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Van der Lugt, afkomstig uit Hengelo, was tot 
begin dit jaar directeur bij Stichting Novay in 
Enschede, het vroegere Telematica Instituut. 
De nieuwe PALLAS-directeur ziet diverse 
raakvlakken tussen Novay en PALLAS. “Novay 
is in de jaren negentig opgericht door grote 
ICT-bedrijven om de verbinding tussen de 
onderzoekslaboratoria van de bedrijven en de 
universiteiten te versterken. In twintig jaar heeft 
Novay grote samenwerkingsprogramma’s 
opgezet en uitgevoerd rondom bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van internet, mobiel 
communiceren en digitale loketten. Een groot 
raakvlak met PALLAS is het werken op het 
grensvlak van de publieke en de private 
sector. Het zijn twee heel verschillende 
werelden die elkaar nodig hebben. Voor 
PALLAS geldt dit in hoge mate, aangezien er 

een opdracht ligt om financiers uit de private 
sector aan te trekken voor de tweede fase 
(bouw).”

De vroegere natuurkundestudent, die een 
promotiestudie deed bij het Nationaal Instituut 
voor Kernfysica en Hoge Energiefysica 
in Amsterdam en daarbij anderhalf jaar 
gedetacheerd bij het Deutsche Synchrotron 
in Hamburg, was voor zijn start bij PALLAS al 
bekend met de onderzoekslocatie in Petten. 
Van der Lugt zegt positief verrast te zijn door 
de enorme hoeveelheid activiteiten die in de 
duinen wordt uitgevoerd en de internationale 
kennispositie van ECN en NRG. 

PALLAS heeft hierin een bijzondere positie 
volgens de directeur. Hij spreekt over een 

ambitieus en complex project. “Ik heb er veel 
respect voor dat het zittende team in een jaar 
van grote onzekerheid (red: voor het alloceren 
van de financiering, dienden nog een aantal 
randvoorwaarden te worden ingevuld, 
waaronder de oprichting van de Stichting.) 
het project zo goed bewaakt is en dat er 
ondanks alles ook stappen vooruit zijn gezet. 
Er is veel voorbereid, vooral op het gebied 
van ontwerp en vergunningen. 
Ik ervaar dit als een mooie startpositie.”

Van der Lugt merkt tevens veel ‘commitment’ 
bij de overheid, lees: de provincie Noord-
Holland en het ministerie van Economische 
Zaken, die ieder 40 miljoen euro hebben 
vrijgemaakt voor de eerste fase van het 
PALLAS-project (vergunningen en ontwerp). “Er 
wordt constructief en doelgericht gewerkt. Er 
moet nog veel gebeuren maar ik ben daar 
optimistisch over”, aldus Van der Lugt. Op dit 
moment wordt er met het team gewerkt aan 
een goed uitgewerkte planning. Daarnaast 
heeft het op kracht brengen van het PALLAS-
projectteam prioriteit en dienen er allerlei 
zaken geregeld te worden die ervoor zorgen 
dat de Stichting ook daadwerkelijk kan gaan 
functioneren als een volwaardige organisatie. 

Dit alles moet bijdragen tot het succesvol 
realiseren van het PALLAS-project. “Ik wil 
graag een grote bijdrage leveren aan het 
realiseren van PALLAS en de komende jaren 
alles voorbereiden en klaarzetten om de 
spade de grond in te krijgen. Het lijkt mij 
mooi om te bouwen aan een resultaat dat er 
de komende decennia staat.”   

Jorinde Schrijver, NRG

HERMEN VaN dER 
Lugt IS NIEuwE 
PaLLaS-dIREctEuR

Het Pallas-project, dat moet leiden tot de bouw van de 
nieuwe onderzoeksreactor in Petten, heeft sinds het begin 
van dit jaar een nieuwe directeur: Hermen van der Lugt 
(1966). de benoeming volgt op de oprichting van een 
onafhankelijke organisatie voor het PaLLaS-project, de 
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (16 december 2013). 


