
Van onze verslaggever
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AMSTERDAM Met gebruik van een
vliegwiel kunnen auto’s zo’n
30 procent zuiniger rijden, bewe-
ren onderzoekers van de TU Eind-
hoven. En ook nog op een relatief
goedkopemanier.
Werktuigbouwkundige Koos

van Berkel toonde op de testbank
aan hoe de energie die normaal
verloren gaat bij het afremmen,
kanworden gebruikt om een sta-

len schijf van 10 kilo in beweging
te brengen. Bij het optrekken
wordt de energie van die rond-
draaiende schijf, beter bekend als
vliegwiel, weer ingezet omde au-
to aan te drijven.
Bij ritjes in de stad levert dit

een brandstofbesparing op van
30 procent ten opzichte van
gangbare auto’s, becijferde Van
Berkel. Bij gemiddeldwegge-
bruik, waarbij er dus ook op de
snelwegwordt gereden, is de be-
sparing 15-20 procent. Demeer-

prijs van de techniek ligt rond de
duizend euro, vijf keer zo goed-
koop als een vergelijkbaar con-
cept datwerkt op batterijen.
Het idee van een vliegwiel is

niet nieuw,maar een succesvolle
toepassing in personenauto’s
wel. Van Berkel wil de techniek de
komende jaren productieklaar
maken. Dit doet hij samenmet
het Belgische bedrijf Punch Po-
wertrain, dat verwacht honderd-
duizenden vliegwielen te verko-
pen.
Pavol Bauer, universitair hoofd-

docent elektrische vermogens-
conversie van de TUDelft, is en-
thousiast over het concept. ‘Al
moet je bij vliegwielen altijd
goed letten op de veiligheid’, zegt
Bauer, die niet direct betrokken
is bij het Eindhovense onderzoek.
‘Als zo’n grote draaiende schijf
losraakt, is de schade niet te over-
zien.’
In 2006 schoot bij ingenieurs-

bureau CCM in Nuenen nog een
vliegwiel door de bedrijfshal.
Daarbij vielen toen vijf gewon-
den. De Eindhovenaren bouwden
omdie reden een relatief licht
vliegwielmet een laag toerental,
waardoor het gevaar na eventu-
eel losraken kleiner is.
Volgens Bauer van de TUDelft is

het vliegwiel overigens geen re-
den ombatterijen af te zweren.
‘Als je je auto een paar dagen laat
staan, verliest een batterij geen
energie. Het vliegwiel zal door
wrijving langzaam tot stilstand
komen, die energie ben je dan
kwijt. Daaromdenk ik dat de ko-
mende jaren eerder eenmeng-
vorm zal doorbreken: hybride au-
to’smet batterijen én vliegwiel.’
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Ten eerste

Podiumkunsten

Als je in dit land podiumkunstenaar bent en je ziet onze
toekomstige koning vlak naast een wielrenster staan
omhaar te laten zien wat voor eenmooie tekening zijn

kinderen tijdens de race hebben gemaakt, dan weet je onge-
veer wel in wat voor cultureel klimaat je verkeert. Nederland,
het land van blij met brons.
In zo’n land lijkt hetme lastig als je jemoet laten beoorde-

len. Ik zou er niet gerust op zijn. Nee, laat ik het fermer zeg-
gen: ik zoume nooit láten beoordelen. Gisteren in de Volks-
krant verwoordde Ronald Klamer, directeur van Het Toneel
Speelt, dat als volgt: ‘Geld vanmensen die zo’n beoordeling
hebben geschreven, hoef ik geen eens.Who the hell denken zij
dat ze zijn ommij te vertellen hoe ik toneelmaak? Stukken
van Heijermans zouden te weinig relevantie hebben. Moet ik
dan alles in Afghanistan laten spelen?’
Een lekker felle reactie. Alleen jammer dat Klamer dit pas

zegt nadat de aanvraag voor 9 ton is afgewezen. Ik zou het ver-
frissender hebben gevonden als hij deze tekst vóór de subsi-
dieaanvraag had gesproken. Ik denk zomaar dat dezelfde Kla-
mer juichend, met de uitgeprinte beschikking boven zijn
hoofd, over straat zou hebben gedanst als hij de 9 ton wel zou

hebben ontvangen.
Vooral van de korte

fragmenten beoordelin-
gen, verstopt door de he-
le krant, heb ik genoten.
Orkater heeft wél 9 ton
ontvangen, ondanks een
kritisch advies. ‘Heldere
thema’smaar weinig
zienswijzen’, vinden ze
bij het Fonds Podium-
kunsten. Nu ben ik zo
nieuwsgierig hoe ze daar

bij Orkater op hebben gereageerd. Hebben ze daar heel hard
om gelachen?Wordt dat de komende jaren een running gag
binnen het gezelschap? Ik denk het wel. 9 ton geeft je zelfver-
trouwen. ‘Jongens, ik heb er nog even over nagedacht, maar ik
laat King Lear toch gewoonweer spelen door twaalf zingende
winterschilders. En we doen het toch gewoonweer naast die
zandafgraving. Dan zeggenwe daarna wel dat ‘de desolate
ruimte resoneert in de blinde ambitie van de dolende am-
bachtslieden, waardoor King Lear opeens blijkt te gaan over
de sensibiliteit van de onderklasse’. En daarna een knipoog
van de regisseur en de schaterlach.
Nadat ik de hele bijlage in de Volkskrant had gelezen, bleef

vooral dit beeld hangen: de enorme blijdschap vanmensen
die net een positief advies hebben gelezen. Een advies ge-
schreven doormensen die zich blijkbaar in staat achten om
zo’n advies te geven. Dolblij zijn omdat je 3 ton krijgt van figu-
ren die zinnen schrijven als ‘De commissiemeent dat de be-
wezen successen van grote Vlaamse namen te sterk contraste-
renmet de prille ontwikkelingen van de vele jongemakers op
het festival’.
Ik zou liever dood gaan dan dat ikmemoest laten beoorde-

len. De essentie van kunst is dat die nooit moet worden beoor-
deeld. Dat juist nooit demeetlat wordt gehanteerd. Ik zou
mijn voorstelling lievermet een spaarlamp onder een oud
viaduct spelen dan dat ik ging zitten juichen om een rapport-
je, waar in staat dat ik ietsmeer ‘buitenlandse ambitie uit
moet stralen’.
De podiumkunstenaars in Nederland, en de foto’s in de

krant bewijzen het, zijn veranderd in deelnemers aan een wil-
lekeurige talentenjacht. Ze houden de adem in en vallen el-
kaar juichend in de armen als De Commissie hun kunst geld
waard vindt. Als ze bij Orkater echt van kunst houden, dan ge-
ven ze die 9 ton terug, met een simpel briefje erbij: ‘Wij willen
niet inhoudelijk worden beoordeeld. Doet u ermaar iets leuks
mee.’

NicoDijkshoorn

Ik zounog
lieverdood
gaandan
dat ikme
moest laten
beoordelen

INHOUD WEER BUIEN

NIEUWSKRANT
TEN EERSTE 2-9
BINNENLAND 10-11
BUITENLAND 13-15
UITGELICHT 16-17
FAMILIEBERICHTEN 12
ECONOMIE 19-23
OPINIE & DEBAT 24-25
SPORT 26-31

V
TELEVISIERECENSIE 2
MEDIA 10
TELEVISIE 12-13
PUZZELS 14
VOLKSKEUKEN 14
WEER 15
DAG IN DAG UIT 16
JACQ VELDMAN 16

VANDAAG
Zonnige perioden worden
afgewisseld met buien,
soms met onweer. Bij een
matige zuidwestenwind is
het 20 tot 24 graden.

MORGEN
De afwisseling van zon en
buien blijft ook morgen aan-
wezig.
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Veel Oost-Europeanen in
‘mensonterende situaties’
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

AMSTERDAMHet aantal klachten
over dewoon- enwerkomstan-
digheden van arbeidsmigranten
is sinds augustus 2011 bijna ver-
dubbeld tot ongeveer 200. Het
gaat in een aanzienlijk deel van
de gevallen omproblemen als
uitbuiting en het bewonen van te
kleine ruimtesmet te veelmi-
granten.

Dat blijkt uit registraties van de
Stichting Keurmerk Internationale
Arbeidsbemiddeling (SKIA), die de
huisvesting voor arbeidsmigranten
certificeert. Zo’n 30 tot 40 procent
vandemeldingenbij SKIA betreft ‘ex-
treme, mensonterende situaties’,
zegt SKIA-manager Henriëtte van
Waalwijk van Doorn.
Deze week luidde de PvdA-fractie

in Alphen aan den Rijn nog de nood-
klok om ‘mensonwaardige toestan-
den’ in een plaatselijk hotel voor ar-
beidsmigranten. Daar verblijven
zo’n 160 Poolse arbeiders waarvan
een deel met tien of twaalf personen
op één kamerwoonde. ‘Als we de lob-
by en alle andere recreatieruimtes in

het hotelmeetellen, komenwe op de
vereiste 10 vierkantemeter leefruim-
te per persoon’, verweert woordvoer-
der Nico Derks van uitzendorganisa-
tie ForeignFlex zich. ‘Maar uitmense-
lijk oogpunt mag zoiets niet te lang
duren.’
Ook Migrada, een belangenvereni-

ging voor arbeidsmigranten, meldt
een stijging van het aantal klachten
van arbeidsmigranten over hun leef-

omstandigheden in Nederland, met
ongeveer 40procent. Sinds begindit
jaar kunnen Midden- en Oost-Euro-
peanen in hun eigen taal een telefo-
nische klacht doorgeven, en worden
zij in het land van herkomst beter
voorgelicht over hun rechten en
plichten in Nederland. Bovendien
heeft de commotie rond het Polen-
meldpunt van de PVV bijgedragen
aan de zichtbaarheid van arbeidsmi-
granten, stelt Migrada-voorzitter

Sonja Driessen. SKIA-manager Van
Waalwijk Van Doorn bevestigt dat:
‘Sindsdien grijpen mensen eerder
naar de telefoon, enwordenmisstan-
den eindelijk gemeld.’
De overheid heeft sinds een aantal

maanden een eigen meldpunt. Half
maart lanceerde minister Henk
Kamp van Werkgelegenheid het
Meldpunt Malafide Uitzendbureaus.
Daar zijn sindsdien ruim 150meldin-
genbinnengekomen, gemiddeld een
perdag. ‘Het gaat omarbeidsmigran-
ten die zelf zijn uitgebuit, maar ook
om werkgevers die malafide concur-
renten melden,’ zegt woordvoerder
Ivar Noordenbos.
Naast demeldingen van ‘mensont-

erende situaties’ wordt de SKIA ook
geconfronteerd met klachten die re-
latief gemakkelijk kunnen worden
opgelost, benadrukt de manager.
Vaak gaat het om communicatiepro-
blemen, bijvoorbeeld om buren die
vrezen dat arbeidsmigranten te
dicht op elkaar zitten en te weinig
ruimte hebben. ‘In dat geval hoeven
we de melders alleen maar te laten
kennismakenmet hun buitenlandse
buren’, zegt VanWaalwijkVanDoorn.
‘Dan zijn de misverstanden meestal
snel verdwenen.’

Het ontwerp van het Eindhovense vliegwiel. De grijze schijf kan bij het rond-
draaien energie opnemen en weer afgeven.

TUEindhovenvindthet
vliegwiel voor auto’s uit

Poolse arbeiders
zitten met tien
man op één kamer

Aantal klachten over huisvesting enwerk verdubbeld
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