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Voorwoord 
 
 

Aan de studenten van het Kennislab voor Urbanisme is begin September 2013 de volgende vraag 
gesteld: 
 
Hoe kun je de Westas versterken zodat het een economisch sterk en innovatief gebied blijft? Welke 
ingrepen, producten, methodes zijn nodig om dit te bereiken? Kunnen die resultaten ook in andere 
gebieden, buiten de Westas, worden  toegepast? Hoe kan (meer) samenhang worden gerealiseerd? 
 
Het kennislab bestaat uit een aantal studenten met verschillende disciplines. Samen proberen wij tot 
een gedegen antwoord te komen op de gestelde vraag. Daarbij kregen wij hulp van de founding – en 
knowledge partners. Mede dankzij de hulp van deze partners zijn wij tot dit eindrapport gekomen van 
ons onderzoek hoe 3D-printen het gebied economisch fit en vitaal kan maken. Speciale dank gaat uit 
naar Jan-Willem Weselink, die als hoofdlaborant altijd voor ons klaar stond voor advies en de nodige 
feedback. Ook gaat onze dank uit naar Rudi Engel en Serge Vonk, die ons tijdens het proces ook goed 
geholpen hebben met het product. 
Daarnaast gaat onze dank uit naar de begeleiding vanuit de Hogeschool van Amsterdam, Carina 
Heynes. Vanuit de HvA heeft zij ons altijd goed geholpen tijdens de wekelijkse consults, en gaf ons de 
nodige aanwijzingen en feedback.   
Als laatste gaat onze dank nog uit naar onze mede-laboranten, met wie wij een leuke en vooral 
leerzame tijd hebben beleefd. Het is interessant om te zien hoeveel je van elkaar kan leren als 
iedereen een andere studie doet. Wij wensen hun veel succes met hun verdere studie. 
 
Tobias Melchers 
Frank Jobse 
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Managementsamenvatting 
 
Dit onderzoeksrapport geeft weer hoe de Westas economisch fit en vitaal de toekomst in kan gaan. 
Deze vraag is opgesteld door het Kennislab voor urbanisme, waar een groep studenten na overleg met 
verschillende partijen tot een aantal onderwerpen zijn gekomen. Dit rapport geeft antwoord op de vraag 
door te kijken naar een trend die op dit moment in de wereld speelt, namelijk 3D-printen. De techniek is 
de laatste jaren in een enorme stroomversnelling geraakt, waarbij het mogelijk is om ontwerpen die op 
de computer gemaakt zijn in het 3D uit te printen. De printers zelf zijn door technische innovatie enorm 
in prijs gedaald, hetgeen betekent dat dit een uitermate interessante ontwikkeling is waar de Westas 
economisch van kan profiteren. Daarnaast is het belangrijk voor de Westas om in te zetten op 
vernieuwende technologieën.  
 
Het onderzoeksrapport geeft weer wat 3D-printen kan beteken voor de Westas. Er is onderzocht in 
welke mate de technologie op dit moment geëvolueerd is. De technische innovatie heeft ervoor gezorgd 
dat zeer veel verschillende materialen kunnen worden gebruikt voor het laten printen van ontwerpen. 
Hierbij moet men denken aan goedkope plastics, maar ook aan duurdere grondstoffen zoals titanium of 
zelfs goud. Dankzij deze ontwikkelingen is het zelfs mogelijk om lichaamsdelen te printen met een 
speciaal soort grondstof. 
 
In het rapport is gekeken wat voor verschillende toekomstscenario’s in de toekomst kunnen 
plaatsvinden binnen het plangebied. Om een zo goed mogelijk toekomstbeeld te schetsen zijn daarvoor 
een drietal scenario’s uitgedacht, namelijk 3D-printen bij consumenten thuis, 3D-printen voor 
massaproductie en 3D-printen voor een nichemarkt. Het 3D-printen bij consumenten thuis zal in de 
nabije toekomst echter nog niet voorkomen. Daarvoor zijn de investeringen die consumenten moeten 
doen in een printer op dit moment nog te hoog. Daarnaast is het scenario massaproductie door 3D-
printers eveneens in de nabije toekomst nog niet van toepassing. Daarvoor is de techniek op dit 
moment te duur om in serie producten te laten printen die met hedendaagse productiemethoden een 
stuk goedkoper zijn. Het scenario wat wel in niet al te afzienbare tijd mogelijk is, is het printen van 
ontwerpen voor een nichemarkt. Dit zal gebeuren omdat dit scenario vanuit de huidige economische 
situatie het meeste investeringen kan behalen en daardoor waarschijnlijker zal zijn. Dat komt vooral 
omdat de toepassingen van het produceren voor een nichemarkt geschikt zijn voor dure producten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de medische industrie, met het printen van bijvoorbeeld gebitsprotheses 
en hartkleppen. De medische industrie heeft veel ruimte voor innovatie, en door het laten printen van 
deze producten kan veel kostenbesparingen met zich meebrengen. 
 
Om een concrete invulling te geven aan dit toekomstscenario, en om terug te komen op de hoofdvraag, 
is er een voorbeeldproduct gekozen, gebitsprothesen. Hiervoor is vervolgens een logistieke keten 
ontworpen om aan te kunnen geven hoe deze eruit ziet en welke partijen en clusters moeten 
samenwerken om ervan te kunnen profiteren. Elke schakel van de keten is helder uiteengezet, en 
worden ondersteund door verschillende methoden en analyses. De locatiekeuze voor de grondstoffen is 
gevallen op de Afrikahaven in Amsterdam, omdat hier genoeg ruimte is om uit te breiden wanneer dat 
nodig is en het past binnen het plankader milieu en geluid. De 3D-print locatie in Businesspark Lijnden 
is gekozen door middel van een gewogen-factor score methode, waarbij ook rekening is gehouden dat 
deze locatie dicht bij de healthsector zou moeten komen te zitten.   
 
Met het ontwerpen van een logistieke keten, de koppeling tussen de clusters en de wisselwerking 
tussen verschillende mainports in de regio met een innovatief product, is er uiteindelijk voldaan aan de 
hoofdvraag hoe het Westasgebied economisch fit en vitaal te maken. 
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Inleiding 
 

Voor de minor Airport/Seaport Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam zijn de makers van dit 
rapport aangesloten bij het Kennislab voor Urbanisme. Samen met een groep studenten hebben wij 
vanuit het kennislab de volgende vraag gekregen: 
 
Hoe kun je de Westas versterken zodat het een economisch sterk en innovatief gebied blijft? Welke 
ingrepen, producten, methodes zijn nodig om dit te bereiken? Kunnen die resultaten ook in andere 
gebieden, buiten de Westas, worden  toegepast? Hoe kan (meer) samenhang worden gerealiseerd? 
 
De studenten zijn een half jaar bezig geweest om antwoord te vinden op deze vraag.  
Als eerst zijn de studenten langs geweest bij de founding partners om alle belangen van deze in kaart 
te brengen. Vervolgens zijn na verschillende brainstormsessies een aantal onderwerpen bedacht die 
de hoofdvraag kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn nog een aantal gesprekken gevoerd met 
verschillende partijen, deze zijn te vinden in bijlage 11. Het onderzoeksrapport van één van deze, 3D-
printen in de Westas, is daar onderdeel van.  
Om de Westas economisch fit en vitaal de toekomst in te laten rollen is 3D-printen een grote kans. 
Deze technische innovatie is de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Steeds meer 
bedrijven en consumenten zien de kansen van deze techniek, en proberen erop in te spelen. 
Het doel van dit onderzoek is om de economische clusters en mainports binnen het plangebied beter 
samen te laten werken en vooral om samen sterk te laten zijn. Samen vullen ze elkaar aan, en met 
betere samenwerking kan er economische groei plaatsvinden. 
 
Dit onderzoeksrapport neemt u mee in de wereld van 3D-printen. Als eerst is er een onderdeel 
geschiedenis en techniek, alwaar wordt uitgelegd wat 3D-printen precies inhoudt. Er is gekeken naar 
het ontstaan van deze techniek, tot aan de dag van vandaag. Er is onderzocht welke grondstoffen 
precies gebruikt kunnen worden, en wat ermee gemaakt kan worden. Het hele proces van ontwerpen 
tot uitprinten wordt dus in principe onder de loep genomen. Ook is er gekeken naar de sectoren waar 
kansen liggen voor deze nieuwe trend. 
In het navolgende hoofdstuk zal dieper worden ingegaan op toekomstscenario’s. Aangezien de 
techniek op dit moment nog relatief in de kinderschoenen staat, is er door middel van scenario-
onderzoek onderzocht hoe 3D-printen er in de toekomst uit komt te zien. Hiervoor zijn een drietal 
scenario’s uitgezocht, namelijk:  
 
1) produceren bij consumenten thuis 
2) 3D-printen voor massaproductie 
3) Produceren voor een nichemarkt 
 
Als laatste onderdeel van dit onderzoeksrapport is het scenario wat het meest waarschijnlijk is 
uitgewerkt. Er is een voorbeeldproduct genomen wat in de toekomst geproduceerd kan worden, en 
hoe de logistieke keten er voor zo’n product uit gaat zien. Hiervoor is een zogenaamde logistieke 
grondvorm opgesteld, ook wel een schematische ketenweergave genoemd. Hierbij zijn alle stappen 
van het proces meegenomen, van levering grondstoffen tot het recyclen van gebruikte producten. Dit 
alles zal onderbouwd worden door het gebruik van verschillende modellen en analyses zoals de SHA, 
SLP, PQRST, Kraljic en BIOCA en nog een aantal relevante modellen en analyses. 
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1. Huidige situatie 3D-printen 
Een innovatie die de laatste tijd in een stroomversnelling is gekomen, is 3D-printen. Hierbij kan met de 
computer een 3D-ontwerp door een apparaat worden geprint. Dit biedt enorme kansen voor de 
Westas, waar dit innovatieve concept een basis kan vinden om uit te groeien tot een belangrijke 
economische drijfveer voor het gebied. Met dit concept is het mogelijk om de Westas een 
economische impuls te geven, en het gebied economisch fit en vitaal te houden. 
 

1.1 Wat is 3D-printen? 
2D-printen is bij iedereen bekend, namelijk het printen van inkt op een stuk papier. Maar 
tegenwoordig is het mogelijk om in 3D te printen. Dit is mogelijk door met een speciale printer 
verschillende laagjes op elkaar te printen, waardoor er een 3D-model ontstaat. Vroeger moesten deze 
laagjes op elkaar geplakt worden, maar tegenwoordig komt er één geheel uit de printer. 
 

1.1.1 Korte geschiedenis 

De ontwikkelingen van de 3D-printer zijn de laatste tijd snel gegaan. De laatste jaren is het steeds 
meer in het nieuws en door technische innovatie binnen dit gebied is het tegenwoordig bijna voor 
iedereen mogelijk om een 3D-printer aan te schaffen en ontwerpen in 3D uit te printen. Maar waar 
liggen nou precies de “roots” van dit concept? 
 
Begin jaren 80 begon het allemaal, met de LOM1 
(Laminated Object Modeling) werden verschillende laagjes 
uitgeprint die vervolgens nog door iemand aan elkaar 
moesten worden geplakt. De 3D-printer was ontstaan. De 
techniek innoveerde, en al snel werd Steriolithografie2 
uitgevonden. Deze techniek maakte het mogelijk om 
fijnere ontwerpen uit te printen (zie figuur 1)3. Het proces 
bestaat uit de volgende stappen: vloeistof word op de 
juiste plek aangebracht, en vervolgens door een laser 
wordt “uitgehard”. Dit proces is uiteindelijk goedkoper 
geworden door de laser weg te halen, en gesmolten 
vloeistof uit zichzelf hard te laten worden.  Dit is 
tegenwoordig de meest gebruikte techniek bij het 3D-
printen.   

1.1.2 Werking 3D-Printer 

3D-printen beslaat het proces waarbij en gebruiker een ontwerp maakt op een computer met speciale 
3D-software. Dit ontwerp kan alles omvatten, van speciale schroefjes tot onderdelen van een huis. Het 
ontwerp moet daarna via een connectie naar een 3D-printer gestuurd worden, die dit ontwerp omzet 
in een serie opdrachten aan de printkop. De printkop kan middels verschillende technieken uiteindelijk 
een 3D-ontwerp printen. Dit printen kan op verschillende manieren, zoals in vorige paragraaf 
beschreven is. Er bestaan vele soorten printers, van goedkope printers die bij consumenten thuis 
kunnen werken en waar het gebruiksgemak hoog is, tot professionele 3D-printers voor specialistische 
bedrijven waarvoor speciaal geschoold personeel nodig is.  

                                                      
1
 Albert (2012). Geschiedenis van het 3D-printen. Geraadpleegd op 29 Oktober 2013 via 

http://nanosmid.nl/nieuws/2012/01/22/geschiedenis-van-het-3d-printen 
2
 Brain, M. (2013). How stereolithography Works. Geraadpleegd op 30 Oktober 2013 via 

http://computer.howstuffworks.com/stereolith.htm 
3
 http://cdn.shopify.com/s/files/1/0183/2285/files/FDM_SL.jpg?2189 

Figuur 1 - LOM versus Stereolithografie 



Hogeschool van Amsterdam 
University of Applied Sciences 
Minor Airport Seaport Logistics       

  
 

8 
 

1.1.3 Grondstoffen 

Verschillende manieren van printen en ontwerpen vragen natuurlijk om verschillende soorten 
grondstoffen. Op dit moment kunnen de volgende materialen direct geprint worden: nylon, 
combinatie van hout en polymeer, gips, goud, titanium, roestvrijstaal, brons en keramiek. Daarbij kan 
men ook gebruik maken van plantaardige stoffen4, polyurethaan, polyester, epoxy en gesmolten 
polymeren. Deze grondstoffen kan men elke kleur geven die men wenst. Vooral bioplastic biedt vele 
kansen, omdat dit een duurzaam product is. Na het gebruik of aan het einde van de levenscyclus van 
het product kan dit makkelijk door de aarde worden gebruikt als compost, en zo begint de cyclus 
opnieuw. Een enorme duurzame kans voor de Westas. Deze levenscyclus zal in het volgende hoofdstuk 
bij elk scenario onderzocht worden. 
 
 

1.1.4 Computerontwerp 

Als er iets geprint moet worden, zal er eerst een ontwerp op de computer gemaakt moeten worden. 
Dit is mogelijk met vele soorten programma’s, zowel professionele softwarepakketten zoals Alibre 
Design5, of gratis open-source programma’s zoals ReplicatorG6. Voor de professionele markt biedt 
Alibre design een uitgebreid softwarepakket met vele templates, ontwerpen, en stabiele software. 
Terwijl de gratis open-source programma’s door iedereen aangepast kunnen worden naar eigen 
smaak. Zodra een ontwerp gemaakt is, stuurt het programma een opdracht middels een .CAD bestand 
naar de printer. De printer zal dit ontwerp dan precies uitprinten naar wens van de ontwerper. 
 

1.1.5 Printmogelijkheden 

Het is in principe mogelijk om allerlei soorten ontwerpen uit te printen.7 Een aantal voorbeelden 
hiervan zullen hier kort omschreven worden. Het eerste voorbeeld is een onderdeel van het voorwiel 
van een passagierstoestel (bv. Een Boeing 747). Het koppelpunt tussen de wielen en stangen bestaat 
in het originele ontwerp uit een aantal driehoekprofielen die aan elkaar gelast zijn. Met de 3D-printer 
kan men dit onderdeel uit één deel laten printen, waardoor het een significant gewichtsverlies heeft. 
Dit is voor de luchtvaart belangrijk, immers meer gewicht betekent meer brandstofgebruik. Een 
tweede voorbeeld, is het reservewieltje van een kinderwagen. Dure merken hebben nogal eens de 
neiging om de after-sales van hun producten (zoals reservewieltjes) een dure prijs te geven door de 
hoge voorraadkosten. Met de 3D-printer kan dit onderdeel echter thuis uitgeprint worden, zonder dat 
men moet wachten tot het onderdeel met de pakketdienst bij mensen thuis aangekomen is. Een 
voorzichtige schatting van levertijd van het wieltje: 3 á 4 werkdagen. Geschatte printtijd met een 3D-
printer bij de klant thuis: 1 á 2 uur.  
Een ander voorbeeld is het printen van een volledig huis, met een speciaal daarvoor uitgevonden 3D-
printer. In Amsterdam is men bezig met een project waarbij een compleet grachtenpand8 in 
onderdelen uit een 3D-printer komt. Op het moment van schrijven zijn de werkzaamheden gestart om 
de bouwgrond bouwklaar te maken. Als dat gereed is, zal de fundering worden uitgeprint en kan men 
beginnen met het opbouwen van het pand. 
 
 
 

                                                      
4
 http://www.stratasys.com/materials 

5
 http://www.alibre.com/ 

6
 http://replicat.org/ 
7 N.B.A (2013). 3D print materialen. Geraadpleegd op 16 oktober 2013 via http://www.ground3d.nl/over-
3d-printen/wat-kun-je-3d-printen/ 
8
 http://www.kamermaker.com/ 



Hogeschool van Amsterdam 
University of Applied Sciences 
Minor Airport Seaport Logistics       

  
 

9 
 

1.2 3D-printen in een stroomversnelling 
In een artikel van NU.nl ( 13 Oktober 2013)9 waarbij Bram de Zwart, medeoprichter van 3D-hubs, werd 
geïnterviewd over de snelle ontwikkelingen van 3D-printen in Nederland gaf antwoord op de vraag 
hoe deze ontwikkeling zo is gekomen. Bram de Zwart zegt hier: "De Finse ontwerper Janne Kyttanen 
begon in 2000 het Amsterdamse bedrijf Freedom Of Creation en werd wereldwijd bekend met zijn 
designs voor 3d-geprinte consumentenproducten, waaronder verlichting, sieraden en iPhone-hoesjes. 
Ik denk dat dit veel mensen in Nederland geïnspireerd heeft om voorbij de prototypes te kijken."10 

 

1.2.1 Goedkopere technieken voor 3D-printen 

Niet alleen de nieuwe ontwerpen en prototypes hebben gezorgd voor een snelle ontwikkeling op 3D-
print gebied. Ook de steeds goedkoper wordende techniek heeft gezorgd voor een stroomversnelling 
in de 3D-print wereld. Eerst moesten er nog veel geld betaald worden voor deze printers, dit liep in de 
duizenden euro’s. Nu is er voor een paar duizend euro al een printer beschikbaar, dit geldt dan voor de 
printers voor consumenten. Een ander belangrijk aspect van de stroomversnelling is het kleiner 
worden van de printers. 11 Nu passen deze wel in kantoorpanden of huiskamers, 3D-printers voor 
consumenten zoals de Ultimaker zijn 34x35x39cm groot. 

 

1.2.2 Consumenten 

Zoals met elke technologische innovatie 
duurt het niet lang voordat het uiteindelijk 
betaalbaar is voor de gewone mens. De 
Bijenkorf gaf hiervoor het startsein met het 
aanbieden van de Cube12, een 
consumenten 3D printer met talloze 
mogelijkheden. De consumenten pikten dit 
goed op, en al snel was deze printer 
uitverkocht. Naast zelfbouwpakketen voor 
3D printers voor consumenten die al langer 
in de handel waren, was er nu een echte 3D 
printer voor de consument die “plug and play” was. De consument krijgt daarbij steeds meer keuze in 
soorten printers, onlangs is er de ’Peachy Printer ‘ op de markt gekomen. Deze is verkrijgbaar voor 
onder de 100 Euro, en wordt daarbij doorontwikkeld om betere printkwaliteit te kunnen leveren. 

1.2.3 Bedrijven 

Steeds meer bedrijven maken al gebruik van 3D-printers om bijvoorbeeld spareparts te produceren. Zo 
is er een 3D-printer te koop, de Pro Jet 500013, die geschikt is voor massaproductie en kan 80 uur 
achter elkaar draaien zonder dat er daarbij personeel nodig is. Deze 3D-printer kost bijna 100.000 
euro. In Eindhoven is onlangs een fabriek geopend die metalen onderdelen kan printen van het 
formaat van een schoenendoos . Hier is in geïnvesteerd door 8 bedrijven om zo zelf hun eigen 
onderdelen te kunnen printen voor hun machines.14 
                                                      
9
 http://www.nu.nl/tech/3600651/nederlands-3d-succes-dendert-.html 

10
 Gool, L. van (2013). Nederlands 3D-succes dendert door. Geraadpleegd op 31 oktober 2013 via 

http://nutech.nl/gadgets/3600655/nederlands-3d-succes-dendert-.html 
11

 N.B. (2013). De ontwikkelingen van de 3D-printer. Geraadpleegd op 31 oktober 2013 via http://3d-
printers.nl/3d-printer-ontwikkelingen 
12

 http://tweakers.net/nieuws/84748/bijenkorf-begint-met-verkoop-3d-printer.html 
13

 http://www.3dsystems.com/3d-printers/professional/projet-5000 
14

 Reijerman, D. (2013). Eindhoven krijgt fabriek met 2 grote 3D-printers. Geraadpleegd op 25 oktober 2013 via 
http://tweakers.net/nieuws/91504/eindhoven-krijgt-fabriek-met-twee-grote-3d-printers.html 

http://www.jannekyttanen.com/
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1.3 Grafische vormgeving en creatieve sector 
Er zijn twee sectoren die expliciet kunnen profiteren van deze nieuwe innovatie. Dat zijn de grafische 
vormgeving en de creatieve sector. Dit zijn van oudsher sectoren waarbij men gebruik maakt van 2D. 
In de volgende paragrafen zal hier dieper op ingegaan worden. 

 

1.3.1 Grafische vormgeving 

Naast consumenten profiteren andere sectoren ook mee van dit nieuwe concept. Lillianne van den 
Akker, studente grafische vormgeving aan het grafisch lyceum Utrecht, aan het woord: 
 
“Als student grafisch vormgeving, denk ik dat het 3D-printen niet perse nog een toegevoegde waarde 
heeft maar dat dat zeker wel komt. Het grafisch vormgeven zelf kan hierdoor goed worden 
ondersteund en verbreedt. Grafisch vormgevers maken namelijk bijna alleen drukwerk, denk aan 
logo's, huisstijlen, magazines, vormgeving van boeken et cetera. Nu de 3D-printer op de markt is 
gebracht maakt het de stap voor grafisch vormgevers kleiner en makkelijker om er mee te 
experimenteren. Ik denk namelijk dat drukwerk in de loop van de jaren zeker zal verminderen door de 
digitalisering van kranten, tijdschriften en dergelijke. Mensen willen nu meer interactie met het product 
of meer een beleving. Alleen kijken met de ogen is in die zin niet meer genoeg, de consument wilt meer. 
Drukwerk kan daarom dus denk ik in de loop van de tijd goed worden ondersteund met 3D-printen. Het 
grafische werk komt dan tot leven, het is niet meer alleen een logo gedrukt op de ruit van de zaak, 
maar ook 3D op de toonbank, als object op tafel. Drukwerk komt dan door de 3D-printer tot leven.” 
 
Uit dit gesprek blijkt dat de grafische vormgeving kan profiteren van 3D-printen. Uit het gesprek blijkt 
dat de klanten van de grafische sector tegenwoordig niet alleen meer “iets vlaks op een papiertje 
willen, maar daarnaast ook een tastbaar ontwerp wat daarop aansluit”. 3D-printen kan hierop 
inspelen door heel snel en efficiënt deze ontwerpen uit te printen, en de klant een “belevenis” te 
geven in de plaats van een “product” 
 

1.3.2 Creatieve sector 

De creatieve sector bestaat voornamelijk uit kunstenaars en mensen die als hobby kunst maken. maar 
ook modeontwerpers horen bij deze sector. Met de komst van 3D-printen kan deze sector een nieuw 
soort kunstvorm maken, namelijk “3D-Art”. Er zijn al verschillende tentoonstellingen geweest in 
Europa met 3D als hoofdonderwerp. In 2011 was er in Amsterdam een tentoonstelling met 3D-
geprinte sierraden.15  

1.4 3D-printen op dit moment in de Westas 
Er vinden al verschillende activiteiten plaats in de Westas op het gebied van 3D-printen. Daarbij moet 
gedacht worden aan printers bij consumenten,  architecten die maquettes maken en een kweekvijver 
als IFabrica in Amsterdam Noord. Echter is dit nog relatief klein, zo zijn er consumenten met 3D-
printers thuis en verschillende printshops. Echter zoals Eindhoven heeft, een fabriek met twee 
metaalprinters, dat heeft de Westas nog niet. 

 
 

                                                      
15

 http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=27071 
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1.4.1 Bij consumenten thuis 

Er zijn al veel consumenten die thuis een 3D-printer hebben. Deze consumenten kunnen zich 
aansluiten bij 3dhub.com om hun 3D-printer beschikbaar te stellen aan andere consumenten en 
kunnen hiervoor dat een vergoeding vragen. Op onderstaande afbeeldingen staan de consumenten 
die van dit principe gebruik maken. Dit staat aangegeven op de website 3dhubs.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: 3D-printhubs regio Amsterdam    Figure 2: 3D-printhubs regio Haarlem 

 

1.4.2 Bij bedrijven in de Westas 

Op dit moment is het 3D-printen nog niet echt doorgebroken in de Westas. Echter zijn er wel al een 
aantal bedrijven gevestigd die hun corebusiness in 3D-printen hebben. Dit zijn vooral de printshops 
waarvan er een aantal aanwezig zijn, zoals 3DSVP in Haarlem. Verder maken kunstenaars ook gebruik 
van ontwerpen maken om het vervolgens te laten printen bij een printshop. DUS Architects uit 
Amsterdam is op dit moment bezig met de voorbereidingen om een grachtenpand te printen. 
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2. Scenario’s 3D-printen in de Westas 

2.1 Inleiding 
Nu de huidige situatie over 3D-printen in de Westas bekent is, kan er onderzocht worden hoe dit 
concept het gebied economisch fit en vitaal kan maken. Er zijn voor dit onderzoek een aantal 
scenario’s bedacht, deze zijn gebaseerd op de aanname dat in de toekomst 3D-printen een groot 
aandeel zal hebben in de economie. Deze scenario’s kunnen parallel aan elkaar plaatsvinden. 

- 3D-printen wordt gebruikt voor massaproductie. 
In dit scenario zal er binnen het Westasgebied een groot gebied ingericht zijn voor 
massaproductie door 3D-printers. Er zal een groot productiecentrum zijn, en in de haven van 
Amsterdam een flinke locatie voor grondstoffenaanlevering. Denk bij dit scenario vooral aan 
bijvoorbeeld serviesgoed of andere producten die efficiënter zijn te produceren. 
 

- 3D-printen wordt gebruikt voor de nichemarkt. 
In dit scenario zal uit worden uitgegaan van produceren voor een nichemarkt. Dat houdt in dat 
3D-printers voornamelijk dure, weinig gebruikte onderdelen printen zoals bijvoorbeeld voor 
de Aerospace-industrie. Er kan ook gedacht worden aan onderdelen voor vliegtuigen, en aan 
juwelen voor de sierradenindustrie. Er zal ook worden gekeken naar de grondstoffentoevoer. 
 

- Iedereen heeft thuis een 3D-printer en daarmee is alles te printen. 
In dit scenario zal uit worden gegaan van produceren bij de consument thuis. Hierbij valt te 
denken aan het lokaal printen van huis, tuin en keukengerei zoals servies, reserveonderdelen 
voor kinderwagens en onderdelen voor wasmachines. In dit scenario gaat onderzocht worden 
hoe de grondstoffendistributie plaats zal vinden, en waar de consumenten hun ontwerpen 
vandaan moeten halen. 

 
Deze scenario’s zullen uitgewerkt worden in twee delen. Het eerste deel gaat over hoe het 3D-printen 
het gebied gaat beïnvloeden, en het tweede deel hoe de ontwikkeling van 3D-printers optimaal 
uitgebuit kan worden. Binnen dat kader zullen verschillende punten worden uitgewerkt, die vooral 
over de veranderende grondstoffentoevoer gaat. Er zal duidelijk worden weergeven waar de 
ontwerpen voor de printers vandaan moeten komen, en hoe in het scenario duurzaamheid (recycling) 
het meest efficiënt zou kunnen worden toegepast. Er zal voor een bedrijf worden weergeven hoe de 
logistieke keten (grondvorm) zal veranderen, en wat de gevolgen daarvan zijn. Tevens zal er voor elk 
scenario een voorbeeldproduct worden beschreven wat centraal zal staan binnen het scenario. De 
scenario’s zijn vooral bedacht vanuit een “extreme” kant. Dit heeft als doel om zo te kunnen zien hoe 
de scenario’s een eventuele uitwerking hebben op het plangebied. Ook is het waarschijnlijk dat de drie 
scenario’s niet los zullen voorkomen. Het is waarschijnlijk dat er een combinatie van de scenario’s zal 
optreden. Maar om goed te kunnen onderzoeken wat de invloeden hiervan zijn op de Westas, is de 
toekomst uit elkaar getrokken in drie scenario’s. 
 
De scenario’s zullen uiteindelijk gebruikt worden om in het volgende hoofdstuk te kunnen weergeven 
wat de meest gewenste situatie is. Tevens zal er daarna het canvas business model  en een 
implementatieplan opgesteld worden.   
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2.2 Scenario 1: 3D-printen wordt gebruikt voor massaproductie. 
Een van de mogelijke toekomstbeelden van 3D-printen is het massaproduceren op gecentraliseerde 
locaties. Binnen het Westasgebied zijn tal van bedrijventerreinen waar dit zou kunnen plaatsvinden. In 
dit scenario is ervan uitgegaan dat de 3D-printers een enorm stuk sneller produceren dan nu. 
Aangezien dit een toekomstscenario is, zal door technische innovatie het mogelijk zijn om met een 
factor 10 à 15 keer sneller te produceren. In dit scenario zal er ook worden uitgegaan dat de 
grondstoffen in de haven van Amsterdam zullen aankomen. Ook is een belangrijk eigenschap van dit 
scenario dat de productie met 3D-printers bedrijfseconomisch haalbaarder zal zijn dan de 
conventionele productie omdat doorlooptijden vele malen korter zijn, en omdat voorraadkosten een 
stuk lager zijn. Dit is op basis van de verschuivende trend van outsourcing (het ergens anders laten 
produceren van goederen) naar resourcing (het terughalen van productie naar lokale faciliteiten). 
Verder zal de vraag naar grondstoffen aangevuld worden met de grondstoffen die lokaal “gesourced” 
worden door middel van het inzamelen van plastic. Dit gaat worden omgezet in grondstoffen voor de 
3D-industrie.  

2.2.1 Aanvoer grondstoffen 

Bij het massaproduceren van producten met een 3D-printer zullen er veel grondstoffen nodig zijn. In 
dit stuk worden alleen de plastics beschreven omdat de andere grondstoffen dezelfde keten zullen 
hebben. De plastics zijn op te splitsen in verschillende delen. Ten eerste zijn er de grondstoffen die 
geïmporteerd moeten worden, omdat deze op aardoliebasis zijn (plastic). Deze grondstof zal als bulk 
aangevoerd moeten worden, en met grote schepen op de plaats van bestemming moeten komen. Op 
de aangewezen locatie zal dit bulk gelost en opgeslagen moeten worden voor verdere verwerking en 
distributie. De grondstoffen die als bulk worden aangeleverd zullen nog niet geschikt zijn voor 
distributie naar klanten, omdat deze nog niet geschikt zijn voor de 3D-printers. De bergen met plastic 
zullen aangepast moeten worden in een fabricageproces zodat deze stoffen gebruikt kunnen worden 
in de 3D-printers. De printers gebruiken deze grondstoffen als lange kabels plastic die opgerold zijn. 
Deze rollen zullen dus lokaal gemaakt moeten worden in de haven of op een andere locatie in de 
Westas. 
 
De tweede is hergebruikt plastic. Dit plastic kan lokaal gesourced worden en verwerkt moeten worden 
om weer geschikt te zijn als grondstof. Deze optie is belangrijk voor de Westas, aangezien dit een 
enorme impuls geeft aan de duurzaamheid van het gebied. Het gebruikte plastic zal door een 
verwerkingsinstallatie op een bepaalde locatie verwerkt worden totdat het weer beschikbaar is om 
verder verwerkt te worden tot grondstof.  

 

2.2.2 Ontwerpen 

Bij het scenario massaproductie zullen de fabrikanten zelf eigen ontwerpen hebben die geproduceerd 
worden. Deze ontwerpen zullen naar alle waarschijnlijkheid in de regio zelf ontworpen worden, of 
doorgestuurd worden vanaf andere locaties. Bij het tweede is het van belang dat de Datahubs in het 
gebied aangesloten worden met de productiefaciliteiten zodat de ontwerpen zeer snel op de plaats 
van bestemming komen. 

 

2.2.3 Industriële schaal producenten en kleinere partijen 

Enorme faciliteiten bieden tegelijkertijd grote capaciteit. Mocht de capaciteit dalen bij een bepaalde 
producent, dan is het economisch gezien onrendabel om de machines lange tijd niet te gebruiken. Er 
kan een concept worden bedacht waarbij overgebleven capaciteit verkocht kan worden aan kleinere 
partijen, zoals starters of de creatieve sector, zodat deze zonder eigen apparaten alsnog de 
mogelijkheid hebben een productie in gang te kunnen zetten. 
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2.2.4 Recycling 

Producten die door massaproductie geproduceerd zijn, hebben vaak als eigenschap dat deze een korte 
levensduur heeft omdat dit goedkope producten zijn die de consument snel vervangt. Na de 
levensduur van de producten kan het zo zijn dat deze weer ingeleverd kunnen worden om verwerkt te 
worden tot grondstof. Recycle-bedrijven kunnen hierbij een verdienmodel toepassen door de 
producten weer geschikt te maken als grondstof, en deze weer te verkopen aan grondstofleveranciers. 

 

2.2.5 Hoe verandert de logistieke keten van bedrijven? 

In het geval van massaproductie zal de logistieke keten van een bedrijf weinig veranderen op het 
gebied van distributie in vergelijking met de conventionele situatie. Wat wel zal veranderen is de 
inkoop van grondstoffen. In plaats van vele verschillende soorten grondstoffen zullen bedrijven nu 
enkel de grondstoffen voor de 3D-printers moeten inkopen. De enige variatie die daarin zal bestaan zal 
uit verschillende kleuren plastics of andere 3D-print geschikte materialen bestaan. Aangezien deze 
stoffen op vaste rollen zoals in figuur 2 zal worden geleverd, zal het proces binnen het bedrijf ook 
gemakkelijker worden. De opslag van deze grondstoffen zal vereenvoudigd worden doordat de rollen 
standaard maten zullen krijgen.  

 

Figuur 2: 3D-print rollen 

2.2.6 Serviesgoed 

Een voorbeeldproduct van massaproductie met 3D-printen zal kunnen bestaan uit serviesgoed. Voor 
serviesgoed was men met conventionele productiemethoden vooral aangewezen op keramiek. Met 
een 3D-geprint serviesgoed hoeven kapotte producten niet meer weggegooid worden, maar kan dit 
hergebruikt worden als grondstof. Dit geldt voor zowel beschadigingen bij het productieproces, als 
voor thuis bij de klant zelf. Het servies kan met standaardontwerpen geproduceerd worden, met vele 
variaties van kleuren. Ook kan het productieproces met het inladen van een nieuw ontwerp snel 
hervat worden, waarvoor dus geen lange omsteltijden voor machines meer nodig zijn. Dit in 
tegenstelling tot oude productieprocessen, waarbij “SMED” (single minute exchange of dies, het 
wisselen van productiemallen) vooral stilstaande productie betekende. 
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2.3 Wat is er in de toekomst nodig om de ontwikkeling van 
massaproductie met 3D-printers optimaal te benutten? 

Om in de toekomst deze ontwikkeling optimaal uit te kunnen buiten, zijn er ketens van bedrijven nodig 
om massaproductie met 3D-printers te bewerkstelligen. Ook zijn er locaties nodig om dit scenario uit 
te voeren, zowel voor grondstoffen als voor locaties voor bedrijven die produceren.  

2.3.1 Grondstoffenaanvoer 

Grondstoffen zullen uit het buitenland geïmporteerd worden. Aangezien deze grondstoffen een lage 
waardedichtheid hebben, en uit grote volumes bestaat, zullen deze grondstoffen per schip worden 
aangevoerd. Hierbij ligt meteen een enorme kans voor “bulkhaven” Amsterdam, die erom bekend 
staat dat hier een groot aandeel van zijn pallet bestaat uit bulk.16 Daarnaast zorgt de ervaring, kennis 
en kunde van de haven voor een optimale stroom van grondstoffen. De grondstoffen zullen hier gelost 
worden, en klaar staan voor verdere behandeling. 

2.3.2 Rol van de haven 

De haven van Amsterdam voorziet in dit scenario voor grondstoffen. De belangrijkste functie van de 
haven is het ontvangen en opslaan van deze grondstoffen. De grondstoffen zijn echter nog niet 
geschikt om direct naar de klant te transporteren. Hiervoor zal nog een proces plaats moeten vinden 
wat ervoor zorgt dat de stof klaar voor gebruik is in het productieproces. Hiervoor zullen een aantal 
bewerkingen moeten plaatsvinden, wat het beste plaats kan vinden in de haven zelf. Dit omdat de 
grondstoffen daar in bulk aankomen en het efficiënter en goedkoper is om het direct in de buurt van 
de los plaats te doen. De verdere distributie, en het klaarmaken van de stof, is te zien in onderstaande 
figuur 4. Hierbij is ook meteen de recyclestroom opgenomen die bij punt 2.3.6. verder uitgelegd zal 
worden. De haven van Amsterdam is geschikt, omdat het primair een bulkhaven is. Het gebied ten 
westen van de haven, wat nu nog tamelijk leeg is, kan in dit scenario goed gebruikt worden. In dit 
gebied zijn de milieu en geluidsregels volgens Dhr. Jan Egbertsen, manager business development van 
de Haven van Amsterdam, geschikt om hier installaties te zetten om het ruwe materiaal om te zetten 
in 3D-print grondstoffen. 

                                                      
16

 http://www.portofamsterdam.nl/Ned/business/natte-en-droge-bulk.html 

Figuur 3 - Grondvorm 3D-print massaproductie 
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Figuur 4 - rol haven in grondstofstroom 

 

2.3.3 Rol van de luchthaven 

De rol van de luchthaven in massaproductie binnen de Westas zal klein zijn. Vrachtvervoer per 
vliegtuig staat per definitie voor producten met een grote waardedichtheid. Echter, producten die per 
massa geproduceerd worden hebben bijna altijd een lage waardedichtheid, en zijn dus onaantrekkelijk 
om per vliegtuig vervoerd te worden. Ook zijn de grondstoffen die benodigd zijn bij massaproductie 
onaantrekkelijk om per vliegtuig naar het gebied te vervoeren.  

 

2.3.4 Welke sectoren zijn nodig in de Westas voor optimale benutting? 

Om te kijken welke clusters  benodigd zijn in de Westas en voor welke clusters dit een kans biedt zal er 
eerst gekeken moeten worden naar welke clusters er op dit moment zijn. Hierbij worden alleen de 
clusters aangegeven die betrekking hebben op de niche markt.  De sterk aanwezige clusters in de 
Westas zijn: Logistiek, Aerospace, food&flowers, life sciences, en high tech. De clusters die opereren in 
massaproductie en betrekking hebben op 3D-printen zijn food&flowers en life sciences. De keuze voor 
Food&flowers kan onderbouwd worden door bijvoorbeeld het produceren van plantenbakjes en 
verpakkingsmateriaal voor duurdere exclusievere voedingsmiddelen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 
exclusieve Gü toetjes, die hedendaags in relatief duur glas word aangeboden aan de klant.  

 
 

2.3.5 Samenwerking bedrijven en ontwerpkantoor 

Bedrijven die met massaproductie werken hebben meestal eigen ontwerpen. Hier kan in de toekomst 
echter verandering in komen door een ontwerpkantoor op te richten waar bedrijven gemaakt van 
kunnen maken. Het ontwerpkantoor maakt standaardontwerpen die voor elke fabrikant beschikbaar 
zijn. Het voordeel hiervan is dat bedrijven zelf geen dure ontwikkelingskosten hoeven te maken en 
slechts voor het gebruik van een ontwerp hoeven te betalen. 

 

2.3.6 Gesloten cirkel grondstof-eindproduct (recycling) 

Zoals eerder gezegd is duurzaamheid van groot belang in de toekomst. Mede door de opwarming van 
de aarde is dit onderwerp steeds belangrijker geworden in binnen- en buitenland. Het hergebruik van 
grondstoffen (hetzelfde principe als Cradle-to-Cradle) is met 3D-printen mogelijk. Uitgeprinte 
producten die aan het eind van hun levenscyclus zijn, of beschadigde producten die niet meer gebruikt 
kunnen worden, kunnen ingezameld worden en middels verwerkingsprocessen weer geschikt gemaakt 
worden tot grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen weer gebruikt worden bij het printen van andere 
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producten. Bedrijven zoals Van Gansewinkel, die een enorme ervaring hebben binnen de afval- en 
recyclesector kunnen hierbij een belangrijke speler worden. Ze kunnen hierbij verdienmodellen 
opzetten waardoor er beter met recycling omgegaan zal worden. In figuur 3 is te zien dat de 
grondstoffen direct bij de producent aangeleverd kunnen worden. De producent betaalt dan de 
leverancier van deze gerecyclede grondstoffen. De meest geschikte locaties hiervoor zijn in de haven, 
dichtbij de verwerkingsmachines voor de ruwe grondstoffen. 
 

2.3.7 Welke organisaties kunnen bijdragen aan dit scenario? 

Er zijn verschillende organisaties benodigd om dit scenario tot een succes te kunnen laten 
komen. om deze organisaties duidelijk in beeld te krijgen, is het nodig om het scenario in een 
aantal onderdelen te verdelen, en vervolgens per onderdeel te bekijken wat er nodig is. 

- Grondstoffen 
Bij het onderdeel grondstoffen zijn de Haven van Amsterdam, verwerkingsbedrijven 
grondstoffen (nog op te richten) van belang.  
 

- Productie 
De productiebedrijven die aangetrokken worden zullen bij dit scenario belangrijke spelers zijn. 
Hierbij moeten echter wel deze bedrijven worden aangetrokken tot het gebied. 
 

- Personeel 
Voor het kunnen realiseren van massaproductie door middel van 3D-printers is er zowel hoog 
als laag geschoold personeel nodig wat uit het Westasgebied aangetrokken kan worden. Door 
de vele opleidingscentra op verschillende niveaus is dit haalbaar. 
 

- Recycling 
Spelers als Van Gansewinkel kunnen dankzij hun kennis en expertise binnen dit gebied een 
belangrijke speler worden binnen het recyclen.  
 

- Overkoepelend kenniscentrum 
Een overkoepelend kenniscentrum kan het scenario helpen door kennis aan te bieden aan alle 
partijen. Hierbij moet gedacht worden aan advies over grondstoffen, de verwerking daarvan, 
en een eventuele onderhandelingsfunctie bij het inkopen van de grondstoffen in het 
buitenland. 
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2.4 Scenario 2: 3D-printen wordt gebruikt voor nichemarkt producten 
In het tweede scenario wordt beschreven wat de invloed zal zijn op de Westas wanneer 3D-printen 
wordt gebruikt voor nichemarkt; het maken van onderdelen die niet in massa’s geproduceerd worden. 
Randvoorwaarden van dit scenario zijn dat de 3D-printers zo zijn doorontwikkeld dat het mogelijk is 
om hoogwaardige producten te printen. Echter zullen de printers nog duur zijn, het is daarom ook niet 
mogelijk om overal een printer neer te zetten. Er kan hierbij aan producten worden gedacht zoals 
spareparts voor verschillende clusters zoals de automotive en aerospace. Daarbij zal eerst worden 
gekeken wat de logistieke invloed zal zijn op de Westas en vervolgens wat voor activiteiten en 
faciliteiten er nodig zijn. Op deze manier wordt in beeld gebracht hoe deze ontwikkeling uitgebuit kan 
worden en een rol van betekenis kan gaan spelen in de Westas. 
 

2.4.1 Aanvoer van grondstoffen 

Voor het maken van producten voor een nichemarkt zijn niet zoveel grondstoffen nodig als wanneer er 
massaproductie plaatsvindt. Ook gaat het voor het maken van hoogwaardige producten vaak om dure 
grondstoffen zoals verschillende metalen en de duurdere plastics. Het ligt vooral aan de grondstof op 
welke wijze deze vervoerd zal worden. Dure grondstoffen zullen niet zoals de goedkopere 
grondstoffen per schip arriveren, maar zullen getransporteerd worden per vliegtuig. Dit biedt kansen 
voor de Westas omdat deze een zeehaven en een luchthaven bevat.  In figuur 5 is deze grondvorm 
weergegeven. 

 
Figuur 5: Grondvorm 3D-print niche markt 

2.4.2 Ontwerpkantoren 

Het maken van nicheproducten vraagt om een grote hoeveelheid kennis over de mogelijkheden van de 
verschillende soorten 3D-printers en over het ontwerpen van deze producten. Er mogen namelijk geen 
fouten worden gemaakt in het ontwerpproces en daarbij moeten producten zoals vliegtuigonderdelen 
voldoen aan de veiligheidseisen. Wil het 3D-printen van nicheproducten een succes worden in de 
Westas, dan zal deze kennis aanwezig moeten zijn. Er zullen daarom initiatieven moeten komen tot 
het opstarten van bijvoorbeeld ontwerplocaties en daarbij zal ook educatie nodig zijn, hier kunnen 
hogescholen en universiteiten bij betrokken worden. Op deze manier kan de Westas ook een 
toevoegende waarde hebben op het gebied van kennis, de producten kunnen wel overal geprint 
worden, maar de kennis voor het ontwerpen is noodzakelijk. De kennis kan daarom ook gebruikt 
worden als exportproduct van Nederland. De ontwerpen kunnen namelijk verkocht worden aan 
andere plaatsen waar wel een 3D-printer staat, maar niet de juiste ontwerpen aanwezig zijn. 
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2.4.3 Industriële schaal versus thuis bij consument 

Het printaanbod voor de consument wordt ook steeds groter. Volgens Bas Luiting, designer van 
circulaire economie en pionier in 3D-prinen, komt er per week een fabrikant van 3D-printers bij. Dit 
werd verteld tijdens een lezing tijdens het kennis café van het Kennislab voor Urbanisme. Er kan 
daarom verwacht worden dat de consument steeds betere printers kan kopen, welke ook goedkoper 
zullen worden. Dit zal echter geen bedreiging zijn voor de nichemarkt, hier wordt uitsluitend gebruik 
gemaakt van high end 3D-printers die te duur of te groot zullen zijn om bij de consument thuis te 
staan. 
 

2.4.4 Recycling 

Bij het produceren van nicheproducten moet ook rekening moeten worden gehouden met de 
levenscyclus van het product. Omdat het product 3D-geprint wordt is het ook gemakkelijk om het 
product weer terug te krijgen tot de grondstof voor het printproces. Daarom is er de mogelijkheid om 
in de Westas te complete levenscyclus van het product te huisvesten. Dit zal in het stuk hieronder 
verder worden toegelicht. 
 

2.4.5 Verandering van logistieke keten 

Door de verandering in productie zijn er andere mogelijkheden voor de logistieke keten dan nu het 
geval is. Er kan nu immers lokaal geproduceerd worden tegen lagere kosten. In dit scenario kan er met 
de komst van de 3D-printer lokaal geproduceerd worden, maar strategisch gezien zal het te duur zijn 
om overal een 3D-printer neer te zetten. Dit type printers is nog duur en om daarbij ook voor elke 
regio een pand met personeel en een voorraad aan grondstoffen te hebben zal niet haalbaar zijn. De 
Westas biedt voor fabrikanten een ideale locatie om een printfaciliteit te stationeren. Omdat het per 
productsoort verschilt hoeveel de printer, grondstoffen en distributie van producten kost, is het niet te 
zeggen hoe groot de reikwijdte van de 3D-printer zal zijn. Hiervoor zal door de fabrikant een 
kosten/baten analyse gemaakt worden. 
 
De Westas biedt voor fabrikanten van nichemarkt producten een ideale kans om meerdere redenen, 
maar eerst zal worden toegelicht waarom er lokaal geproduceerd zal worden. Door lokale productie 
kan de levertijd naar de klant sneller worden, daarbij ontstaat er ook flexibiliteit naar de klant toe; er 
kan immers snel bij geproduceerd worden. De fabrikant heeft hierdoor ook geen hoge 
voorraadkosten, het product hoeft niet te wachten totdat het verkocht wordt want er wordt pas 
geproduceerd wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst. Verder zullen de transportkosten sterk 
afnemen, er hoeft namelijk niet over grote afstand getransporteerd te worden en er kunnen kleinere 
trucks worden ingezet. 
 
De Westas beschikt over een unieke eigenschap: twee mainports die vlak bij elkaar liggen, namelijk 
Schiphol en Port of Amsterdam. Via de zeehaven kunnen de grondstoffen in bulk aangevoerd worden, 
dit is een specialiteit van Port of Amsterdam. Wanneer er gewerkt wordt met producten die duurdere 
grondstoffen eisen, dan zullen deze getransporteerd worden per vliegtuig als dit kostentechnisch 
voordeliger blijkt te zijn. Dit staat in figuur 6 aangeven op welke plaatsen in de keten dit mogelijk is. 
Schiphol kan hiervoor zorgen, met het grote aantal vaste lijnvluchten zal het niet een probleem zijn om 
de grondstoffen snel op locatie te krijgen. Hierdoor liggen de grondstoffen voor de producent dichtbij, 
dit zorgt voor een flexibelere keten met minder voorraad en transportkosten.  
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Figuur 6: Logistieke keten in Westas met 3D-printen 

De Westas heeft daarbij ook een zeer goede bereikbaarheid, producten kunnen namelijk snel via weg 
of spoorvervoer naar de klant getransporteerd worden. Dit komt de snelheid van de keten ten goede 
wat een steeds grotere vereiste wordt van de klant. Het KOOP komt op bovenstaande manier op 
nummer 4 te liggen: produceren op order. De klant kan hierbij ook het product eventueel naar wens 
aanpassen, dit biedt een extra service. 
Wanneer de grondstoffen dichtbij geproduceerd worden zorgt dit voor een meer flexibele keten, er 
hoeven namelijk geen grote afstanden in de distributie te worden afgelegd. Daarom zou in een ideale 
situatie een producent van 3D-grondstof zich ook in de Westas vestigen, in figuur 6 is aangeven op 
welke plek in de keten dit is. Voordeel hiervan is dat het voor de fabrikanten goedkoper wordt om aan 
grondstoffen te komen en dat deze ten allen tijde beschikbaar zijn. Ook zou op de manier het cradle to 
cradle principe toegepast kunnen worden. Retourstromen van de klant kunnen door afvalverwerkers 
weer naar de grondstoffabriek worden gebracht waaruit dan weer opnieuw grondstof voor de 3D-
printer kan worden gemaakt.  

2.5 Wat is er in de toekomst nodig om de ontwikkeling van nichemarkt 
producten te produceren met 3D-printers te benutten? 

Het blijkt uit de beschrijving hierboven dat 3D-printen een kans biedt voor de Westas. Maar om dit 
werkelijk te kunnen benutten zullen er een aantal faciliteiten moeten komen. In deze paragraaf zal 
daarom worden uitgelegd wat voor organisaties en samenwerkingsverbanden noodzakelijk zijn om dit 
te realiseren. Daarbij zal er ook een beschrijving van clusters plaats vinden en voor welke clusters deze 
ontwikkelingen dit een kans biedt. 
 

2.5.1 Grondstofaanvoer 

In de grondstofaanvoer zal er een verschil worden gemaakt tussen Schiphol en Port of  Amsterdam 
 
Schiphol 
Schiphol zal in dit scenario noodzakelijk zijn voor de toevoer van de duurdere grondstoffen voor de 3D-
printers. Deze logistiek zal snel en betrouwbaar moeten zijn anders komt dit niet ten goede aan de 
supply chain.  
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Port of Amsterdam 
De haven van Amsterdam is groot in bulkgoederen17, deze expertise kan gebruikt worden voor het 
importeren voor de ruwe grondstoffen voor 3D-printing. De haven van Amsterdam kent aan de 
Westkant nog relatief veel ruimte wat gebruikt kan worden volgens Dhr Egbertsen. Hier gelden nog 
ruime milieu en geluidseisen waardoor dit een geschikte plek is om de bulk te verwerken naar 
grondstoffen voor 3D-printers. 
 

2.5.2 Welke clusters zijn nodig voor een optimale uitbuiting van 3D-printing in de 
Westas? 

Om te kijken welke cluster nodig zijn in de Westas en voor welke clusters dit een kans biedt zal er eerst 
gekeken moeten worden naar welke clusters er op dit moment zijn. Hierbij worden alleen de clusters 
aangegeven die betrekking hebben op de niche markt.  De sterk aanwezige clusters in de Westas zijn: 
Logistiek, Aerospace, food&flowers, life sciences, en high tech. De clusters die opereren in 
nicemarkten en betrekking hebben op 3D-printen zijn aerospace en high tech.  
 
Voor welke clusters biedt dit een kans? 
Voor de cluster ‘automotive’ biedt het 3D-printen in de Westas een kans. Dit is dan niet zozeer voor 
het produceren zelf, maar wel voor ‘spareparts’. Producenten hoeven deze namelijk niet meer op 
voorraad te hebben, maar de klant heeft alsnog snel het product tot de beschikking. Van een 
conventioneel DC vindt hier dan ook een verandering plaats naar een productielocatie met een 
‘virtueel’ magazijn. De enige voorraden die nodig zijn, zijn grondstoffen. Deze liggen dichtbij bij de 
producent hiervan. In figuur 7 is weergegeven hoe de grondvorm hiervan is. Het nieuwe DC hoeft 
alleen de printcapaciteit in de gaten te houden, hier ontstaat dan ook het virtuele DC. Er kan op deze 
manier op afstand naar de klant gecommuniceerd worden hoeveel capaciteit er nog is, wanneer deze 
er niet meer is wordt de order doorgeschoven naar de volgende dag. De printers kunnen echter  s 
’nachts doorgaan want deze hebben geen besturing nodig. De klant heeft daarom de order de 
volgende dag vroeg ontvangen.  

 
Figuur 7: Grondvorm virtueel DC 

 

                                                      
17

 http://www.portofamsterdam.nl/Ned/business/natte-en-droge-bulk.html 
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2.5.3 Samenwerking bedrijven en ontwerpkantoren 

Voordat bedrijven al de producten kunnen printen, moeten deze wel ontworpen worden. Deze 
ontwerpen moeten anders gemaakt worden dan conventionele ontwerpen. Ook zijn er andere 
ontwerpvormen mogelijk, dit kan er voor zorgen dat producten kwalitatief beter worden. Zo kunnen 
er nu al vleugels van een vliegtuig geprint worden die net zo sterk, maar twee keer zo licht zijn18. Door 
deze nieuwe manier van ontwerpen zullen bedrijven eerder ontwerpkantoren inschakelen die hier 
gespecialiseerd in zijn. Wanneer deze aangetrokken kunnen worden tot de Westas zal hier ook een 
nieuwe clustering ontstaan, namelijk 3D-printing. 
 

2.5.4 Gesloten cirkel grondstof-eindproduct-recycling 

Zoals al eerder beschreven is biedt ook recycling de Westas een kans. Anders dan bij massaproductie 
worden bij nichemarkten vaak duurdere grondstoffen gebruikt. Er kan hier daarom veel gewonnen 
worden door deze producten te recyclen. De Westas zal daarom een recycle bedrijf moeten 
aantrekken die zich hierin wilt specialiseren, ook zou dit een onderdeel kunnen zijn van de fabriek die 
grondstoffen voor 3D-printing maakt. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door verschillende 
organisaties te laten samenwerken, hoe dit kan wordt in het stuk hieronder beschreven. 
 

2.5.5 Welke organisaties kunnen bijdragen om 3D-printen in nichemarkten een 
succes te laten worden in de Westas? 

Er zijn al meerdere organisaties in de Westas betrokken die van de Westas een economisch succes 
willen maken. Ook kan dit zijn als onderdeel van een gebied, bijvoorbeeld metropoolregio Amsterdam. 
Wanneer een aantal organisaties kunnen samenwerken om bepaalde faciliteiten aan te bieden in het 
gebied en ook bedrijven door middel van acquisitie in dit gebied te laten huisvesten dan kunnen deze 
ontwikkelingen een succes worden.  

2.6 Scenario 3: 3D-printen wordt gebruikt bij de consument thuis. 
Een van de mogelijke toekomstbeelden van 3D-printen is het produceren van producten door 
consumenten thuis. In dit scenario zal er worden uitgegaan dat ongeveer 60 à 80% van de bewoners 
van het Westasgebied thuis een 3D-printer hebben staan. Er zal ook worden uitgegaan dat de printers 
substantieel sneller zijn dan de huidige printers, zo’n 10 à 15 keer sneller. Tevens zal er vanuit worden 
gegaan dat de grondstoffen in de Haven van Amsterdam aankomen, daar bewerkt worden en naar een 
aantal speciaal ingerichte verkoopwinkels aangeleverd zal worden.  

2.6.1 Aanvoer grondstoffen 
Bij het thuis produceren  van producten met een 3D-printer zullen er veel grondstoffen nodig zijn. 
Deze grondstoffen zijn op te splitsen in verschillende delen. Ten eerste zijn er de grondstoffen die 
geïmporteerd moeten worden, omdat deze op aardoliebasis zijn (plastic). Deze grondstof zal als bulk 
aangevoerd moeten worden, en met grote schepen op de plaats van bestemming moeten komen. Op 
de aangewezen locatie zal dit bulk gelost en opgeslagen moeten worden voor verdere verwerking en 
distributie. De grondstoffen die als bulk worden aangeleverd zullen nog niet geschikt zijn voor 
distributie naar de winkels. De bergen met plastic zullen aangepast moeten worden zodat deze stoffen 
gebruikt kunnen worden in de 3D-printers. De printers gebruiken deze grondstoffen als lange kabels 
plastic die opgerold zijn. Deze rollen zullen dus lokaal gemaakt moeten worden.  
 
De tweede is hergebruikt plastic. Dit plastic kan lokaal gesourced worden (of uit de winkels met een 
speciaal inleverpunt) en verwerkt moeten worden om weer geschikt te zijn als grondstof. Deze optie is 
belangrijk voor de Westas, aangezien dit een enorme impuls geeft aan de duurzaamheid van het 

                                                      
18

 Interview met Hendrina Ritsema 
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gebied. Het gebruikte plastic zal door een verwerkingsinstallatie vlakbij de haven verwerkt worden 
totdat het weer beschikbaar is om verder verwerkt te worden tot grondstof. Er is voor deze locatie 
gekozen omdat het ingeleverde materiaal met de lege vrachtwagens weer terug kan naar de 
verwerkingsinstallatie. Zo wordt de beladingsgraad van de vrachtwagens hoger.  

2.6.2 Ontwerpen 

In dit scenario zullen consumenten twee mogelijkheden hebben om hun ontwerpen op te halen en uit 
te printen.  

- Eigen ontwerpen 
De consument kan eigen ontwerpen maken en uitprinten. De consument heeft thuis op de 
computer software staan waarmee productontwerpen gemaakt kunnen worden. Dit vereist 
veel kennis van de consument, en zal daarom niet heel vaak voorkomen. Er is echter wel een 
kans voor bedrijven die speciale cursussen aanbieden. Deze bedrijven kunnen hierop inspelen 
door avondcursussen 3D-ontwerpen aan te bieden. Dit zal waarschijnlijk gebeuren in stedelijke 
gebieden zoals Amsterdam Nieuw-West, Sloterdijk, Haarlem en Zaandam. 

 
- Ontwerpen van derden 

De andere mogelijkheid voor consumenten is het kopen of huren van ontwerpen. Dit kan bij 
gespecialiseerde websites die zich louter richten op het aanbieden van ontwerpen aan 
consumenten. Hierbij kan men denken aan ontwerpen voor huis tuin en keuken gebruik. Dit 
biedt ook een kans aan de regionaal aanwezige Datahubs, waar bedrijven hun servers kunnen 
neerzetten om zo snel toegang te kunnen bieden aan de ontwerpen.  

2.6.3 Recycling 

Producten die door consumenten thuis geproduceerd zijn kunnen na het eind van hun levensduur 
weer worden ingeleverd om tot grondstof verwerkt te worden. De meest waarschijnlijke manier 
waarop dit plaats kan vinden zal vooral zijn dat er inleverpunten worden opgezet. Deze inleverpunten 
worden door consumenten gevuld met kapotte producten of producten die niet meer gebruikt 
worden. Recycle-bedrijven kunnen hierbij een verdienmodel toepassen door de producten weer 
geschikt te maken als grondstof en deze weer te verkopen aan de grondstofleveranciers. 

2.6.4 Hoe verandert de logistieke keten van bedrijven? 

In het geval van thuisproductie zal de logistieke keten van vele bedrijven totaal veranderen. Er zijn 
bedrijven die niet meer levensvatbaar zullen zijn doordat hun producten zo goed als niet meer gekocht 
zullen worden. Deze bedrijven zullen ervoor moeten kiezen een ander productpallet aan te bieden, of 
vooral exclusievere producten aan te bieden. Tevens zijn er ook bedrijven die wel kunnen profiteren 
van deze trend, bijvoorbeeld supermarkten. Zij kunnen hun assortiment uitbreiden met grondstoffen 
voor 3D-printers, zodat klanten die boodschappen doen in hun winkel ook meteen grondstoffen 
kunnen inkopen. 

2.6.5 Voorbeeld eigen productie thuis 

Een voorbeeldproduct wat thuis kan worden uitgeprint is bijvoorbeeld een reserveonderdeel wat 
vervangen moet worden. Een consument thuis heeft een kinderwagen, waarvan helaas door een te 
hoge drempel een aansluitstuk van het achterwiel afgebroken is. De klant kan ervoor kiezen om met 
de fabrikant contact op te nemen ter reparatie, maar kan ook thuis het onderdeel zelf uitprinten. De 
eigenaar logt op zijn computer in op de site van de fabrikant, en vraagt het ontwerp van het onderstel 
op. De fabrikant stuurt gratis het ontwerp naar de klant, die vervolgens het ontwerp naar de printer 
stuurt. Na een paar minuten is het onderdeel uitgeprint en kan het gemonteerd worden. Na maar 
liefst 20 minuten sinds het onderdeel af is gebroken, is er al een nieuw onderdeel op gemonteerd 
zodat de overlast beperkt is gebleven. 
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2.7 Wat is er in de toekomst nodig om deze ontwikkeling optimaal uit 
te buiten? 

Om in de toekomst deze ontwikkeling optimaal uit te kunnen buiten, zijn er een handvol bedrijven 
nodig om productie thuis bij consumenten met 3D-printers te bewerkstelligen. Hierbij moet gedacht 
worden aan voldoende bedrijven die 3D-printers aanbieden, bedrijven die ontwerpen aanbieden 
(zowel fabrikanten van normale producten als bedrijven die puur alleen ontwerpen aanbieden) en 
bedrijven die genoeg grondstoffen kunnen aanbieden aan consumenten.  

2.7.1 Grondstoffenaanvoer 

Grondstoffen zullen uit het buitenland geïmporteerd worden. Aangezien deze grondstoffen een lage 
waardedichtheid hebben en uit grote volumes bestaat, zullen deze grondstoffen per schip worden 
aangevoerd. Hierbij ligt meteen een enorme kans voor “bulkhaven” Amsterdam, die erom bekend 
staat dat hier een groot aandeel van zijn pallet bestaat uit bulk. De grondstoffen zullen hier gelost 
worden en wachten op verdere behandeling en transport naar bedrijven die de grondstof aanbieden. 
Hierbij kunnen verschillende vormen worden gekozen. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk het 
aanbieden van grondstoffen in aparte winkels, waar een breed assortiment van verschillende stoffen 
en kleuren te vinden zal zijn. Een andere mogelijkheid is het aanbieden van grondstoffen in 
bijvoorbeeld supermarkten, die hun assortiment kunnen verbreden door ook grondstoffen aan te 
bieden voor hun klanten.  

2.7.2 Rol van de haven 

De haven van Amsterdam voorziet in dit scenario voor grondstoffen. De belangrijkste functie van de 
haven is het ontvangen en opslaan van deze grondstoffen. De grondstoffen zijn echter nog niet 
geschikt om direct naar de klant te transporteren. Hiervoor zal nog een proces plaats moeten vinden 
wat ervoor zorgt dat de stof klaar voor gebruik is in het productieproces. Hiervoor zullen een aantal 
bewerkingen moeten plaatsvinden, wat het beste plaats kan vinden in de haven zelf. De verdere 
distributie en het klaarmaken van de stof, is te zien op de volgende bladzijde bij figuur 8. Hierbij is ook 
meteen de recyclestroom opgenomen die bij punt 2.6.6. verder uitgelegd zal worden. In de grondvorm 
is verder te zien dat er twee verschillende soorten distributie richting klant zijn opgenomen richting de 
consument, namelijk naar winkels die enkel grondstoffen verkopen, en naar ander soort groothandels 
(in dit voorbeeld supermarkten) die ook de grondstoffen aanbieden. In figuur 8 is deze grondvorm 
weergegeven. 

 
Figuur 8: Grondvorm 3D-print consument 
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2.7.3 Rol van de luchthaven 

De rol van de luchthaven in thuisproductie binnen de Westas zal klein zijn. Vrachtvervoer per vliegtuig 
staat per definitie voor producten met een grote waardedichtheid. Echter, producten die per massa 
geproduceerd worden hebben bijna altijd een lage waardedichtheid en zijn dus onaantrekkelijk om per 
vliegtuig vervoerd te worden. Ook zijn de vele grondstoffen die benodigd zijn bij productie thuis bij de 
consument onaantrekkelijk om per vliegtuig naar het gebied te vervoeren.  

 

2.7.4 Welke sectoren zijn nodig in de Westas voor optimale uitbuiting? 

Om te kijken welke clusters  benodigd zijn in de Westas en voor welke clusters dit een kans biedt zal er 
eerst gekeken moeten worden naar welke clusters er op dit moment zijn. De sterk aanwezige clusters 
in de Westas zijn: Logistiek, Aerospace, food&flowers, life sciences, en high tech. De clusters worden 
echter bij het thuis produceren niet gebruikt, en zullen daardoor de eigen positief behouden binnen 
dit scenario.  

 

2.7.5 Samenwerking bedrijven en ontwerpkantoor 

Bedrijven die met massaproductie werken hebben meestal eigen ontwerpen. Hier kan in de toekomst 
echter verandering in komen door een ontwerpkantoor in te richten waar bedrijven gemaakt van 
kunnen maken. Het ontwerpkantoor maakt standaardontwerpen die voor elke fabrikant beschikbaar 
zijn. Het voordeel hiervan is dat bedrijven zelf geen dure ontwikkelingskosten hoeven te maken en 
slechts voor het gebruik van een ontwerp hoeven te betalen. 

2.7.6 Gesloten cirkel grondstof-eindproduct (recycling) 

Zoals eerder gezegd is duurzaamheid van groot belang in de toekomst. Mede door de opwarming van 
de aarde is dit onderwerp steeds belangrijker geworden in binnen- en buitenland. Het hergebruik van 
grondstoffen (hetzelfde principe als Cradle-to-Cradle) is met 3D-printen mogelijk. Uitgeprinte 
producten die aan het eind van hun levenscyclus zijn, of beschadigde producten die niet meer gebruikt 
kunnen worden, kunnen ingezameld worden en middels verwerkingsprocessen weer geschikt gemaakt 
worden tot grondstoffen. Deze grondstoffen kunnen weer gebruikt worden bij het printen van andere 
producten. Bedrijven zoals Van Gansewinkel kunnen hierbij een belangrijke speler worden. Ze kunnen 
hierbij verdienmodellen opzetten waardoor er beter met recycling omgegaan zal worden. In figuur 8 is 
te zien dat de grondstoffen direct bij de producent aangeleverd kunnen worden. De producent betaald 
dan de leverancier van deze gerecyclede grondstoffen. 

 

2.7.7 Welke organisaties kunnen bijdragen aan dit succes? 

Er zijn verschillende organisaties benodigd om dit scenario tot een succes te kunnen laten komen. om 
deze organisaties duidelijk in beeld te krijgen, is het nodig om het scenario in een aantal onderdelen te 
verdelen, en vervolgens per onderdeel te bekijken wat er nodig is. 

- Grondstoffen 
Bij het onderdeel grondstoffen zijn de Haven van Amsterdam, verwerkingsbedrijven 
grondstoffen (nog op te richten) van belang.  

 
- Recycling 

Spelers als Van Gansewinkel kunnen dankzij hun kennis en expertise binnen dit gebied een 
belangrijke speler worden binnen het recyclen.  
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- Overkoepelend kenniscentrum 
Een overkoepelend kenniscentrum kan het scenario helpen door kennis aan te bieden aan alle 
partijen. Hierbij moet gedacht worden aan advies over grondstoffen, de verwerking daarvan, 
en een eventuele onderhandelingsfunctie bij het inkopen van de grondstoffen in het 
buitenland. Voor consumenten kan dit kenniscentrum cursussen aanbieden voor het thuis 
ontwerpen van producten. 

2.8 Conclusie scenario’s 
 

Om een degelijke conclusie te geven voor de mogelijke scenario’s, moeten deze per stuk worden 
doorlopen. Dit zal gebeuren naar de waarschijnlijkheid van de scenario’s in welke tijdsvolgorde deze 
zullen plaatsvinden. 
Als allereerste zal het produceren voor een nichemarkt plaatsvinden. Dit zal gebeuren omdat dit 
scenario vanuit de huidige economische situatie het meeste investeringen kan behalen en daardoor 
waarschijnlijker zal zijn. Dat komt vooral omdat de toepassingen van het produceren voor een 
nichemarkt geschikt is voor dure producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de medische industrie, met 
het printen van bijvoorbeeld gebitsprotheses en hartkleppen. De medische industrie heeft veel ruimte 
voor innovatie, en door het laten printen van deze producten kan veel kostenbesparingen met zich 
meebrengen. Tevens is er ook de aerospace industrie, die dure spareparts pas hoeft uit te printen 
wanneer deze benodigd zijn, hetgeen kostenbesparingen op bijvoorbeeld opslag met zich meebrengt.  
Het scenario wat daarna plaats kan vinden is het massaproduceren van producten. Dit kan echter 
alleen plaatsvinden wanneer dit productieproces via 3D-printers vele malen sneller kan gaan, hetgeen 
voor simpele producten pas na een lange innovatieslag mogelijk zal zijn. Tot die tijd is massaproductie 
op de traditionele manier (bijvoorbeeld met mallen waar plastic in gegoten wordt) een stuk sneller en 
vooral goedkoper. Een voorbeeld wat hierbij te stellen is Lego. Lego wordt traditioneel gegoten in 
speciale matrijzen, met duizenden blokjes tegelijk. Als deze blokjes allemaal stuk voor stuk met een 
3D-printer gemaakt zouden worden, dan zou dat een stuk kostbaarder en tijdrovender zijn.  
Het laatste scenario, produceren thuis bij consumenten, zal naar alle waarschijnlijkheid pas als laatste 
op de tijdlijn plaatsvinden. Dit omdat de technieken nog redelijk in hun kinderschoenen staan en de 
consumenten thuis nog niet de mogelijkheden zien van een eigen printer bij zichzelf thuis. Dit zal pas 
plaatsvinden als de eerdere scenario’s volledig zijn uitgebuit binnen de Westas, het voor consumenten 
economisch haalbaarder is en er meer toepassingen voor consumenten beschikbaar zijn. 
 

Massaproductie door 3D-printers: Langzaam 

Printen bij consumenten thuis Duur 

3D-printen voor een nichemarkt Investering snel terugverdienen 

 
Het scenario wat dus het waarschijnlijkst gaat gebeuren in de toekomst is het produceren voor een 
nichemarkt. Hiervoor zijn verschillende branches benodigd, en moet er een goede relatie ontstaan 
tussen de koppeling van deze branches en de gebieden binnen de Westas. In hoofdstuk 3 zal dit 
scenario concreet worden uitgewerkt met daarbij een inrichting van 3D-printen in de Westas. 
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3. Nichemarkt in de Westas 

3.1 Inleiding 
Uit hoofdstuk 2 is gebleken dat de eerste en beste kansen voor 3D-printen liggen voor productie van 
nichemarkt producten in de Westas. Omdat de hoofdvraag  is dat de Westas innovatief, economisch fit 
en vitaal behouden moet blijven zal er bij het produceren van kleine aantallen geen oplossing liggen. Er 
zal daarom gewerkt moeten worden met producten die van waarde zijn. Dit zullen producten moeten 
zijn waar een hoge kenniswaarde aan vast zit, evenals een hoge productwaarde (hoge 
waardedichtheid). Ook zal 3D-printen een middel moeten zijn om sterker te worden in een bepaald 
cluster en niet nieuwe clusters aan hoeft te trekken. Clusters waarbij 3D-printing een kans biedt om 
sterker te worden zijn Life Sciences & Health en Aerospace.

 19
  

 

3.2 Kans voor de Westas 
Wanneer het excelleren in een bepaald cluster door middel van 3D-printing het doel is wat wordt 
gesteld in de Westas, kan de Westas innovatief en economisch sterk worden. Op deze manier kan 
namelijk ook een wisselwerking optreden tussen luchthaven en zeehaven. Tevens zullen er “shared 
services” kunnen plaatsvinden. Grondstoffen zullen namelijk binnenkomen via de haven in bulk of 
containers en duurdere grondstoffen kunnen per vliegtuig komen, dit wordt beschreven in het vorige 
hoofdstuk. De wisselwerking kan vervolgens optreden omdat de producten hier worden gemaakt, en 
vervolgens via het vliegtuig getransporteerd kunnen worden door Europa of misschien wel de wereld. 
Om een concrete invulling te geven in de Westas op het gebied van 3D-printing in nichemarkten zal als 
voorbeeld het Life Science and Health cluster worden gebruikt. Hiervoor wordt gekozen omdat deze 
markt een groeimarkt is waarbij kansen liggen in de maakindustrie. Ook liggen hierbij nog veel 
uitbreidingsmogelijkheden omdat straks alle ‘spareparts’ van het menselijk lichaam geprint zullen 
worden. Het product wat bij het cluster Lifescience and health zal worden gebruikt als voorbeeld zijn 
gebitsprothesen. Dit kan als kapstok worden gebruikt voor alle andere ‘spareparts’ van het menselijk 
lichaam. Verwacht wordt namelijk dat op den duur een groot deel van het menselijk lichaam geprint kan 
worden met de 3D-printer. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het uitprinten van oren en neuzen voor 
slachtoffers van branden. 
 
Als eerst zal in dit hoofdstuk een beschrijving worden gegeven van het Life Science and Health cluster, 
en wat hiervan de status op dit moment in de Westas is. Daarbij zal een huidige grondvorm geschetst 
worden, een belangrijke methode binnen de logistiek. Vervolgens wordt gekeken wat er zal veranderen 
in deze grondvorm wanneer het productieproces vorm kan worden gegeven met de 3D-printer. In de 
nieuwe grondvorm zal met behulp van verschillende methoden de concrete plaatsing van de 
verschillende processen in de Westas worden gegeven.  De methoden die zullen worden gebruikt zijn:  
 

1. Gewogen factorscore methode 
Deze methode zorgt ervoor dat verschillende belangrijke onderdelen voor de selectie van een 
terrein gewogen worden, en een score krijgen. Deze methode zorgt ervoor dat er een 
weloverwogen beslissing word gemaakt met betrekking tot gebieden. 

2. PQRST-sleutel 
Deze methode gaat over het ontwerpen en verbeteren van goederenstromen, voor zowel 
bestaande als nieuw in te richten terreinen. 

3. SHA 
Met deze analyse kan men onderzoeken welke handelingen bij elke stap van het proces 
uitgevoerd dienen te worden. 

4. SLP 
Met deze analyse kan gekeken worden wat de meest efficiënte lay-out voor een 
productielocatie is. 

                                                      
19

 Interview SADC Peter Joustra & Jorben Hendriksma 
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3.3 Inleiding Life sciences & Health 
Op dit moment is de Life Sciences & Health cluster binnen de Westas sterk vertegenwoordigd. Het 
heeft aldus eigen zeggen de grootste concentratie van kennis en onderzoek op het gebied van Rode 
Life Sciences.

20
 De kerncijfers van deze cluster zijn als volgt

21
: 

- 5.000 werknemers bij Rode Life Science bedrijven. 

- 6.700 Research & Development werknemers bij kennisinstellingen 

- Totale arbeidsomvang Rode Life Sciences (direct + indirect): 20.000 

- 369 Rode Life Sciences organisaties  

- 3 Scienceparken (AMC Medical Business Park, Science Park Amsterdam en Almere Medical 

Trade Park) 

- 3 Belangrijke projecten/initiatieven (Amsterdam BioMed Cluster, Life Sciences Center 

Amsterdam en Life Sciences Fund Amsterdam) 

De omvang van deze sector geeft aan dat dit een groot cluster binnen de Westas is. Met de vele 

universiteiten en kenniscentra, wordt enorm veel onderzoek gedaan naar ziektes, behandelingen en 

biomedische wetenschappen. De actuele doelstellingen van de metropoolregio Amsterdam is om de 

kennis die aanwezig is in de regio beter wordt vertaald naar economische bedrijvigheid. Of zoals de 

Cluster het zelf op zijn website beschrijft: “Het Amsterdamse Rode Life Sciences cluster is jong, 

volwaardig, nog niet internationaal toonaangevend, maar met grote potentie met name door sterke 

kennisbasis”. Deze conclusie die zij trekken, kan invulling geven aan de centrale vraag “Hoe kun je de 

Westas versterken zodat het een economisch sterk en innovatief gebied blijft?”. De cluster kan zich 

perfect mengen in de kennisvraag die aan de laboranten is gegeven, door 3D-printers te integreren 

binnen de cluster.  

Een van de vele toepassingen van 3D-printers binnen 
deze cluster kan het printen zijn van botten, prothesen 
en met de huidige technieken zelfs organen. Het is op 
dit moment zelfs mogelijk om verminkte slachtoffers 
van branden te helpen met het reconstrueren van 
neuzen en oren. De printer moet eind volgend jaar in 
het VU Medisch centrum in gebruik worden 
genomen

22
. De innovatie van 3D-printers heeft de Life 

Sciences & Health cluster dus enorm ver laten 
innoveren, hetgeen een van de doelstellingen was van 
deze cluster. Een meer praktischer voorbeeld voor het antwoord kunnen geven op de kennisvraag, is 
het maken van gebitsprothesen, wat hierna verder behandelt zal worden. In de figuur hiernaast staat 
dat er ongeveer 800.000 mensen met een tandimplantaat of prothese rondloopt. De processen die het 
maken van een gebitsprothese met zich meebrengt, kan in principe ook gebruikt worden voor het 
maken van botten of anderzijds producten die vervangen kunnen worden in het menselijk lichaam. 
Zoals voor bijvoorbeeld kunstheupen, waarvan er maar liefst 17.000

23
 per jaar worden gemaakt. Door 

de vergrijzing gaat dit zelfs verdubbelen. 
Van oudsher worden gebitsprothesen met de hand gemaakt. Een tijdrovende klus, waarbij veel 
handarbeid verricht moet worden. het hele proces van het maken van zo’n gebitsprothese is weergeven 
in bijlage 1, en precies de handelingen die vervangen kunnen worden door een 3D-printer, zijn op de 
volgende pagina weergegeven

24
.  

 
 

                                                      
20

 http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Life-Sciences 
21

 http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Life-Sciences/Facts-and-
figures 
22

 http://www.nu.nl/tech/3656279/vumc-gaat-3d-printer-gebruiken-bij-verminkte-brandwondpatienten.html 
23

 
http://www.io.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/IO/Samenwerken/Stagiair_of_afgestudeerde/Projectonderwijs/Ava
nced_Products/Projecten/1998/doc/artikel199805.pdf 
24

 
http://www.tandarts.nl/mondverzorging/behandelingen/hoe_wordt_een_kroon_op_een_implantaat_gemaakt 
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1. Het in kaart brengen van een gebit kan ook met een scanner/fotoapparaat gedaan worden, 

i.p.v. het maken van een gipsmodel. Het gipsmodel is benodigd om te kijken of de uiteindelijke 

implantaten bijvoorbeeld geen over/onderbeet veroorzaken. Dit kan met simulatiesoftware ook 

weergeven worden.  

2. In plaats van het met de hand maken van een prothese, kan deze ook door een 3D-printer 

worden uitgeprint, wat meteen ver binnen de foutmarge kan zijn. 

Door deze stappen voortaan geautomatiseerd uit te laten voeren door middel van computers en 3D-
printers, kan er veel tijd bespaard worden. De computer kan ten eerste een veel preciezer ontwerp 
ontwerpen door middel van simulatie en de complexe computerberekeningen die uitgevoerd kunnen 
worden. Daarnaast kunnen de ontwerpen voor de prothese/implantaat zeer secuur worden uitgeprint. 
Hierdoor zal er een precisieproduct ontstaan.   

3.4 Vernieuwde grondvorm 
Met een nieuwe productieketen zal er ook een nieuwe logistieke grondvorm ontstaan. De schematische 
ketenweergave is hier weergeven in figuur 9. Hierbij moet natuurlijk zoals eerder vermeld worden 
onthouden dat deze ketenweergaven in principe hetzelfde zou kunnen zijn voor ander soort prothesen, 
zoals bijvoorbeeld botten of andere lichaamsdelen. Per proces zal worden beschreven wat deze inhoudt 
en waar de locatie zal plaatsvinden. De koppeling per proces met partijen, clusters, partners en kennis  
staat in paragraaf 5. 
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via koerier
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3D- print 
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Figuur 9 - Schematische ketenweergaven prothesen 

3.4.1 Leverantie grondstoffen 
De grondstoffen zullen door de leveranciers per schip worden aangeleverd. Dit kan gebruikt plastic zijn, 
maar ook bioplastic wat gewonnen kan worden bij de landbouw. 
Voor het inkopen van grondstoffen is het belangrijk goede contracten te hebben met de leverancier. In 
bijlage 2 zijn verschillende methoden en analyses weergeven die weergeven hoe belangrijk het is om 
de juiste leverancier te kiezen, en hoe de relatie met deze leverancier moet zijn.  

3.4.2 Aankomst Schiphol  
Dure, specialistische grondstoffen zoals bijvoorbeeld titanium worden per vliegtuig aangevoerd. Dit kan 
zowel gebeuren als via reguliere vrachtvluchten als in combinatie met passagiersvliegtuigen. Zodra het 
vliegtuig geland is, zal deze gelost worden door het personeel van de luchthaven. Airplates met lading 
worden naar de cargogebouwen van Schiphol Cargo gebracht, alwaar ze in het systeem worden 
gebracht. Wanneer mogelijk worden de airplates afgebouwd en worden de spullen aangeboden aan de 
transporteur.  
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De spullen worden door een duurzame vrachtwagen zoals Siemens deze kan leveren opgehaald en 
naar de verwerkingsinstallatie gebracht. Hier zullen de grondstoffen in voorraad worden genomen en 
verwerkt worden wanneer het nodig is/ 

3.4.3 Aankomst Haven van Amsterdam (goedkopere, algemene grondstoffen) 
De grondstoffen die aankomen in de Haven van Amsterdam worden daar gelost door middel van een 
kraan. De grondstoffen worden vervolgens op de kade gelost alwaar ze naar de verwerkingslocatie 
worden gebracht. Voor dit onderdeel zijn een aantal analyses gemaakt. De eerste, de SLP-analyse, 
kunt u vinden in bijlage 3. deze analyse, de systematische layout planning, geeft weer welke processen 
bij elkaar geplaatst moeten worden om zo efficiënt mogelijk een inrichting te kunnen maken. de SHA 
analyse, te vinden in bijlage 4 en 5, is een systematische handlings analyse. Hier worden de 
eigenschappen van deze processen onderzocht. Als laatste is er de PQRST-sleutel analyse, te vinden 
in bijlage 6. In deze analyse wordt duidelijk weergeven wat er precies met de grondstoffen gebeurt 
binnen de locatie. Het gaat hierbij om het Product (wat voor soort product het is), Quantity (de 
hoeveelheid die in de stap van het proces gebruikt word), Route (wat voor route het product aflegt), 
System (wat voor soort systeem er gebruikt wordt in de stap van het proces, zoals bijvoorbeeld een 
vorklifttruck of weegschaal) en als laatste de Time (wanneer de stap van het proces precies plaatsvind). 
Na deze analyses, die ook gelden voor verdere stappen van de grondvorm, kan in principe begonnen 
worden met het precies ontwerpen van de locatie. Dit zal echter buiten beschouwing worden gelaten, 
aangezien dit meer een bouwtechnische in plaats van een logistieke kant van het onderzoek is. 
 
Locatie van de haven 
Veel havengebieden in de haven van Amsterdam zitten al vol, er is gekozen voor de haven van 
Amsterdam om deze sterk is in het afhandelen van bulk. Er is hier daarom al de kennis en kunde om 
deze activiteiten voor de grondstoffen te laten plaatsvinden. Een haven waar nog veel ruimte is voor het 
nieuwe concept is de Afrikahaven

25
. Zoals te zien in figuur 10 is hier nog veel ruimte voor ontwikkeling. 

 

 
Figuur 10: Afrikahaven

26
 

De Afrikahaven is het haven gebied wat het meest ten westen van Amsterdam ligt. Vanaf de 
Ruigoordweg of Westpoortweg (het ligt eraan welke plek wordt toegewezen door Port of Amsterdam) 
kan er snel doorgereden worden naar de nieuwe Westrandweg (A5). Dit zorgt ervoor dat er een goede 
ontsluiting is van het gebied op het wegennetwerk.  

                                                      
25

 Interview Jan Egbertsen (havenbedrijf Amsterdam) 
26

 Google Maps 
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3.4.4 Voorraad houden van ruwe grondstoffen 
Zodra alle ruwe grondstoffen zijn aangekomen bij de locatie, is het belangrijk om goed bij te houden wat 
de voorraadniveaus zijn. Het belang van goed voorraad houden van de ruwe grondstoffen is om aan de 
vraag te kunnen voorzien voor de verwerkingsinstallatie. Zodra de verwerkingsinstallatie een goede 
voorspelling kan geven over de hoeveelheid te gebruiken grondstoffen kan hiervoor een juiste planning 
gemaakt worden. met een “materials handling planning” kan duidelijk worden voorspeld wat hiervoor de 
juiste hoeveelheden. De MHP gaat uit van vier verschillende onderdelen, namelijk: 

1. What to order 

2. How much to order 

3. When to order 

4. When to schedule delivery 

Hierbij moet uiteraard vermeld worden dat de voorraadhoogtes zo efficiënt mogelijk worden ingepland. 
Dus er mag niet teveel voorraad zijn, want voorraad houden kosten ruimte en geld. Tevens is het 
handig om een veiligheidsvoorraad in te bouwen in het systeem, waardoor bij langere leveringstijden 
alsnog genoeg voorraad is. 
 
Voorraad houden van ruwe grondstoffen 
In de Afrikahaven waar ook de ruwe grondstoffen gelost worden is ruimte genoeg om ook een voorraad 
aan te houden van ruwe grondstoffen. Het zou ook niet efficiënt zijn om gelijk de goederen naar een 
andere locatie te transporteren. Daarbij komt ook kijken dat de grondstoffen verwerkt moeten worden tot 
3D-printbare grondstof, daarvoor is niet welke plaats mogelijk in verband met milieugrenzen. 

3.4.5 Het raffineren van ruwe grondstoffen naar grondstoffen geschikt voor de 3D-
printer. 

De ruwe grondstoffen die aangeleverd zijn zullen helaas nog niet geschikt zijn voor 3D-printers. 
Daarvoor moet de stof nog bewerkt worden tot het geschikt is voor gebruik. Daarvoor zal er een 
verwerkingsinstallatie moeten komen die de grondstoffen omzet. De stoffen zullen door middel van 
verschillende bewerkingen uiteindelijk tot een dun draadachtig materiaal moeten worden verwerkt, wat 
daarna om een haspel gerold zal worden. Voor plastic zal dit echter een stuk makkelijker gaan dan voor 
materialen zoals Titanium. De machines zullen specialistisch moeten zijn, en een output moeten 
hebben die het waard maakt om in de machines te investeren. Een term die voor dit soort productie 
wordt gebruikt is “flow manufacturing”. De stoffen die door de machine worden gemaakt, kunnen 
uiteindelijk voor heel Nederland gebruikt worden. Er zullen juiste planningen gemaakt moeten worden 
voor de productie. Dat kan echter alleen wanneer de vraag voor producten bekend is. Zodra deze vraag 
bekend is, kan er een productieplanning worden opgezet. Zo’n planning wordt ook wel een “Master 
Production Schedule” genoemd. Een goed uitgewerkt productieschema zal ervoor zorgen dat alle 
afdelingen binnen de organisatie precies weten hoeveel producten (grondstoffen) er beschikbaar zullen 
zijn, dat de afdeling verkoop altijd de juiste afspraken kan maken aan de inkopende partijen en dan de 
efficiëntie en accuraatheid van het bedrijf te allen tijde op het hoogste niveau zal zijn. Kritische prestatie 
indicatoren binnen deze stap van de logistieke keten zijn: 

1. Bezettingsgraad (uren gewerkt / beschikbare uren *100%) 

2. Efficiëntiegraad (daadwerkelijke productie/ normale productiecapaciteit *100%) 

Als deze KPI’s zo hoog mogelijk worden gehaald zal de installatie op zijn best draaien, en dus zoveel 
mogelijk geïnvesteerd kapitaal terugverdienen. 
 
Maken van printbare 3D-grondstof 
De ruwe grondstoffen liggen opgeslagen in de haven van Amsterdam. Omdat er bij dit belangrijke 
onderdeel van de keten het proces tot het maken van geschikte 3D-grondstof waarschijnlijk geluids-, 
stank-, en milieuoverlast geeft mag dit in veel gebieden niet. In de haven van Amsterdam wordt ruimte 
geboden voor soort fabricageprocessen. Daarom is de Afrikahaven een zeer geschikte locatie om ook 
deze processen te laten plaatsvinden. De ruwe grondstoffen liggen immers dichtbij en er is een goede 
ontsluiting op het wegennetwerk. De duurdere grondstoffen die vanuit luchthaven Schiphol worden 
aangeleverd kunnen ook snel op locatie zijn en dit zorgt ook niet voor hoge kosten. Dit gaat namelijk om 
minder grote hoeveelheden, die minder frequent getransporteerd zullen worden. Transportkosten zullen 
hierbij geen knelpunt zijn. 
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3.4.6 Voorraad grondstof gereed voor 3D-printer. 
Zodra alle grondstoffen verwerkt zijn, is er een gereed product. Deze producten zullen op locatie op 
voorraad gehouden moeten worden, alvorens ze naar klanten verstuurd worden. De producten zullen 
door middel van palletstellingen (zie figuur 11) op voorraad gehouden kunnen worden. de keuze voor 
deze stellingen is genomen omdat pallets hier gemakkelijk in- en uitgeladen kunnen worden.  
De producten zullen door middel van een 
“Warehouse management system” 
(WMS) altijd efficiënt in voorraad 
bijgehouden kunnen worden. ook de 
locaties van producten kunnen in dit 
systeem makkelijk worden bijgehouden. 
De keuze voor welk WMS systeem in 
gebruik gemaakt moet worden, zal echter 
niet aan bod komen bij dit onderzoek. 
 
Voorraad gereed grondstof t.b.v. 3D-
printer 
De voorraad grondstoffen die gereed is 
voor het printen met de 3D-printers zal 
ook in de haven komen te liggen. Er zal 
hier namelijk ook een magazijn komen de 
grondstoffen die gereed zijn, op de locatie 
van het printen zelf zal hier ook echter een voorraad van aanwezig zijn zodat de productie niet stil kan 
komen te liggen. 
 

3.4.7 Ontwerpen van producten 
Voor het ontwerpen van de prothesen of implantaten zijn er verschillende stappen nodig. Voor dit 
onderdeel van het proces van grondstof tot eindproduct gaan we ervan uit dat het opmeten van de klant 
zijn benodigde prothese of implantaat op locatie zelf door een arts of tandarts word gedaan. Dit kan 
simpelweg door foto’s te nemen zoals dat nu al gebeurd, namelijk door een röntgenapparaat. Dit 
apparaat is in staat om door middel van radiogolven exacte foto’s te maken van het gebit. de foto’s 
worden dan naar een specialistische locatie gestuurd alwaar deze worden geïnterpreteerd door 
medewerkers.  
Voor de nieuwe supply chain op het gebied van lifescience & health zal moeten worden gekeken wat de 
meeste geschikte locaties binnen de Westas zijn om de verschillende onderdelen te huisvesten. Zoals 
hierboven beschreven zullen de activiteiten m.b.t. het gereedmaken voor geschikte 3D-print grondstof 
plaatsvinden in de Afrikahaven. Voor de overige onderdelen: ontwerpen, printen en een kleine voorraad 
aanhouden, zal een andere locatie worden aangehouden. Deze locatie zal meer geschikt voor deze 
processen. Een methode die geschikt is voor het kiezen van een locatie is de gewogen factorscore 
methode. Deze methode geeft aan verschillende factoren van de gekozen locaties cijfers, deze cijfers 
zijn gegeven aan de hand van Kaartenboek wat SADC beschikbaar heeft gesteld. Vervolgens worden 
er gekeken hoe belangrijk elke factor wordt bevonden, aan deze factoren worden wegingen gegeven, 
sommige factoren zijn immers belangrijker dan andere factoren. Op deze manier kan voor de overige 
processen in de supply chain de beste locaties worden gevonden.  
 
Van de twaalf werklocaties die zijn beschreven in de bedrijventerreinenpaspoorten die beschikbaar zijn 
gesteld door SADC, zullen alleen de werklocaties worden gekozen waarbij het cluster lifescience & 
health al aanwezig is. Er is gekozen om de locatie bij het cluster te houden, zodat deze bedrijven elkaar 
kunnen versterken. Dit is noodzakelijk omdat de Westas op deze manier een pionier kan blijven in het 
3D-printen van ‘spareparts’ van het menselijk lichaam. 
 
Van de twaalf werklocaties zijn op deze manier vier locaties overgebleven, dit zijn: 

- Schiphol Rijk- Oude Meer 
- De Hoek 
- Business Park Amsterdam Osdorp 
- Airport Business Park Lijnden 

 

Figuur 11 - palletstelling 
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Voor deze vier locaties is de gewogen factorscore methode gebruikt, deze is terug te vinden in bijlage 7. 
De belangrijkste factoren die zijn meegenomen in de gewogen factorscore methode zijn: 

 Prijs 

 Bereikbaarheid 

 Modaliteiten 

 Interactie binnen clusters 

 Internationale interacties 

 Ontwikkelruimte 
In bijlage 8 staat de verantwoording van de wegingen die zijn gegeven aan de factoren. De uitkomst 
hiervan is dat Airport Business Park Lijnden de meest geschikte locatie is om de laatste processen van 
de vernieuwde supply chain plaats te laten vinden. In bijlage 9 is de kaart weergegeven van Airport 
Business Park Lijnden, een bijkomend voordeel is dat dit park direct aangesloten is op het 
hoofdwegennetwerk van Nederland en Schiphol is zeer snel te bereiken. In figuur 12 is dit te zien. 
 

 
Figuur 12: Airport Business Park Lijnden

27
 

3.4.8 Opmeten gegevens te printen product. 
Door middel van röntgenfoto’s kunnen verschillende soorten overzichtsfoto’s

28
 gemaakt worden van een 

gebit. het Orthopantomogram geeft hierbij een duidelijk beeld van de gehele kaak. Hier kunnen de 
artsen zien welk onderdeel van het gebit precies beschadigd en vervangen moet worden. voor de 
maatvoeringen gebruikt men vaak Röntgen-schedel-profiel foto’s, omdat deze precies de 
maatvoeringen kunnen laten zien. In de toekomst kan met een 3D-scanner het gebit in kaart worden 
gebracht, zodat de schadelijke röntgenfoto’s waarschijnlijk niet meer nodig zijn. De foto’s worden 
gebundeld en naar de onderzoek locatie verstuurd, alwaar deze door een team in behandeling worden 
genomen. De foto’s worden ontvangen en intern doorgestuurd naar de verantwoordelijken voor het 
ontwerpproces. 

3.4.9 Computerberekening t.b.v. ontwerp 
De foto’s worden in een computersysteem geladen wat de huidige stand van zaken kan simuleren. Zo 
kunnen expert in een 3D overzicht precies zien hoe het gebit van de patiënt er op dat moment uitziet, 
en kunnen de eerste simulaties worden uitgevoerd. Zo zal het gebied wat vervangen moeten worden 
door de medewerkers uitgewist worden, en door simulatie van de software opnieuw worden ingevuld. 
Ook zal de simulatiesoftware simuleren hoe het ontwerp zich houdt bij kauwen en de mond open of 
dichtdoen. Dit is van belang omdat er geen overbeet mag ontstaan, of dat de tong verwond kan raken. 

                                                      
27

 Google Maps 
28

 http://www.tandartsplein.nl/dossiers/bij-de-tandarts/rontgenfotos.html 
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3.4.10 Controle door medici 
De verschillende ontwerpen die de simulatie laat zien, worden beoordeeld door medici. Deze 
controleren of het ontwerp goed is gegaan, en of het ontwerp er goed uit ziet. Dit kan door middel van 
beoordeling vanaf het beeldscherm, maar ook door een proefdruk te maken. 
 

3.4.11 3D-print productie. 
De uiteindelijke productie van de prothesen of andere spareparts van het menselijk lichaam zal in het 
Westasgebied plaatsvinden. Aangezien de printers een dusdanige investering vereisen zal het 
merendeel van alle bedrijven geen financiële draagkracht hebben. Om alsnog het project te realiseren 
zal dus op een centrale locatie de productiefaciliteiten moeten worden aangelegd om het project tot een 
succes te brengen. Hiervoor zullen net als bij het inkoopplan van grondstoffen dezelfde stappen 
genomen moeten worden, die te lezen zijn bij voorgaand kopje “inkopen ruwe grondstoffen”. 
 
3D-print productie locatie 
Zoals bij de paragraaf ontwerpen van prothesen is beschreven komen de laatste onderdelen van de 
supplychain bij elkaar op één plaats. Het zou namelijk kostentechnisch niet mogelijk zijn om dit op 
meerdere locaties te doen en daarbij heeft dit ook geen meerwaarde. 

3.4.12 Voorraad producten. 
In principe zal elk onderdeel wat geprint wordt meteen verzonden worden naar klanten. Echter, er zijn 
ook producten die van tevoren uitgeprint dienen te worden en waar een kleine voorraad van gehouden 
dient te worden. voorbeelden van dit soort producten zijn standaardproducten zoals koppelstukjes en 
pinnen.  Aangezien dit kleine producten zijn, zal er niet veel magazijnruimte benodigd zijn. Dit kan 
makkelijk op dezelfde locatie plaatsvinden als het printen zelf. zodra een product gereed is, kan door 
middel van orderpicking de standaardproducten zoals de pinnen dit gebundeld worden met het net 
uitgeprinte product. 
 
Voorraad aanhouden gereed product locatie 
Er is hierbij gekozen om dit ook op dezelfde plek te doen als het ontwerpen en 3D-printen van de 
prothesen. Het gaat hier immers ook om een kleine voorraad, alles wordt gemaakt op basis van ‘make 
to order’. Er is daarom op deze locatie ruimte genoeg om deze kleine voorraad op te slaan. 

3.4.13 Exporteren via Schiphol. 
Er zal door de medische expertise die in dit gebied aanwezig is met 3D-printen een voorsprong zijn op 
het buitenland. Ook de specialistische 3D-printers staan in het Westasgebied. Daardoor zullen een flink 
aantal producten geëxporteerd worden naar het buitenland met het vliegtuig, aangezien deze producten 
zo snel mogelijk op plaats van bestemming moeten zijn. De producten die geprint zijn worden 
opgehaald door een externe logistieke partij, die de producten naar Schiphol brengt. Aldaar zullen deze 
producten op het vliegtuig worden geladen naar plaats van bestemming. Op het vliegveld van 
bestemming staan vervolgens andere logistieke partijen klaar om de producten naar de definitieve 
plaats van bestemming te brengen. 

3.4.14 Distribueren nationale markt, via koerier. 
Voor de nationale markt zullen de pakketten via een vervoerder plaats moeten vinden. Hiervoor zullen 
zogenaamde logistieke dienstverleners spelers aangetrokken worden. het houdt in dat een logistiek 
dienstverlener het gehele traject tussen productieplaats en plaats van bestemming voor zijn rekening 
neemt. Mede door de vele ervaring in het Westasgebied met logistieke activiteiten, is dit een gegronde 
keuze. Belangrijk zijn ook de verzekeringscontracten die moeten worden opgenomen, aangezien 
beschadigingen van het product tot grote problemen kan leiden, en zelfs tot imagoschade bij de 
producent. 

3.4.15 Van klant retour naar grondstoffenfabriek. 
De producten die zullen worden geprint met de 3D-printer hebben een bepaalde levenscyclus. Wanneer 
deze is afgelopen is het belangrijk om deze retourstromen op te vangen, de grondstoffen die in de 
producten zitten kunnen immers weer hergebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat ook het milieu gespaard 
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wordt, omdat er geen constante levering van nieuwe grondstoffen meer nodig is. Deze retourstromen 
zullen vooral in de nationale markt eenvoudig kunnen worden opgevangen, de centra waar de 
producten heen gestuurd worden kunnen deze vanuit de eindklant opvangen en weer retourneren. Dit 
zat zal door de logistiek dienstverlener uitgevoerd worden die ook de nationale markt bediend met 
nieuwe producten. 

3.5 Koppeling partijen, clusters, partners en kennis 
In onderstaande tabel staat er per proces in de keten wat de koppeling  is met partijen die nodig zijn, 
het werkgebied van bepaalde clusters, partners die kunnen bijdrage aan het proces en waar de kennis 
vandaan moet komen. In bijlage 10 is de onderbouwing hiervan te vinden. 
 

 
 
 
  

Koppeling partners, clusters en kennis
Schakel in keten partijen clusters Partners Kennis

Leverantie grondstoffen

Aanbieders van grondstoffen 

met juiste kwaliteit

zakelijke diensten

Financiele diensten

Econmische zaken

Siemens 

Inkopers met goede 

opleiding

Aankomst Schiphol

luchtvervoerders

Logistiek dienstverleners

Douane N.B.

Schiphol Cargo

Siemens Al aanwezig

Aankomst Haven van Amsterdam

Douane

Procesmedewerkers N.B. Port of Amsterdam Geschoolde medewerkers

Voorraad houden van ruwe grondstoffen

Aanbieders voorraadsystemen

Personeel ICT N.B.

Logistici 

Hogescholen

Universiteiten

Raffineren grondstoffen

Aanbieders raffineer machines  

medewerkers

Hightech

Financiele diensten Port of Amsterdam

Hogescholen

Universiteiten

Voorraad grondstof gereed voor printer

Aanbieders voorraadsystemen

Personeel ICT N.B.

Logistici 

Hogescholen

Universiteiten

Ontwerpenproces

Medici

systeembeheerders

ICT

Lifescience & Health Siemens

Hogescholen

Universiteiten

3D-print productie gekwalificeerd personeel

ICT

Lifescience & Health N.B.

Hogescholen

Universiteiten

Voorraad producten

Aanbieders voorraadsystemen

Personeel Logistiek N.B.

Logistici 

Hogescholen

Universiteiten

Exporteren via Schiphol Logistiek dienstverleners Logistiek Schiphol Cargo 

Logistici 

Hogescholen

Universiteiten

Distribueren nationale markt Logistiek dienstverleners Logistiek N.B.

Logistici 

Hogescholen

Universiteiten

Retourstroom Logistiek dienstverleners Logistiek N.B.

Logistici 

Hogescholen

Universiteiten
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3.6 Conclusie 
Voor de leverantie van de grondstoffen zijn een aantal analyses uitgevoerd waaruit blijkt dat een aantal 
processen bewaakt moeten worden. Uit de BIOCA analyse blijkt dat verschillende afdelingen 
verantwoordelijk zijn voor het beslissen en informeren over de inkoop richting het management. Er zal 
hierbij goed samengewerkt moeten worden. Uit de Kraljic-matrix blijkt dat de ruwe grondstoffen tot de 
routineproducten behoren maar dat de duurdere geavanceerde grondstoffen tot de hefboomproducten 
behoren. De leveranciers van deze grondstoffen moeten bewaakt worden zodat levering gegarandeerd 
is. Deze leveranciers zullen worden beoordeeld met een Z-score zodat er zekerheid bestaat of de 
leverancier financieel gezond is. 
 
In de haven Amsterdam komen de volgende processen van de supplychain: aankomst grondstoffen, 
opslag ruwe grondstoffen, opwaarderen ruwe grondstoffen en de voorraad opgewaardeerde 
grondstoffen. Voor deze locatie is gekozen omdat voor de aankomst in bulk in de haven zal zijn en 
daarbij zal er met milieu- en geluidsnormen gewerkt worden wat niet op elke locatie mogelijk is. Het 
tweede deel van de supply chain is gestationeerd op Airport Business Park Lijnden, met gebruik van de 
gewogen factorscore methode is voor deze locatie gekozen. De processen die hier zullen plaatsvinden 
zijn: ontwerp, 3D-print productie prothesen, kleine voorraad gereed product en de verzending richting 
nationale markt en internationale markt. In figuur 13 is de geografische weergave van de nieuwe 
supplychain afgebeeld. 
 

 
Figuur 13: Geografische weergave nieuwe suppychain 
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4. Conclusie en Aanbeveling 

4.1 Conclusie 
3D-printing is niet langer een hype maar begint een serieuze trend te worden. De ontwikkelingen gaan 
zeer snel en steeds meer consumenten hebben thuis ook een 3D-printer staan. Er is in de Westas al 
een netwerk van consumenten met 3D-printers die hun printerdiensten verhuren aan mensen die er 
gebruik van willen maken. Het printproces zelf is vrij ingewikkeld en daar is dan ook enige kennis over 
benodigd. Op het gebied van bedrijven en 3D-printers gebeurd niet erg veel in de Westas, alleen in het 
aerospace cluster worden er onderdelen gemaakt. 
 
Qua ontwikkelingen in de Westas m.b.t. 3D-printing zijn een aantal scenario’s mogelijk die in de 
toekomst zullen plaatsvinden. Er wordt verwacht dat elk scenario uiteindelijk zal plaatsvinden maar in 
en bepaalde volgorde. Als allereerste zal het produceren voor een nichemarkt plaatsvinden. Dit zal 
gebeuren omdat dit scenario vanuit de huidige economische situatie het meeste investeringen kan 
behalen en daardoor waarschijnlijker zal zijn. Dat komt vooral omdat de toepassingen van het 
produceren voor een nichemarkt geschikt is voor dure producten.  
Het scenario wat daarna plaats kan vinden is het massa produceren van producten. Dit kan echter 
alleen plaatsvinden wanneer dit productieproces via 3D-printers vele malen sneller kan gaan, hetgeen 
voor simpele producten pas na een lange innovatieslag mogelijk zal zijn. Tot die tijd is massaproductie 
op de traditionele manier  een stuk sneller en vooral goedkoper.  
Het laatste scenario, produceren thuis bij consumenten, zal naar alle waarschijnlijkheid pas als laatste 
op de tijdlijn plaatsvinden. Dit omdat de technieken nog redelijk in hun kinderschoenen staan en de 
consumenten thuis nog niet de mogelijkheden zien van een eigen printer bij zichzelf thuis. Dit zal pas 
plaatsvinden als de eerdere scenario’s volledig zijn uitgebuit binnen de Westas, het voor consumenten 
economisch haalbaarder is en er meer toepassingen voor consumenten beschikbaar zijn. 
 
3D-printing in nichemarkten biedt voor bepaalde clusters een grote kans, het cluster wat hier het 
meeste van zal kunnen profiteren is lifescience & health. Alle onderdelen van het menselijke lichaam, 
eigenlijk simpelweg ‘spareparts’ kunnen in de toekomst door de kennis en kunde hier geprint worden 
met 3D-printers. Daarbij zijn ook luchthaven en zeehaven van essentieel belang om een juiste aanvoer 
van grondstoffen en afvoer van producten snel en tegen zo laag mogelijke kosten te kunnen realiseren. 
Eerst zal hiervoor een slimme leveranciers selectie gemaakt worden zodat deze grondstoffen bij 
hoogwaardige en betrouwbare leveranciers vandaan komen. Voor de leverantie van de grondstoffen 
zijn een aantal analyses uitgevoerd waaruit blijkt dat een aantal processen bewaakt moeten worden. Uit 
de Kraljic-matrix blijkt dat de ruwe grondstoffen tot de routineproducten behoren maar dat de duurdere 
geavanceerde grondstoffen tot de hefboomproducten behoren. De leveranciers van deze grondstoffen 
moeten bewaakt worden zodat levering gegarandeerd is. Deze leveranciers zullen worden beoordeeld 
met een Z-score zodat er zekerheid bestaat of de leverancier financieel gezond is. 
 
Voor een concrete invulling hiervan in de Wetas is het belangrijk om alle onderdelen van de supply 
chain te beheersen en slim een invulling in de Westas te geven. 
In de haven Amsterdam komen de volgende processen van de supply chain: aankomst grondstoffen, 
opslag ruwe grondstoffen, opwaarderen ruwe grondstoffen en de voorraad opgewaardeerde 
grondstoffen. Voor deze locatie is gekozen omdat voor de aankomst in bulk in de haven zal zijn en 
daarbij zal er met milieu- en geluidsnormen gewerkt worden wat niet op elke locatie mogelijk is. Het 
tweede deel van de supply chain is gestationeerd op Airport Business Park Lijnden, met gebruik van de 
gewogen factorscore methode is voor deze locatie gekozen. De processen die hier zullen plaatsvinden 
zijn: ontwerp, 3D-print productie prothesen, kleine voorraad gereed product en de verzending richting 
nationale markt en internationale markt. 
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4.2 Aanbeveling 
Na het onderzoek zullen een aantal organisaties verder moeten gaan om deze kans voor de Westas te 
benutten zodat de Westas een pionier is op het gebied van 3D-printing in het cluster lifescience & 
health. Een aantal partners die zijn aangesloten bij het project kunnen zorgen dat 3D-printing wordt 
opgepakt in de Westas, hieronder zal per organisatie worden beschreven welke bijdrage hieraan 
geleverd kan worden. 
 

• Port of Amsterdam: De haven van Amsterdam zal moeten kijken wat de beste locatie is voor 
het eerste gedeelte van de supply chain. Er zal ook sprake zijn van ontwikkeling van de locatie 

die het geschikt maakt voor de grondstoffenaanvoer voor 3D-printing. Daarbij een 
strategieontwikkeling m.b.t. 3D-printing in het havengebied, zodat deze markt groeit en ook 
andere clusters hier gebruik van kunnen maken 

• SADC: Airport Business Park Lijnend wordt beheerd door SADC. Er zal daarom samen met 
SADC moeten worden gekeken wat de beste plaats op dit bedrijventerrein is. Daarbij het 
bedrijventerrein aantrekkelijk maken voor het cluster lifescience & health zodat deze bedrijven 
aangetrokken worden. 

• Economische zaken Amsterdam / Amsterdam Economic Board: Deze organisaties vinden het 
belangrijk dat er meer maakindustrie komt in de metropoolregio Amsterdam. Zij kunnen dus 
helpen met de financiering en ontwikkeling van 3D-printing in de Westas. Daarbij kan de AEB 
acquisitie doen voor het lifescience & health cluster en 3D-printing bedrijven voor het 
Westasgebied om zo de groeimarkt in maakindustrie te stimuleren. 

• Siemens : Ook met 3D-printing zal mvo hoog in het vaandel staan. Siemens kan helpen met het 
duurzaam maken en ontwikkelen van de gebouwen en met betrekking tot duurzaam transport. 

• Schiphol Group: In de toekomst zullen alle ‘spareparts’ van het menselijk lichaam geprint 
kunnen worden. Hierbij zullen veel producten zekerheid moeten hebben m.b.t. gekoeld 
transport. Schiphol Group kan zorgen dat in deze gekoelde keten zekerheid ontstaan zodat de 
producten met de juiste kwaliteit bij de klant aankomen. 

• Universiteiten en Hogescholen: Deze kennisinstellingen kunnen ervoor zorgen dat er meer 
kennis wordt overgebracht over 3D-printing naar de studenten. Op deze manier wordt in de 
Westas kennis ontwikkeld op dit gebied zodat het de markt hiervan kan profiteren. 

 
Er moet daarbij gezorgd worden dat deze kans in de Westas serieus wordt aangegrepen. Wanneer een 
bepaald persoon verantwoordelijk wordt gesteld hiervoor, daarvoor ook tijd, ruimte en geld krijgt, dan is 
de kans groter dat het project kan slagen. Wanneer er te lang gewacht wordt zullen andere regio’s op 
het gebied van 3D-printen excelleren en is de Westas te laat. 
 
 
 
 
 
  



Hogeschool van Amsterdam 
University of Applied Sciences 
Minor Airport Seaport Logistics       

  
 

39 
 

Literatuurlijst 
 
3Dsystems (2013). Projet 5000. Geraadpleegd op 5 November 2013 via 
http://www.3dsystems.com/3d-printers/professional/projet-5000 
 
Albert (2012). Geschiedenis van het 3D-printen. Geraadpleegd op 29 Oktober 2013 via 
http://nanosmid.nl/nieuws/2012/01/22/geschiedenis-van-het-3d-printen 
 
Alibre. (2013). Alibre design software. Geraadpleegd op 30 Oktober 2013 via 
http://www.alibre.com/ 
 
ANP (2013). VUMC gaat 3d-printer gebruiken bij verminkte brandwondpatiënten. Geraadpleegd op 18 
December 2013 via 
http://www.nu.nl/tech/3656279/vumc-gaat-3d-printer-gebruiken-bij-verminkte-brandwondpatienten.html 
 
Brain, M. (2013). How stereolithography Works. Geraadpleegd op 30 Oktober 2013 via 
http://computer.howstuffworks.com/stereolith.htm 
 
Dinalog (2013). Supply chain finance. Geraadpleegd op 20 December 2013 via 
http://www.dinalog.nl/en/communities/supply_chain_finance/ 
 
Gool, L. van (2013). Nederlands 3D-succes dendert door. Geraadpleegd op 31 oktober 2013 via 
http://nutech.nl/gadgets/3600655/nederlands-3d-succes-dendert-.html 
 
IAmsterdam (2013). Life Sciences & Health. Geraadpleegd op 10 November 2013 via 
http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Life-Sciences 
 
IAmsterdam (2013). Life Sciences & Health facts and figures. Geraadpleegd op 10 November 2013 via 
http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Life-Sciences/Facts-
and-figures 
 
Lodeweegs, B. Lie, W. Leeuwen, E van. Zijlstra, J. Maurits, M. (1998). De kunstheup. Geraadpleegd op 
20 December 2013 via  
http://www.io.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/IO/Samenwerken/Stagiair_of_afgestudeerde/Projectonderwijs/
Avanced_Products/Projecten/1998/doc/artikel199805.pdf 
 
Miltenburg, O. van (2012). Bijenkorf begint met verkoop 3D-printer. Geraadpleegd op 3 November via 
http://tweakers.net/nieuws/84748/bijenkorf-begint-met-verkoop-3d-printer.html 
 

N.B. (2013). 3D print materialen. Geraadpleegd op 16 oktober 2013 via http://www.ground3d.nl/over-3d-
printen/wat-kun-je-3d-printen/ 
 
N.B. (2013). De ontwikkelingen van de 3D-printer. Geraadpleegd op 31 oktober 2013 via http://3d-
printers.nl/3d-printer-ontwikkelingen 
 
N.B. (2013). Tentoonstelling Materia goes 3D Printing geopend. Geraadpleegd op 5 November 2013 via 
http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=27071 
 
Port of Amsterdam (2013). Natte & droge bulk. Geraadpleegd op 11 November 2013 via 
http://www.portofamsterdam.nl/Ned/business/natte-en-droge-bulk.html 
 
Reijerman, D. (2013). Eindhoven krijgt fabriek met 2 grote 3D-printers. Geraadpleegd op 25 oktober 
2013 via http://tweakers.net/nieuws/91504/eindhoven-krijgt-fabriek-met-twee-grote-3d-printers.html 
Replicat. (2013). 3D-Design software. Geraadpleegd op 30 Oktober 2013 via 
http://replicat.org/ 
 
Statasys. (2013). Materials. Geraadpleegd op 30 Oktober 2013 via 
http://www.stratasys.com/materials 
 

http://www.3dsystems.com/3d-printers/professional/projet-5000
http://nanosmid.nl/nieuws/2012/01/22/geschiedenis-van-het-3d-printen
http://www.alibre.com/
http://www.nu.nl/tech/3656279/vumc-gaat-3d-printer-gebruiken-bij-verminkte-brandwondpatienten.html
http://computer.howstuffworks.com/stereolith.htm
http://www.dinalog.nl/en/communities/supply_chain_finance/
http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Life-Sciences
http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Life-Sciences/Facts-and-figures
http://www.iamsterdam.com/nl-NL/Business/Amsterdam-Economic-Board/clusters/Life-Sciences/Facts-and-figures
http://www.io.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/IO/Samenwerken/Stagiair_of_afgestudeerde/Projectonderwijs/Avanced_Products/Projecten/1998/doc/artikel199805.pdf
http://www.io.tudelft.nl/fileadmin/Faculteit/IO/Samenwerken/Stagiair_of_afgestudeerde/Projectonderwijs/Avanced_Products/Projecten/1998/doc/artikel199805.pdf
http://tweakers.net/nieuws/84748/bijenkorf-begint-met-verkoop-3d-printer.html
http://www.ground3d.nl/over-3d-printen/wat-kun-je-3d-printen/
http://www.ground3d.nl/over-3d-printen/wat-kun-je-3d-printen/
http://3d-printers.nl/3d-printer-ontwikkelingen
http://3d-printers.nl/3d-printer-ontwikkelingen
http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=27071
http://www.portofamsterdam.nl/Ned/business/natte-en-droge-bulk.html
http://tweakers.net/nieuws/91504/eindhoven-krijgt-fabriek-met-twee-grote-3d-printers.html
http://replicat.org/
http://www.stratasys.com/materials


Hogeschool van Amsterdam 
University of Applied Sciences 
Minor Airport Seaport Logistics       

  
 

40 
 

Tandartsplein.nl (2013). Rontgenfoto’s. Geraadpleegd op 28 December 2013 via 
http://www.tandartsplein.nl/dossiers/bij-de-tandarts/rontgenfotos.html 
 
Vaartjes, J.W. (2012). Hoe wordt een kroon op een implantaat gemaakt?. Geraadpleegd op 26 
December 2013 via  
http://www.tandarts.nl/mondverzorging/behandelingen/hoe_wordt_een_kroon_op_een_implantaat_gem
aakt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.tandarts.nl/mondverzorging/behandelingen/hoe_wordt_een_kroon_op_een_implantaat_gemaakt
http://www.tandarts.nl/mondverzorging/behandelingen/hoe_wordt_een_kroon_op_een_implantaat_gemaakt


Hogeschool van Amsterdam 
University of Applied Sciences 
Minor Airport Seaport Logistics       

  
 

41 
 

Bijlage 1: Stappenplan maken van implantaat 

Hoe wordt een kroon op een implantaat gemaakt? 

© Auteur: JW Vaartjes - Laatst gewijzigd: 07-01-2012  

Het behandelresultaat van kronen op implantaten is zeer voorspelbaar en het succespercentage, 

blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is ook op de lange termijn, hoog. 

Tegenwoordig is in veel indicaties ook een natuurlijk en fraai cosmetisch resultaat te behalen, 

dit is te zien in de onderstaande casus, waar een goed eindresultaat wordt bereikt. 

Mocht er een (groot) tekort aan bot en/of tandvlees zijn of staan er meerdere implantaten naast 

elkaar, dan kan het moeilijker zijn om een cosmetisch goed resultaat te bereiken, overleg dan 

voor het te verwachten eindresultaat met de behandelend tandarts. 

Hieronder vindt u de samenvatting van de verschillende stappen die noodzakelijk kunnen zijn 

om een kroon op een implantaat te vervaardigen. De manier die hier wordt weergeven wordt 

veel gebruikt en hoewel het basisprincipe ongeveer gelijk is, zijn er uiteraard meerdere 

methoden die gebruikt kunnen worden. 

Met dank aan het Straumann/ ITI implantaat systeem voor het beschikbaar stellen van deze 

afbeeldingen. 

 

Over het algemeen steken de implantaten al door het tandvlees heen voordat afgedrukt zal 

worden. De metalen schroefjes, welke boven het tandvlees uitsteken, worden healing collars of 

healing abutments genoemd. 

In dit geval draait de tandarts ze los van de implantaten met behulp van een boor. 
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Met behulp van een pincet wordt nu het healing abutment van het implantaat afgehaald. 

 

De implantaten zijn nu zichtbaar en binnenin de implantaten bevindt zich een schacht met een 

schroefdraad. Hierdoor is het mogelijk om allerlei hulpdelen op het implantaat vast te draaien. 

 

Voordat de tandtechnieker de kronen kan maken moet de positie van de implantaten 

nauwkeurig naar een gipsen model worden overgebracht. Deze positie wordt overgebracht door 

middel van afdrukstiften welke vast op de implantaten gedraaid kunnen worden. 
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Er is een speciaal op maat gemaakte individuele lepel vervaardigd. In dit geval bevinden er zich 

twee openingen in de lepel waar de afdrukstiften tijdens het afdrukken door heen steken (open 

lepel-methode). 

 

De afdruk wordt genomen en als je goed kijkt is te zien dat het bovenste deel van de 

afdrukstiften net door de lepel en boven het afdrukmateriaal (blauw) uitsteekt. Als het 

afdrukmateriaal na enige minuten hard is kunnen de schroefjes waarmee de afdrukstiften vast 

zaten aan de implantaten losgedraaid worden. Hierdoor kan de afdruk met daarin de 

afdrukstiften uit de mond genomen worden. 

 

De afdrukstiften bevinden zich in de afdruk. Om nu de positie van het implantaat in het gipsen 

model over te brengen kunnen er replica's met exact dezelfde bovenkant als de implantaten op 

de afdrukstiften in de afdruk geschroefd worden. Dit is links al gedaan en rechts is het 

implantaat replica te zien voordat deze bevestigd is. 
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Het porselein van de kronen moet doorlopen tot aan of tot net onder het tandvlees. In dit geval 

wordt om de positie van het tandvlees in het uiteindelijke model weer te geven, rondom de 

replica's roze kunststof aangebracht.. 

 

In de afdruk wordt nu gips gegoten. Na het uitharden van het gips heeft de tandtechnieker een 

model van het gebit met daarin de implantaat replica's op dezelfde lokatie als de implantaten in 

het gebit van de patiënt staan. 

 

Het gipsmodel van de bovenkaak en de onderkaak kan in de juiste stand in een apparaat wat de 

kaakbewegingen kan nabootsen, gemonteerd worden. Dit apparaat wordt een articulator 

genoemd. 
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Op het implantaat replica kan een opbouw geschroefd worden. Deze opbouw wordt een 

abutment genoemd. Het abutment in de afbeelding is een standaard abutment, het is ook 

mogelijk individueel vormgegeven of keramische abutments te laten vervaardigen. 

 

Omdat het standaard abutments zijn zullen ze nog aan deze specifieke situatie moeten worden 

aangepast. De abutments worden over het algmeen ingekort en de richting wordt tevens wat 

bijgeslepen/ gecorrigeerd. Er moet genoeg ruimte zijn voor de porseleinen kronen die op de 

abutments zullen moeten passen. 

 

De meest gebruikte porseleinen kronen hebben een metalen onderstructuur waarop het 

porselein gebakken wordt. In de afbeelding links is de metalen kap zonder het porselein te zien 

terwijl het op het abutment geschoven wordt. Deze kap wordt gemaakt met behulp van de 

verloren was methode. 
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Het porselein is op de metalen kap gebakken en de kronen hebben nu de juiste vorm en kleur. 

Ze zijn klaar om bij de patiënt in de mond geplaatst te worden. 

 

Het abutment wordt van het gipsmodel afgehaald en op het implantaat in de mond 

vastgedraaid. De abutments moeten met een bepaald draaimoment (ncm) worden vastgezet, 

over het algemeen ligt dit rond de 35 ncm. 

 

Het eindresultaat; de porseleinen kronen zijn over de abutments gecementeerd en zitten nu vast 

in de mond. 

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer 

gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.  
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Bijlage 2: Inkoopmethoden grondstoffen 
 
Om een juiste verkoper te vinden voor de grondstoffen, zullen de volgende stappen genomen moeten 
worden.  

1. Specificeren 

Bij deze stap van het inkoopproces worden de eisen vanuit de kopende partij opgesteld. De 
materiaalkeuze en eigenschappen worden hierbij vastgesteld. Het gaat hierbij om formaat, 
materiaaldikte, gewicht per centimeter en alle andere cijfers die specifiek duidelijk moeten zijn 
voor de verkopende partij. 

2. Selecteren 

Van alle leveranciers wordt een kleinere lijst opgesteld van mogelijke partijen die het materiaal 
kunnen leveren, dit wordt ook wel een “short-list” genoemd. De partijen op de shortlist mogen 
met een factuur komen, of worden door de inkoper geselecteerd op al bestaande prijzen. 
Uiteindelijk kiest de inkoper voor de beste verkoper. 

3. Contracteren 

De gekozen leverancier(s) worden gecontracteerd om te leveren. In dit contract staan naast de 
afgesproken prijzen en leveringscondities uiteraard ook eisen over de te leveren kwaliteit, en 
aangezien het in sommige gevallen ook gaat over grondstoffen die gebruikt gaan worden voor 
medische doeleinden, zullen er in het contract ook afspraken worden gemaakt over het veilig 
vervaardigen van deze grondstoffen en het naleven van verschillende ISO-standaarden. 

4. Bestellen  

De grondstoffen die benodigd zijn in het productieproces zullen na het contracteren besteld 
kunnen worden. Dit kan telefonisch gebeuren voor specialistische grondstoffen, maar ook 
digitaal en automatisch wanneer er een bepaalde drempelwaarde bereikt is. 

5. Bewaken 

Het leveringsproces moet bewaakt worden om ervoor te zorgen dat de te leveren producten 
niet ergens in de pijpleiding verstopt raken. Dit kan door middel van automatische melden 
wanneer de producten een bepaalde “waypoint” bereikt hebben, er zal dan automatisch een 
bericht naar de ontvanger gestuurd worden dat het product punt X voorbij is gegaan en dat 
alles naar wens gaat. 

6. Nazorg  

Als nazorg binnen het inkoopproces zal worden nagegaan of alle producten de eisen van de 
bestelling gehaald hebben. Dit gaat hierbij niet alleen om de juiste afleverhoeveelheid, maar 
ook om bijvoorbeeld de juiste kwaliteit en consistentie van het materiaal. 

 
BIOCA-analyse 
 
Met behulp van een BIOCA-analyse wordt duidelijk hoe complex inkoopprocessen kunnen zijn. Het 
geeft een analyse wie allemaal (afdelingen en werknemers/managers) betrokken is bij verschillende 
fasen van het inkoopproces.  
 
 

 Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Factuurcontrole 

Centrale 

inkoopafdeling 

B/I B B I I C 

Diensthoofden C      

Strategisch 

inkoopoverleg 

A A A    

Interne afdeling  C  B/I B B 

Strategisch 

overleg product 

development 

I/B I/B I    

Tabel 1 - BIOCA analyse 

B = beslissen 
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 I = informeren 
O =  ondersteunen van de beslisser 
C =  te consulteren bij de uitvoering van werkzaamheden 
A = autoriseren van beslissingen  
 
Uit de BIOCA analyse (Albronda, 2007) in tabel 1 blijkt dat elke afdeling binnen een inkooporganisatie 
zich hoofdzakelijk bezig houdt met een ander deel van het proces. De centrale inkoopafdeling beslist en 
informeert, de diensthoofden consulteren, de interne afdeling consulteert, beslist en informeert, en de 
afdeling product development houdt zich ook bezig met beslissen en informeren. 

 
Externe analyse 
 
Om precies te weten waar de betrokken bedrijven staan in relatie tot de “buitenwereld”, zal er een 
externe analyse gedaan moeten worden. door te analyseren wat de inkoopafdeling doet met externe 
partijen, zal er een beter beeld geschept worden. Bij de externe analyse horen een aantal belangrijke 
punten, zoals inzicht over de leveranciersmarkt, interne klanten, Kraljic-analyse, ethisch verantwoord 
inkopen, financiële analyses en de leveranciersbeoordelingen. 

 
Leveranciersmarkt 
De leveranciersmarkt kan het inkoopproces van inkopende partijen in de Westas zodanig beïnvloeden 
dat deze continu zijn genoodzaakt om goed op de hoogte zijn van de leveranciersmarkt. Het is daarom 
belangrijk de leveranciers goed te onderzoeken, en de mogelijke knelpunten in kaart te brengen. Het is 
belangrijk om snel in te kunnen springen op verstoringen, aanbiedingen van nieuwe leveranciers en de 
verandering van omgang van de bestaande leveranciers.  

 
Interne klanten 
De interne klanten van de inkopende partij is de verwerkingsinstallatie die ruwe grondstoffen omzet in 
bruikbare grondstoffen voor de 3D-printers. Deze krijgt zijn grondstoffen direct vanuit de voorraad 
aangekomen product, verwerkt deze, en maakt een nieuwe voorraad gereed product aan. 

 
Kraljic analyse 
Om vast te stellen waar de knelpunten in het inkoopproces en het leveranciersmanagement zitten, kan 
men gebruik maken van het Kraljic model. Het Kraljic-model heeft een duidelijke visuele weergave, en 
geeft een inzichtelijke indeling in categorieën en logische strategische aanbevelingen.  
Om de leveranciers in te delen in het Kraljic matrix, is het belangrijk te weten hoe een leverancier 
precies geplaatst wordt binnen het model. Producten die een hoge invloed hebben op de winst, en 
tegelijk een groot inkooprisico vormen, zijn de geavanceerde grondstoffen. Daarentegen hebben de 
normale grondstoffen een kleinere invloed op de winst, en vormen ze ook een lager inkooprisico. 
 

 
 
 
 
 

Inkooprisico   
 

 
 
 
 

 
Strategische producten 

Volgens de Kraljic-matrix in tabel 2 is het product “geavanceerde grondstoffen” strategisch 
benaderbaar. Dat houdt in dat er een grote wederzijdse afhankelijkheid is. Het gevaar daarvan is dat 
deze relaties “in slaap kunnen vallen”, dat wil zeggen: er moet voor gewaakt worden dat het strategisch 
belang en het inkooprisico niet te hoog worden. De relatie de leverende partijen kan op de volgende 
manier benaderd worden: 

1. (Slechte) relatie accepteren 

2. (Goede) relatie verder uitbouwen 

Hefboomproducten 

- geen 
 

 

Strategische producten 

- Geavanceerde 
grondstoffen 

 

 

Routineproducten 

- Normale 
grondstoffen 

 

Knelpuntproducten 

- geen 
 

Tabel 2 – Kraljic productindeling 

In
v
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d
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Hogeschool van Amsterdam 
University of Applied Sciences 
Minor Airport Seaport Logistics       

  
 

49 
 

Het is voor de inkopende partijen belangrijk dat deze partners zullen blijven bestaan. Er zal goed 
gekeken moeten worden naar de wederzijdse afhankelijk, en hoe hier in de toekomst mee kan worden 
omgegaan. 
 
Routineproducten 
Voor de standaard grondstoffen geldt het begrip “routineproducten” De algemeen aangenomen 
strategie voor dit onderdeel zijn: 

1. Geautomatiseerd bestellen, bestrijden van de administratieve ballast. 

2. Bundeling van inkoopbehoeften. 

Hierop kan geconcludeerd worden dat de producten in dit bereik het beste benaderd kunnen worden 
met het verlagen van de administratieve ballast. Dit houdt in dat de meeste “moeite” met de 
leveranciers het bijhouden van de administratie is. Er zal dus zoveel mogelijk geautomatiseerd besteld 
moeten worden om het proces zo optimaal mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Tevens kunnen er 
voor andere bedrijven die dezelfde soorten standaard grondstoffen nodig hebben tegelijk bestelt 
worden, die dan op een later moment aan die partijen doorverkocht kunnen worden. 

 
Ethisch verantwoord inkopen 
De bedrijven die de grondstoffen leveren zullen aan een aantal ethische voorwaarden moeten voldoen. 
Als voorbeeld hiervoor kunnen de voorwaarden van het Fair trade keurmerk (meer informatie op de 
website www.fairtade.nl ) worden overgenomen. Een product dat dat keurmerk draagt, moet voldoen 
aan de volgende eisen: 

 De producenten kunnen rekenen op een minimumprijs, die de kosten van een sociaal- en 
milieuverantwoorde productie dekt. 

 De producenten ontvangen ook een extra ontwikkelingspremie, onafhankelijk van de 
wereldmarktprijs, om ontwikkelingsprojecten op te zetten in hun gemeenschap, bijvoorbeeld op 
het vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en kredietsystemen, wegenaanleg, aankoop van 
machines of organisatieversterking. Dit zal vooral gelden voor speciale grondstoffen die moeilijk 
te vinden zijn, of vaak in landen te vinden zijn waar de levensomstandigheden beneden de 
standaard liggen. 

 De contracten met de koper of de invoerder worden zo veel mogelijk afgesloten voor een lange 
periode. 

 Productie en de commercialisering ter plaatse gebeuren op een transparante manier. 

 De arbeiders kunnen werken in menswaardige arbeidsomstandigheden. Dus beslist zonder 
kinder- en dwangarbeid en geen hongerlonen. 

 Er wordt zorgvuldig omgegaan met het natuurlijk milieu waarin de exportproducten worden 
geteeld of gedolven. 

De bedrijven die zullen gaan leveren zouden dus aan deze voorwaarden moeten voldoen. Niet alleen 
omdat dit een “maatschappelijk kwaad” is, maar ook omdat het transparantie voor klanten met zich 
meebrengt.  

 
Financiële analyse 

Als leveranciers (of ook andere partijen) gecontracteerd worden, zal er gekeken moeten worden of deze 
bedrijven financieel stabiel zijn. Een van de meest gebruikte methoden hiervoor is de Z-score 
berekening van Edward L. Altman. De meest gebruikte term om een bedrijf “Gezond”, “risico” of “ziek” 
te verklaren is de Z-score. Een Z-score van 1,8 of minder geeft aan dat een faillissement dichtbij komt. 
Alleen snelle en effectieve oplossingen kunnen het bedrijf dan nog redden. Echter, een Z-score van 1,8 
of hoger duidt een gezond bedrijf aan. Risicobedrijven zijn de bedrijven met een score die rond de 1,8 
hebben, en een duidelijke neergaande trend hebben. Bedrijven die een duidelijke opgaande of 
neergaande trend vertonen, kunnen alsnog bij de tegenstellende categorie worden ingedeeld. Door 
middel van de onderstaande berekening

29
 kan daarom besloten worden om met een partij in zee te 

gaan, of juist niet. 
 
 Z-Score = 1.2A + 1.4B + 3.3C + 0.6D + 1.0E 
A = netto werkkapitaal       / balanstotaal 
B = ingehouden winsten     / balanstotaal 
C = bedrijfsresultaat       / balanstotaal 

                                                      
29

 http://www.investopedia.com/articles/fundamental/04/021104.asp 

http://www.fairtade.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Invoerder
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D = marktkapitalisatie       / rentedragende schulden 
E = omzet        / balanstotaal 

 
Conclusie Financiële analyse 
Als blijkt dat er bij een leverancier van grondstoffen die zeer schaars zijn financiële problemen zijn, kan 
het handig zijn om nader te onderzoeken waar deze problemen precies liggen. Als het product zeer 
moeilijk op de markt te vinden is, en door een  (kleine) kapitaalinjectie alsnog gezond kan blijven, is het 
misschien handig om dit eenmalig te doen zodat de toevoer van grondstoffen veiliggesteld is. 

Leveranciers beoordeling  
Het meten van de leveranciersprestatie is belangrijk voor het inkoopproces, omdat in de fase van het 
inkoopproces (specificeren en selecteren) criteria worden geformuleerd die van belang zijn voor het 
inkooptraject. De te leveren partijen moeten voldoen aan de hoogste standaarden omdat de producten 
voor medische doeleinden gebruikt gaan worden. door middel van product-sampling kan van tevoren 
worden vastgesteld of de afgesproken kwaliteit gehaald kan worden, en door middel van steekproeven 
bij geleverde producten kan gekeken worden of de gemaakte afspraken nog steeds worden nageleefd. 
De leveranciersbeoordeling is een belangrijke tool om het leveranciersbestand te beoordelen, en om te 
kijken welke leveranciers stelselmatig onder de maat scoren. Alleen de beste leveranciers zijn goed 
genoeg voor medische producten. Dit kan door middel van ISO-certificeringen worden gecontroleerd. 
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Bijlage 3:  SLP analyse 
 

In de SLP (systematische lay-out planning) analyse wordt onderzocht welke processen het dichtst bij 
elkaar moeten zitten, en hoe belangrijk die relatie precies is. Na deze analyse kan er een ontwerp 
worden gemaakt van de locatie waar welk proces plaats moet vinden. 
  
Relatieformulier SLP diagram grondstof via boot – gereed voor verzending 

1. Lossen vanaf schip 

2. Vervoer van kade naar aankomsthal 

3. Checken binnengekomen goederen 

4. Klaarzetten voor wegladen 

5. Wegladen 

6. Opslag in bulkvorm 

7. Opladen voor vervoer naar verwerker 

8. Verwerken grondstof naar bruikbare grondstof 

9. Bruikbare grondstof opladen voor vervoer 

10. Opslag gereed grondstof 

11. Ophalen order 

12. Inpakken order 

13. Klaarzetten order 

14. Verplaatsen naar laaddock (steekwagen/heftruck) 

15. Klaarmaken voor laden (barecodescanning) 

16. Inladen in vrachtwagen (handmatig) 

Relatieformulier SLP diagram gebruikt product – gereed voor verzending 
1. Ophalen bij klant of inzamelpunt (nader te bepalen) 

2. Vervoer van inzamelpunt naar verwerkingsinstallatie 

3. Lossen gebruikte producten 

4. Wegen gebruikte producten en invoeren in system 

5. Verwerken gebruikte productennaar naar bruikbare grondstof 

6. Bruikbare grondstof opladen voor vervoer 

7. Opslag gereed grondstof 

8. Ophalen order 

9. Inpakken order 

10. Klaarzetten order 

11. Verplaatsen naar laaddock (steekwagen/heftruck) 

12. Klaarmaken voor laden (barecodescanning) 

13. Inladen in vrachtwagen 

n.b. vanaf punt 4 is dit hetzelfde proces als aangekomen grondstoffen vanaf de boot. 
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Relatiediagram: 

16 X X X X X X X X X X X U E A A x 

15 X X X X X X X X X X U O A A X  

14 X X X X X X X X X U E A A X   

13 X X X X X X X X X A A A x    

12 X X X X X X X X E A A x 
 

   

11 X X X X X X X X A A    X 
  

   

10 X X X X X X I O A x 
   

   

9 X X X X O O O A x 
    

   

8 X X U U O A A x 
     

   

7 X U I I I A x 
      

   

6 U E A A A x 
       

   

5 U E A A x 
        

   

4 I A A x 
         

   

3 E A x 
          

   

2 A x 
           

   

1 x 
            

   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

A Absoluut noodzakelijk 

E Zeer noodzakelijk 

I Belangrijk 

O Normaal 

U Onbelangrijk 

X Ongewenst 
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Bijlage 4: SHA analyse nieuwe grondstof 
 
In de Systematische handlings-analyse wordt onderzocht hoe de eigenschappen van dit proces precies 
geclassificeerd kunnen worden.  
1. Classificeren van materialen en producten  

De materialen die worden aangeleverd via de boot zijn bulk-plastic bollen, welke in grootte zal 
variëren van 1 tot 10 cm in diameter. Het zijn vaste producten, en de fysieke eigenschappen 
zijn dat het hard is en niet indrukbaar. De diversiteit is niet al te groot te noemen. 

2. Bepalen van de lay-out 
 De precieze lay-out van het haventerrein en de verwerkingsinstallaties inclusief opslaglocaties 
zullen buiten beschouwing gelaten worden. 

3. Beweging van de goederen in kaart brengen 
 Bij punt x.x.x. zijn de bewegingen van grondstoffen in een stroomschema weergeven 
4. Die bewegingen vervolgens goed zichtbaar maken 
 Aangezien de lay-out buiten beschouwing gelaten is, is ook deze stap niet uitgewerkt. 
5. Verzamelen van kennis en het kennen van de materials handling methoden 

Na aankomst van het schip in de haven en de bijbehorende douaneformaliteiten, is het schip 
klaar om gelost te worden. door middel van portaalkranen kan de bulk gelost worden naar de 
kade, waar het vervolgens door shovels/Bobcats naar de aankomsthalen word gebracht. Aldaar 
worden de producten ingescanned middels het manifest, waarbij het voorraadbeheer binnen het 
magazijn up to date is met de nieuwe gewichten. De stoffen worden vervolgens naar een bulk-
opslagplek gebracht alwaar deze wachten tot ze verwerkt worden. Als dat zover is, schept een 
shovel/Bobcat de ruwe grondstoffen naar een verwerkingsinstallatie waar de producten worden 
opgewaardeerd naar bruikbare grondstoffen voor 3D-printers. De geraffineerde grondstoffen die 
daaruit komen, worden op een andere plek opgeslagen en in voorraad gehouden. Mocht er een 
order binnenkomen, zal deze gepicked worden, opgehaald worden en ingepakt worden. 
vervolgens word er een barcode opgeplakt om bij te houden welke orders verzonden zijn. De 
producten worden vervolgens verzonden naar de klant om aldaar gebruikt te worden als 
grondstoffen voor 3D-printers.  

6. Opstellen van discussieplannen 
 - shovels en Bobcats zullen groen moeten zijn, vanwege milieu aspecten 
 - portaalkraan zal aangekocht moeten worden. 
 - verwerkingsmachine zal gekocht en geïnstalleerd moeten worden. 
7. Beperkingen toetsen en modificeren van voorstellen 
 Voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
8. Berekening van de benodigde mensen, apparatuur en geld 
 Voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
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Bijlage 5: SHA-analyse gebruikte producten  nieuwe grondstof 
 

1. Classificeren van materialen en producten  
De materialen die opgehaald moeten worden zullen zeer uiteenlopend zijn. Het kan variëren 
van kleine producten die een “handzame” afmeting hebben, maar er kunnen ook productne 
tussen zitten die groter zijn. 

2. Bepalen van de lay-out 
De precieze lay-out van het haventerrein en de verwerkingsinstallaties inclusief opslaglocaties 
zullen buiten beschouwing gelaten worden. 

3. Beweging van de goederen in kaart brengen 
 Bij punt x.x.x. zijn de bewegingen van grondstoffen in een stroomschema weergeven 
4. Die bewegingen vervolgens goed zichtbaar maken 
 Aangezien de lay-out buiten beschouwing gelaten is, is ook deze stap niet uitgewerkt. 
5. Verzamelen van kennis en het kennen van de materials handling methoden 

De gebruikte producten zullen opgehaald moeten worden vanaf vaste inzamelpunten zoals 
bijvoorbeeld supermarkten of andere locaties. Tevens kunnen de te recyclen producten door 
lege wagens worden teruggenomen die de opgewerkte grondstoffen naar klanten brengen. Dit 
zal het aantal lege truckloads op de weg drastisch verminderen. Eenmaal aangekomen bij de 
locatie, zullen de ladingen gelost moeten worden, en om het voorraadbeheer juist te houden zal 
het gewogen moeten worden. vervolgens worden de producten opgeslagen tot deze nodig zijn 
in de verwerkingsmachine. Dit kan een strategische voorraad zijn voor als de aanvoer van 
verse grondstoffen stilligt, of als extra om minder verse grondstoffen te hoeven inkopen. Dit zal 
waarschijnlijk een aantal jaar duren, omdat er dan pas genoeg producten zijn die te recyclen 
zijn. Eenmaal in de verwerkingsmachine geweest is het proces hetzelfde als bij punt x.x  

6. Opstellen van discussieplannen 
- het ophalen van gebruikte producten zal zo groen mogelijk gedaan moeten worden, waar 
mogelijk door de zogenaamde “groene trucks” van Siemens. 
- er moet worden bepaald of grote inzamelaars van gebruikte producten een vergoeding 
moeten krijgen voor het inzamelen en aanbieden aan de verwerker. 

7. Beperkingen toetsen en modificeren van voorstellen 
 Voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
8. Berekening van de benodigde mensen, apparatuur en geld 
 Voor dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
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Bijlage 6: PQRST sleutel analyse 
PQRST sleutels (product, quantity, route, system,time)  geven aan wat er bij elke stap van het proces 
precies gebeurd met de producten. Dit is een handige tool om in één oogopslag te kunnen zien wat er 
precies bij elke stap met een product gebeurd qua hoeveelheden, routes die afgelegd worden, wat 
voor systemen er gebruikt worden en op welk tijdstip dit plaatsvindt.  
PQRST sleutels grondstof via boot – gereed voor verzending 

1. Lossen vanaf schip 

Product  ruwe grondstoffen 
Quantity  Bulk grondstoffen, onbekende hoeveelheden 
Route  lossen vanaf schip naar kadewal 
System  havenloskraan met grijper 
Time  zodra schip binnenkomt 
 

2. Vervoer van kade naar aankomsthal 

Product  Bulk grondstoffen 
Quantity  Per hoeveelheid max. laadgewicht shovel 
Route  van loskade naar aankomsthal 
System  shovel met schepbak 
Time  zodra product op de wal ligt 

 
3. Checken binnengekomen goederen 

Product  Bulk grondstoffen 
Quantity  max. laadgewicht weegschaal 
Route  aankomsthal - weegschaal 
System  industriële weegschaal (rijplaat), computer 
Time  zodra product binnenkomt 

 
4. Klaarzetten voor wegladen 

Product  Bulk grondstoffen 
Quantity  max buffergrootte wegzetlocatie 
Route  vanaf weegschaal  
System  bufferhoek grondstoffen 
Time  zodra product gewogen is 

 
5. Wegladen 

Product  Bulk grondstoffen 
Quantity  max. laadgewicht shovel 
Route  vanaf bufferplek wegladen 
System  shovel met schepbak 
Time  zodra product weggeladen kan worden 

 
6. Opslag in bulkvorm 

Product  Bulk grondstoffen 
Quantity  max. capaciteit opslaglocatie 
Route  vanaf laadmoment 
System  stortkuil  
Time  zodra product gereed is om opgeslagen te worden 

 
7. Opladen voor vervoer naar verwerker 

Product  Bulk grondstoffen 
Quantity  max. laadgewicht shovel 
Route  vanaf opslaglocatie ruwe bulk 
System  shovel met schepbak 
Time  zodra verwerker grondstoffen nodig heeft 

 
8. Verwerken grondstof naar bruikbare grondstof 

Product  bulk grondstoffen 
Quantity  max. capaciteit verwerkingsinstallatie 
Route  vanaf laadbak tot bak gereed product 
System  verwerkingsinstallatie 
Time  zodra opdracht gegeven word tot verwerken 
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9. Bruikbare grondstof opladen voor vervoer 

Product  verwerkte grondstoffen 
Quantity  max. output machine 
Route  vanaf bak gereed product 
System  vorkheftruck 
Time  zodra gereed product klaar is 

 
10. Opslag gereed grondstof 

Product  verwerkte grondstoffen 
Quantity  aangeboden output van verwerkingsinstallatie 
Route  van verwerkingsinstallatie tot magazijn 
System  vorkheftruck 
Time  zodra verwerkte grondstof opgeladen is 

 
11. Ophalen order 

Product  rol met gereed grondstof 
Quantity  hoeveelheid die besteld is door klant 
Route  van magazijn oppikken tot laden 
System  vorkliftruck, pickterminal 
Time  zodra order bij orderpicker binnenkomt 

 
12. Inpakken order 

Product  rol met gereed grondstof 
Quantity  hoeveelheid die besteld is door klant 
Route  van orderpick naar inpaklocatie 
System  omdoosinstallatie 
Time  zodra gepickte producten worden aangeboden 

 
13. Klaarzetten order 

Product  ingepakte bestelling 
Quantity  hoeveelheid die besteld is door klant 
Route  omdoosinstallatie  
System  vorklifttruck 
Time  zodra order verpakt is 

 
14. Verplaatsen naar laaddock  

Product  ingepakt product 
Quantity  hoeveelheid die besteld is door klant 
Route  van omdoosinstallatie naar laaddock 
System  vorklifttruck, steekwagen 
Time  zodra order verpakt is 

 
15. Klaarmaken voor laden  

Product  ingepakt product 
Quantity  bestelde hoeveelheid 
Route  laaddock 
System  handterminal, printer 
Time  zodra product gereed is 
 

 
16. Inladen in vrachtwagen (handmatig) 

Product  ingepakt, uitgescanned product 
Quantity  bestelde hoeveelheid 
Route  vanaf laaddock naar vrachtwagen 
System  steekwagen, kooiaap of vorklifttruck 
Time  zodra vrachtwagen beladen kan worden 
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PQRST sleutels gebruikt product  gereed voor verzending 
 

1. Ophalen bij klant of inzamelpunt (nader te bepalen) 

Product  gebruikte producten geschikt voor recycling 
Quantity  verschilt 
Route  vanaf inzamellocatie 
System  steekwagen, evt. handmatig 
Time  vaste tijden (1x per week) 

 
2. Vervoer van inzamelpunt naar verwerkingsinstallatie 

Product  ingezamelde gebruikte producten 
Quantity  verschilt 
Route  van inzamelpunt naar verwerkingsinstallatie 
System  Duurzame vrachtwagen  
Time  wanneer alle inzamellocaties bezocht zijn 

 
3. Lossen gebruikte producten 

Product  ingezamelde gebruikte producten 
Quantity  verschilt 
Route  losplek verwerkinginstallatie 
System  handmatig, steekwagen of vorklifttruck 
Time  wanneer aangekomen bij locatie 

 
4. Wegen gebruikte producten en invoeren in systeem 

Product  ingezamelde gebruikte producten 
Quantity  verschilt 
Route  vanaf losplek naar weegschaal 
System  industriële weegschaal, computer 
Time  zodra producten binnenkomen 

 
n.b. vanaf punt 4 is dit hetzelfde proces als aangekomen grondstoffen vanaf de boot. 
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Bijlage 7: Gewogen factorscore methode 

 

Schiphol Rijk- Oude Meer De Hoek

Factor Score (1-10) Weging (1-5) Totaal Factor Score (1-10) Weging (1-5) Totaal

Gebruik Gebruik

Mate van functiemenging 3 2 6 Mate van functiemenging 5 2 10

Bestemmingswaarde 1 2 2 Bestemmingswaarde 3 2 6

Prijs 5 5 25 Prijs 3 5 15

Bereikbaarheid 5 1 5 Bereikbaarheid 5 5 25

Modaliteiten 5 1 5 Modaliteiten 5 1 5

Interactie Interactie

Interactie binnen clusters 8 5 40 Interactie binnen clusters 5 5 25

Informele interacties 2 3 6 Informele interacties 2 3 6

Internationale interacties 8 5 40 Internationale interacties 2 5 10

Ruimtelijke structuur Ruimtelijke structuur

Ordening 5 1 5 Ordening 8 1 8

Diversiteit kavels 5 1 5 Diversiteit kavels 4 1 4

Ontwikkelruimte 2 5 10 Ontwikkelruimte 5 5 25

Buitenruimte 2 2 4 Buitenruimte 1 2 2

Relatie openb ruimte-gebouw 3 2 6 Relatie openb ruimte-gebouw 5 2 10

Grondgebruik 5 4 20 Grondgebruik 8 4 32

Expressie Expressie

Beeldkwaliteit 2 3 6 Beeldkwaliteit 2 3 6

Beeld openbare ruimte 2 3 6 Beeld openbare ruimte 1 3 3

Beeldwaarde gebouw niveau 1 3 3 Beeldwaarde gebouw niveau 1 3 3

Gebiedsmanagement Gebiedsmanagement

Organisatie 5 4 20 Organisatie 1 4 4

Security 1 4 4 Security 1 4 4

Totaalscore 11,5 Totaalscore 10,7
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Business Park Amsterdam Osdorp Airport Business Park Lijnden

Factor Score (1-10) Weging (1-5) Totaal Factor Score (1-10) Weging (1-5) Totaal

Gebruik Gebruik

Mate van functiemenging 5 2 10 Mate van functiemenging 5 2 10

Bestemmingswaarde 2 2 4 Bestemmingswaarde 3 2 6

Prijs 5 5 25 Prijs 4 5 20

Bereikbaarheid 5 1 5 Bereikbaarheid 5 5 25

Modaliteiten 5 1 5 Modaliteiten 5 1 5

Interactie Interactie

Interactie binnen clusters 4 5 20 Interactie binnen clusters 8 5 40

Informele interacties 2 3 6 Informele interacties 7 3 21

Internationale interacties 2 5 10 Internationale interacties 4 5 20

Ruimtelijke structuur Ruimtelijke structuur

Ordening 7 1 7 Ordening 5 1 5

Diversiteit kavels 5 1 5 Diversiteit kavels 5 1 5

Ontwikkelruimte 1 5 5 Ontwikkelruimte 9 5 45

Buitenruimte 4 2 8 Buitenruimte 6 2 12

Relatie openb ruimte-gebouw 3 2 6 Relatie openb ruimte-gebouw 7 2 14

Grondgebruik 6 4 24 Grondgebruik 8 4 32

Expressie Expressie

Beeldkwaliteit 5 3 15 Beeldkwaliteit 5 3 15

Beeld openbare ruimte 9 3 27 Beeld openbare ruimte 7 3 21

Beeldwaarde gebouw niveau 8 3 24 Beeldwaarde gebouw niveau 4 3 12

Gebiedsmanagement Gebiedsmanagement

Organisatie 5 4 20 Organisatie 5 4 20

Security 5 4 20 Security 4 4 16

Totaalscore 12,9 Totaalscore 18,1
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Bijlage 8: Toelichting wegingen factoren 

  

Factor Weging Toelichting

Gebruik

Mate van functiemenging 2 Het moet een enigszins aantrekkelijk gebied zijn, maar het is niet 

belangrijk dat er bv. Sportfaciliteiten op hetzelfde terrein zitten.

Bestemmingswaarde 2 Hetgebied hoeft niet per se een beleving te zijn, functies van het 

terrein zelf staan centraler.

Prijs 5 De prijs is belangrijk omdat de vestigingskosten zo laag mogelijk 

gehouden moeten worden.

Bereikbaarheid

5 Het bedrijventerrein moet goed bereikbaar zijn zodat snelle 

distributie mogelijk is.

Modaliteiten

5 Wanneer er gebruik gemaakt kan worden van meerdere modaliteiten 

kunnen transportkosten bespaard worden.

Interactie

Interactie binnen clusters 5 Het is belangrijk dat alle disciplines van de Healthsector aanwezig 

zijn, vanwege het toekomstig uitprinten van spareparts voor het 

Informele interacties 3 Het is enigszins belangrijk dat op de locatie interactie tussen 

verschillende gebouwen heerst, wat zorgt voor een prettige 

Internationale interacties 5

Vanwege het internationale karakter is hier de weging "5" gegeven.

Ruimtelijke structuur

Ordening 1 Voor het functioneren van de onderneming is dit niet van groot 

belang.

Diversiteit kavels 1 Voor het functioneren van de onderneming is dit niet van groot 

belang.

Ontwikkelruimte 5 Voor groei in de toekomst is dit wel van groot belang.

Buitenruimte 2 Voor het personeel is het enigszins van belang dat er een prettige 

werkomgeving is.

Relatie openb ruimte-gebouw 2

Voor het personeel is het enigszins van belang dat er een goede 

relatie is tussen de openbare ruimte en de gebouwen.

Grondgebruik 4 Er zal een intensief grondgebruik zijn.

Expressie

Beeldkwaliteit 3 Voor het gebruik is het van belang dat er in een enigszins 

representatieve omgeving gewerkt word.

Beeld openbare ruimte 3 Voor het gebruik is het van belang dat er in een enigszins 

representatieve omgeving gewerkt word.

Beeldwaarde gebouw niveau 3 Voor het gebruik is het van belang dat er in een enigszins 

representatieve omgeving gewerkt word.

Gebiedsmanagement

Organisatie 4 Voor samenwerking binnen het cluster is een collectieve organisatie 

nodig.

Security 4 Vanwege de samenwerkingen binnen hightech, health en 

geavanceerde 3D-print technieken is security zeker benodigd.
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Bijlage 9: Kaart Airport Business Park Lijnden 

 

 



Hogeschool van Amsterdam 
University of Applied Sciences 
Minor Airport Seaport Logistics     

 

Bijlage 10: Koppeling partners, clusters en kennis 

 
Leverantie grondstoffen 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Er zullen zoals eerder gezegd verkopende partijen moeten worden gezocht en gecontracteerd. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Zakelijke diensten 
Dit cluster kan betrokken worden om advies te geven en de juridische aspecten binnen het 
inkoopproces vast te leggen. 

- Financiële diensten 
Een trend binnen supply chains is het zogenaamde “supply chain finance

30
”, wat inhoudt dat er 

extra liquiditeit wordt gegenereerd voor de bedrijven door de financiële sector. Dit helpt bij het 
optimaliseren van het werkkapitaal. 
 

Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Economische zaken Amsterdam 
De partner economische zaken Amsterdam kan bij deze stap van het proces betrokken worden, 
omdat zij veel kennis heeft over zaken van de economie. Tevens is deze partner belangrijk 
omdat het de trends bijhoudt binnen het plangebied, en daarom weet wat er speelt. 

- Siemens 
Voor het controleren van de kwaliteit en de eigenschappen van de grondstoffen, zijn 
specialistische apparaten nodig die “in” het materiaal kunnen kijken. Siemens is hiervoor de 
perfecte leverancier. 
 

Waar komt welke kennis vandaan? 
De inkopers zullen vooral verstand moeten hebben van de financiële wereld, en zullen veel 
materiaalkennis moeten hebben. Deze kennis is vergaard aan de hogescholen en universiteiten uit de 
omgeving. Tevens kan door stagiaires aan te nemen de link tussen het onderwijs behouden blijven. 
 

Aankomst Schiphol 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Voor het transport van de speciale grondstoffen zullen zowel luchtvervoerders als vervoer voor over de 
weg geregeld moeten worden.  
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Schiphol Cargo 
Schiphol Cargo kan bij het project betrokken worden door vaste afhandelaar te worden van de 
specialistische grondstoffen. Door een partnership aan te gaan met een afhandelaar kan dit 
grote voordelen met zich meebrengen zoals bijvoorbeeld goede kwaliteit van services en een 
altijd voortgaande continuïteit. 

- Siemens 
Siemens is benodigd om vanuit de visie die het bedrijf heeft op urbanisatie de groene 
technologie te leveren die nodig is om de grondstoffen van luchthaven naar de 
verwerkingsinstallatie te transporteren. Siemens is met deze technologieën zeer ver gevorderd 
en laat goede resultaten zien. 

 
Waar komt welke kennis vandaan? 
Er zal voor dit onderdeel van de logistieke keten geen externe kennis hoeven worden aangetrokken; de 
medewerkers op Schiphol hebben alle vereiste kennis om alles in goede banen te laten leiden. 

                                                      
30

 http://www.dinalog.nl/en/communities/supply_chain_finance/ 
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Aankomst Haven van Amsterdam 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Voor het correct kunnen afhandelen van de schepen zullen medewerkers aangenomen moeten worden 
die samen met de douane de formaliteiten kunnen afhandelen. Verder zullen er kraanoperators en 
shoveloperators geregeld moeten worden voor het lossen van de schepen.  
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Port of Amsterdam 
De perfecte partner die voor dit onderdeel van de keten nodig is, is natuurlijk het havenbedrijf 
Amsterdam. Naast het vinden van een juiste locatie in de haven is het havenbedrijf ook nodig 
voor de afhandeling van de schepen en om ervoor te zorgen dat alles binnen het havengebied 
in goede banen geleid word.  
 

Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis die bij dit onderdeel van de keten benodigd is, zal vooral moeten komen van havenarbeiders 
die op correcte wijze met de apparatuur om kan gaan. Tevens zijn er medewerkers nodig die voldoende 
verstand nodig hebben van de douaneformaliteiten. 
 

Voorraad houden van ruwe grondstoffen 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Er zal een systeem moeten worden geïnstalleerd wat op een duidelijke en transparante manier kan 
weergeven wat de voorraadniveau ’s zijn. Hierbij moet het systeem ook de trend kunnen weergeven 
van het materiaalgebruik, en een duidelijke voorspelling moeten kunnen geven. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- ICT 
De cluster ICT kan hiervoor het beste worden aangetrokken, aangezien de voorraad niveaus 
precies bijgehouden moeten worden. De data kan in de ‘cloud’ worden opgeslagen, zodat deze 
voor partijen binnen de Westas voor iedereen duidelijk zal zijn. 

 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 
Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis over juist voorraadbeheer zal voornamelijk van logistici moeten komen, welke minimaal op 
HBO niveau zijn afgestudeerd. 

 
 
Raffineren van ruwe grondstoffen 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Er zal een grote verwerkingsinstallatie gebouwd moeten worden om de materialen te kunnen omzetten. 
Na ingebruikname zullen hier medewerkers moeten komen werken die de fabriek draaiende kunnen 
houden. Hierbij moet ook gedacht worden aan onderhoudspersoneel e.d. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Hightech 
De hightech cluster zal moeten worden betrokken bij dit onderdeel, omdat deze cluster ervoor 
kan zorgen dat de juiste machines gebouwd worden.  

- Financiële diensten 
Geavanceerde machines vereisen veel kapitaal. Door middel van juiste investeringen kan het 
plan gerealiseerd worden. 
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Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 
De locatie waar de verwerkingsinstallatie gebouwd word, zal uiteraard moeten worden goedgekeurd 
door het bestuur van desbetreffend gebied.  
 
Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis voor dit onderdeel van de keten zal voornamelijk moeten komen van medewerkers die 
verstand hebben van materialen. Deze mensen kunnen gesourced worden vanuit het huidige 
bedrijfsleven, maar ook vanuit universiteiten en hogescholen in de Westas. Tevens moet er genoeg 
kennis zijn voor het onderhoud van de machines. Ook hiervoor zullen mensen uit de regio gehaald 
moeten worden die hier genoeg kennis en kunde van hebben. 
 

Voorraad houden grondstof gereed 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Voor deze schakel in de keten zullen vooral magazijnmedewerkers aangenomen moeten worden, 
evenals een goed managementteam. Deze kunnen uit de regio gehaald worden, aangezien in de 
Westas veel kennis en kunde is over dit soort bedrijven en werkwijzen. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- ICT 
De cluster ICT moet voor dit onderdeel betrokken worden. Niet alleen voor het aanleggen van 
het WMS systeem, maar ook voor bijvoorbeeld het verspreiden van voorraadniveaus. Hierdoor 
kunnen klanten precies zien hoeveel stoffen er op voorraad zijn, en daardoor strategische 
keuzes maken. 
 

Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 

Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis voor het onderhouden van een Warehouse management systeem zal vooral moeten komen 
van werknemers met ervaring met uitgebreide softwarepakketten. Daarnaast zullen 
magazijnmedewerkers de juiste kennis moeten hebben over hoe zij met de materialen om dien te gaan. 
De kennis kan uit de Westas zelf gehaald worden, aangezien hier genoeg ervaring is. 
 

 
Ontwerpproces 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Als eerste moeten er goed getrainde medici aangetrokken worden. Deze zijn verantwoordelijk voor de 
goedkeuringen voor de ontwerpen, en zullen dus goed getraind moeten zijn daarin. Daarnaast zullen er 
en aantal systeembeheerders aangesteld moeten worden die de systemen ten alle tijde draaiende 
kunnen houden en onderhoud kunnen plegen. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- ICT 
Voor de levering van de juiste simulatiesoftware zal er vanuit de cluster ICT goede software 
aangeboden moeten worden. Ook moet het systeem zo gemaakt worden, dat tandartsen vanuit 
de ‘cloud’ hun ontwerpen kunnen inzien en waar nodig lokaal kunnen aanpassen. 

- Gezondheid 
De medici achter de computers moeten voldoende kennis en kunde hebben vanuit de cluster 
gezondheid. Deze cluster is daarvoor verantwoordelijk. 

 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Siemens 
Voor het uitvoeren van simulaties en dergelijke is geavanceerde apparatuur nodig, wat 
Siemens met zijn achtergrond in de Healthsector goed kan leveren. 
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Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis zal zowel van bestaande werknemers binnen het Westasgebied moeten komen, zoals 
afgestuurde van universiteiten en hogescholen. Verder is het belangrijk dat het personeel continu 
bijgeschoold word met de nieuwste trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied. 

 
3D-print productie 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Voor het laten uitprinten van ontwerpen zijn in principe niet veel partijen nodig. De aanwezige mensen 
in het ontwerpkantoor kunnen zelf de ontwerpen laten uitprinten door simpelweg op de knop “afdrukken” 
te drukken. Het ontwerp word afgedrukt, en na het printen kan deze er door de medewerkers zelf 
worden uitgehaald. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Healthcluster 
Deze cluster is al werkzaam binnen het gebouw, en zal zelf de ontwerpen uitprinten. 

 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 
Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis voor het laten printen van de printen is simpelweg niet nodig. Aangezien het printen zelf geen 
kennisinspannende bezigheid is, zal daardoor geen kennis aangetrokken hoeven worden. 

 
Voorraad producten 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Voor optimale voorraadhouding zullen er logistici aangetrokken moeten worden die alle ins en outs 
hiervan weten. Daarnaast zullen systeembeheerders het informatiesysteem moeten onderhouden, en 
waar nodig verbeteren. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Logistiek 
Voor optimaal voorraadbeheer zal de kennis en kunde van de cluster Logistiek moeten worden 
ingebracht. Deze cluster heeft daarvoor alle kennis en kunde in huis. 

 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 
Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis voor efficiënt voorraadhouden zal door de sector zelf aangeboden worden. Daarnaast zijn 
optimale systemen en het onderhoud daarvan voor systeembeheerders en logistici. 

 
Exporteren via Schiphol 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Als eerste moeten transporteurs worden aangetrokken die de producten van de productielocatie naar 
Schiphol brengen. Dit kan hetzelfde bedrijf zijn als de normale distributie, aangezien hier al contracten 
mee zijn opgesteld. De 3PL speler kan daarom het best gebruikt worden. Daarnaast moet Schiphol 
Cargo zelf ook worden aangetrokken.  
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Logistiek 
Voor de afhandeling van het vervoer zal de logistieke cluster bij het project betrokken moeten 
worden. 

 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Schiphol Cargo 
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Schiphol Cargo zal voor het vervoer van de producten naar wereldwijde bestemmingen op zich 
moeten nemen. De organisatie is daar uitermate geschikt voor. 

 
Waar komt welke kennis vandaan? 
 De kennis van logistiek en de kennis van het luchtvervoer zal vanuit de eigen organisaties ingebracht 
moeten worden. Daarnaast kan door de koppeling tussen onderwijs en het beroepsleven stagiairs 
worden gerekruteerd, aangezien dit een van de belangrijkste kennislinks is. 

 
Distributie naar nationale markt 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
Voor het transport zal een logistiek dienstverlener moeten worden aangetrokken. Er zullen verschillende 
bedrijven worden gevraagd, en offertes moeten aangeboden worden. Er kan dan vervolgens een keuze 
worden gemaakt, met als belangrijke pijlers betrouwbaarheid, snelheid en prijs.  
 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Logistiek 
De cluster logistiek zal voor dit onderdeel van de logistieke keten het belangrijkste zijn. Mede 
door de vele kennis in het gebied zullen hier uitermate goede spelers worden aangetrokken. 
Belangrijk voor het project zijn betrouwbaarheid, snelheid en prijs. 

 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 
Waar komt welke kennis vandaan? 
De kennis voor logistieke dienstverlening zal uitsluitend uit het eigen Westasgebied moeten komen. 
mede dankzij de vele ervaring binnen de logistiek door verschillende bedrijven, en de aanwezigheid van 
veel universiteiten en hogescholen die de discipline logistiek opgenomen hebben binnen hun 
curriculum, zal hier veel kennis en kunde vandaan komen. de koppeling tussen onderwijs en bedrijven 
kan goed gemaakt worden, door bijvoorbeeld stagiairs in dienst te nemen. 

 
Retourstroom 
 
Welke partijen moeten aangetrokken worden? 
De logistiek dienstverlener die wordt geselecteerd voor distributie in de nationale markt zal ook de 
retourstromen op zich nemen. 
 
Welke clusters kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- Logistiek 
De cluster logistiek zal ook voor dit onderdeel van de logistieke keten het belangrijkste zijn. 
Mede door de vele kennis in het gebied zullen hier uitermate goede spelers worden 
aangetrokken.  

 
Welke partners kunnen bij dit onderdeel van de keten betrokken worden? 

- N.B. 
 
Waar komt welke kennis vandaan? 
De logistieke kennis binnen de Westas is groot, het wordt immers ook wel de logistieke Westas 
genoemd. Zoals beschreven bij de paragraaf ‘distribueren via nationale markt’ is ook binnen de 
hogescholen en universiteiten veel kennis over logistiek. Daarom zal ook in de toekomst dit onderdeel 
van de keten niet voor problemen zorgen. 
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Bijlage 11: Interviews 

11.1 Interview Paul Jansen SADC 
 
We zijn na dit gesprek tot de conclusie gekomen dat het eindresultaat een tastbaar plan wordt, waarin 
iedere partner zijn belang kan vinden en de weg er naar toe vooral concreet moet worden gehouden.  
De opdracht is grofweg verdeeld in twee onderdelen, benaderd vanuit een harde en een zachte kant: 

1. Logistiek 

2. Omgeving  

Deze twee onderwerpen zullen samen leiden tot het tastbare plan, waarin alle meningen en belangen 
van de negen founding partners in acht zullen worden genomen. 
Logistiek 
Binnen de logistiek zal gekeken worden naar de drie mainports (Airport, Greenport en Seaport). Het 
doel is om de (eventueel) missende sectoren/ bedrijven te vinden. Een voorbeeld dat nu al wordt 
genoemd, maar nog nader onderzocht moet worden, is die van de farmaceutische sector. Een 
gevestigde, economisch stabiele farmaceutische sector zou kunnen leiden tot een opbloeiende markt 
en een grote toegevoegde waarde kunnen leveren aan de Westas. Er moet gekeken worden naar wat 
er is en waar de kansen liggen.  
Ten eerste zal er globaal onderzocht moeten worden wat er nu is, voor we verder kunnen. Dingen die 
wel belangrijk zijn om even te noemen, zijn bijvoorbeeld dat de haven vooral bulk vervoerd, Schiphol 
vooral mensen vervoert en de Greenport vooral dient als ‘draaischijf’ vanwaar bloemen worden 
verhandeld. Verder is er een documentloos goederenvolgsysteem (DGVS) in het gebied aanwezig dat 
ervoor zorgt dat de goederen makkelijker afgehandeld kunnen worden(douane), d.m.v. minder 
papierwerk en minder administratieve taken! Wat ook een fysieke verbinding is. Wat betekent dit 
systeem voor de regio? Daarnaast is er natuurlijk de verdeling van verschillende transportmodaliteiten, 
te denken aan: weg, spoor, water en lucht. En kan er gedacht worden aan de vraag hoe goederen van 
verschillende bedrijven uit verschillende sectoren samen getransporteerd kunnen worden. Bijvoorbeeld 
goederen van Tata Steel mee met de ‘cacaotrein’. Hoe kan dit georganiseerd worden? Handig is om dit 
dan uit te leggen a.d.h.v een concreet voorbeeld.  
Personen met wie contact op kan worden genomen m.b.t. logistiek zijn:  

- Michel van Wijk, voor onderzoek over logistiek in het gebied 

- Edwin Wenink, Flora Holland 

- Ger Baron, Amsterdamse haven 

- Ferry van der Ent, Schiphol Cargo 

 
Omgeving 
Het gebied beter begrijpen. Wat is er? Wat gebeurt er? Wat zijn nieuwe initiatieven en al uitgevoerde 
projecten?  
 
9 meningen en belangen van de founding partners 
Verschillende meningen en perspectieven. drie perspectieven te onderscheiden.  

- harde grenzen?! 

- ‘digitaal’, niet tastbaar 

- samenwerking 

Wat is de samenhang wel? De verschillende belangen in beeld brengen door middel van een 
moodboard; de logistieke en omgevingsaanpak leiden samen tot een tastbaar plan. 
 
Aan de hand van een voorbeeld wordt gekeken hoe er samenhang gecreëerd wordt binnen de Westas 
en wat dit voor negen belangen betekend. Voorbeelden zijn: 

- 3D printen, dáár zorgt het voor dit … en dáár zorgt het voor dat … etc. 

- Kinetische techniek, de relatie met scholing en de betekenis hiervan op de rest van het gebied 

- Eén organisatie die de functie van regierol op zich neemt 

- Ontwikkelingen zoals outlet centra 

- Eén centraal aangestuurd scholingscentrum 
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Dus wat gebeurt er als er iets nieuws op het gebied wordt losgelaten? “Out of the box” denken, 
enthousiasmeren en inspireren! 
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11.2 Interview Erwin Gorter OGA 
Wat denkt u over de toekomst van het 3D-printen? 
Het kan verschillende kanten op, het kan revolutionair worden of juist een niche worden. Misschien bij 
iedereen thuis een 3D-printer, of alleen bij bedrijven zodat deze op locatie kunnen 3D-printen en niet 
meer in Azië 3D-printen. Het heeft wel een enorme potentie door de verschillende metalen. De 
mogelijkheden zijn eindeloos, net als met internet zijn de afstanden niet meer belangrijk. Nabijheid van 
bedrijven wordt belangrijk, voor logistiek is het belangrijk: wordt het een niche product of een 
grootschalig iets? Wordt het iets voor de massa, of iets alleen voor kleine bedrijven? Kan het 
prijstechnisch op tegen massaproductie op traditionele manier, met 3D-printen kan je de vervoerskosten 
enorm omlaag laten halen. Je kan het fabriceren waar je wil, zelfs bij je klant laten fabriceren. 
 
Denkt u dat er kansen voor 3D-printen in de Westas liggen, en waarom? 
Er zit wat maakindustrie en er zit logistiek, er komt dan waarschijnlijk een verschuiving. Stel je wordt erg 
specialistisch in 3D-printen, dan ga je met het vliegtuig de onderdelen ergens naartoe vervoeren. Als 
het om massaproductie gaat, dan zullen ze dat in China gaan doen. Ik weet niet zeker of het een kans 
of bedreiging is. Zover als ik het ken geeft het weinig milieu overlast en je hebt aanvoer van 
grondstoffen nodig. Of 3D-printen nou een end user wordt, vlak bij je klanten of dat het op schaalniveau 
krijgt. Printen in het proces of 3D-printen bij de consument.  
Bij consument wordt het een bedreiging, dan hoef je het niet in de Westas te zijn. Het is een bepaald 
soort techniek die niet gebonden zit aan een bepaald soort locatie. Het zou dan overal kunnen 
ontstaan. 
 
Als het bij bedrijven wordt, dan is het een vrij grote kans. Omdat in de Westas spullen makkelijk 
aangeleverd kunnen worden, zoals de grondstoffen. Het hangt ook af van de kwaliteit van het soort 
product af. Als je bulkgoederen gaat maken dan moet het zo goedkoop mogelijk, dan is de techniek ook 
vrij makkelijk te kopiëren.  
 
Wat denkt u dat er gaat veranderen wanneer 3D-printers gaan doorbreken? 
Heel veel winkels gaan dan verdwijnen, je hoeft niet meer naar de Ikea. Je hebt geen voorraden meer 
nodig alles kan gelijk geproduceerd kunnen worden. Voor winkels gaat het een groot probleem worden. 
Voor eenvoudige goederen hoef je niet meer weg, je kan op de hoek laten uitprinten wat je nodig hebt. 
Als het een ontwikkeling is dat het bulkindustrie gaat worden, dan kan je dat hierheen trekken. Maar het 
is een robot dus het gaat ook niet heel veel banen opleveren. Het zullen dan grote hallen worden vol 
met die machines. Het gaat erg liggen aan de prijs, kan het binnen 20 jaar rendabel worden om dingen 
hier te maken i.p.v. traditionele manier. Als de techniek gebruikt wordt die ook in die landen kan dan kan 
de prijs nog meer omlaag worden gebracht? Andere prijsfactoren worden dan bepalend, zoals logistiek 
en marketing. Er blijft daar dan minder marge voor over. Als het een groots iets wordt gaat het een 
enorme invloed hebben op bepaald industrieën en hoe wij functioneren. Feit is dat wij hier bijna geen 
maak industrieën hebben. Misschien worden dingen wel geassembleerd hier met 3D-printen. 
 
Werkt OGA met ontwikkelingen die in de toekomst misschien groot gaan worden? 
Nee, het is nog vaag. Geen bedrijfjes de er nu al veel mee doen. Er zijn nu al veel dingen die erop 
lijken. Door de weinig randvoorwaarden die printbedrijfjes nodig hebben zijn niet speciaal. Die 
verbindingen zijn er vaak wel, dus vrij eenvoudig. In architectuur heb je bedrijven die alleen maar 
maquettes bouwen, die willen graag bij de bouwers zitten. Straks ook met 3D-printen, met design dat ze 
bij de printfabriekjes willen. Maar als het met bulk gaat is het meer een groot bedrijventerrein, maar er 
zitten verder geen extra randvoorwaarden aan deze terreinen. 
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Wat kan OGA betekenen voor het ontwikkelingen van een gebied voor 3D-3D-printers? 
Als het echt een hit wordt, dan kan je zeggen voor deze gronden: willen bedrijven zich bij elkaar 
vestigen? Dan ga je daarvoor beleid maken, maar is het verstandig dat die bedrijven bij elkaar zitten of 
niet? We gaan er pas mee werken als de ontwikkelingen verder gaan. Maar als het allemaal soepel is 
dan gaan we daar geen beleid op ontwikkelen. Maar ik weet niet of 3D-printen vanuit OGA gezien een 
radicale verandering van de overheid vereist. Als je kijkt naar de ruimtelijke factoren van 3D-printen dan 
zie ik niet zo goed specialistische factoren die eisen dat je er een ander beleid maakt. Tenzij er vanuit 
clustering enorme schaalvoordelen oplevert. Misschien kan je een leeg kantoor, dat je er bijvoorbeeld 
een lift aan plakt dat je daar ineens een printfabriek hebt. 
 
Als het blijkt dat clustering voordelen oplevert, dan moet je daar beleid op voeren. Als je autobedrijven 
bij elkaar zet dan levert dat voordeel op voor consument, en die bedrijven zitten ook graag bij elkaar. 
Als dat voor 3D-printen ook zo is, dan moet je daar wel naar toe. Het ligt eraan hoe dat zit. Het is 
misschien wel handig om een regio te hebben voor 3D-printen, maar weet niet of clustering iets 
uitmaakt. Maar als je opleidingen wilt dan is het wel handig dat het allemaal bij elkaar zit. Als je hier een 
industrie wilt creëren dan moet je dat goed organiseren. Daar kan OGA misschien niet heel veel mee, 
maar wel gemeente Amsterdam of opleidingsinstituten in de buurt. 
 
Wat zou het beste gebied in de Westas zijn om van deze een 3D-print gebied te maken? 
Voor bulk zijn de haven en Sloterdijk 3 natuurlijk heel geschikt. Ik weet niet hoe die grondstoffen 
aangeleverd moeten worden, vloeibaar, vaste stof of in containers?  Prijs per kilo zal vrij laag liggen, te 
duur om dat met vliegtuig te doen. Dus dat zal wel via haven of via wegvoer georganiseerd worden. 
Haven en Sloterdijk 3 gelden daar standaardlocatievoorwaarden, ik zie niet wat deze industrie zo 
anders maakt dat je er een speciale locatie voor nodig hebt. Ik weet niet wat er voor pure grondstof in 
3D-printer kan, of je hebt nog fabriek nodig die van pure grondstof naar geschiktheid naar 3D-printer 
maakt. Als het een bulk iets wordt, dan wil je die stof hier ook hebben door de hele keten hier te 
hebben. Opleiding van bedienen, maken, instellen en design etc wil je hier dan ook. 
Detaillistisch geld het zelfde, alleen dan hoger opgeleid. 
Als er duurdere materialen zouden zijn zodat er bijvoorbeeld chips kunnen geproduceerd worden? 
Bedrijven zullen niet kiezen voor goedkope grond, maar meer kijken naar andere factoren. Bij bulk zal je 
alles proberen te besparen, bij niche zal je kiezen waar locatievoorwaarden belangrijker dan grondprijs.  
Grondprijs maakt altijd wel uit, maar andere factoren zijn vaak belangrijker. Het wordt vaak opgewogen 
met andere verschillen zodat die prijs wordt terug verdient. Het gaat vaker om rationele beslissingen 
nemen. Totaalplaatje van kosten en opbrengsten, zo kiezen bedrijven dat. 
Wij als OGA moeten een keuze maken tussen verschillende dingen, het is 1 van de industrieën in het 
gebied. Als er een ander bedrijf komt en die wil de prijs betalen dan gaat die gewoon voor. 
 
Heeft u misschien andere contactpersonen voor ons die wellicht interessant zijn voor dit 
onderwerp? 
Geen idee, ik moet even navragen of iemand binnen de gemeente daarmee bezig is. Misschien bij 
economische zaken dat er iemand over nadenkt. Het is meer iets economisch iets dan ruimtelijke 
ordening, het is meer nog in de verkennende fase op dit moment. Ik heb sinds 1998 internet, ik had 
geen idee dat het nu zo’n enorme hit is. Vooral dat het nu te combineren is met andere dingen, rete 
handig. Het is nog niet te bedenken wat de combinaties kunnen worden. Het zijn ontwikkelingen die je 
op dit moment nog niet had kunnen voorzien, dat je van alles kan regelen en dingen met apps. Dat de 
kosten naar beneden gaan is de belangrijkste factor, dat wordt alles bepalend. Zelfde als bij zonne-
energie, de kosten zijn 99% gedaald afgelopen jaren. Als die lijn zich doorzet heb je straks gratis 
energie. Waar gaat de techniek heen, hoe specialistisch wordt het, dat wordt alles bepalend. 
 
Het zou hetzelfde kunnen gaan als printcardrigdes, hoe worden die op dit moment gedistribueerd. Nu 
doet iedereen het ook via de goedkoopste optie en dan wordt het gewoon thuis bezorgd via online, dat 
is dan voor thuis3D-printen. 
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11.3 Interview Peter Joustra SADC 
Het gesprek met Peter Joustra, werkzaam bij SADC, verliep zoals gepland informeel maar wel 
informatief. We hebben al een keer eerder gesproken, omdat iemand hem aanraadde want de heer 
Joustra is binnen het SADC bezig met 3D-printen. Het gesprek begon met onze plannen voor het 
verslag. We hebben uitgelegd dat we bezig waren met de 4 scenario’s, en dat we daaruit een 
businessmodel wilden maken samen met een implementatieplan. Hij raadde ons aan om niet de shared 
services te vergeten, en heeft aangeboden om ons verder te helpen als de scenario’s klaar zijn. Verder 
vertelde hij ons dat het SADC gebiedspaspoorten hebben voor bepaalde locaties binnen het 
plangebied. Hij gaat daar de volgende keer met ons over hebben en ons verder helpen op dat gebied.  
Verder gaf hij ons nog advies om de volgende punten niet te vergeten: 

- Reshoring (het terughalen van productie van lageloonlanden terug in eigen land) 

- Het lokaal, on demand produceren binnen het gebied 

- De aanvoer van grondstoffen 

- De creatieve sector en zijn invloeden 

- Vestigingsfactoren 

o Logistiek 

o Creatieve sector 

o Luchthaven 

o Grondstoffen 

- Supply-chains 

Verder heeft de heer Joustra ons uitgeprinte delen gegeven van waar het SADC nu mee bezig is, en 
een presentatie van een bijeenkomst waar SADC bij is geweest. 
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11.4 Interview Hendrina Ritsema Schiphol Group 
 
Om te begrijpen wat de impact is van 3D-printen op de luchthaven Schiphol is dit gesprek 
donderdagochtend 10:00 uur uitgevoerd met mevrouw Ritsema. Het gesprek verliep informeel maar 
bijzonder informatief.  
Onze vraag: Wat heeft 3D-printen voor invloed als men ervan uitgaat als er vooral op grote schaal 
geproduceerd gaat worden, met grote locaties waar veel geproduceerd word? 
Antwoord: voor schiphol zal dit scenario niet heel veel uitmaken. Massaproductie is sowieso niet 
geschikt om met het vliegtuig te vervoeren, dus schiphol zit wat dat betreft redelijk safe.  
Vraag: en hoe zou dat gaan als er speciaal voor een nichemarkt geproduceerd zou gaan worden? 
Antwoord: daar zijn verschillende factoren van belang. De trend was vroeger altijd outsourcen, maar 
tegenwoordig is iedereen aan het resourcen. Dat is dat productie terug word gehaald naar eigen land 
om daar te produceren. De te produceren goederen in dit scenario zijn afhankelijk van de tijd, 
doorlooptijd, enzovoort. Van oudsher zijn de clusters automotive en aerospace belangrijke aandelen in 
het vervoerspakket. Die producten zullen dan niet zo veel meer getransporteerd worden. maar als je 
bijvoorbeeld kijkt naar vliegtuigonderdelen, deze zijn onderhevig aan strenge eisen en certificering. De 
ontwerpen, grondstoffen, “printers” en het uiteindelijke product moeten allemaal gecertificeerd zijn. Die 
producten zijn door 3D-printing een stuk lichter en uit één stuk waardoor er enorme efficiency 
verbetering gehaald kan worden op bijvoorbeeld brandstofgebruik. Schiphol kan hiervoor een 
kenniscentrum openen om dit goed in de gaten te houden. Tevens kan schiphol deze kennis ook 
exporteren. Er kan bijvoorbeeld een dienst worden aangeboden hoe andere luchthavens deze 
certificering kunnen instellen.  
Ook kunnen dure grondstoffen alsnog via schiphol vervoerd worden.  
Voor de nichemarkt zou je dus 3 zaken kunnen “uitbuiten”: 

- Vervoer duurdere producten (mits die andere locaties geen printer hebben) naar andere 

locaties 

- Aanvoer dure grondstoffen 

- Kenniscentrum 3D luchtvaart.  

Ook het produceren van producten moet je vanaf een andere manier benaderen. Kijk niet hoe je 
producten met een ander productieproces kan “namaken” met een 3D-printer, maar ga terug naar het 
ontwerpproces van dat product, ontwerp het opnieuw zodat het makkelijker door een 3D-printer 
gemaakt kan worden. maar ook de trend bij massa-productie is dat dit uiteindelijk goedkoper gaat 
worden met 3D-printers. Vooral door de kortere doorlooptijden, maar ook omdat het uiteindelijk 
goedkoper is daardoor. Door het op een andere manier te benaderen heb je veel minder voorraad met 
alle gevolgen voor je bedrijfseconomie. 
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11.5 Interview Jan Egbertsen Port of Amsterdam 
Welkom en voorstel ronde 
 
Wat denkt u over de toekomst 3D-printing? 
In Amsterdam is zijn ze hier meer experimenteer mee bezig dan andere gebieden op het gebied van 
design, verder verschilt het niet veel van elk ander gebied. Voor huis tuin en keuken is 3D-printen wel 
aardig, maar voor bedrijven in de luchtvaart is het heel interessant. Maar ook producten die uit China 
komen kunnen dan ter plekke geassembleerd worden, alleen de vraag is gebeurd dit in het 
havengebied of in  Almere. Logistiek dienstverleners zijn niet meer gebonden aan lucht en zeehaven, 
dus het is aan hun waar ze gaan zitten. In noord Groningen heb je klein afzet gebied, maar in randstad 
heb je dat veel meer omdat je een grote afzetmarkt heb dus wel interessanter en ook misschien met 
haven of containervervoer wat te doen. 
 
Uitleg over scenario’s door Tobias; 
Als in de toekomst 3D-printing aansluit met enorme productie en massa, zijn grondstoffen hier een 
kans? 

Het licht eraan hoe deze grondstoffen zijn, als het grondstoffen zijn die niet per container gaan maar per 
bulk dan kan het naar de haven van Amsterdam. In Rotterdam en Antwerpen zijn al plasticfabrikanten, 
deze kunnen dit gaan overnemen. Maar het is nog te vroeg om te zeggen of dit ook in Amsterdam komt, 
we zijn wel aan het kijken of bio plastics naar Amsterdam kunnen komen.  
 
Bloemen naar Rotterdam 
Het ligt aan het beslissingspatroon, als het maar voor één container is dan gaat er niet hier heen 
gevaren worden. Ik denk dat bloemen steeds minder via de klok gaan, het vliegtuig hoort dan niet eens 
hier te komen. Het is raar dat bloemen via Aalsmeer moeten gaan.  
 
In logistiek is nog het gevoel dat alles via Rotterdam of Aalsmeer wordt, maar het ligt aan de ICT en 
communicatieniveau.  Als dit stukken beter wordt dan zal er steeds meer gekozen worden voor 
rechtstreeks vervoer. 
 
Kan de have van Amsterdam iets met 3D-printen? 

In kleine oplages is 3D-printing wel heel interessant, maar nu is het nog steeds te duur om in één keer 
massa te produceren. Maar het zijn de ontwikkelingen die het gaan zeggen, nu is dat nog erg lastig. 
Dan kan er pas gezegd worden wat voor gevolgen het op de haven zal zeggen, wat heeft dit voor 
effect? Waarom zou je altijd in China produceren als het hier goedkoper kan, het is het kostenplaatje en 
overige voordelen zoals arbeidsomstandigheden die het gaan beslissen. 3D-printen kan het laatste 
zetje zijn om productie dichter bij huis te halen zoals misschien Oost-Europa. Deels printen en deels via 
container kunnen producten binnenkomen, dan kan hier ruimte gegeven worden aan dat soort 
bedrijven. Veel bedrijven in havens werken samen, ook met meerdere terminals die van zelfde 
bedrijven zijn. Of juist van verschillende bedrijven, het zijn meer de bedrijven zelf die concurreren , dan 
de havengebieden zelf. Je kan niet de havens gaan verdelen, dat mag ook niet vanuit Brussel en 
klanten willen ook samenwerken.  
 
En werken luchthaven en zeehaven samen? 
Het zijn andere markten, er zijn wel logistieke dienstverleners die bij haven en luchthaven willen zitten. 
Daarbij praten we wel samen waar ze het beste kunnen zitten. Schiphol kijkt daarbij ook wel naar 
Rotterdam, het is niet zo te scheiden. Het zijn ook hele verschillende producten. Op douanegebied kan 
wel heel eenvoudig samengewerkt worden. 
 
Kunt u meer vertellen over recycling vertellen van bio plastics waar u het net over had? 
Er is nog niet zo veel over te vertellen, je kan van heel veel soorten producten bio plastics maken. 
Iedereen stoeit er nu nog mee, maar bio plastics zijn nu nog veel duurder dan de gewone plastics en 
daarom is de markt nu nog klein.  
 
Staat er in de havenvisie iets over deze onderwerpen? 
De haven maakt nu zelf een havenvisie voor 2014, dat doen we met scenario’s die ook van het CPB 
komen. Er zijn 4 scenario’s, de haven hanteert er 3 op basis van economische groei. We kunnen 
daarmee kijken hoe de groei wordt in de komende 20/30 jaar. Je kan ook denken in meerdere soorten 
scenario’s, je kan meer denken als havenbeheer, of ga je meer denken aan havenontwikkelaar door 
meer de regierol te zijn. Zo beheer je niet alleen de grond, maar kan je ook meer geld verdienen. Nu 
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bijvoorbeeld nog een landlordport, maar straks naar een havenontwikkelaar. Wat hoort dan wel en wat 
dan niet bij je corebusiness. De haven van New York doet de tunnels, bruggen, zeehaven en 
luchthaven. In de toekomst kunnen we misschien ook wel deze kant op. 
 
Wat denkt u over het opschuiven van de haven? 
De donkergele vlekken kunnen we nog uitgeven, maar dat is meer voor in 2030. We gaan wel naar 
intensiever ruimtegebruik toe, hierdoor kunnen we het nog wel redden met ruimte die we nog hebben. 
We hebben ook rekening te houden met milieuruimte, we zitten ook met geluidsplafonds, deze staan 
ook in het Noordzeekanaal visie.  
 
Het blijft een continue discussie om te kijken wat nu woonruimte is en wat voor havenactiviteiten. 
Sommige zeggen dat we moeten opschuiven, maar er zijn ook andere oplossingen voor.  
 
Kan de haven iets aan faciliteiten doen om te zorgen dat bulk nog beter gaat m.b.t. 3D-printen? 
Bulkgrondstoffen kunnen eenvoudig via de haven kunnen gaan, er kunnen ook bedrijven komen die 
grondstoffen opwaarderen tot gebruik voor de printer. Net zoals de cacao industrie in Zaanstad die 
cacaoboter of iets dergelijks doorsturen naar Duitsland. 3D-printing zal meer via container gaan. Er zal 
nooit een hele lading voor alleen 3d zijn, altijd deelleveringen.  
 
Zal de sluis later nog groter worden? 
De sluis zal niet nog meer opgewaardeerd worden, dit is genoeg.  Alleen misschien dat de bestaande 
sluis weer zal worden geopend door de intensivering van het vervoer. Veel grotere schepen zullen er 
niet komen. De discussie van de steeds groter wordende schepen is daarbij ook interessant, zijn deze 
nog wel nodig. Door 3D-printing zullen deze misschien niet meer nodig zijn.  
 
Als haven moet je ook over rol gaan nadenken omdat economie niet zal blijven groeien. Daarom 
moeten we goed nadenken over de regierol, want we weten niet hoe de markt eruit ziet over 40 jaar. 
 
Containervervoer van bloemen Rotterdam, Amsterdam, Aalsmeer 
Er zullen ook bloemencontainers aankomen in Amsterdam, als de bloemen uit kleinere gebieden komen 
dan maak je ook goed kans dat ze juist via Amsterdam gaan. Rotterdam doet heel veel met grote 
schepen, maar daar zullen niet veel bloemen opzitten. Containers via rail is lastig in de randstad 
vanwege de drukte, daarom gaat er steeds meer binnenvaart. Via de veiling moeten de bloemen alleen 
snel gaan, want verse bloemen zullen niet per binnenvaart weggaan. De bloemencontainers zullen 
misschien wel per binnenvaart aankomen, maar het gaat weg via wegvervoer. 
 
Naar Rusland heb je meerdere mogelijkheden, shortsea, binnenvaart en trein en ook combinaties ervan 
door bijvoorbeeld via Finland. Rusland zou interessant kunnen zijn voor railvervoer van de bloemen, 
maar dan moet je snel genoeg zijn. De trein moet regelmatig weer terugkomen, maar dan wel vol, er 
moet lading zijn voor terugweg je hebt namelijk voor heen en terug 80% beladingsgraad nodig. Voor 
binnenvaart is dit ook erg lastig. Trucks kunnen dit stukken beter, die zijn veel flexibeler en daarbij ook 
sneller.  
 
Er zijn meerdere mogelijkheden, met een paar containers kun je geen patroon leggen. Het moet met 
grote volumes.  Het is niet te verwachten dat er meer scheepvaart in Amsterdam komt door een paar 
bloemen, je moet denken aan meerdere soorten producten dan. Misschien fashion of food, of juist 
shared services met 3dprinting.  
 
Er kan wel iets in de haven komen, maar dan moet je wel denken aan meerdere producten. Je praat 
over andere business als deze aantallen laag zijn. Als je in Aalsmeer een mooie foto krijg, met een 
onafhankelijk keurmeesterlabel en misschien een geurtje erbij dan hoef je het niet meer via Aalsmeer te 
hebben. Dit moet dan ook in combinatie met meerdere processen in ICT en dergelijke. 
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11.6 Interview Erwin Gorter OGA 
Uitleg over waar we nu zijn, hoe zien de scenario’s eruit? 
Locaties zoeken in Westas die passen bij 3D-print fabriek en ook grondstoffenfabriek 
Voor alle scenario’s: wat is het meest logisch wat er gebeurd, wat is het scenario en wat betekend dit 
voor verschillende plekken. Wat is er als dit scenario gebeurd, wat is de impact op deze 
bedrijventerreinen? Je kan er een soort systeem van maken, Als dit scenario optreedt dan gaat voor 
deze locatie een vraag ontstaan. Als er op dit terrein productie gaat dan gaat dat wegvallen. 
Havencapaciteit, maar is het niet logischer dat dit via Rotterdam gaat. Je zou kunnen zeggen dat in een 
scenario voor consumenten zit, zouden dan misschien bedrijventerreinen rond de stad aantrekkelijker 
worden? Of gaat dit meer naar woonwijken of kantoorgebouwen? Maar we gaan het nu even per 
scenario bekijken. 
 
Massaproductie 
Dan heb je grote locaties nodig, dan zit je in het standaard DC-achtig iets met een productieproces 
erbij. Terreinen die geschikt zijn voor distributie zijn dan ook erg geschikt hiervoor. Het hangt van het 
model af wat het dan precies is. Naar groothandels of meer naar de consumenten, scheelt weer in soort 
transport die erbij hoort. Zoek naar terreinen die goed ontsloten zijn, met veel verbindingen. Die zou al 
in bestaande gebouwen kunnen als ik het zo inschat, er zal geen revolutionaire nieuwe bouw nodig zijn. 
Je kan ze ook stapelen, vroeger maakten ze fabrieken in verschillende lagen omdat transportkosten 
hoog waren. Met dit soort technieken zou je heel makkelijk kunnen stapelen als dit voor de producten 
nodig is, goedkopere grondprijs. Maar de grootte van deze invloed weet ik niet.  
Je kan heel veel printers bij elkaar zetten, dus snel in schaal toevoegen.  
De vraag is ook hoeveel te kosten hiervan gaan dalen net als bijvoorbeeld zonnecellen of een gigabyte. 
De kosten zullen gaan dalen, het zal dan gaan opwegen tegen dat je dingen uit Azië haalt. De kosten 
moeten opwegen tussen voorraad, transport en nog wat dingen en dan wanneer deze break-even point 
is. Je gaat met dit model richting groothandels en dit soort type klanten. 
Sloterdijk 3 is hier geschikt voor, hier zitten DC hallen. TNT, DPD, Sligro, Heinken. Enorme hallen 
vlakbij snelweg, ik gok dat je wel een flinke hoeveelheid productie nodig hebt om dit ook te kunnen 
realiseren. Je moet dit ook logistiek goed in orde hebben, het idee ook met “on demand” maken. Stel je 
bent Blokker dat je ziet dat plastic bakken hard gaan en dat je snel bij kan bestellen. 
Sloterdijk 3 is de bedrijvenplek bij ons, er is nog ruimte voor ontwikkelen en bijbouwen. Sloterdijk 1&2 
zijn meer behoudend en kan ook niet bij gebouwd worden, of er moet gesloopt worden. 
 
Nichemarkt 
Je hebt de grote juweliers in de wereld, dit zou je ook ter plekke kunnen printen op een aantal plaatsen 
in de Wereld, dan wordt het aantrekkelijk om dat hier te doen en vanaf daar te transporteren. 
Combineren met diamanten? Maar het zou niet op bedrijventerreinen hoeven denk ik. Er zijn heel veel 
dingen te bedenken dat je graag bij een vliegveld wilt zitten, er zijn heel veel centra met hoogstaande 
research zoals biotechnologie. Als je zou iets zou kunnen printen dan heb je daar ook speciale 
technieken nodig. Ik denk dat je sectoren die je hier veel hebt waarvan de kennis ook echt hier zit, dan 
zijn dat de goede kansen voor niches. Maar ik weet niet of je hiervoor op bedrijven terreinen wilt zitten.  
Het ligt er ook aan aan wat voor soort producten je denkt. Als je grotere dingen gaat fabriceren dat wil je 
wel weer op bedrijventerreinen wilt zitten. Maar zoals hartkleppen of iets dergelijks dan kan je ook wel in 
een simpel gebouw gaan zitten.  Het is voor heel veel toepassingen toepasbaar. Zoeken wat we hier nu 
hebben en wat bekend dit voor de bedrijfsvoering voor een aantal organisaties, ik denk aan een soort 
MSD. Een van de grootste bedrijven die in de Waarderpolder zit, misschien hebben ze niet zo een grote 
vestiging nodig.  
Aantal dingen in Niche, mensen die heel goed in ontwerpen zijn en niet in open source aanbieden, dat 
kan bijvoorbeeld een kunstenaar zijn. Of een succesvolle ontwerper van iets die wereldwijd verkoopt. Je 
hebt hier ook Rietveld academie waar mensen zitten die zo’n kans opnemen. Als niche zijnde, welke 
techniek heb je hier. En wat voor bijzondere clusters heb je hier wat het interessant is om de wereld 
over te gaan. Je hebt bij niche die zijn voor bijzondere kennis, het moet dan ook onderscheidend zijn 
voor de rest van de wereld. Maar hoe groot moet deze locatie zijn. Het wisselt echt heel erg, het 
verschilt dus waar je wilt zitten. Hetzelfde als voor de massa, dan heb je plekken nodig waar veel 
vrachtwagens en kleine busjes/vrachtwagens kunnen komen. De aanvoer is dan een beetje hetzelfde.  
Of je nou vanaf schiphol je vrachtwagen moet laten rijden van schipholrijk, of dat je 10 minuten moet 
rijden. Dat zal qua kosten niet veel uitmaken. Het hangt er hier heel erg vanaf wat je dan produceert. 
Mijn broer werkt bij bloemenproducent dat je airside/landside zit dat je alles zo het vliegtuig in kan 
rollen, als je echt snelheid wilt dan kan je hiervan ook gebruik maken als snelheid zo belangrijk is, maar 
nogmaals dan ligt het er aan wat voor product het is. 
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Consumenten thuis produceren 
Je zit dan weer met de grondstoffen, maar ook met de ontwerpen mensen gaan thuis niet dit eerst zelf 
helemaal ontwerpen als er bijvoorbeeld een wielt of iets dergelijks kapot is. Of je zoekt open source op 
of dat ontwerpenkantoren op die dat snel even voor je ontwerpen. De vraag is of dat soort type 
organisaties massaal worden of dat mensen dat gewoon thuis doen.  Het kan ook zijn dat de 
organisaties die de producten verkopen dat ze het gebruiken als service. Het kan 2 kanten op. 
Consumenten die ontwerpen voor massa, of bedrijven die zelf ontwerpen. De grondstoffen is belangrijk, 
hoe ga je om met de verspreiding hiervan? Eigenlijk denk ik dat de huidige distributiekanalen zich gaan 
uitbreiden, zo’n enorme impact zal dit daarom niet hebben. Er zal ergens misschien een nieuwe kolom 
starten met een groothandel die zich specialiseert in grondstoffen voor de grondstoffen en dat deze zich 
koppelt aan de postNL of andere. In Amsterdam komen er dan misschien 1 of meerdere van dit soort 
bedrijven ook met concurrentie die dit per container vervangen. Je krijgt gewoon de bulken en een 
aantal specialistische bedrijven, net als papier. De bulk zal zich vestigen op sloterdijk 3, waardepolder 
of schiphol. Of specialistische zullen naar winkels of iets dergelijks. Het zal allemaal webwinkel, 
postorder achtige situaties. Hetzelfde als webwinkels georganiseerd. Of dat AH dit opneemt in zijn 
assortiment, maar dan denk ik eerder aan de soort van stoffen en wol en dan soort zaken. Voor 
winkeltjes als bruna misschien wel zoals nu ook met inktcartridges. Of producenten die andere dingen 
maken, dat je van hun merkt hun eigen plastics moet maken. Je bent nu bijvoorbeeld al 400 euro kwijt 
voor een liter plastic. Het is wel weer een hele efficiente techniek. Voor consumenten: traditionele DC 
misschien een paar nieuwe, het sluit zich aan bij de huidige en webshops en meer busjes door stad. De 
ontwerpen zullen wijdverspreid zijn, vooral de bulkgrondstoffen zijn belangrijk. En de ontwerpers hoe 
dat wordt is niet te voorspellen, ik kan me niet voorstellen dat mensen hele ontwerpen kan maken. De 
vraag is ook, hoe groot gaat dit worden. In hoeveel gevallen, hoe groot gaat dit worden in vergelijken 
dat je nu bij de winkel koopt. Als je ook emmers of bakjes of wat dan ook gaat printen (simpele 
gebruiksvoorwerpen) dan wordt het een stuk groter. De eerste 5 tot 10 jaar denk ik dat het vooral gaat 
om onderdeeltjes, aparte dingetjes, vooral dat je aparte ontwerpen maakt. Dingen die je niet makkelijk 
in de winkel kan krijgen. Je kan natuurlijk ook dingen maken die anders heel duur zijn om te maken. Het 
zal vooral negatief zijn voor de bedrijventerreinen, omdat er hier gewoon minder behoefte is. Bedrijven 
in productie en opslag daar gaat het vooral minder worden. Als je weet dat bepaalde onderdelen kapot 
gaan zet je daar een printer neer en is dat een interessante ontwikkeling. 
In dit scenario, kosten lager grondstoffen goedkoper. 
 
Productielocatie voor grondstoffen 
Je wilt in de haven zitten met bulk en dat je die schepen ook door kan laten varen naar Duitsland en 
vrachtwagens verder gaat. Je zit dan ook met chemicaliën om dat soort dingen te maken,  dit is geluid 
en stank en hiervoor is de haven uitermate geschikt. Dan is het niet handig om op Sloterdijk te zitten. 
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11.7 Interview Ellen van de Vossen en Gijs Wanders Gemeente 
Haarlem 

Voorstelronde 
Tobias en ik hebben uitgelegd wat voor project we doen 
Gijs Wanders vertelt over zijn werkzaamheden bij de gemeente 
 
Ellen van de Vossen 
Ik ben beleidsadviseur van economie en innovatie van Haarlem-Oost en ben daar ook contactpersoon 
van. Als jullie meer willen weten over de Waarderpolder dan moeten jullie zijn bij  
Ruud Meijer, accountmanager Waardepolder. Dit is het contactpersoon voor alle bedrijven en 
parkmanager. Hij heeft ook zorg voor de veiligheid en overlegt met bedrijven over 
personeelsuitwisseling. 
 
Wij hadden een innovatieplatform in de zomer, maar dat was meer een praatgroep. Aan de 
vergadertafel was het lastig om concrete resultaten hieruit te krijgen. Daarom hebben wij sessies 
georganiseerd met bedrijven, voor zoeken naar partners en medestanders. Voorlopers uit de stad 
kwamen hier op af met allerlei voorstellen. Op gegeven moment kwam er een ondernemer en die zei 
jullie moeten aan de gang met 3D-printing. Deze ontwikkeling gaat heel snel, toen hebben we gepolst 
dat er veel energie op zit.  
 
Ik denk dat de rol van de overheid is dat er meer kennis over beschikbaar komt, maar niet degene is die 
3D-printing gaat doen, maar er voor zorgt dat de innovatie op gang komt. Voor jullie is er een 
verkenning beschikbaar. Hier staat in wat er in de markt gaande is en wat er voor dingen gebeuren in 
de branches, deze is gemaakt samen met de KvK. De verkenning is teruggekoppeld aan bedrijven. 
 
In de 3D-print wereld is het juridische aspect een groot iets, samen met logistiek en de bijbehorende 
grondstofstromen. Want nu zijn voorraden en aanvoer niet nodig.  
3Dmakersmagic in Bloemendaal heeft de markt in kaart gebracht. Nu is er de ambitie om in 
Waardepolder een 3Dexcellencecenter neer te zetten. Eigenaar van 3Dmakersmagic is Herman van 
Bolhuis, hij vertelde dat er  150 maakbedrijven in Waardepolder zitten van de 1200.  
 
Bruno Giebels is als wethouder ook met dit project bezig.  
Niet iedereen kan printers kopen, grotere printers zijn heel duur. We willen toe naar een soort centrum 
waar je kan printen, maar ook juridisch advies, en ook voor design. Faciliteren om andere te laten 
aanhaken en Europees geld te krijgen. Zo worden mogelijkheden gegeven aan bedrijven met 
ontwerpen, informatie, maar ook voor studenten van INHolland en NOVA College.  
Omdat ontwikkeling nog moet doorkomen, nu op korte termijn Ultimakers beschikbaar maken waar veel 
mensen komen, bijvoorbeeld in de bibliotheek. Daar is dan een soort eigenaar, en dat er ook 
lesmaterialen komen voor de kennisverspreiding. KvK heeft initiatief genomen om industriële meer 
kennis te laten nemen met een expositie. 16 december is er een bijeenkomst met mensen die zeggen ik 
wil er wat mee zodat er misschien een bond gesloten kan worden om misschien een centrum op te 
kunnen zetten. 
 
Verwachting werkgelegenheid? 
Nog niet heel scherp in beeld,  het wordt wel anders. Het ontwerpstuk is nu nog heel ingewikkeld, dus 
daar zit nog iets in. 
 
Andere effecten? 
Octrooi, vormvrijheid, logistiek, personeel. 
 
ABNamro, Berenschot zijn hier ook mee bezig. 
 
Thuiskant>copyshop idee 
Bedrijven, wat gebeurd er in het productieproces? Wat gebeurd er met mijn bouwhandel met 3D-
printing? Wat voor effecten heeft het? 3D-printing is een niet te stoppen ontwikkeling. 
 
Aan wat voor randvoorwaarden moet iets voldoen om de regio te versterken? Is er nog wel tijd genoeg? 
Uitspreken van zorgen door Gijs Wanders 
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Excellence centrum, onderzoek zou een centrum verder kunnen helpen, verdienmodel. Voor volgend 
Kennislab.  
 
Overige informatie 
Shell titaniumonderdelen> interview 
 
Folder van excellence center, bijeenkomst 16 december. Spreekt ABNamro, misschien aanwezig zijn 
om daar met ondernemers te zitten. Aanhaken? 
 
Coöperatie voor massaproducenten, voor één producent te duur. 
 
Thuisscenario laten vallen, weinig invloed op transport.  
 
Verkenning wordt gestuurd, en uitnodiging 16 december 
 
Ellen van der Vossen op de hoogte houden van ons resultaat 
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11.8 Interview Peter Joustra en Jorben Hendriks SADC 
 
De studenten beginnen met het vertellen van de presentatie over het kennislab. 
De slides worden uitgelegd en uiteengezet voor Peter en Jorben 
Peter: verschil tussen bulk en gepersonaliseerde producten, digital stock ipv voorraad voorhanden. Dit 
gaat over de ontwerpen. (voorraad producten)  naar het on demand produceren en leveren. 
Massa of consumenten scenario: hangt van product af. Maar massa is wel anders: “derde industriële 
revolutie” moet je doen omdat je kosten van ontwerpen van product eruit moet halen. Het break-even 
punt gaat veel lager worden met 3D-printen (kosten ontwerpen – ontvangsten) en daardoor zal er een 
veel grotere versnippering van kleinere bedrijven komen die elkaar beconcurreren. 
In plaats van Apple 20, kleinere Apples die makkelijker in de markt kunnen stappen. Daarnaast speelt 
ook mee dat het ook om robotisering gaat ipv enkel 3D-printen. Daardoor ook weer goedkoper om hier 
te produceren ipv in China. 
Nichemarkt: wisselwerking airport/seaport, invoer grondstoffen. Voorbeeld van medische sector 
(prothesen) verteld. Peter: misschien nu zo maar in de toekomst kan iedereen het printen. Dus alleen 
het ontwerp als exportproduct. Jorben: in principe kan je het overal uitprinten dus je krijgt een veel 
simpelere supply-chain. Voorbeeld productie van iPhones  complexe stromen (ontwerp -> fabricage -
> distributie). Hiermee maak je de lijnen veel korter, maar de grondstofstromen worden daardoor veel 
belangrijker. Daardoor ook de wisselwerking air/seaport een stuk belangrijker. 
Je moet heel erg kijken als voorbeelden van silicon valley, het netwerken van clusters. Een cluster zorgt 
voor innovatie en vernieuwing die op andere plekken niet zomaar zullen ontstaan. Daardoor kijken naar 
clusters die hier heel sterk zijn, en daardoor hier een goede start beginnen als concurrentie voor de hele 
wereld. 
Je moet 3Dprinten zien als alleen een toepassing  life sciences, aerospace,  voorsprong behouden 
op de rest van de wereld. Ook bij fashion zelfs. Persihables (voedsel printen) zoals het oude voorbeeld 
van tomaten kunnen telen in de winter. Voedsel printen is iets wat nu heel erg speelt.  Maar waar kan je 
die stap maken naar toepassingen voor de 3D-printer? 
Logistiek: de verbinding met creatieve sector. In de toekomst moet software leading supply chain 
komen doordat je daarmee goed op de grondstoffen zit. Vooral het aantakken daartussen is belangrijk. 
Relatie tussen schiphol en die aantal sterke clusters en netwerken die zich innoveren moeten zich 
richten op de 3D-printen. 
Zelfs 4D printen word bij de fashion cluster gebruikt. In een prop geprint en dan ontvouwt het zich tot 
een hele jurk. (filmpjes staan op internet). Dus fashion is er al volop me bezig. 
Dan is de vraag hoe je ze zover kunt krijgen zodat ze zich ermee bezig gaan houden. Daarom nu al 
positie in de nichemarkt vasthouden en uitbuiten voor in de  toekomst. 
 
Laatste slide over clusters verteld: op zoek naar een cluster waar we een uitgebreide grondvorm 
kunnen maken en concrete invulling kunnen geven in het gebied. Om het voor ons concreet te houden.  
Peter: aerospace en life science die het meest bezig zijn op dit moment. Aerospace waarschijnlijk zelfs 
het verst. Bv onderdelen van de airbus zijn al 3D geprint. ASML presentatie: fricties binnen installaties 
 onderdelen daarvan 3D-geprint waardoor de storingsgevoeligheid omlaag ging, en koelingswater 
veel beter rond kon stromen  minder storingen bij het produceren van chips. 
Jorben: concreet: de life sciences (ook spareparts) botten, implantaten, alles op maat voor iedereen 
beschikbaar. Niet meer met de hand gemaakt maar gewoon weefselprinten. Met levend weefsel kunnen 
ze zelfs oren maken, staat echter nog wel in de toekomstplannen. Peter stuurt zijn notities van het 
congres. “software defined supply chain” 

1. Reshoringsverhaal  maar robotos zijn nu 25.000 euro, dus er zal minder werk door mensen 

uitgevoerd worden. 

2. 3Dprinten 

3. Open-source hardware  ontwerpen en 3d hub etc. 

 
Consumenten thuis eerder dan massaproductie  doordat mensen nu voorlichting krijgen en kennis 
kunnen delen en daardoor sneller dat iedereen informatie heeft over hoe thuis te printen. En ook hoe te 
bouwen. Open source is daarin heel belangrijk. Dus daarom misschien toch bij consumenten thuis en 
daarna overvloeien naar het begin van massaproductie.  
Peter: alles draait om ontwerpen zometeen. Dan krijg je zaken over rechten en patenten, intellectueel 
eigendom en dat soort dingen, het word heel belangrijk hoe dat in de toekomst te moeten regelen en te 
beschermen. Hier in de regio creatieve industrie: intellectueel eigendom nu al heel belangrijk. Daardoor 
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zometeen verbinding met Westas maar vooral ook daarbuiten. De verbinding word belangrijker met 
creatieve sector en de binnenstad die daaromheen zit.  
Zoek er een uit die het meest in de ontwikkeling is , werk die uit. Welke clusters hebben dus zo’n kans? 
Hoe komt zo’n grondvorm er zo uit te zien? Welke grondstoffen? Welke belangrijke trends in de clusters 
die dat zo willen gaan doen?  
Peter: zoek het verhaal op over je “software defined supply chain” en probeer dat er ook in te 
verwerken. Dit biedt een enorme kans. Positioneer de airport en seaport erin. Seaport gaat belangrijk 
worden voor de bulk. Maar het is ook heel veel kennis nodig voor bv. Het mixen van de grondstoffen 
zodat je de juiste grondstof hebt om te kunnen printen. Heel essentieel en kennisintensief in combinatie 
met hogescholen en universiteiten.  
Airport: eventueel uitvoeren van hoogwaardige componenten die op andere locaties in elkaar gezet 
worden. in de life science zulke hoogwaardige producten met speciale legeringen die veel investeringen 
en kennis nodig hebben. Hier ontwikkelen en daardoor snel kunnen exporteren. Dat is nog wel mogelijk. 
Alles is mogelijk om overal te printen maar dit zijn zulke producten die veel kennis nodig hebben, dat 
houdt je op een aantal plaatsen en DAT moet je hier houden. En daar kan je de airport hier belangrijk 
houden. Houdt deze lijn van dat verhaal aan.  Probeer daar je nou juist in te ontwikkelen. 
Frank: En hoe zit dat met de high-tech cluster? 
Peter: je hebt hier op dat vlak niet zoveel high-tech, alleen maar in de dienstverlening zoals IBM 
services en UPC etc. die vallen wel onder die cluster maar produceren hier niks. Je kan eventueel wel 
spareparts 3D laten printen voor die bedrijven. Maar het blijft meer dienstverlening. Navragen bij Joep. 
Maar de meeste ontwikkelingen van dit moment is nog steeds aerospace en lifehealth, maar je kan 
eventueel wel toekomstbeelden schetsen van andere clusters zoals high-tech en perishables.  
Maar kijk bij wisselwerking airport/seaport maar kijk ook naar de wisselwerking tussen creatieve sector 
en airport/seaport. En dat is dat op het gebied van ontwerpen en over de “software defined supply 
chain”. Omdat je al die snelle verbindingen hebt liggen, je moet ze alleen nog aan elkaar linken.  
Frank: we wilden misschien beschrijven wat je wilde aantrekken maar je kan beter zeggen welke 
clusters die er al zijn MAAR die zich kunnen doorontwikkelen. 
Opdracht is eigenlijk om die clusters klaar te maken voor de nieuwe 3D revolutie. Je moet jezelf in zo’n 
sterke positie zetten zodat het in de toekomst alsnog allemaal hier plaats gaat vinden. Blijf ontwikkelen 
zodat je continuïteit niet in gevaar komt. Vooral door diepte investeringen die het daardoor voor andere 
moeilijk maakt om zich op de markt te begeven. Je kan die netwerken niet zomaar kopiëren.  
Bedrijventerrein paspoorten worden via weTransfer naar ons toegestuurd. 
 
 
 


