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Plastic uit de pr· 
De opkomst van 30-printen roept nieuwe vragen op. aa 
betalen voor merkschoenen als je ze ook gewoon gra ·s 

zouden we nog 
downloaden? 

Woutervan Noortin NewYork 

0 veral slingert hier wel wat rond. In het 
kleine kantoor van Shapeways aan de 
chique Park Avenue in New York, zit

ten zo'n 25 jonge medewerkers driftig te 
klikken en te tikken. De ruimte ligt bezaaid 
met koffiekopjes, vazen, flesopeners en 
vreemd gevormde kunstobjecten. 'Dat heb
ben wij allemaal zelf geprint,' zegt Marleen 
Vogelaar (34), operationeel directeur en een 
van de oprichters van Shapeways. 'We kun
nen nu 25 verschillende materialen uitprin
ten, van plastic tot roestvrij staal en kera
miek,' zegt ze enthousiast. 

Shapeways is een spin-of! van technolo
giebedrijfPhilips en zit sinds eenjaar in New 
York. Het bedrijf is een van de pioniers in 
3D-printtechnologie, een techniek waarmee 
fysieke objecten worden geproduceerd door 
zogeheten 3D-printers-bijvoorbeeld door ze 
laagje voor laagje op te bouwen uit gesmol
ten plastic. 

Bezoekers van de website van Shapeways 
kunnen in een simpel computerprogramma 
een vaas aanpassen aan hun smaak of eigen 
ontwerpen op maat maken. Shapeways print 
het ontwerp in zijn productiefaciliteit in 

·Eindhoven en verstuurt het object wereld-
wijd. De consument betaalt per uitgeprinte 
centimeter materiaal; het goed
koopste is wit plastic en het duur
ste Sterling zilver. Een uitgeprinte 
keramieken vaas kost ongeveer 20 
euro. Per maand print Shapeways 
zo'n tachtigduizend objecten. 
'Over tien jaar print jij je mobiele 
telefoon uit,' zegt Vogelaar. 

Die voorspelling is optimis
tisch. De toepassingen van 3D
printen voor consumenten bevin
den zich nog in een experimentele 
fase. Voor veel meer dan het prin
ten van curiosa en serviesgoed 
leent de techniek zich nog niet. 
Reserveonderdelen van zeldzame 
auto's of een vervangend batterij
klepje voor een afstandsbediening 
behoren weliswaar tot de moge
lijkheden, maar het is nog erg las
tig om grote objecten te fabriceren, 
en in de meeste uitgeprinte objec
ten zitten · schoonheidsfoutjes, zo-
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teren met vormen en functies van objectea. 

als ribbels en oneffenheden. Ook zijn 
grondstoffen voor het printen nog duur. 

Toch is de technologie stilaan niet meer 
weg te denken. De markt is zo nieuw dar =
maar weinig betrouwbare cijfers bestaan. 
maar de ontwikkelingen gaan snel. Er ·• 
veel open souree-projecten rond 3D-pri.nrer:.. 
projecten die via internet openstaan voor·"
dereen met een goed idee. Wereldwijd 
ken duizenden wetenschappers, ondernemers 
en hobbyisten aan nieuwe toepassingen 

::.:.-c~"-"ren eerst dure mallen moeten maken 
ror::Iph~e productielijnen moeten opzet

D-printen is ideaal voor bedrijven 
· cnlieren die producten op kleine 

willen maken. Door de 3D-printer kan 
!=d~~ snel een eigen productlijn opzetten, 

boge investeringen. 
:le rechniek bestaat al sinds de jaren 

·~ maar werd tot nu toe vooral door 
3edr:i.jven gebruikt om goedkoop proto

• = _ = maken. De Zweedse meubelgigant 
· 1 ontwerpen voor meubelen eerst 

Zi! in massaproductie gaan, en ook in 
'áeqnlli"!!i'mdustrie wordt de techniek ge

het maken van onderdelen. 



Op de website van Shapeways kan ieder
een een eigen webwinkel beginnen met zelf
gemaakte ontwerpen. Als iemand zo'n ont
werp wil uitprinten, betaalt hij daarvoor een 
bedrag aan de ontwerper. Eén van de onge
Yeer vierduizend winkeleigenaren is Oskar 
van Deventer (46). Hij ontwerpt zeer inge
wikkelde puzzels, zoals een Rubik' s kubus 
van zeventien bij zeventien bij zeventien 
vlakjes. 'Zonder 3D-printers zou het veel te 
duur zijn om die puzzels te maken, daar ver
koop ik er te weinig voor. Maar nu kan het 
wel en kunnen mensen van over de hele we
reld mijn puzzels kopen. ' Hij verdient daar
mee naar eigen zeggen zo'n 3.000 euro per 
jaar. 'Niet genoeg om mijn baan op te zeggen, 
maar wel genoeg om mijn hobby te betalen. ' 

og futuristischer 
_-aast kleine startende bedrijven, hobbyisten 
en wetenschappers zijn ook grote, gevestigde 
bedrijven voor consumentenartikelen achter 
de schermen bezig met de technologie. Zo 
werkt printerfabrikant HP aan goedkopere 
3D-printers voor het grote publiek. Het be
drijf heeft nu al3D-printers met de naam De
signJet op de markt, maar die zijn nog altijd 
behoorlijk duur: meer dan 10.000 euro. Op 
een congres over 3D-printen in Eindhoven in 
oktober liepen medewerkers rond van Phi
lips, consumentenproductenbedrijf Proeter 
& Gamble en het investeringsfonds Robeco. 
Zij wilden Elsevierniet vertellen wat ze daar 
kwamen doen. 

Omdat zoveel onderzoekers en be
drijven aan de techniek werken, gaat de 
ontwikkeling snel. Er bestaan al prin
ters die objecten uit meerdere materia
len tegelijk kunnen printen. Op die ma
nier kunnen bijvoorbeeld schoenen, inclusief 
zool, worden uitgeprint. Wetenschappers aan 
de Britse University of Bath werken aan een 
3D-printer die zijn eigen onderdelen kan 
printen zodat hij zichzelf kan vermenigvul di
gen. Nog experimenteler en futuristischer: 
verschillende onderzoeksinstituten en uni
versiteiten werken aan toepassingen voor het 
uitprinten van voedsel, elektrische apparaten 
en zelfs menselijke organen en gewrichtspro
theses. 

Wanneer mensen merkschoenen of tele
foons kunnen printen, roept dat meteen veel 
juridische en economische vragen op. Als ie
dereen gratis servies van Iittala ofVilleroy & 
Boch kan downloaden, waarom zou iemand 
er dan nog voor betalen? 

'Het is wachten op een downloadwebsite 
als The Pirate Bay voor spullen,' zegtArnoud 
Engelfriet (37), !CT-jurist en docent aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. 'Ontwerp
bestanden zijn in principe net zo gemakkelijk 
te kopiëren als mp3' s.' Zeker in combinatie 
met 3D-scanners, die ook al bestaan, kunnen 
mensen met 3D-printers gemakkelijk Lego
steentjes of design-servies namaken. Op dit 
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moment is het in het Nederlandse auteurs
recht zo ingericht dat iedereen van auteurs
rechtelijk beschermd materiaal een kopie 
voor eigen gebruik mag maken. 'Dat zou on
der de huidige wet voor 3D-geprinte objecten 
ook gelden,' aldus Engelfriet Maar er zijn 
nog geen specifieke regels voor 3D-printen. 
Er lopen in de Verenigde Staten wel enkele 
rechtszaken over kopieën van 3D-ontwerpen, 
maar daarin is nog geen uitspraak gedaan. 

En wat als criminelen de technologie ge
bruiken voor het uitprinten van wapens of 
andere criminele hulpmiddelen? In de Ver
enigde Staten is afgelopen september al 3D
geprinte skim-apparatuur opgedoken- daar
mee kunnen pinpassen illegaal worden geko
pieerd om bankrekeningen te plunderen. De 
criminelen kopieerden moeiteloos de origi
nele ingangen van pinautomaten om pinners 
mee op te lichten. Shapeways controleert of 
de objecten die het bedrijf uitprint legaal zijn, 
maar het is de vraag of iedereen dat zal doen. 

Industriële revolutie 
Zoals websites als YouTube hebben gezorgd · 
voor user generaled content - door gebrui
kers zelf gepubliceerd materiaal - zorgt 3D
printen voor user generaled objects - door 
gebruikers zelf gefabriceerd materiaal. Om-

dat de techniek nog in de kinderschoenen 
staat, zijn de gevolgen op langere ter
mijn lastig in te schatten. Of het een 
nieuwe industriële revolutie inluidt, zo-

als het Britse weekblad The Economist 
vorigjaar schreef, of dat het vooral veel ex

tra troep oplevert, moet nog blijken. In po
tentie kan de technologie grote veranderin
gen meebrengen voor verschillende bedrijfs
takken, van de voedselindustrie tot de 
producenten van schoenen en telefoons. Als 
spullen grootschalig worden uitgeprint in 
plaats van verstuurd, zal dat ook gevolgen 
hebben voor bezorgbedrijven als TNT Ex
press ofPostNL. 

Wordt een 3D-printer net zo alledaags als 
een inkjetprinter? Of zal het uitprinten van 
spullen vooral via bedrijven als Shapeways 
gaan? Ondanks de uitvinding van de brood
bakmachine halen de meeste mensen immers 
ook hun brood nog gewoon in de winkel. 

'Niemand weet wat deze nieuwe techno
logie allemaal gaat veranderen,' zegt Mar
leen Vogelaar van Shapeways. 'Maar wij 
spelen daar zeker een rol in.' Eind november 
2011 kreeg het bedrijf een investering van 
3,5 miljoen euro van Union Square Ventures, 
het investeringsfonds achter Amerikaanse 
succesnummers als het sociale netwerkTwit
ter en spelletjesmaker Zynga. 'Met behulp 
van de investering wil Shapeways het ko
mend jaar de omzet meer dan verdubbelen,' 
zegt Vogelaar. Binnenkort opent het bedrijf 
een tweede productiefaciliteit in New York. 
'Let maar op, dit gaat de wereld op zijn kop 
zetten.' • 
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