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interview

Door Dorine Schenk

Waarover ging uw promotie bij Nikhef?
‘Seismische trillingen rond gravitatiegol-
vendetectoren. Die detectoren zijn ont-
zettend gevoelig. Ze worden makkelijk 
verstoord door seismische activiteit. Om 
het trillen van de detectoronderdelen  
tegen te gaan, zijn geavanceerde trillings- 
onderdrukkingssystemen gebouwd. 

‘Seismische activiteit beïnvloedt de me-
tingen echter ook op een andere manier. Na 
een trilling van de aarde is er lokaal even wat 
meer massa en daarna wat minder. Daar-
door verandert de aantrekkingskracht van 
de aarde in dat gebied. Dat is een superklein 
effect, maar het is genoeg om de detector te 
verstoren. De enige manier om dat te voor-
komen, is door een netwerk van seismische 
sensoren om de detector heen te bouwen en 
in de data te corrigeren voor de seismische 
effecten die de sensoren meten.’

Hoe ontdekte u dat er andere toepassin-
gen zijn voor de seismische sensoren?
‘Nikhef heeft contact met het bedrijfsle-
ven, met name met de industrie. Tijdens 
mijn promotie is er contact gelegd met 
een van die bedrijven: Shell. Het bleek dat 
de sensoren waar ik aan werkte, proble-
men konden oplossen met het testen van 
geofysische modellen. Zo is de bal gaan 
rollen. Dat contact leidde 3,5 jaar geleden 
tot het spin-offbedrijf Innoseis.’

‘Nikhef brengt 
contact, kennis 
en credibiliteit’

Mark Beker
Mark Beker is directeur van  
Innoseis, een bedrijf gespeciali-
seerd in de ontwikkeling van 
seismische  sensoren. Hij richtte 
Innoseis in 2013 op, samen met  
Nikhef-onderzoeker Jo van den 
Brand. Kort daarvoor was Beker 
bij Nikhef gepromoveerd op  
gravitatiegolvendetectoren. Voor 
zijn promotieonderzoek ontving 
hij de 2014 FOM valorisation 
chapter prize. 

Wat is de rol van Nikhef bij Innoseis?
‘Nikhef is erg belangrijk geweest in het 
opzetten van relaties met de industrie. Sa-
menwerking tussen instituut, industrie en 
start-up heeft veel synergie. Nikhef brengt 
contact, kennis en credibiliteit. Shell 
brengt industriële kennis en geld. En de 
start-up zorgt voor innovatie. 

‘Verder staat Nikhef heel positief tegen-
over start-ups en het ondernemerschap. 
Start-ups worden op verschillende manie-
ren ondersteund en valorisatie is een 
speerpunt van de wetenschapsfinancier 
NWO/FOM. Bovendien is het enorm waar-
devol om op het Science Park te zitten. Wij 
krijgen goede faciliteiten voor een goede 
prijs en zitten hier midden in de kennis en 
technologische ontwikkelingen.’

Wat doet u bij Innoseis?
‘Wij maken seismische sensoren die veel 
kleiner, lichter en goedkoper zijn dan 
onze competitie. Daarmee zijn ze ook veel 
eenvoudiger in het gebruik. Sinds de op-
richting is er een continue samenwerking 
met Shell. Zij hebben honderd van onze 
sensoren gekocht en gebruiken die nu 
voor het testen van geofysische modellen. 
Met de sensoren krijgen ze een veel beter 
beeld van wat zich in de bodem afspeelt. 

‘Verder werken we samen met een 
Oost-Europees olie- en gasbedrijf dat nu 
een netwerk van onze sensoren leent voor 
tests. Waar we naartoe willen, zijn grote 
netwerken van wel 100.000 sensoren. Dan 
kunnen ze echt onder de grond ‘kijken’.’

Zijn er naast de olie- en gasindustrie ook 
andere toepassingen voor de sensoren?
‘Een voor de hand liggende toepassing 
waar we mee bezig zijn, is aardbevingsde-
tectie. Maar we zijn ook in gesprek met 
defensie en politie. Zij willen de sensoren 
gebruiken om in bepaalde gebieden te 
kijken waar iemand loopt of gelopen 
heeft, aan de hand van seismische trillin-
gen. Bovendien kan de locatie van een ex-
plosie ermee worden bepaald.

‘Tenslotte wordt binnen Nikhef nog 
steeds onderzoek gedaan voor gravitatie-
golvendetectoren met onze sensoren. 
Daar leren wij zelf ook weer van. Er is dus 
een sterke terugkoppeling naar het vakge-
bied waar ik begon.’ 

Van promovendus bij Nikhef tot directeur van 
een sensorbedrijf. Als geen ander slaat Mark 
Beker de brug tussen onderzoek en commercie.
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