassingen en verschijningsvormen van verbrandingsprocessen 
is het wetenschaps-gebied van de Verbrandingstechnologie erg breed 
van karakter. Ik zal me in deze oratie dan ook hoofdzakelijk beperken 

tot het gebied van de gasvormige fossiele brands toffen, hoewel ik me 
deze beperking zeker niet op zal leggen in de functie van hoogleraar 
Verbrandingstechnologie aan deze universiteit. 
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Laat ik beginnen met uit te ieggen wat vuur is en hoe u zich een vlam 
kunt voorstellen. In de q • eeuw dacht men <lat vuur, ook wel flogistron 
genoemd, een fundamentele substantie was die uit een voorwerp vrij 
komt als het verbrandt. Pas sinds zo'n roo jaar is bekend <lat vuur 
niets anders is dan een chemische reactie waarbij de brandstof met 
behulp van zuurstof wordt geoxideerd en waarbij warmte vrij komt. 
Om u enige voorstelling te geven van een vlam zal ik als voorbeeld de 
verbranding in een automotor beschrijven. De explosieve verbranding 

van de benzinedamp die vermengd is met lucht in een van de cilinders 
zorgt voor een krachtige beweging van de zuiger, waardoor de auto via 
een ingewikkelde overdracht van deze beweging via de krukas naar de 
wielen in staat is te bewegen. Laten we de explosie in een zuiger eens 
nader bekijken. Opnamen van de explosie in een optisch toegankelijk 
gemaakte cilinder laten zien <lat er zich uit de vonk, na de ontsteking 
bij de bougie, een grillige, min of meer bolvormige structuur ontwikkelt, 
die in de loop der tijd steeds groter wordt. Een impressie van zo'n 
structuur is weergegeven in figuur za. We hebben dus te maken met een 
bolvormig vuurverschij nsel <lat zich vanuit de bougie door het mengsel 
van benzine en lucht heen eet en de koude brandstofgassen omzet in 
hete verbrande gassen. De vrijgekomen warmte zorgt voor een geweldige 
uitzetting van het gas in de ci linder, die de zuiger en dus ook de auto 
in beweging zet. Nadat het gas verbrand is, wordt een klep geopend en 
verlaten de hete gassen de cilinder. Vervolgens wordt de cilinder opnieuw 
gevuld en begint de hele cyclus weer van voor af aan. De structuur 
van het bolvormige vuur is grillig van vorm omdat de stroming van de 
brandstof en de lucht die in de cilinder worden gebracht, voordat de 
explosie plaatsvindt. zeer wild is. Door het chaotische karakter van deze 
turbulente stroming zijn er geen twee cycli aan elkaar gelijk. Al.s we 

de opnamen van het vuur sterk uitvergroten, zoals te zien is in figuur 
zb. dan zien we op de plaats waar het vuur overgaat in koude gassen 
een dunne laag van een fractie van een millimeter dik. Dit li jkt in een 
heleboel opzichten veel op een vlam op een kaars of op een aansteker. 
Dit is de vlam ofhet vlamfront waar het verbrandingsproces eigenlijk 
plaatsvindt. Als we een serie opnamen in de tijd volgen, dan zien we <lat 
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figuur 2a en b 

lmpressie van een 

bolvormig vuur in 

een opengewerkte 

cilinder van een 

motor (n. links) 

inclusief uitvergroting 

waarop het laminaire 

vlamfront te zien is 

(2b, rechts) 

de vlammen in de cilinder niet stil staan zoals op een kaars, maar wild 

door de cilinder bewegen. Misschien denkt u nu: in welk opzicht 
lijkt <lit grillige fenomeen op de vlam op een aansteker of kaars? 
De kleine vlammetjes staan ongeveer stil en bewegen misschien een 
klein beetje, het verbrandingsverschijnsel in de automotor beweegt 
grill ig en staat helemaal niet stil? Dit is inderdaad het geval, maar de 

verbrandingslagen zelf, de zogenaamde laminaire vlamfron ten, vertonen 
we! veel overeenkomsten. Dit idee, <lat ook het vuur in grate apparaten 

kan warden beschouwd als zijnde opgebouwd uit elementaire laminaire 
vlamfronten, is niet nieuw. Het was Damki:ihler' die in 1940 al het 
idee opperde <lat turbulente vlammen zijn opgebouwd uit laminaire 
vlamfronten. Dit idee is intussen uitgegroeid tot een levendige 

onderzoekstak binnen de verbrandingswereld en heeft geleid tot de 

zogenaamde 'laminaire flamelet' en 'flame stretch' theorieen. Enkele 
mensen die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan deze modellen 
zijn Norbert Peters, Forman Williams en Ken Bray. 

Het vlamfront is dus een van de meest essentiele onderdelen van vuur. 
Maar dan rijst de vraag, wat is een vlam dan eigenlijk? Een vlam is 

een hele dunne laag, minder dan een millimeter dik. Aan de ene kant 
van die laag is het koud en is de brandstof nog niet verbrand, terwijl 

het gas aan de andere kant enkele duizenden graden heet is en bestaat 
uit verbrandingsproducten. Om die dunne laag beter voor te kunnen 
stellen, is het aardig om een vergelijking te maken met een lange rij 

dominostenen. Als we de eerste steen een duwtje geven, ontstaat er een 
soort vallende golf van dominostenen. Aan de ene kant van de golf staan 
de stenen nog recht en aan de andere kant zijn de stenen omgevallen. 
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Het vlamfront is nu te vergelijken met de golf zelf, die bestaat uit de twee 
of drie stenen die juist aan het vallen zijn. De vlam is dus een front waar 
de chemische verbrandingsreactie plaatsvindt en dat, ten opzichte van 
het gas, zelf beweegt als het door het mengsel heen loopt, net zoals de 
golf vallende dominostenen door de nog staande stenen heen loopt. Is 
hier nu alles mee gezegd? Nee, helemaal niet, hiermee begin! het pas 

interessant te worden voor een verbrandingswetenschapper. Sterker nog, 
we leren nog elke <lag meer over wat daar gebeurt. Eigenlijk moeten we 
zeggen, dat we pas sinds enkele tientallen jaren, gesteund door moderne 
hulpmiddelen, beginnen te begrijpen wat daar gebeurt en moeten we nog 
veel meer leren voordat we <lit verschijnsel in voldoende mate begrijpen. 

Vuur en vlammen zijn al sinds jaar en <lag onderwerp van studie. Dit 

is niet verwonderlijk omdat vuur al sinds mensenheugenis voor allerlei 
doeleinden wordt gebruikt. Het onderzoek naar vuurverschijnselen 
werd tot omstreeks 1960 gekenmerkt door empirisch onderzoek en 
analytisch werk met sterk vereenvoudigde modellen. Echter, de moderne 
verbrandingswetenschap, waarin het gedetailleerde gedrag van vlammen 
ontrafeld werd, is pas enkele decennia oud en werd ingeluid door het 
gebruik van computers en lasers. De toepassing van lasers heeft veel 
nieuwe meetrnethoden opgeleverd om deta ils binnenin de vlam te 
kunnen bestuderen. Het gebruik van grote computers heeft ons de 
mogelijkheid geleverd uit te kunnen rekenen wat er gebeurt. Om een 
tipje van de sluier op te lichten: we hebben geconstateerd <lat er niet 
een chemische reactie plaatsvindt, maar een kettingreactie van honderden 
reacties waaraan enkele tientallen verschillende stoffen deelnemen. Deze 
componenten reageren, stromen, worden snel door elkaar gemengd als 
gevolg van de moleculaire bewegingen en worden verhit door de warmte 
die vrij komt. Kortom, een vlamfront van een fractie van een millimeter 
dik ontstaat als gevolg van een enorm com plex en interessant samenspel 
van fysische en chemische processen waaraan de gassen niet ]anger dan 
een fractie van een milliseconde deelnemen. Al <lit soort deelprocessen 
bepaalt bijvoorbeeld hoe snel de verbranding verloopt en of en hoe er 
schadelijke stoffen worden gevormd. Zander voldoende inzicht hierin 
is het moeizaam om schone en zuinige verbrandingstoestellen te ont· 
wikkelen. Het is ook belangrijk ons inzicht te vergroten, want tot op de 
<lag van vandaag is het niet mogelijk gebleken vlammen in voldoende 
maten te temmen om verbrandingsapparaten geheel naar onze hand te 
zetten. 
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Vlammen in bet lab 

Een vraag die verbrandingswetenschappers steeds weer bezig houdt is: 
hoe kunnen we vuur en vlammen nu bestuderen, om nog meer te weten 
te komen van al die processen die er optreden? We zouden natuurlijk 
experimenten kunnen uitvoeren in echte apparaten, zoals in motoren, 
in geisers of in gasturbines. Dit soort experimenten is erg belangrijk 
om te weten te komen wat er allemaal gebeurt in deze toestellen . 
Maar, als men dan vervolgens vraagt ofhet toestel optimaal functioneert, 
of hoe de prestatie kan warden verbeterd, dan is het antwoord daarop 
moeilijk te geven omdat <lit soort experimenten alleen daarvoor meestal 
onvoldoende inzicht oplevert. Een meer systematische onderzoekswijze 
is dan gewenst, waarbij men zich beperkt tot de essentie en minder 
relevan te zaken zo goed mogeli jk elimineert. Dit is eenvoudig gezegd, 
maar niet makkelijk gedaan. De essentie van de verbranding gebeurt 
op veel kleinere schaal dan op die van het apparaat, namelijk in het 
vlamfront. Met andere woorden, we moeten de detailprocessen op 
kleine schaal begrijpen en dan kunnen we vervolgens analyseren hoe 
de energie wordt geproduceerd en hoe de schadelijke stoffen gevormd 
worden. 

Het werk in mijn groep is gebaseerd op de gedachte dat we pas echt iets 
over complete apparaten kunnen zeggen als we de deelprocessen op de 
kleinst relevante schaal goed kunnen beschrijven met wiskundige 
modellen. Deze fundamentele gedachte is van enorm belang gebleken in 
de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschappen: het ontwikkelen 
van kennis vanuit het gedrag van de bouwstenen van de materie en hun 
onderlinge wisselwerking. Dit moeten we in de verbrandingstechnologie 
ook doen. Uitgangspunt is de chemische kinetiek, de moleculaire 
kinetische theorie en andere fysische en chemische wetenschappelijke 
theorieen die de processen op de kleinst relevante schaal, de moleculaire 
schaal, beschrijven. Hiermee moeten we basiskennis ontwikkelen voor 
de elementaire bouwstenen van vuurverschijnselen, de laminaire 
vlamfronten. Met deze kennis van vlamfronten als bouwstenen kunnen 
we vervolgens modellen voor meer complexe verbrandingsprocessen 
bouwen. Deze systematische werkwijze is schematisch weergegeven in 
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figuur 3a en b 

Schematische 

weergave van de 

syslematische 

werkwijze die zal 

warden gevolgd bij 

de ontwikkeling 

van modellen voor 

complexe systemen 

vanuit fundamentele 

basiskennis van 

moleculen en 

vlamfronten 

figuur 3a. Op deze basisgedachte zal ik nog enkele malen terugkomen 
in deze oratie. 

kinetische theorie 
chemische kinetiek 

figuur 3a 

kinetische theorie 
chemische kinetiek 

figuur 3b 

laminair vlamfront 
model 

laminair vlamfront 
model 

model 30 laminair 
verbrandingssysteem 

model interactie 
vlam/stroming 

(flamelet model) 

turbulent vlamfront model 30 turbulent 
model verbrandingssysteem 

model turbulentie 
+ interactie 

vlam/turbulentie 

model interactie 
vlam/stroming 

(flamelet model) 

Vanuit deze filosofie ontstaat de vraag hoe we de elementaire bouw
stenen van verbrandingsprocessen, de ongestoorde vri je laminaire 
vlamfronten, in het laboratorium kunnen creeren. In de laatste decennia 
zijn hiertoe diverse brandersystem en ontwikkeld waarmee elementaire 
vlamfronten en hun interactie met de omgeving worden bestudeerd. 
Ook onze groep heeft een belangrijke bijdrage geleverd: wij werken aan 
de verdere optimalisatie van een brander waarop we vrijwel ideale vlakke 
vlamfronten kunnen stabiliseren2. zoals te zien is in figuur 4. Vervolgens 
kunnen we in het laboratorium allerlei modeme meetapparaten inzetten 
om de processen te bestuderen die in de vlamfronten optreden. We 
kunnen niet alleen de stroming en het temperatuurverloop bepalen, ook 
kunnen we, met behulp van speciale technieken, concentra tieprofielen 
van allerlei stoffen vaststellen. Met laser geinduceerde fluorescentie 
(LIF) bijvoorbeeld, gebruiken we een laserstraal of een laservlak om 
door een vlam heen te leiden. De golflengte van de laserstraling is 
ingesteld zodat deze precies past bij een kwantummechanische overgang 
van een bepaald deeltje <lat men wenst te detecteren. Moleculen van 
het geselecteerde type die zich in het laservlak bevinden, absorberen 
de laserstraling en komen dan in een kortlevende toestand met hogere 
energie. De overtollige energie raken ze weer kwijt door het uitstralen 
van straling, die we met een gevoelige camera kunnen detecteren. 
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figuur 4 

Een vlak 

adiabatisch vlam

front, gestabiliseerd 

op een vlakke TU/e-

brander2 

Zo ontstaat op het beeld van de camera een afbeelding van de 
hoeveelheid deeltjes van het geselecteerde type in het laservlak, 
omdat de hoeveelheid straling uit een bepaald punt evenredig is met 
het aantal deeltjes dat zich daar bevindt. LIF is niet de en ige techniek 
die ons ter beschikking staat. Andere technieken zijn onder andere 
Rayleigh en Raman verstrooiing en Cavity Ring-Down Spectroscopie. 
Hier komt het belang van molecuul- en Jaserfysica duidelijk naar voren. 
In samenwerking met collega-onderzoekers uit deze discipline worden 

deze nieuwe technieken ontwikkeld en toegepast op onze elementaire 
vlamfronten. 

Tegelijkerti jd met deze metingen worden verfijnde rekenmodellen 
ontwikkeld en worden er computersimulaties uitgevoerd om het 
experimenteel geobserveerde gedrag van de vlamfronten te repro
duceren . Omdat er zo veel razendsnelle chemische reacties optreden 
en omdat de vlamfronten zo dun zijn, zijn deze simulaties zeer kostbaar 
en vrijwel onmogelijk tenzi j de modellen rekening houden met deze 
speciale vlameigenschappen. Hier komt het belang van de numerieke 
wiskunde om de hoek kijken. Samen met collega's van de faculte it 
Wiskunde en Informatica ontwikkelen we al sinds vele jaren speciaal 
voor vlammen geoptimaliseerde numerieke modellen. Dit alles lijkt 
een logische strategie maar niet alle onderzoeksgroepen volgen deze 

methode. Vee! groepen volgen een veel pragmatischer en meer 
empirische aanpak. Dit is deels te verklaren met behulp van de vele 
moeilijkheden die de fundamentele aanpak met zich meebrengt. 
Om een paar voorbeelden van deze moeilijkheden te noemen: welke 
stoffen en in welke mate deze in een vlam voorkomen en welke reacties 
er optreden is slechts ten dele bekend, omdat slechts een beperkt 
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aantal stoffen kwantitatief te bepalen is. Het meten in vlamfronten is 
bovendien erg lastig omdat de structuren zo dun zi jn. Dit betekent 
<lat de beschikbare computermodellen nog veel details bevatten die 
onzeker zijn . Zo is het mechanisme voor de vorming van stikstofoxiden 
slechts doorgrond voor enkele speciale omstandigheden. Stikstofoxiden 
zijn stoffen die bij vrijwel alle verbrandingsprocessen worden gevormd 
en die voor een groot dee! verantwoordelijk zijn voor zure regen en 
smogvorming. Het belang om de vorming daarvan goed te kunnen 
voorspellen is dus groot. Ondanks de moeilijkheden worden er vele 
numerieke studies uitgevoerd en gepubliceerd m et het doe! de uitstoot 
van stikstofoxiden te voorspellen, ook onder omstandigheden waarbij de 
beschikbare modellen discutabel zijn. 

Deze constatering betekent dan ook <lat het gebruik van de genoemde 
vlamfront modellen onder andere omstandigheden dan waarvoor ze 
getest en gevalideerd zijn, gevaarlijk is. Er zijn helaas nog veel 
verbrandingswetenschappers die zich hiervan onvoldoende bewust 
zijn. Deze constatering biedt ook ruimte voor verdere verdieping in 
de genoemde detailprocessen. Ik betreur het overigens te moeten 
constateren <lat er in steeds mindere mate financiele ruimte wordt 
geboden binnen de bestaande geldstromen voor wetenschappelijk 
onderzoek om hieraan verder te werken. Het lijkt we! of men het zo 
zoetjesaan we] gelooft en men richt zich meer en meer op onderzoek 
aan toepassingen, waarin de geldschieters heil zien. Het is overigens niet 
zo <lat ik geen waarde hecht aan onderzoek naar praktische toepassingen. 
Dit onderzoek is noodzakelijk en belangrijk, maar heeft weinig waarde 
zonder verdere kennisopbouw op 'kleinere schaal'. Deze trend
verschuiving naar toepassingen, gedreven door de financiele bronnen, 
is overigens niet alleen merkbaar in de verbrandingswetenschap, maar 
bij vrijwel alle technisch-wetenschappelijke vakgebieden. Ik wil op deze 
plaats pleiten voor het belang van financiering van fundamentele studies 
die noodzakelijk zijn voor lange termijn toepassingen. Wordt <lat niet 
gedaan dan komt de voor lange termijn noodzakelijke wetenschappelijke 

kennisopbouw in bepaalde technologie sectoren in gevaar. lk geloof in 
een onderzoeksmethode gebaseerd op een symbiose van fundament en 
toepassing. Ikzelf streef ernaar het complete onderzoeksspectrum 
van fundament tot toepassing met onderzoeksprojecten te overdekken, 
waarbij kennis van diverse disciplines wordt gebundeld bij studies naar 
technische problemen in samenwerking met industriele partners. 
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Het verhaal tot nu toe schetst de huidige stand van zaken van een 
belangrij k dee! van de verbrandingswetenschap. Op dit moment weten 
we voor een dee! hoe vlamfronten eruit zien en hebben we daar intussen 
wiskundige modellen voor ontwikkeld. Met andere woorden, we bezitten 
de essentiele bouwstenen om verder te kunnen bouwen aan modellen 
voor grotere systemen. In praktische verbrandingssystemen, zoals een 
geiser, is het vlamfront duidelijk te herkennen , maar het front is niet 
vlak en verre van ideaal. In motoren staan ze niet stil maar bewegen 
ze chaotisch heen en weer. Kortom, in praktische toepassingen kunnen 
vlamfronten worden vervormd, gekromd en opgerekt onder andere 
door de stroming, drukgolven en door menging en opwarming van 
gassen. Om hiermee om te kunnen gaan moeten we ook weten hoe 
deze vervormde vlamfronten zich gedragen. Hiervoor zijn intussen 
zogenaamde lineaire ' flame stretch' theorieen ontwikkeld, waarmee 
wordt voorspeld water met een vlamfront gebeurt als dit opgerekt wordt 
of op een andere manier wordt verstoord. Dit is belangrijk omdat kleine 
verstoringen vaak groter worden onder invloed van de stroming of de 
vlambeweging zel f, zodat de vlam instabiel zal bra nden en moeilijk 
te beheersen is. Een kwanti tatieve vergeli jking van deze 'flame stretch' 
theorieen met experimenten staat nog in de kinderschoenen, omdat 
een kwantitatieve theorie tot voor kort ontbrak en omdat de locale 
effecten moeilijk experimenteel te detecteren zijn. Onze groep heeft 
hieraan de laatste jaren in belangri jke mate bijgedragen. Dit geldt ook 
voor het ontwikkelen van goed cement om de verstoorde en opgerekte 
vlamfronten als bouwstenen met elkaar te kunnen com bineren in 
een model voor een compleet vuur. Dit gebeurt in de zogenaamde 
fiamelet modellen, waarbij modellen voor elementaire vlamfronten 
worden gecombineerd en ingebouwd in een model voor een groter 
en complexer verbrandingssysteem, zoals schematisch is weergegeven 
in figuur 3a. Onze simulaties hebben aangetoond <lat we met onze 
modellen als geen ander in staat zi jn eenvoudige verbrandingssystemen 
goed te simuleren. Een voorbeeld daarvan is weergegeven in figuur 5, 
waar de linkerhelft van een Bunsenvlam is berekend met ons flamelet 
model 2 en de rechterhelft met een directe numerieke simulatie, waarmee 
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figuur 5 

Een Bunsenvlam, 

waarvan de linker· 

helft is berekend met 

ons namelet model3 

en de rechterhelft 

met een directe 

numerieke simulatie: 

grijstinten geven een 

indicatie van de 

verdeling van he1 OH 

radicaal en lijnen van 

het 0 2 molecuul 

alle details in de chemie en de stroming direct numeriek warden 
uitgerekend. De verschillen zijn klein, terwijl de linkerhelft een factor 
roo sneller is berekend dan het rechterdeel. Met andere woorden, 
het li jkt erap <lat we intussen redeli jk goede bouwstenen en het 
juiste cement bezitten om verder te gaan werken aan nag complexere 
praktische toepassingen. Helaas is <lit niet juist als het gaat om grate 
apparaten zoals gasturbines en motoren. Hiervoor missen we nag 
een belangrijke bouwsteen, die van de invloed van turbulentie op de 
vlamfronten. Daaram willen we in de toekomst verder werken aan een 
bouwsteen van een nag grater formaat dan het laminaire vlamfront: de 
bouwsteen van het ideale vlakke turbulente vlamfront. Dit turbulente 
vlamfront is veel dikker en bevat de tijdgemiddelde informatie van 
het gedrag van haar elementaire onderdelen, de laminaire vlamfronten, 
net zoals het laminaire vlamfront de tijdgemiddelde informatie van de 
moleculaire bewegingen en reactieve botsingen bevat. Hiernaar is nag 
niet erg veel onderzoek verricht en een goed model bestaat nag niet. 
De ontwikkeling h iervan is een van de uitdagingen van de moderne 
verbrandingstechnologie. 

1.0 

0.5 
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Waar ik tot nu toe n iets over gezegd heb, is de toekomst van de 

verbrandingswetenschap en waar de wetenschappelijke en technische 
uitdagingen liggen . Om hierover meer te kunnen zeggen is het goed 
enige woorden te wijden aan de vraagkant: onze huidige en toekomstige 
samenleving. Als we ons bedenken <lat ongeveer 80% van onze 
huidige energiebehoefte wordt voorzien door verbranding van fossiele 
brandstoffen, dan hoeft het belang van de verbrandingswetenschap 
voor onze huidige samenleving niet verder verduidelijkt te worden. 

Niet alleen om zo zuinig mogelijk met onze huidige voorraden aan 
fossiele brandstoffen om te gaan, maar ook om de vorming van milieu
schadelijke stoffen tot een minimum te beperken is gedetailleerde 
kennis van de verbranding nodig. Er zijn misschien mensen die 
denken <lat de interesse in verbranding in de toekomst zal afnemen 
omdat onze toekomstige energie voor een veel groter deel zal worden 

geleverd door meer duurzame energiebronnen. Maar wat men zich 
dan niet realiseert is <lat verbranding ook in <lat geval waarschijnlijk 
nog zeer lang noodzakelijk zal zijn . Sterker nog, er moeten dan 
nieuwe verbrandingsmethoden ontwikkeld worden, waarbij onze 

figuur 6 kennis onontbeerlijk za l zijn. 

Scenario C1 

Het meest duurzame 100 

scenario voor de 

wereldwijde energie- 80 

voorz iening in de 

komende 100 jaar4 ~ 60 c: .. 
l! .. 
Q_ 40 

20 
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In bijgaande figuur 6 ziet u het meest duurzame scenario voor onze 
toekomstige energievoorziening, zoals gepresenteerd in de belangrijke 
studie 'World Energy Assessment' van de Verenigde Naties en de 
World Energy Council4. Uit deze figuur blijkt dat het gebruik van wind-, 
water- en zonne-energie de komende roo jaar helaas niet voldoende 
zal toenemen om het gebruik van fossiele brandstoffen tot stilstand te 

brengen. Het gebruik van fossiele brandstoffen zal langzaam afnemen 
en verschuiven naar een veel groter dee! aan aardgas. Dit lijkt misschien 
vreemd omdat men jaren lang heeft verteld dat het aanbod van aardgas 
afneemt. Echter, recent heeft men zeer grote hoeveelheden extra aardgas 
ontdekt, opgeslagen in de vorm van gashydraten op de oceaanbodem en 

opgelost in waterlagen in de diepe ondergrond. De geschatte hoeveelheid 
extra gas bedraagt zo ongeveer het dubbele van wat men enkele jaren 
geleden dacht nog te kunnen delven. Op dit moment werkt men aan 

technologieen om dit gas op economisch haalbare wijze te produceren . 
Een belangrijk aspect van dit scenario voor onze energievoorziening 
is het gevolg voor het m ilieu. Aardgas is dan m isschien wel schoner 
dan alle andere fossiele brandstoffen, maar als het verbrand wordt 
met behulp van de huidige technologieen, wordt de hoeveelheid 
geproduceerde stikstofoxiden en kooldioxide niet drastisch lager dan nu 

het geval is. De langzame afname van het gebruik van koolwaterstoffen 
volgens bovenstaand scenario zou daarom nog steeds een groat 
probleem voor ons milieu kunnen vormen. Ik denk dan ook dat het 
onverm ijdbaar is om tegelijkertijd een duurzame oplossing te vinden 
voor de gevormde koolstofdioxide. Er zijn mensen die geloven in een 
toekomstige waterstofeconomie, zonder vorming van koolstofdioxide. 
Echter, voor de productie van waterstof komen koolwaterstoffen opnieuw 
om de hoek kijken omdat de productie uit alternatieve bronnen 
onvoldoende capaciteit op zal leveren, tenzij men toch wil overstappen 
op kernenergie. Opvang, reiniging en opslag van koolstofdioxide zal 
dus van groat belang worden in de toekom st. 

De enorm toegenomen belangstelling voor milieu-aspecten heeft de 
laatste jaren geleid tot aanzienlijke verschuivingen in de geldstromen 

voor energieonderzoek. Gestimuleerd hierdoor is een grate toename 
in het onderzoek naar nieuwe toepassingen van biomassa op gang 
gekomen. Ook volgens het getoonde scenario zal biomassa in de 
toekomst een steeds grotere rol spelen in onze energievoorziening. 
Gebruik van biomassa is nameli jk C02-neutraal, indien er net zoveel 
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biomassa wordt geproduceerd als er wordt geconsumeerd. Dit betekent 
dan natuurlijk we! <lat er een goed beleid ontwikkeld moet worden 
voor de productie van biomassa via het planten van nieuwe bossen 
en andere geschikte gewassen. In tegenstelling tot het gebruik van 
fossiele brandstoffen, levert het gebruik dan effectief geen bijdrage 
tot de opwarming van de atrnosfeer via het broeikaseffect. In het 
bovengenoemde scenario gaat men er vanuit <lat ongeveer 30% van 
onze energie door biomassa zal worden voorzien in het jaar 2rno. 
Dit is natuurlijk een gunstige ontwikkeling voor ons milieu, hoewel 
de biomassa nog steeds verbrand of vergast zal moeten worden waarbij 
nog steeds stikstofoxiden vrij zullen komen. Kortom, om schone en 
zuinige toepassingen voor biomassa te ontwikkelen en om de overige 
milieuschadeli jke emissies tot een minimum te beperken, zal opnieuw 
een belangrijke inspanning van verbrandingsonderzoekers verlangd 
worden. Indien we deze blik in de toekomst serieus nemen , betekent 
<lit <lat het belang van de verbrandingswetenschap en -technologie de 
komende jaren alleen maar toe zal nemen. 
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Keerpunt 

Vragen die vaak gesteld worden zijn: zijn al die gedetailleerde studies 
over vuur en vlammen niet overbodig als er toch al goed functionerende 
apparaten bestaan? En, zijn onze verwarmingsketels, geisers, motoren 
en gasturbines nog niet uitontwikkeld? Het antwoord op deze vragen 
is negatief. Men moet zich realiseren dat de apparaten die we nu 
ter beschikking hebben met vrijwel uitslu itend empirische kennis 
on twikkeld zijn. Er is vele jaren aan gewerkt met steeds kleine 
verbeteringen , maar dit betekent niet dat alles optimaal functioneert. 
Tijdens de ontwikkeling van deze apparaten was de fundamentele 
verbrandingskennis eenvoudig nog niet ver genoeg. Met andere 
woorden: een snelle vooruitgang werd geremd door de enorme l<loof 
tussen wetenschap en techniek. Gevolg hiervan was dat verbrandings
technologen weinig vertrouwen hadden in de wetenschappelijke aanpak, 
omdat de wetenschappelijke modellen niet betrouwbaar werden geacht. 
Dat de wetenschap achter de technologie aanloopt, zijn we tegenwoordig 
op veel terreinen niet meer gewend: voor een willekeurig elektronisch 
apparaat bijvoorbeeld geldt de stelregel dat nieuwe fundamentele kennis 
juist aanleiding geeft tot nieuwe ontwikkelingen. Denk bi jvoorbeeld 

aan de recente ontwikkelingen in computer-, dataopslag- en tele
communicatiesystemen. De verbrandingswereld daarentegen loopt een 
slag achter, omdat verbranding zo'n enorm complex proces is. De laatste 
20 jaar is er hard gewerkt om deze kloof tussen wetenschap en techniek 
te dichten. Stilaan krijg ik er vertrouwen in dat we het keerpunt naderen. 
Er worden steeds meer successen geboekt door de huidige modellen en 
experimentele technieken. Ik denk dat het maatschappelijke belang van 
de verbrandingswetenschap nog groter zal worden als we dit keerpunt 
gepasseerd zijn. 

Laat ik de gang van zaken zoals dit tot nu toe ging proberen duideli jk 
te maken met een voorbeeld. Daarvoor zal ik de geschiedenis van 
de hoogrendement centrale verwarmingsketel beschouwen omdat dit 
een Nederlandse ontwikkeling is. Een jaar of 20 geleden hadden 
wij allemaal een eenvoudige zogenaamde atmosferische ketel om ons 
huis te verwarmen. Deze bestond uit een eenvoudige brander en een 
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blok gietijzer waarin de warmtewisselaar zat. De ketels bevatten geen 
elektronica, de brander deed het altijd en de blauwe vlammen waren 
zeer stabiel. Om de ketel zuiniger te maken werd de hoogrendement 
ketel ingevoerd. Met deze ketels kan veel meer warmte uit de rookgassen 
worden gehaald. Extra warmte uit het water in de rookgassen wordt 
benut door <lit te laten condenseren op de warmtewisselaar. Hiervoor is 

we! een veel grotere warmtewisselaar nodig. Het nadeel hiervan is dat 
de natuurlijke gasdruk van het aardgasnet niet meer voldoende is om 

het gas door de ketel te persen en moet er dus een ventilator worden 
ingebouwd. Omdat er toch elektronica ingebouwd moest worden om de 
ventilator te regelen, werden er in de loop der tijd steeds meer functies 
in de ketel elektronisch geregeld. De ketel werd steeds ingewikkelder 
en ook de brander werd vernieuwd. Om de geproduceerde hoeveelheid 
stikstofoxiden drastisch te kunnen verlagen worden kleinere vlammen 

gebruikt die meer gekoeld worden. Er worden vlammen gebruikt 
met een grote overmaat aan luch t die dicht branden op zogenaamde 
keramische en metalen oppervlaktebranders. Dit leidde tot een grote 
reductie in de emissie van stikstofoxiden en een veel schonere en 
zuinigere ketel. Prachtig, zo lijkt het! Helaas, de werkelijkheid is minder 

rooskleurig clan het lijkt. Al sinds enige tijd wordt het duidelijk <lat 
vri jwel alle systemen veel minder stabiel branden. Fabrikanten hebben 
grote moeite om flu iten en brommen van de ketel te voorkomen. Zelfs 
na marktintroductie komen geregeld problemen naar voren, simpelweg 

omdat de ketel in het Jab vaak onbewust te dicht bi j de rand van 
instabiliteit is ontworpen . Het echte probleem was tot voor kort <lat 
niemand een idee had hoe de vele typen problemen met geluid en 
instabiele ve rbranding ontstonden. Al sinds een jaar of 6 werken we, 
samen met een conglomeraat aan bedrijven, aan een oploss ing voor <lit 
probleem. Nu lijkt het erop <lat we hebben ontdekt hoe de problemen 
voor oppervlaktebranders ontstaan. Dit hadden we niet op kunnen 
Jossen als we geen fundamentele studies aan de vlam en de branders 
hadden uitgevoerd. Nu blijkt <lat de vlam als een soort versterker van 
geluid functioneert en instabiel op de brander kan gaan dansen bij 
bepaalde frequenties, waardoor de geluidsversterking kan oplopen tot 
een factor 100 . Of er ook zo'n versterkingsmechanisme bestaat bij 
andere vlamtypen weten we nog niet. Een voorbeeld van een dansende 

Bunsenvlam op het ritme van geluidsverstoringen is te zien in figuur 7. 
Wat we we! hebben geleerd is <lat we schone en zuinige verbranding, 
vorming van schadelijke stoffen en geluidsproductie voortaan v66r de 
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figuur 7 

Een serie 

berekeningen van 

een Bunse nvlam 

die danst op het 

ri tme van geluids-

verstori ngen in 

de gastoevoer 

introductie van nieuwe ketels moeten proberen te voorspellen. En clan 
maar hopen dat de ketel niet te complex is om dit te kunnen doen. Dus, 
hoewel deze ketels zo fa ntastisch lij ken, is er nog een lange weg te gaan 
voordat ze onder alle omstandigheden goed functioneren. 

•••• 
•••• 
Het beeld dat ik hiermee voor u heb geschetst, onderstreept denk 
ik het belang van de verbrandingswetenschap bij het tot stand 
brengen van een duurzame samenleving met schone en zuinige 
verbrandingstechnologieen . Bovendien hoop ik u ervan overtuigd 
te hebben dat een snelle en systematische ontwikkeling van nieuwe 
verbrandingstoestellen alleen mogelijk is met behulp van een gedegen 
kennis van het fundamentele gedrag van het vuur en de vlammen. Ik 
denk dat betrouwbare modellen en geavanceerde lasermeetmethoden 
onmisbare hulpmiddelen zullen worden bij deze ontwikkeling in de 
nabije toekomst. 
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Ik kom nu bij een van de belangrijkste onderdelen van deze oratie. 
Namelijk, waar voor mij de wetenschappelijke uitdagingen liggen. 
Het voorgaande verhaal geeft duidelijk aan dat er nog zeer veel te doen 
is. Goede keuzes maken is dan belangrijk. Het heeft geen zin om op 
veel fronten tegelij kertijd actief te zijn omdat dit ten koste zal gaan 
van de broodnodige diepgang. Het is beter om op enkele terreinen een 
specialisme op te bouwen en uit te bouwen om zo een toppositie in het 
internationale onderzoek na te streven. In het vervolg van deze oratie zal 
ik daa rom een viertal uitdagende onderzoeksterreinen nader bespreken. 

In de loop van deze oratie heb ik de eerste twee voorbeelden al genoemd. 
Het eerste voorbeeld betreft de verdere studie aan de structuur en 
dynamica van laminaire vlamfronten. Met name de respons van 
vlammen op akoestische en elektromagnetische verstoringen, 
oscillerende stromingsgradienten , druk- en temperatuurvariaties en 
de respons op een enkele wervel in de stroming, is belangrij k voor 
ons begrip van de dynamica van vlammen en is voor een groot 
dee! nog onbekend. Resultaten hiervan zullen onder andere van pas 
komen bij het al eerder genoemde onderzoek naar geluidsvorming in 
centrale verwarmingstoestellen. In vrijwel alle studies tot dusverre wordt 
ervan uitgegaan dat de externe verstoringen relatief grootschalig zijn 
met relatief !age frequenties. Dit heeft te maken met het feit da t het 
reactiefront erg dun is en dat de ti jdschalen van de reacties in het front 
zeer klein zijn. In feite zijn de ti jdschalen van de meeste chemische 
stoffen zo klein dat het reactiefront min of meer als een geheel 
op de grootschalige trage opgelegde fluctuaties reageert. Dit betekent 
dan ook dat vri jwel alle interne bewegingen in het reactiefront 
gedempt worden. Van deze eigenschap van vlammen wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt in moderne verbrandingsmodellen. Zo zijn er 
diverse zogenaamde reductietechnieken ontwikkeld, waarbij het aantal 
onafhankeli jke vrij heidsgraden in de vlam op wiskundige wijze wordt 
gereduceerd. De vlam wordt clan beschreven in termen van deze enkele 
vrijheidsgraden, wat een zeer grote vereenvoudiging van de numerieke 
modellering met zich meebrengt en een grote tijdwinst. Di t rechtvaardigt 
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ook het gebruik van de al eerder genoemde vlamfrontmodellen, waarbij 
de vlam met behulp van enkele variabelen wordt beschreven. 

Het lijkt me interessant de interne vlamdynamica ook experimenteel 
bloot te leggen. Daarvoor kunnen we externe akoestische, elektrische 
of magnetische velden aanleggen en kijken hoe het vlamfront daarop 
reageert. Bij !age frequenties zal de reactielaag als een geheel zonder 
interne dynamiek gaan bewegen op het ritme van de verstoringen: 
alle interne vrijheidsgraden zijn dan in rust. Dit hebben we reeds 
in recent onderzoek geconstateerd. Wordt de frequentie verhoogd, 
dan verwacht ik <lat er steeds meer interne bewegingen in het 
reactiefront te onderscheiden zullen zijn. Enige onderbouwing voor 
deze veronderstelling onttrek ik aan het experimentele gedrag van vlakke 

brandergestabiliseerde vlammen die op het punt staan te doven: deze 
vlammen warden instabiel en gaan harmonisch dansen op de brander. 
Echter, men heeft ook ontdekt dat de ritmische dansbewegingen van de 
instabiele vlammen veel complexer van aard worden bij verdere verlaging 
van de temperatuur, wat aangeeft dater meerdere onafhankeli jke interne 
frequenties een rol spelen als de bewegingsfrequentie in de buurt kom t 
van de interne ti jdschalen. Het is nog interessanter te onderzoeken of de 
experimenteel geobserveerde bewegingen overeenkomen met het gedrag 
dat de theoretische reductietechnieken voorspellen. 

Een tweede uitdaging heb ik ook al genoemd en betreft de 
ontwikkeling van een betrouwbaar model voor een van de belangrijkste 
nog ontbrekende bouwstenen voor de simulatie van turbulente 
verbrandingssystemen. Dat is de bouwsteen van het ideale ongestoorde 
turbulente vlamfront. Zo'n turbulent vlamfront bevat de ti jdgemiddelde 
info rmatie van veel dunnere bewegende laminaire vlamfronten, net 
zoals de laminaire vlam de ti jdgemiddelde info rmatie bevat van het 
transport en de reacties van de moleculen. Een experimenteel bepaald 
ti jdgemiddeld turbulent vlamfront is weergegeven in figuur 8b, met 
daarbij een instan tane opname van het iaminaire front in figuur 
8a, waaruit dit is opgebouwd. Op <lit moment is het onmogeli jk 
praktische verbrandingsinstallaties numeriek te modelleren, op een 
schaal kleiner dan de laminaire vlamfrontdikte, simpelweg omdat dit 
te veel computertijd en geheugenruimte zou kosten. Vandaar dat zo'n 
grotere bouwsteen , op systematische wijze afgeleid uit de theorie 
van laminaire vlammen en turbulente stromingen, zoals schematisch 

21 Spelen met vuur1 



figuur Ba en b 

lnstantaan beeld van 

een hevig bewegend 

laminair vlamfront 

in een turbulente 

stroming (Ba, links) 

en een tijdgemiddeld 

beeld (Bb. rechts), 

het 'turbulente 

vlamfront' 

weergegeven in figuur 3b, erg belangrijk is. Hoe deze bouwsteen eruit 
zal zien is nog grotendeels onbekend . Hier wordt door diverse groepen 
aan gewerkt waarbij onze kennis op het gebied van lamina ire vlammen, 
vlamfront en flame stretch theorieen, alsmede de bovengenoemde 
kennis van de vlamdynamica uitstekend van pas zal komen. In samen

werking met collega-onderzoekers in Nederland zullen we deze 
modellen verder inpassen in bestaande programmatuur voor simulatie 
van gasturbines en Ottomotoren. We zullen ook vergelijkbare modellen 
ontwikkelen voor gedeelteli jk voorgemengde en niet-voorgemengde 
verbranding, zoals in dieselmotoren. Samen met de motorengroep 
onder leiding van prof. Rik Baert zullen we met deze modellen betere 
simulaties kunnen uitvoeren en de kennis die daaruit volgt proberen 
te gebruiken voor verbetering van verbranding en vermindering van 

schadelijke emissies van motoren. 

Een derde onderwerp voor de toekomst waarin ik grote interesse heb, is 
de interactie van vlamfronten met vaste wanden. Warmte vrijgekomen 
bi j verbranding is vaak nodig voor directe of indirecte verwarming van 
andere materialen waarbij een optima le overdracht van die warmte dan 
belangrijk is. Bij bewerkingen van glas bijvoorbeeld wordt de brandstof 
vaak verbrand met zuivere zuurstof om zo zeer hoge temperaturen 
te bereiken voor zeer snelle opwarming van het glas. In <lat geval 
kunnen glasproducten met hoge snelheid verwerkt worden. Hoge 
vlamtemperaturen leiden tot zeer hoge concentraties aan reactieve 
radicale componenten. Dit soort vlammen vertonen clan ook interessante 
alternatieve fysische verschijnselen om de warmte over te dragen, zoals 
recombinatie van radicalen dicht bij, op of in het koudere oppervlak. 
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In de meeste toepassingen waarbij vlammen met oppervlakken in 

contact komen, is het transport en de chemische reactiviteit naar, op 
en in het oppervlak enorm belangrijk. Dit is een extra uitdaging omdat 
de fysica van deze processen afhangt van het materiaal en de structuur 

van het oppervlak. Sprekende toepassingen zijn katalytische verbranding 
en brandstofcellen, waarbij men probeert de verbrandingsreacties bij 
!age temperaturen te laten plaatsvinden. Vaak zijn deze lage-temperatuur 

processen ideaal voor een zeer !age uitstoot van milieuschadelijke 
stikstofoxiden. De wand kan op allerlei manieren meehelpen de 
reacties snel te laten verlopen ondanks een te !age temperatuur. 
Ook bewerkingen van oppervlakken met vlammen zijn interessante 

toepassingen binnen <lit aandachtsgebied, denk aan depositieprocessen 
voor de chipindustrie of het groeien van diamant met acetyleen/zuurstof 
vlammen. 

Een vierde en laatste gebied met interessante wetenschappeli jke 
uitdagingen <lat ik vandaag zal noemen is <lat van de energieconversie 
bij Iagere temperatuur, een onderwerp <lat gelegen is in de iets verdere 
toekomst. Energieconversie bij lagere temperatuur met minimale 
uitstoot van milieuschadelijke oxiden, is alleen mogelijk nabij vaste 

oppervlakken zoals in de brandstofcellen en met behulp van kata lytische 
verbranding. Echter, de snelheid van deze conversieprocessen is beperkt 
omdat de moleculen uiteindelijk allemaal een bepaalde periode op ofbij 

het oppervlak gezeten moeten hebben en <lat kost nu eenmaal tijd. 
Zonder vast oppervlak, direct in de gasfase is een veel snellere conversie 
mogelijk, maar <lat gaat nu eenmaal met hoge temperaturen en met 
vlamfronten gepaard. We zouden ons nu kunnen afvragen of we 

geen vuur zonder vlammen kunnen maken, zodat piektemperaturen 
vermeden kunnen worden. Willen we <lat doen, dan moeten we deze 
vlamfronten op een of andere manier vernietigen zonder <lat het vuur 

dooft. Dit betekent <lat de structuren waarmee we de vlamfronten 
verstoren en vernietigen kleiner moeten zijn dan de vlamfronten zelf 

en <lat de frequenties van deze verstoringen ook veel groter moeten zijn 
dan de vlamfrequenties. Dit kan in apparaten waarin de stroming zo 
turbulent is, <lat de wervels klein genoeg worden om in de vlamfronten 
door te kunnen dringen om die te egaliseren. De verbranding onder 
zulke omstandigheden staat bekend als verbranding in het dunne
reactiezone regime of verbranding in het perfect geroerde reactor 
regime. Verbranding in gasturbines vindt waarschijnlijk plaats in een 
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figuur 9 

Temperatuur in een 

vlam, vergeleken 

met de lagere 

temperaturen in 

de FLOX mode 

van deze regimes. Het is ook nog niet helemaal duidelijk of er 

omstandigheden zijn , waarbij de verbranding in motoren niet ook in 
een van deze regimes plaatsvindt. Experimenten in optisch toegankelijke 
motoren en gasturbines kunnen <lit waarschijnlijk in de toekomst 
duidelijk maken. Verbranding in deze regimes kan natuurlijk niet meer 
warden beschreven met laminaire vlamfrontmodellen. Daar zijn nieuwe 

methoden voor nodig. Een interessante verbrandingsmethode in deze 
richting, waarvan ik nieuwe toepassingen verwacht in de toekomst, is 
FLOX, in het Nederlands vertaald als vlamloze oxidatie, oftewel: vuur 
zonder vlammen. Bij FLOX vindt een zeer felle turbulente menging 
plaats van onverbrande en verbrande gassen, voordat verbranding 
optreedt zodat er geen vlamfronten ontstaan maar een veel geleidelijker 
overgang naar de verbrande toestand. Een voorbeeld daarvan is te zien 

in figuur 9 , waarin de temperatuu r van een vlam op een brander in de 
normale mode wordt vergeleken met de temperatuur in de FLOX m ode. 
Merk op <lat de temperatuur dichtbij de brander lager blijft, terwijl de 
uiteindelijke temperatuur gelijk wordt. je kunt je dan afvragen : wat heb 

je hiermee bereikt, want je hebt het hart uit het vuur gehaald? Voordeel 
van FLOX is <lat het vuur niet alleen van vlammen is ontdaan maar 
ook van hoge emissies en, wat voor veel toepassingen belangri jk is, 
ook ontdaan is van geluid. Zie je het al voor je? Snelle en geruisloze 
vliegtuigen: Bijna ondenkbaar! 
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Mijnheer de Rector, dames en heren, 
Ik nader het eind van deze oratie. Ik vond het leuk u even mee te nemen 

met mijn gedachten en u kennis te laten maken met mijn ideeen over 
vuur en vlammen. Ik heb een tipje van de sluier opgelicht van mijn visie 
op mijn leeropdracht. Ik zie goede omstandigheden om mijn leerstoel 
verder uit te bouwen tot een krachtige leerstoel binnen deze universiteit, 
een met een duidelijk herkenbaar gezicht en nationale en internationale 
reputatie. Ik ben blij dat ik tot nu toe daarvoor de mogelijkheden 

heb gekregen en ben deze erkenning dankbaar. Ik dank het College 
van Bestuur, het College van Decanen, het bestuur van de faculteit 
Werktuigbouwkunde en de benoemingsadviescommissie voor hun 
getoonde vertrouwen. Mijn collega-hoogleraren binnen de faculteit 

Werktuigbouwkunde dank ik voor hun collegialiteit: ik hoop dat ik 
op positieve wi jze mee kan werken aan de bouw van een sterke 

en harmonieuze faculteit. Ook mijn collega-hoogleraren binnen de 
Nederlandse verbrandingswetenschap: Hans ter Meulen van Nij megen, 
Dirk Roekaerts van Delft, Theo van der Meer van Twente en Howard 
Levinsky van Groningen, dank ik voor hun samenwerking tot nu toe. 
Ik hoop samen met hen de Nederlandse verbrandingswetenschap op 
de wereldkaart te kunnen zetten. Ik zou vele andere mensen binnen 
de universitaire wereld en onze industriele achterban willen noemen 

waarmee ik samenwerk of samen heb gewerkt, met het risico dat ik 
iemand vergeet. Daarom zal ik dit niet doen en alien samen willen 
bedanken in de hoop dat nog vele jaren te kunnen continueren. Al de 
medewerkers van m ijn groep wil ik toch speciaal even toespreken: jullie 
zijn natuurlijk onmisbaar, want eigenlijk doen jullie het echte werk. 
Ikzelf probeer als initiator en inspirator te fungeren om jullie mijn 
enthousiasme over te dragen in de hoop dat in jullie hetzelfde vuur 
gaat branden als in mi j zelf. 

Twee collega's wil ik met name noemen omdat ik zeer veel dank aan hen 

ben verschuldigd. Hooggeleerde Verhaar, beste Boudewijn, jij was mijn 
promotor. Ik heb van niemand meer geleerd dan van jou: jij hebt het 
vuur van de wetenschapper in mij ontstoken; door jou ben ik mi j voor 
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het eerst echt wetenschapper en onderzoeker gaan voelen. Hooggeleerde 
van Steenhoven, beste Anton, ik noem jou speciaal als laatste omdat ik 
enorm veel aan jou te danken heb. Zonder jouw hulp had ik hier vandaag 
simpelweg niet gestaan. Jij fungeert nog elke dag als mijn voorbeeld als 
manager en groepsleider en ik hoop dat we nog vele jaren samen kunnen 
werken aan een prachtig onderzoeksteam. 

Ook buiten de universiteit en de wetenschappelijke wereld zijn er veel 
mensen waaraan ik veel te danken heb. Dit geldt met name voor mijn 
famil ie en m ijn schoonfamilie en speciaal voor mijn ouders die altijd 
in m ij geloofd hebben. Ze stonden altijd letterlijk voor mij klaar met 
raad en daad. Op de laatste plaats wil ik speciale dank richten aan mijn 
gezin, mijn vrouw Riny en onze twee levenslustige dochters DanieUe 
en Michelle. Ons gezin is een prettige thuishaven waar ik me weer kan 
opladen voor het vuur van de volgende <lag. Riny, ik ben blij met je steun 
gedurende al die jaren. 

lk heb gezegd. 
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