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tekst ir. joost van kasteren
foto’s jordi huisman

Prof.dr.ir. Maaike Kroon  stu deerde, pro-
moveerde en werkte als universitair docent aan de TU Delft. 
Vanaf maart is ze hoogleraar Scheidingstechnologie aan de 
TU Eindhoven, met als leeropdracht het ontwikkelen van 
duurzame scheidingsmethoden voor de chemische industrie. 
Haar benoeming past in de ambitie van de TU Eindhoven om 
het cluster Procestechnologie te versterken en uit te groeien 
tot dé universiteit op dit gebied.

De dertigjarige Kroon is Nederlands jongste vrouwelijke 
hoogleraar. Dat nog steeds relatief weinig meisjes kiezen voor 
techniek, uitgezonderd Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen, 
heeft volgens haar vooral te maken met het imago. ‘Ze denken 
dat een ingenieur de hele dag in zijn eentje in het lab staat of 
achter zijn beeldscherm zit en weinig contact heeft met andere 
mensen. Dat ontbreken van sociale interactie weerhoudt meis
jes ervan voor techniek te kiezen. Daarnaast zien ze niet direct 
het nut van techniek voor de samenleving, dat techniek nodig is 
voor het bestrijden van honger, ziekte en armoede en voor 
duurzame ontwikkeling.’ Vanaf haar studententijd geeft Kroon 
voorlichting op middelbare scholen. ‘Voor veel meisjes – en jon
gens ook trouwens – is het een verrassing als ik vertel dat een 
ingenieur juist heel maatschappelijk is georiënteerd, dat hij of 
zij met zijn of haar werk andere mensen helpt. Misschien wat 
minder direct dan een arts of pedagoog, maar daarom niet min
der relevant. Een tweede verrassing voor hen is dat een ingeni
eur heel intensief samenwerkt met mensen van allerlei pluima
ge.’ Door de sociale interactie en het maatschappelijk nut te 
benadrukken zijn meisjes enthousiast te maken voor een tech
nische studie. Dat is ook hard nodig, meent Kroon. ‘Niet alleen 
vanwege het dreigende tekort aan ingenieurs, maar ook omdat 
meisjes heel creatief zijn en daardoor goed in techniek. Ik denk 
dat het ook voor de techniek, en dan met name de technologie 
die nodig is voor duurzame ontwikkeling, belangrijk is dat 
meer meisjes kiezen voor het vak van ingenieur.’

Creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid komen ook 
tot uiting in de keuze van Kroons onderzoeksthema, schei

dingstechnologie. ‘Veel conventionele scheidingstechnieken 
in de chemische industrie zijn gebaseerd op een verschil in fy
sische eigenschappen. Zo gaat destilleren uit van een verschil 
in kookpunt en kristallisatie van een verschil in smeltpunt. 
Het probleem is dat deze scheidingen vaak niet erg selectief 
zijn. Dat betekent dat veel stappen nodig zijn, wat veel energie 
kost. Bovendien blijft er altijd een mengsel over waarin nog 
wat van de stof zit. Er ontstaat dus ook een behoorlijke stroom 
afval.’

Tijdens haar promotie, die ze in de recordtijd van twee jaar 
volbracht, deed Kroon onderzoek naar een nieuwe scheidings
methode waarbij gebruik wordt gemaakt van ionische vloei
stoffen in combinatie met superkritisch kooldioxide. Ionische 
vloeistoffen zijn zouten die vloeibaar zijn bij een temperatuur 
van ongeveer 25 °C. Vroeger stonden ze vooral 
in de belangstelling als elektrolyt in batterijen 
en accu’s, maar sinds eind jaren negentig 
trekken ze de aandacht als schone oplosmid
delen voor de chemische industrie. Schoon, 
omdat ze geen dampspanning hebben en 
daardoor ook geen luchtvervuiling veroorzaken. ‘Ionische 
vloeistoffen worden steeds vaker gebruikt als reactiemedium, 
ook omdat de reacties vaak sneller en effectiever verlopen. 
Maar evenals bij andere oplosmiddelen moeten product, op
losmiddel en katalysator na afloop van de reactie nog steeds 
worden gescheiden. Mijn idee was om superkritisch kool
dioxide te gebruiken om zonder verontreiniging met ionische 
vloeistof of katalysator het product te extraheren.’

Superkritisch kooldioxide heeft als bijzondere eigenschap dat 
het boven een bepaalde druk twee verschillende fasen – vloeistof 
en gas – vervangt door een enkele fase, de superkritische. ‘Met 
superkritisch kooldioxide ontstaat een homogene fase waarin de 
reactie kan verlopen. Door vervolgens de druk van het kooldioxi
de te laten afnemen, zijn de ionische vloeistoffen waarin de kata
lysator is opgelost, af te scheiden omdat ze niet oplossen in kool
dioxide. Als de druk nog verder omlaaggaat, scheidt vervolgens 
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het product zich af. Er blijft dus niet alleen een zuiver product 
over, maar ook de katalysator en het oplosmiddel worden terug
gewonnen, zodat ze opnieuw zijn te gebruiken.’

Voor haar promotieonderzoek paste Kroon de combinatie 
van ionische vloeistoffen en superkritisch kooldioxide toe op 
de productie van Levodopa, een medicijn tegen de ziekte van 
Parkinson. ‘Bij een wereldproductie van 1600 ton medicijn 
per jaar is met mijn productiemethode 75 % energie te bespa
ren, terwijl de afvalproductie van een kleine 5000 ton metha
nol en 500 kg rhodium terugloopt naar vrijwel nihil. De kos
tenbesparing per jaar bedraagt ongeveer elf miljoen euro. 
Waarschijnlijk is het nog wat meer, omdat de energieprijzen 
zijn gestegen en de prijzen voor ionische vloeistoffen de afge
lopen paar jaar zijn gedaald van enkele duizenden tot enkele 
tientallen euro’s per kilogram.’

De voordelen van de nieuwe productiemethode zijn groot, 
zowel economisch als ecologisch. Zeker nu er een nieu
we generatie ionische vloeistoffen is ontwikkeld die 
geen halogenen bevat en is gemaakt van groene grond
stoffen. Toch zal de productiemethode niet meteen op 
grote schaal worden toegepast, denkt Kroon, die als 
tweede masterstudie Innovatiemanagement deed. ‘De 
chemische industrie is zeer kapitaalintensief. Voordat 
een nieuwe productiemethode wordt ingevoerd, moe
ten de bestaande installaties aan het eind van hun eco
nomische levensduur zijn. Vaak is het dan economisch 
interessanter om bestaande installaties te verbeteren 
dan om te investeren in nieuwe technieken en nieuwe 
installaties.’ Om die reden verwacht Kroon dan ook dat 
haar productiemethode eerder zal worden toegepast in 
de fijnchemie (de productie van medicijnen of kleur
stoffen) dan in de bulkchemie. ‘In de bulkchemie zijn de pro
cessen verregaand geoptimaliseerd, omdat de investerings
kosten hoog zijn en de marges klein. In de fijnchemie zijn 
niet alleen de marges groter, maar valt er ook nog meer te ha
len in termen van energiebesparing en vermindering van af
valstromen. Toepassing van ionische vloeistoffen, al dan niet 
in combinatie met superkritisch kooldioxide, ligt in die sector 
dan ook meer voor de hand.’

KOFFIEZETTEN
Zowel tijdens als na haar promotie werkte Kroon enkele 

maanden tot een jaar in diverse landen, waaronder Japan, 
Griekenland en Spanje. Voor ze als universitair docent naar de 
TU Delft kwam, was ze twee jaar als visiting assistant professor 
verbonden aan de Amerikaanse Stanford University. ‘Een zeer 
motiverende omgeving’, oordeelt ze. ‘Wie een idee heeft voor 
een onderzoek, krijgt daar van iedereen te horen ‘Ga ervoor’, 
terwijl in Nederland toch vaak ‘Zou je dat nou wel doen’ de re
actie is.’ Maar ondanks haar goede ervaringen wilde ze niet in 
de Verenigde Staten blijven. ‘Het is een harde samenleving. 
Voor wie succes heeft, ligt de wereld open. Maar wie de pech 
heeft om ziek te worden of werkloos te raken, wordt aan zijn 
lot overgelaten. Het is geen omgeving om iets op te bouwen. 
Daarom was ik blij dat ik een contract kreeg bij de TU Delft.’

Inmiddels heeft Kroon haar onderzoeksterrein verbreed 
van ionische vloeistoffen naar affiniteitscheiding, ofwel schei
ding via extractie en adsorptie. Bij extractie wordt een vloei
stof of gas gebruikt om het product te scheiden van oplosmid
del en/of katalysator. De scheiding met ionische vloeistoffen 
en superkritisch kooldioxide is daar een voorbeeld van, even

als een huistuinenkeukenactiviteit als koffiezetten. Bij ad
sorptie hecht het product zich aan een vaste stof. ‘Wat adsorp
tiescheiding betreft richt ik me op nieuwe materialen, de 
zogeheten metal organic frameworks (MOF’s). Dat zijn metaal
ionen, bijvoorbeeld aluminium, die vastzitten in een twee of 
driedimensionale structuur van een organisch molecuul. Het 
zijn zeer gestructureerde verbindingen, die in kristallijne 
vorm een poreus materiaal opleveren waarvan de poriën een 
gedefinieerde grootte hebben.’
Als voorbeeld van het nut van MOF's noemt ze de scheiding 
van propaan en propeen. ‘Propaan, dat nog in kleine hoeveel
heden in de propeenfractie zit, adsorbeert selectief aan een 
MOF, waardoor de scheiding veel selectiever is dan bij de ge
bruikelijke cryogene destillatie. Bovendien is wel 90 % ener
gie te besparen. Dat maakt zo’n scheidingsmethode nu al eco
nomisch interessant.’

Een mogelijke toepassing van extractiescheiding is het ontzil
ten van drinkwater. Momenteel gebeurt dat door verdampen, 
bevriezen of via omgekeerde osmose. ‘In alle gevallen wordt 
het water afgescheiden van het daarin opgeloste zout, terwijl 
het water minstens 96,5 % van de massa uitmaakt. Thermo
dynamisch gezien is dat niet erg verstandig. Het is veel slim
mer om de zoutionen uit het water te halen, en dat is moge
lijk met een extractie. Als dat lukt, levert het een enorme 
energiebesparing op.’

Als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet staan pu
bliekprivate samenwerkingsverbanden tussen universiteiten 
en bedrijven weliswaar onder druk, maar Kroon denkt niet dat 
ze daar in de nabije toekomst veel last van zal hebben. ‘Het 
onderzoek dat we doen sluit aan op de langetermijnstrategie 
van bedrijven, die is gericht op duurzame producten en pro
cessen. De belangstelling voor ons onderzoek is groot. Boven
dien hebben we met het Institute for Sustainable Process 
Technology (ISPT) en Wetsus een uitstekende infrastructuur 
voor samenwerking.’

Het aantrekkelijke van de samenwerking met bedrijven ligt 
voor Kroon vooral in de combinatie van wetenschappelijk on
derzoek en toepassing. ‘Door met bedrijven samen te werken 
neemt de kans toe dat de resultaten van een onderzoek wor
den toegepast. Uiteindelijk doe je het daar toch voor. Weten
schappelijke publicaties zijn belangrijk – daar gaan we ook 
niet mee schipperen – maar het mooiste is toch als een vin
ding van jou wordt toegepast om een proces weer een beetje 
duurzamer te maken. Wat dat betreft verschil ik niet zoveel 
van de meisjes op de middelbare school; techniek moet wel 
nuttig zijn.’  ●

‘ Bij de productie van het  
parkinsonmedicijn spaart  
mijn methode 75 % energie’
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