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Dankzij een nieuwe fysieke laag, de zogenaamde 
Advanced Physical Layer (APL) kan straks in de 
procesindustrie data makkelijker ontsloten wor-
den, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan: 
vergaande diagnostics, inzicht tot op instrumen-
tatie-niveau vanuit de directiekamer en dat met 
snelheden die een factor 300, of zelfs 1000 maal 
hoger liggen dan met de bestaande protocollen.

CE Delft bracht in een recent ver-
schenen onderzoeksrapport voor het 
ministerie van IenW de effecten in kaart 
van een nationale belasting op fossiel 
plastic. Doel van zo’n heffing is om de 
productie en het gebruik van fossiel 
plastic te ontmoedigen en het aandeel 
plastic recyclaat en biobased plastics 
te verhogen. Kunststofproducenten in 
Nederland waarschuwen voor concur-
rentienadeel en het verplaatsen van de 
productie naar landen waar geen hef-
fing bestaat. 

Voor de docenten van het Alfa-college in 
Groningen staat het als een paal boven water 
dat (technische) opleidingen zo goed mogelijk 
moeten aansluiten op de actuele vraag vanuit 
de arbeidsmarkt. Naast up-to-date kennis en de 
nodige ervaring van het docententeam vereist dit 
met name in de praktijklokalen state-of-the-art 
systemen, instrumenten en technologie. Dit alles 
op peil houden vergt doorlopende investeringen 
in zowel vakkennis als apparatuur. Gelukkig helpt 
het bedrijfsleven hierbij een handje.
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