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Today's News

TNO-office en Europahuis gaat Edward Cheung Science Center heten

Utrecht, 31 Oktober 2011 /EZPress/ - Tijdens Green Aruba (20-27 oktober) heeft de minister president van Aruba, Mike Eman het Europahuis en een

nieuwe TNO-vestiging geopend. Het science center is vernoemd naar de NASA specialist Dr. Edward Cheung.

Edward Cheung is Arubaan en werkt sinds 1996 voor NASA als roboticaspecialist. De minister-

president wil van Aruba een duurzaam land maken waarvan de economische motor niet meer vrijwel

volledig draait op het toerisme. De opening van dit science centre is een belangrijke stap in het

realiseren van deze ambitie.

De combinatie van een Europahuis en TNO-vestiging op Aruba is van grote waarde voor het eiland,

TNO en de samenwerking met de EU. TNO levert een bijdrage aan het verduurzamen van Aruba,

onder anderen door het opzetten van een Living lab (Proeftuin) en het uitvoeren van R&D-projecten

met lokale bedrijven. Vanuit de EU sluit de ambitie goed aan bij het 7de kader programma voor

onderzoek, ontwikkeling en innovatie van de Europese commissie.

Vier pijlers

Dit programma bevat vier pijlers die ook al de basis vormen voor de samenwerking van TNO met

Aruba:

1.Samenwerking:

Het bij elkaar brengen van onderzoeksinstituten, universiteiten en industrie versnelt ontwikkeling en

toepassing van nieuwe technologieën

2.Infrastructuur:

Samenwerking op het vlak van operateur en onderzoeksfaciliteiten is niet alleen kostenbesparend, maar creëert ook mogelijkheden voor uitwisseling en groei

3.Mensen:

Onderzoekers renderen het best als ze in een systeem van uitwisseling en discussie gestimuleerd worden tot nieuwe inzichten en versnelde



kennisontwikkeling

4.Ideeën:

Vooruitstrevende ideeën moeten de kans krijgen om onderzocht en uitgewerkt te worden. Hiervoor dient specifieke onderzoeksomgevingen gecreëerd te

worden

Op Aruba wordt veel (elektrische) energie gebruikt ten behoeve van koeling, zoetwaterproductie, raffinage en aan- en afvoer van consumptiegoederen. Deze

energie is grotendeels afkomstig van fossiele brandstoffen. Het land wil deze situatie veranderen en haar energiehuishouding verduurzamen. De

mogelijkheden hiervoor liggen letterlijk voor het oprapen. Het eiland kent bijzonder veel bruikbare wind- en zonuren en heeft een grote potentie voor

diepzeewaterkoeling.

Living lab

Bij haar projecten, gericht op verduurzaming in het Caraïbisch gebied, werkt TNO graag samen met partners, zoals kennisinstituten, bedrijven, industrie en

het mkb. De vele mogelijkheden op Aruba voor duurzame oplossingen op het gebied van energie, gecombineerd met het ‘Living lab’ vormen een unieke

setting voor pilotprojecten en showcases.
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