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Omm de marktintroductie van een nieuwe technologie voor te 

bereidenn zetten veel bedrijven praktijkexperimenten in, soms 

ondersteundd door de overheid. Maar zulke projecten worden 

uitgevoerdd en gefinancierd zonder dat er veel bekend is over 

dee werking ervan. Gesubsidieerde pilotprojecten vormen een 

beschermdee marktniche, die de verspreiding van nieuwe technologie 

kann stimuleren door leerervaringen op te doen en door bredere 

maatschappelijkee inbedding van deze leerervaringen. Hiermee zijn 

pilotprojectenn een noodzakelijk onderdeel van het innovatiebeleid 

vann de overheid als er niet spontaan marktniches ontstaan. Het 

iss wel een beperkt instrument, want de uiteindelijke effecten op 

bestaandee sorio-technologische regimes zijn vooral afhankelijk van 

externee factoren. 

Barbaraa van Mierlo heeft vier pilotprojecten met zonnecelsystemen 

inn de woningbouw in Nederland kritisch gevolgd en getoetst aan 

dee benadering van strategisch nichemanagement. Op basis van die 

evaluatiee komt zij tot opmerkelijke conclusies over het inzetten 

vann pilotprojecten op het gebied van duurzame energie en doet zij 

uitgebreidd aanbevelingen voor het toekomstige gebruik hiervan. 

BarbaraBarbara van Mierlo is socioloog en verbonden aan NAM, het milieu-

kundigkundig onderzoeks- en adviesbureau verbonden aan de Universiteit 

vanvan Amsterdam 
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