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Kort

K E N N I S E N I N N O VA T I E

TUEindhoven steekt
€100mln innieuw
instituut voorAI
Ilse Zeemeijer
Amsterdam

DeTechnischeUniversiteitEind-
hovengaatdekomendevijf jaar
€100mln investeren ineennieuw
instituut voorkunstmatige intel-
ligentie.Metdit instituutwil de
universiteit tegemoetkomenaan
degrote vraagopdearbeidsmarkt
naar specialisten indit vakgebied.

Dat bevestigt een woordvoerder
vandeTUEindhovennaberichtge-
ving van universiteitsblad Cursor.
Het initiatief,EindhovenArtificial
IntelligenceSystemsInstitute,gaat
in septemberofficieel van start.
Het nieuwe instituut gaat het

onderwijsenonderzoekophetge-
bied van kunstmatige intelligen-
tie inEindhovenbundelenennieu-
weinitiatievenstarten.Deambities
zijn groot. Zo wil directeur Carlo
vandeWeijervijftignieuwehoogle-
rarenenuniversitair (hoofd)docen-
ten aannemen, jaarlijks €30mln
onderzoeksgeld bij externe partij-
enophalenennieuweopleidingen
opzetten.Watvooropleidingendit
zijn, is nogniet bekend.

HansdeJong,presidentvanPhi-
lips Nederland, noemt het initia-
tief ‘vangrootbelang’voorderegio
EindhovenendepositievanNeder-
land. ‘FrankrijkenDuitslandinves-
teren de komende jaren grote be-
drageninhunindustrieennieuwe
technologieën,metnameinartifi-
cial intelligence. Als landmogen
wijnietafhankelijkwordenofach-
terlopen.’

Ookmultinationalsuit de regio
NXP en ASML zijn enthousiast,
blijkt uit navraag. Het is nog on-
duidelijkhoeveelgelddebedrijven
aanhet initiatief gaanbijdragen.

Kunstmatigeintelligentie (artifi-
cial intelligenceofAI) iseenbreed
en populair vakgebied dat verwe-
ven ismet tal van disciplines, van
informatica en robotica tot psy-

chologie en geesteswetenschap-
pen.Denkaandealgoritmes inde
zoekmachinesofdeethischevraag-
stukkendiespelenbijdeontwikke-
ling van zelfrijdende auto’s.

DeTUEindhovengaatzichrich-
tenopkunstmatigeintelligentie in
machines, zegt directeur Van de
Weijer. ‘Spotify enGoogle zijn ge-
dreven door data van consumen-
ten, maarmachines produceren
ookdata.Dit iseennieuwegenera-
tievanAIdiepastbijdespecialisa-
tie vande regioendeuniversiteit.’
Ookdeethischeenmaatschappe-
lijkekantenvankunstmatigeintel-
ligentie komen in het onderzoek
aanbod.
Wetenschappers uit Delft, Nij-

megen en Amsterdam vinden het
instituuteengoedeaanvulling, la-
ten zij in een reactieweten. Zij ho-
pen vooral dat de TU de brug kan
slaannaarconcretetoepassingen.
De grote vraag is waar Eindho-

ven opkorte termijn vijftigweten-
schappers vandaan gaat halen.
Vorig jaar sloegenmeerdere uni-
versiteiten inhet FDalarmomdat
de aanvoer van onderzoekers en
promovendi door de felle concur-
rentieopdroogt.Bij topuniversitei-
ten indeVSof inhetbedrijfsleven
kunnenonderzoekers twee tot vijf
keer zoveel verdienen.
Hoewel het ietsmakkelijker is

geworden universitair docenten
te vinden, ishet aanbodvanhoog-
leraren nog steeds beperkt, zegt
hoogleraar ‘machine learning’
MaxWelling van de UvA. ‘Ik heb
er anderhalf jaar over gedaan om
een nieuwe hoogleraar machine
learningaantestellen.Erzijnniet
veelmensenopdemarkt.’

Ookhetvasthoudenvanuniver-
sitair docenten ismoeilijk, aldus
Welling. ‘Ik ben net een universi-
tair docent kwijtgeraakt die al op
jonge leeftijd hoogleraar inDuits-
landkanworden.Duitslandzoekt
ook een groot aantal hoogleraren
in AI, dus hoe gaat Nederland dat
doen?’

Directeur Van deWeijer is opti-
mistisch. ‘Ik denk dat Nederland
niet achteraan loopt qua vesti-
gingsklimaat. Eindhoven is rede-
lijk betaalbaar en je kunt er pret-
tig wonen.We hebben tot nu toe
niet te klagen over demensen die
bijonswillenstuderenenwerken.’

De grote vraag is
waar Eindhoven op
korte termijn vijftig
wetenschappers
vandaan gaat halen

LANDBOUW

Kassenbouwers
Westland fuseren
Enkele kleinereWestlandse be-
drijvendie zich richtenop tech-
niek voorde tuinbouw, voegen
hunactiviteiten samen.Kassen-
bouwerVanderHoevenHorti-
cultural Projects inDenHoorn
neemtPatronAgri Systemsenhet
zusterbedrijf EnthovenTechniek
over. RonaldBegelinger, direc-
teur vande twee zusterbedrijven

diewordenovergenomen, ver-
klaart dat debedrijvende afgelo-
pen jaren steedsmeer complexe
projecten samenzijn gaandoen.
‘De integratie vanPatron inVan
derHoeven is het logische gevolg
waarbeidebedrijven sterker van
worden.’ VanderHoevenbouwt
glastuinbouwkassen voor telers
en investeerders over de gehele
wereld.De zestigmedewerkers
vanPatronenEnthoven richten
zichop installaties voorwater,
elektriciteit, klimaatregeling en
licht voorde glastuinbouw.

BUITENLAND

CoalitieBremen
metDieLinke
De Duitse Groenen ende soci-
aaldemocratische SPD zijn het
zaterdag eens gewordenover
een regeringscoalitiemet de
links-populistischeDie Linke in
de stadstaat Bremen.Daarmee
is eenprimeur in deDuitse poli-
tiek bijna een feit, wantDie Lin-
ke is niet eerder in eendeelstaat
in hetwesten vanDuitsland

aandemacht geweest.
Bij de regionale afdeling van

deGroenen stemdeniemand te-
genhet samenwerkingsakkoord.
Bij de SPDhadkort daarvoor
ookniemand tegengestemd.Er
waren vier sociaaldemocraten
die zich van stemmingonthiel-
den.Omgezamenlijk te kunnen
regeren, is alleennogde toe-
stemmingnodig vande ruim
zeshonderd leden vanDieLinke
inBremenenBremerhaven.Het
resultaat vandeze ledenraadple-
gingwordt 22 juli verwacht.

Partijvoorzitter van Die Linke
Katja Kipping FOTO: REUTERS
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