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Minister Maria van der Hoeven van 
Economische Zaken heeft begin 
augustus in een brief aan de Tweede 
Kamer bekend gemaakt dat ze het 
onderzoeksvoorstel ITER-NL2 (de 
follow-up van ITER-NL) steunt met een 
subsidie van 8 miljoen euro uit de 
FES-gelden. ITER-NL is zeer verheugd 
met deze beslissing en wacht de 
toekenningsbrief met informatie over 

de voorwaarden van de FES-steun af. 

FES-voorstel High-Tech Systems 
& Materials

ITER-NL2 is een van de drie onder-
zoeksvoorstellen in de FES-ronde 2009 
waar FOM bij betrokken is. De andere 
onderzoeksvoorstellen waar FOM bij 
betrokken is, zijn High-Tech Systems & 
Materials (HTS&M) en COMICT 

(COnnecting, Mastercomplexity, and 
Innovating bij CooperaTion). De 
minister heeft begin augustus tevens 
bekend gemaakt dat het onderzoeks-
voorstel HTS&M de gelegenheid krijgt 
om per 1 oktober 2009 een aangepast 
voorstel in te dienen. Naar verluidt is 
daarvoor 125 miljoen euro gereser-
veerd. Via de website kunt u de 
ontwikkelingen in de gaten houden. 

Meer informatie over de betrokkenheid 
van FOM in de FES-ronde 2009 kunt u 
terugvinden in de FOM expres van juli 
2009. 
In het artikel ‘Retourmissie Franse 
bedrijven op Rijnhuizen met ITER-NL 
succesvol’ op pagina 2 kunt u meer 
lezen over ITER-NL. Op pagina 3 wordt 
tevens nadere toelichting gegeven op 
de FES-gelden.  

Impressie 
afscheid 
Hans Chang

Wim van Saarloos nieuwe 
 directeur Stichting FOM 
Prof.dr.ir. Wim van Saarloos (1955) is door de 
Raad van Bestuur benoemd tot directeur van de 
Stichting FOM per 1 november 2009. Hij volgt in 
zijn nieuwe functie dr. Hans Chang op die begin 
juli na 24 jaar afscheid nam van FOM en nu zijn 
carrière voortzet bij de KNAW. Van Saarloos is nu 
hoogleraar theoretische natuurkunde aan de 
Universiteit Leiden en directeur van het Lorentz 
Center, dat hij ook initieerde en waarvoor hij een 
Koninklijke onderscheiding ontving in 2008. 
Daarnaast heeft hij ruime bestuurlijke ervaring 
en een goed netwerk binnen en buiten de fysica. 
De directeur van FOM fungeert tevens als 
directeur van het Gebied Natuurkunde van NWO. 

De combinatie van zijn ervaring als wetenschap-
per èn bestuurder komt Van Saarloos in zijn 
nieuwe functie goed van pas. Daarmee heeft hij 

vertrouwen opgebouwd in de Nederlandse 
fysische gemeenschap. Hij heeft een duidelijke 
visie op de balans en noodzakelijke interactie 
tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. 
Ook bij het vormgeven aan het Lorentz Center 
heeft hij zijn visie en overtuigingskracht getoond 
en tegelijkertijd een netwerk opgebouwd buiten 
de fysica. 

Van Saarloos licht toe: “Ik zet mij al geruime tijd 
in voor de wetenschap en de natuurkunde in 
brede zin en ik heb er ontzettend veel zin in om 
dat nu op dit niveau te kunnen voortzetten en zo 
richting te kunnen geven aan het natuurkundig 
onderzoek in Nederland. De weg die FOM de 
afgelopen jaren is ingeslagen, met meer 
aandacht voor valorisatie en contacten met de 
industrie naast het fundamentele onderzoek 

onder de vlag van ‘Physics for 
Science & Physics for Society’, 
spreekt mij erg aan en die lijn zal 
ik ook verder doorzetten. 
Fundamenteel en toegepast 
onderzoek liggen minder ver uit 
elkaar dan men vaak denkt.”

Meer over 
Van Saarloos

Kijk voor meer informatie over de 
loopbaan van Van Saarloos op 
www.fom.nl onder ‘Nieuws’, bij 
het bericht van 25 augustus 2009. 
In de volgende FOM expres volgt 
een nadere kennis making met 
Wim van Saarloos via een 
uitgebreid interview.  

Onderzoeksvoorstel ITER-NL2 krijgt 
8 miljoen aan FES-geld

De Stichting FOM heeft niet alleen een 
nieuwe directeur, ook is er een nieuwe 

voorzitter van de Raad van Bestuur 
benoemd. Prof.dr. Niek Lopes Cardozo 
is door de Raad van Bestuur van de 
Stichting FOM benoemd tot de nieuwe 
voorzitter van de Raad van Bestuur 
(RvB) en het Uitvoerend Bestuur (UB) 
van FOM. Tevens is hij door het 
Algemeen Bestuur van de Nederlandse 

Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO) benoemd tot lid en 
voorzitter van het Gebiedsbestuur 
Natuurkunde (GBN). Lopes Cardozo 
start op 1 februari 2010. Hij volgt prof.
dr. R.P. (Ronald) Griessen op die deze 
functie sinds 1 juli 2005 vervult. 

Lopes Cardozo bezet sinds mei 2009 de 
nieuwe leerstoel ‘Science and Techno-
logy of Nuclear Fusion’ aan de 
Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e), waar hij al sinds 1994 als 

deeltijdhoogleraar was aangesteld. Tot 
voor kort gaf hij als hoofd van de 
afdeling Fusiefysica van het FOM-Insti-
tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
leiding aan het Nederlandse onderzoek 
op het gebied van kernfusie, wat deel 
uitmaakt van het door Euratom 
gecoördineerde Europese fusie-onder-
zoeksprogramma. Voor meer informa-
tie over de loopbaan van Niek Lopes 
Cardozo kunt u kijken op de nieuwspa-
gina van www.fom.nl, bij het bericht 
van 7 september 2009.  

Prof.dr.ir. Wim van Saarloos, 
directeur van de Stichting 

FOM per 1 november 2009. 

Prof.dr. Niek Lopes Cardozo, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van FOM per 
1 februari 2010. 

Niek Lopes Cardozo benoemd tot nieuwe 
voorzitter Raad van Bestuur FOM
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Op 29 en 30 juni heeft de retourmissie ‘Dutch-
French Cooperation on ITER Project’ plaatsgevonden. 
Vertegenwoordigers van veertien Franse bedrijven 
namen deel aan de succesvolle missie die ITER-NL 
organiseerde op het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica Rijnhuizen in Nieuwegein.

Samenwerking met Frankrijk

De komende jaren zullen internationale consortia 
van bedrijven deelsystemen van ITER realiseren. 
De Nederlands-Franse missies geven de bedrijven 
de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en zo een 
basis te leggen voor deze samenwerkingen. Franse 
bedrijven spelen een belangrijke rol bij ITER. Ze 
hebben een voorsprong door hun locatie en kennis 
van de Franse regelgeving. Door consortia te vormen 
met deze bedrijven maken Nederlandse bedrijven 
een grotere kans op opdrachten.

In februari 2008 vond een succesvolle missie plaats 
van ITER-NL naar Cadarache in Frankrijk. Op verzoek 
van de Franse Mission Economique, de handelsafde-
ling van de Franse Ambassade, werd vervolgens de 
retourmissie naar Nederland georganiseerd. 

Kennismaken en netwerken

Na de openingsavond op zondag werden er op de 
maandag diverse presentaties gehouden, gevolgd 
door meer dan honderd matchingsgesprekken van 
telkens een half uur. Een soort speeddating voor 
bedrijven, waar ook de Franse kennisinstelling CEA 
(het ‘welcome offi ce for ITER companies’ in Frankrijk), 
het Franse industriecomité C2I (de aanbestedende 
dienst ‘Fusion for Energy’ van ITER) en natuurlijk 
ITER-NL als platform voor de Nederlandse industrie 
aan deelnamen. Op deze manier heeft ITER-NL 
belangrijke nieuwe contacten kunnen leggen. Op 
dinsdagochtend bracht de Franse Hoge Commissaris 
voor Atoomenergie, Catherine Cesarsky, een formeel 
bezoek aan Maria van der Hoeven, minister van 
Economische Zaken. 

ITER-NL vindt het belangrijk om de gevormde 
netwerken goed te onderhouden. Er zijn dan ook al 
afspraken gemaakt voor regelmatig overleg met de 
Franse tegenhanger, C2I. Hierbij vervult ITER-NL een 
brugfunctie tussen de bedrijven. Er wordt inmiddels 
actief samengewerkt met dertig bedrijven en ITER-NL 
houdt contact met nog eens tweehonderd onderne-
mingen over kansen in het ITER-project voor 
Nederlandse bedrijven. De retourmissie kan dan ook 
met recht een succes genoemd worden. 

Vervolg ITER-NL

Volgens planning loopt ITER-NL dit jaar af, maar er 
ligt al een vervolgaanvraag voor nog eens vijf jaar, 

ingediend bij het ministerie van Onderwijs Cultuur & 
Wetenschap. Onlangs is bekend geworden dat de 
vervolgaanvraag is goedgekeurd door het ministerie. 
Op de voorpagina van de FOM expres heeft u meer 
kunnen lezen over de vervolgaanvraag. Het is in ieder 
geval duidelijk dat ITER-NL bijdraagt aan de ontwik-
keling van belangrijke wetenschappelijke en 
economische samenwerking, wat nu al tot signifi -
cante spin-off heeft geleid voor meerdere 
bedrijven.  
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Retourmissie Franse bedrijven op 
Rijnhuizen met ITER-NL succesvol

ITER-NL 
ITER-NL is een samenwerkingsverband tussen TNO, de Stichting 
FOM (FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen) en de Nuclear 
Research and consultancy Group (NRG), met als doel de Nederlandse 
industrie optimaal voor te bereiden op deelname aan het internatio-
nale kernfusieproject ITER. Samen maken zij zich sterk voor een zo 
groot mogelijke wetenschappelijke en economische Nederlandse 
inbreng in het project. ITER, de grootste fusiereactor ter wereld, is 
in aanbouw in het Zuid-Franse Cadarache. De installatie moet als 
eerste ter wereld laten zien dat het mogelijk is netto vermogen te 
winnen uit fusie, de energiebron van de zon.

De fusie-installatie ITER gaat in 2018 in bedrijf, maar is nu al een aanjager voor innovatie en internatio-
nale samenwerking. ITER-NL bereidde in zijn huidige projectfase Nederlandse ondernemingen voor op 
participatie in de ITER-bouw door fi nanciële steun bij het ontwikkelen van prototypes. Ook worden er in 
ITER-NL verband twee instrumenten ontwikkeld om de hete brandstof van de fusiereactor (plasma) te 
monitoren en controleren.

De aanwezige Franse ondernemingen stelden zich tijdens de 
retourmissie zeer open op en zochten duidelijk internationale 
samenwerking.

Onderzoeksprogramma ‘Towards 
BioSolar Cells’ ontvangt FES-geld

Bioreactor voor een effi ciëntere productie 
van brandstoffen.
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 FOM expres is het huisorgaan van 
de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie. Het 
verschijnt een aantal keer per jaar 
en is bestemd voor de medewerkers 
en werkgroepleiders van FOM.

Uitgave: 
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie
Postbus 3021, 3502 GA Utrecht
Telefoon: (030) 600 12 11
Fax: (030) 601 44 06
E-mail: info@fom.nl
Redactie: Melissa Vianen
Teksten: Melissa Vianen, Anita van Stel en Gieljan de Vries
Fotografi e: Inge Baars, Bram Belloni, Ernst Bode, 
Jan de Groot, Jeroen Oerlemans, Gijs van Ouwerkerk, 
Bram Saeys, Melissa Vianen, Gieljan de Vries, DeWilde 
fotografi e, FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef, 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen en ITER-NL. 
Vertalingen: Native Speaker Translations
Ontwerp en productie: Drukkerij Badoux, Houten
In FOM expres gepubliceerde opvattingen en meningen 
vallen onder de verantwoor delijkheid van de redactie en 
weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van het 
bestuur en de directeur van FOM.

De FOM expres van juli meldde al dat de Stichting 
FOM participeert in het onderzoeksvoorstel ‘Towards 
BioSolar Cells’ uit de FES-ronde 2008. In de maand 
juli heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) bekend gemaakt dat dit 
onderzoeksprogramma van het kabinet een budget 
van 25 miljoen euro uit FES-gelden krijgt. Met de 
honorering van ‘Towards BioSolar Cells’ is ook 
de fi nanciering van het gelijknamige FOM/ALW-
programma rondgekomen. Het budget van het 
programma bedraagt 7 miljoen euro, waarvan de 
ene helft uit de nieuwe FES-gelden afkomstig is 
en de andere helft door de Stichting FOM, het 
Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen 
(ALW) van NWO en het Algemeen Bestuur van NWO 
gezamenlijk gedragen wordt.
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Om materialen onder allerlei omstandigheden te 
kunnen testen, kunnen onderzoekers in Magnum-PSI 
plasma’s maken met een groot aantal verschillende 
eigenschappen. Het effect van het plasma op een 
reactorwand kan zo ter plekke met geavanceerde 
meetinstrumenten worden bestudeerd. Magnum-PSI 
wordt het enige experiment ter wereld dat de 
plasmadichtheid, temperatuur en het sterke 
magneetveld kan nabootsen, die de ‘afvoer’ van ITER, 
de divertor, over een aantal jaar te verwerken krijgt.

Een enorme installatie: vijftien meter aan centrale 
opstelling, met grote afvoerbuizen naar de drie sets 
van rootsblowers in de naburige pompruimte en 
talloze slangen voor het waterkoelsysteem. Het 
apparaat is verdeeld in drie ruimtes met een steeds 
lagere druk: de bronkamer, een verhittingsruimte 
waar microgolven het plasma verhitten tot tiendui-
zenden graden en tenslotte de targetkamer, waar het 
plasma op een sample van wandmateriaal botst. Twee 
rails van nog eens een paar meter lang schuiven de 
plasmabron en de targethouder in en uit de machine. 
De targethouder kan worden teruggetrokken in een 
witte duikklok – de analysekamer, met het beste 
vacuüm van de hele machine. “Onder die omstandig-
heden kunnen we geavanceerde analysetechnieken 
gebruiken om het effect van het plasmabombarde-
ment te onderzoeken,” legt groepsleider dr. Jürgen 
Rapp van de Rijnhuizense groep PSI Experimental uit.

Fusie-energie

Magnum-PSI is een uniek experiment om processen 
in en aan de wand van fusie-experimenten zoals ITER 
te bestuderen (voor meer informatie over ITER-NL 
kunt u de artikelen op pagina 1 en 2 lezen). ITER is de 
volgende stap in het wereldwijde onderzoek naar 
kernfusie als toekomstige schone, veilige en vrijwel 
onuitputtelijke energiebron. In de machine wordt de 
brandstof, bestaande uit waterstofi sotopen, verhit tot 
150 miljoen graden Celsius. De brandstof verandert in 
een plasma, een gas van geladen deeltjes. Sterke 
magneten zorgen dat het plasma zweeft zonder de 
wanden te raken. Zonder de koelende werking van 
direct wandcontact kan de fusiereactie – het 
samensmelten van atoomkernen deuterium en 
tritium – zichzelf namelijk aan de gang houden. In 
ITER moet dat tot tien keer méér vermogen opleveren 
dan de apparatuur zelf nodig heeft. 

Fusie is prachtige, schone energie – maar toch 
ontstaan er reactieproducten als deuterium en tritium 
samensmelten. Een daarvan is helium, de atoomkern, 
die wordt afgevoerd via de divertor, de ‘uitlaat’ van de 
fusiemachine, waar het plasma in direct contact komt 
met de reactorwand. Van honderden miljoenen graden 
in het hart van het plasma is het hier al afgekoeld tot 
een paar tienduizend graden Celsius, maar alsnog 
krijgen de wandplaten in de divertor het zwaar te 
verduren: 10 MW/m2. Die warmtebelasting, gecombi-
neerd met de hoge deeltjesdichtheid en andere 
kenmerken van fusieplasma, kan geen enkel bestaand 
experiment simuleren: Magnum-PSI is wereldwijd 
uniek en haalt uren achtereen omstandigheden die 
een aantal ordegroottes boven die van andere 
experimenten liggen. “Magnum-PSI is ook niet alleen 
voor onszelf bedoeld,” zegt dr. Jürgen Rapp: “Europese 
wetenschappers, zoals in de TEC-collaboratie, maar 

Magnum-PSI bundelt haar krachten
W

E
T

E
N

S
C

H
A

P

Doelstelling

Het doel van het brede 
FES-programma ‘Towards 
BioSolar Cells’ is de ontwikke-
ling van achtergrondkennis over 
zonnecellen, gebaseerd op de 
primaire stappen in de 
fotosynthese. Die kennis moet 
uiteindelijk bijdragen aan 
duurzame energie, verbetering 
van de voedselvoorziening en 
duurzame biomassa.  

Vooraankondiging open 
aanvraagronde 

Het FOM/ALW-programma voor-
ziet in een open aanvraagronde. 

FOM organiseert deze open 
aanvraagronde als onderdeel 
van het FES-programma 
‘Towards BioSolar Cells’. De 
algemene doelstelling luidt: “To 
stimulate challenging new ideas 
and inventions in the fi eld of 
photosynthesis towards optimal 
utilization for sustainable 
energy supply.” Het totaal van 
de per aanvraag bij FOM aan te 
vragen middelen is maximaal 
1,25 miljoen euro. Een vooraan-
kondiging met meer informatie 
over de open aanvraagronde is 
terug te vinden op www.fom.nl 
onder ‘Oproepen’.   

FES-gelden nader 
toegelicht 

Het FES staat voor Fonds Economi-
sche Structuurversterking en 
wordt gefi nancierd uit de 
aardgasbaten. Het FES, dat in 1955 
werd opgericht, heeft als doel om 
investeringen te doen in de 
Nederlandse infrastructuur (onder 
andere (spoor)wegen) en kennis-
economie en stelt subsidies 
beschikbaar aan bedrijven en 
onderzoeksinstellingen.

ook onderzoekers van Plasma Wand Interactie-groe-
pen van over de hele wereld, komen hier hun 
onderzoek uitvoeren.”

Wandbelasting

Dr. Wim Koppers, projectleider tijdens de opbouwfase 
van Magnum-PSI, licht toe: “We willen met Magnum-
PSI een serieuze bijdrage leveren aan de wetenschap 
en het ontwerp van toekomstige fusiereactoren als 
ITER en DEMO.” Het experiment moet unieke 
gegevens leveren voor het divertorontwerp. “Er zijn 
nu allerlei kandidaten voor het wandmateriaal van 
een fusiereactor: bijvoorbeeld wolfraam, koolstof en 
beryllium, maar ook nieuwe concepten als silicium 
carbide,” vervolgt dr. Jürgen Rapp. Welk materiaal het 
beste werkt, hangt af van drie karakteristieken. Is het 
bestand tegen de enorme hitte en tegen de deel-
tjesstroom die uit de fusiereactie ontstaan? En neemt 
het materiaal geen tritium uit het plasma op, dat 
daardoor ongebruikt uit de brandstofcyclus ver-
dwijnt? Omdat tritium een gereguleerde radioactieve 
stof is, zijn er limieten voor de maximum hoeveel-
heid die op elk moment in ITER aanwezig mag zijn. 
“Eerste schattingen gaven aan, dat een reactoront-
werp van koolstof al na een paar experimenten in 
ITER over die tritiumlimiet zou gaan,” herinnert Rapp 
zich, “gelukkig heeft onderzoek in ons voorloperexpe-
riment Pilot-PSI aangetoond dat een wolfraamont-
werp veel minder tritium opneemt.”

Parkeerplaats

Spectaculair, en bezoekers aan het lab verbazen zich 
dan ook bijna wekelijks over het enorme apparaat. 
Voorlopig kunnen ze nog op elk moment de Magnum-
ruimte inlopen. Als de op maat gewikkelde superge-
leidende magneet eenmaal aangaat, is de ‘Magnum-
hal’ off limits voor onbevoegden. Net als bij een 
MRI-scanner in het ziekenhuis mogen er namelijk 
geen metalen (ferromagnetische) voorwerpen bij de 
Magnum-magneet komen, als deze aangaat. Het 
sterke magneetveld zou een sleutelbos van meters 
afstand uit iemands tas scheuren! Er zijn natuurlijk 
uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen om 
straks de veiligheid te garanderen. We gaan terug 
door een set klapdeuren, naar de ruimte die de 
elektronica huisvest om Magnum-PSI aan te sturen.

De magneet wordt eind dit jaar geleverd door een 
gespecialiseerd bedrijf en produceert drie tesla bij de 
centrale bundellijn. Het veld waaiert tientallen 
meters breed uit door de enorme binnenstraal van de 
magneet: ruwweg twee keer zo breed als die van een 
MRI-scanner. Promovendus Hans van Eck berekende 

(zie vervolg op pagina 11)

Rijnhuizen in Nieuwegein, het FOM-Instituut voor Plasmafysica. We gaan op bezoek bij het grote experi-
ment in aanbouw van het instituut: Magnum-PSI. Links na de receptie, via twee sets dubbele deuren, komen 
we in de Chris Schüller-hal, waar dit experiment voor plasma-wand-interactie wordt opgebouwd. Koeling, 
vacuümsysteem, plasmabron, targetmanipulator, analysekamer – het begint allemaal samen te werken in 
dit grootste plasma-experiment van Nederland. Magnum is bedoeld voor onderzoek naar ‘Plasma Surface 
Interaction’ (PSI). Vanaf 2010 werken FOM’ers en groepen uit de hele EU hier aan een antwoord op de vraag: 
hoe reageren de hete fusiebrandstof en het wandmateriaal in toekomstige fusie-experimenten op elkaar?

Overzicht van Magnum-PSI: van links naar rechts de witte 
analyseruimte, de luchtafvoer die naar de sterke rootsblower-
pompen leidt en de targetkamer. De houten mock-up geeft 
aan waar de supergeleidende magneet komt te staan, zodat 
de bouwers weten binnen welke grenzen ze de verschillende 
koelslangen en andere apparatuur van Magnum-PSI moeten 
bevestigen.

Close-up van de targetkamer en verhittingskamer van 
Magnum-PSI. De kussenstructuur in het metaal is een 
speciale dubbelwandige koeloplossing: twee metalen wanden 
zijn op de ‘knopen’ van het kussen vastgelast en tussen de 
twee wanden loopt koelwater om de enorme hitte van het 
plasma af te voeren.
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Afscheid Hans Chang met bespiegelingen 
en spectaculaire lasershow
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Het aangename met het nuttige verenigen, zou een 
motto van Chang kunnen zijn. Dus vond een 
minisymposium plaats waarin de uitgenodigde 
sprekers hun herinneringen aan Hans Chang in beeld 
brachten en de toehoorders vooral ook deelgenoot 
maakten van hun bespiegelingen over de rol van de 
natuurkunde in de samenleving. Hoogleraar Daan 
Frenkel liet de zaal in lichte verwarring achter, want 
hij oreerde dat ‘wetenschap altijd verandert, maar dat 
niet te voorspellen valt op welke manier’. NWO-voor-
zitter Jos Engelen complimenteerde FOM met het 
gekozen model, dat leidt tot wetenschap op hoog 
niveau. ‘De manager Chang heeft drie stappen – en bij 
voorkeur per fl ipover - nodig om warm te lopen voor 
een nieuw voorstel’, zo deed het duo Alaska Unlimi-
ted op ludieke wijze uit de doeken. Met Emmo Meijer, 
vice-president R&D van Unilever, maakte Chang deel 
uit van de commissie Dynamisering, die de regering 
in 2006 adviseerde over wetenschappelijk onderzoek. 
Meijer greep in zijn toespraak terug op de adviezen. 
Hij zei dat de belangrijkste aanbeveling, meer geld in 
onderzoek stoppen, was opgevolgd, maar niet in 
Nederland. Vervolgens raadde hij FOM aan nooit meer 
te schermen met de bijzonder hoge positie die de 
Nederlandse natuur- en scheikunde internationaal 
inneemt, want de politieke kruideniers redeneren 
vervolgens dat dit niveau kennelijk ook tot stand 
komt met weinig geld. Waarmee hij meteen ook de 
ultieme zorg van Chang inleidde, want ‘Hoe krijgen 
we de politiek in beweging?’, legde Chang tenslotte 
de aanwezigen voor. 

Dat de bemoeienis van Chang met de toekomst van 
de natuurkunde na zijn vertrek bij FOM niet stopt, 
lazen we al in het afscheidsinterview van Schoonen 
met Chang in de vorige FOM expres: “Ik vind dat een 
combinatie van Innovatieplatform, KNAW, NWO en 
VSNU nu met concrete plannen moet komen voor 
extra investeringen in het R&D-systeem, op basis van 
het rapport Dynamisering en de Kennis Investerings-
agenda (KIA).” FOM-voorzitter Ronald Griessen 
onderstreepte zijn waardering voor de scheidende 
directeur met bijzondere animatie, waarin Chang als 
Indiana Jones – zoals minister Van der Hoeven hem 
bij de ondertekening van het NWO-FOM convenant 
karakteriseerde - een touwbrug over een diep ravijn 
repareerde. Het glas werd geheven, er was muziek en 
de gasten vonden elkaar. Het tijdperk Chang bij FOM 
werd passend afgesloten met een spectaculaire 
lasershow waarin 25 jaar de revue passeerden. Daar 
werd zelfs Hans Chang even stil van. (AvS)  

Op 3 juli nam FOM in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam afscheid van directeur Hans Chang. Op die 
zonnige vrijdag vonden vele gasten de weg naar de plek waar – zo memoreerde Chang in zijn afscheidsspeech – 
zijn vader in 1925 na een random walk over de aardbol vanuit China voet aan Nederlandse wal zette. 

FFOOMM  bbbbeedddddaaaaaaaannnnnnnkkkttt!!!
Enkelee keerenren he he heb ib ib b k hk hhk het eet inminmnmmididdiddiddidid elselselsels va van ‘n ‘ervervaringsdeskundigen’ vernomenmenn: ‘: ‘zozo’n gggesleslaagaagaagd ad dd fscccheihh dsfeest
heb ik nonog ng ooiooiooit mt mt meegeegeeggemaemememam aktakt!!!!!!!! ’ I’ I’ ’ Ik bk bk en en hethete  FO FOM-bM-bestestuuruur en en or orrganganganiiseiserenrend cd comimiomité té té zeezeezeer dr r dankan baar voor dee
wijze waarop zi zizij hj hj hun un un n waawaawaaww rderd rinring vg vooror mimi j hj hj ebbebben en ververtaataaldld inin: seserierieuzeuze enene  irironionion schschsche pe pe prresentaties, een 
receptie met ennntertertertaitaitainmenmenmem nt nnn op oopoo toptoptoppnivn eauau, i, intentellilligengente te crocrowd wd conntrotrol tl tijddensnsnse  he hehet vt vt erlerloop vavan het buffet, 
een swingende de de isciscsco oo oo ondendended rbrrbrrbrokeokeoken dn dddooroooo  eeee n mn meeseeslepleppendendn e lee aseaseaasershrshsr ow ow ow en en en e ditditdit al alalleslesle  opopo  een chique, niet 
patserigee locattie.ie.i  VeVeel elel spespespelerlerlers us us uit it it de de dee werwerwereldeldelde  va vaaan on on onsns ns natnatnationionionalealeale we wetentenschschsc apsapspp - en in iinnonnonnovatvv iebeleid hadden
de moeite genomen e te t komkomen. Er wawaas os os os os os oos os os ooos ookokok ok ok okokok okok okookook eeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneeneenene n grgr grgrgrgrgrgrgrgrgrggr grggrgrggrgrg ootootootootootooooootoototoo  aa aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa ntantantantantnnt l cl cl cl cccadeadeadedadeadad ausausausaus. A. A. A. Allellllelleen ddde gevers van wie het kaartjje 
waswas ve verdwdwrdwdweneenenn – bi bijvovjvojvoorbororbeeleeleeld vdd vvananan eeneneen prpr prachachachtigigtige aee ammommommonienniet et en vn vvan anananan eeeeneenee ca cadeadeadeaubouubobonn – hehe heb ib ib ik ak ak achtchtchteraeraf nf nf nieietie  
meer kunnen bedanken. De aandacht van de talrijke gasten was hartverwarmend: dank. Het was kortom 
een afscheidsfestijn van topkwaliteit, passend bij een organisatie als FOM!

Hans Chang

Tijdens het minisymposium werd aan Hans een prachtig 
kunstwerk (zie foto hieronder) overhandigd, aangeboden door 
de gehele FOM-organisatie, inclusief de drie FOM-instituten en 
de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen. Wat het kunst-
werk extra bijzonder 
maakt is dat het een 
coproductie is van 
FOM-technici uit 
alle FOM-instituten. 

Een impressie van het afscheid van 
Hans Chang op 3 juli 2009 in het
Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. 
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In de maand juni ontving Harry van der Graaf uit handen van Nikhef-directeur 
Frank Linde het patent voor het uitlijningssysteem RasClic. Van der Graaf is 
werkzaam als onderzoeker op het FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef in 
de groep ‘Detector R&D’. Hij ontwikkelde RasClic de afgelopen jaren samen met 
Nikhef-technicus Henk Groenstege, Mark Kea (destijds student aan de TU Delft), 
Mark Beker (FOM-promovendus bij Nikhef) en Rogier van der Geer (student aan de 
Universiteit Leiden). 

RasClic is een ‘alignment monitor’ die zeer nauwkeurig seismische golfbewegingen 
kan meten. RasClic bouwt voort op een oudere Rasnik-technologie voor het 
uitlijnen van muonkamers en bestaat uit drie optische componenten waarbij de 
afstand van de middencomponent tot de lijn door de twee buitencomponenten 
nauwkeurig wordt geregistreerd. Momenteel is deze techniek in gebruik voor het 
uiterst precies en over grote afstanden uitlijnen van detectorcomponenten. Met 
een lengte van een kilometer of meer zou RasClic geschikt zijn voor seismologisch 
onderzoek.

Prijs

Groenstege en Kea wonnen in 2006 een prijs met hun voorstel ‘RasClic: een nieuwe 
seismograaf’ in het kader van de prijsvraag ‘Win de toekomst’. De Stichting FOM 
schreef de prijsvraag destijds uit ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan, waarbij 
promovendi en technici werden uitgedaagd om met slimme oplossingen 
uitdagende problemen op te lossen.  

In 2007 is het Sectorplan natuur- en 
scheikunde tot stand gekomen. Dit 
plan heeft als doel een structurele 
versterking van het wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek in de natuur- 
en scheikunde aan de algemene en 
technische universiteiten. Denk daarbij 
aan het duurzaam vergroten van de 
instroom, schaalvergroting en 
verbetering van de bachelor- en 
masteropleidingen en de heroriëntatie 
van de onderzoeksinspanning. Recent 
heeft het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap hiervoor met 
ingang van 2011 een bedrag van 
20 miljoen euro per jaar toegezegd. 

Hiervan is jaarlijks 10 miljoen euro 
bestemd voor natuurkunde en de 
andere helft voor scheikunde. Van dit 
bedrag voor de natuurkunde kan FOM 
drie miljoen euro besteden. 

Implementatie

Het Sectorplan is geïnitieerd door de 
Stuurgroep Sectorplan natuur- en 
scheikunde, bestaande uit vertegen-
woordigers van de Colleges van 
Bestuur van de betrokken universitei-
ten. Zij hebben een commissie 
ingesteld die onder leiding van 
professor Douwe Breimer werkt aan de 
implementatie van het Sectorplan. 

Waarnemend FOM-directeur Hendrik 
van Vuren is één van de twee secreta-
rissen; de andere is Tanja Kulkens, 
plaatsvervangend directeur van het 
gebied Chemische Wetenschappen van 
NWO. Het secretariaat van de commis-
sie is gevestigd op het FOM-bureau in 
Utrecht. Inmiddels is de Stuurgroep 
teruggetreden en is besloten dat de 
commissie voortaan direct aan 
minister Plasterk van OCW zal 
rapporteren. 

Profi leringsplannen

De algemene en technische universi-
teiten hebben het verzoek gekregen om 

profi leringsplannen voor onderzoek en 
onderwijs bij de commissie aan te 
leveren. Begin juli heeft de commissie 
daarop commentaar gegeven. 
De instellingen zijn uitgenodigd om 
voor 1 december 2009 hun defi nitieve 
plannen in te dienen. Vervolgens zal 
de commissie de plannen opnieuw 
beoordelen en een honoreringsadvies 
uitbrengen aan de minister. De 
defi nitieve toewijzing van middelen 
zal naar verwachting in het voorjaar 
van 2010 plaatsvinden.  

De FOM expres is sinds kort ook online beschikbaar. Het informa-
tiebulletin van de Stichting FOM verschijnt circa vijf keer per jaar 
en wordt per post aan FOM-medewerkers, FOM-werk-
groepleiders, leden van de adviescommissies, relaties en 
geïnteresseerden gestuurd. Daarnaast zijn de uitgaven van 
de FOM expres nu ook online terug te vinden op 
www.fom.nl/fomexpres. 

Wilt u de FOM expres per post ontvangen?

Ontvangt u de FOM expres op dit moment niet per post, maar 
wilt u deze wel graag ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden 
voor de verzendlijst door een e-mail te sturen naar info@fom.nl, 
onder vermelding van uw naam en postadres.  

FOM expres nu ook online

Sectorplan natuur- en scheikunde

Patent voor Nikhef-project RasClic
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Webtips! 
www.sixtysymbols.com

Kijk eens op www.sixtysymbols.com. Een 
interessante website met fi lmpjes over en 
toelichting op symbolen uit de natuurkunde en 
sterrenkunde. 

Why is it taking so long?

Een quote van het blog van een 
FOM-promovenda op Nikhef, Lucie de 
Nooij. Hierin schrijft ze dat het moeilijk 
is om aan vrienden zonder fysica-
achtergrond een eenduidig antwoord te 
geven op de vraag waarom het herstel 
van de LHC-deeltjesversneller op CERN 
zo lang duurt. Sinds kort houdt ze op 
www.quantumdiaries.org een blog bij 
over haar leven als deeltjesfysica en 
schrijft ze wekelijks over wat haar 
bezig houdt binnen de natuurkunde. 
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Nikhef-directeur Frank Linde (links) overhandigt het patent 
voor RasClic aan Harry van der Graaf (rechts).

www.rijnhuizen.nl

Het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
heeft sinds kort een geheel vernieuwde website. 
De moeite waard om eens een kijkje te nemen!
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In de theoretische fysische gemeenschap bleek 
volgens Jos behoefte te bestaan aan een computer-
programma dat met moeilijke formules kon werken, 
zeer grote berekeningen zou kunnen maken èn dat 
ook universeel bruikbaar was. Het destijds bestaande 
systeem, Veltmans ‘Schoonschip’, voldeed namelijk 
niet helemaal aan deze eisen. “Vijf jaar lang ben ik op 
Nikhef bezig geweest met de ontwikkeling van een 
nieuw programma, soms werkte ik er wel 80 uur per 
week aan. Het was een grote uitdaging, maar het was 
ook een onzeker project. Ik wist van tevoren niet of 
het me zou lukken. Maar gelukkig kreeg ik de 
volledige steun van het Nikhef-bestuur en heb ik me 
helemaal op het project kunnen concentreren. Ook 
heeft samenwerking met andere onderzoekers, uit 
onder andere Rusland, me veel nieuwe kennis 
opgeleverd. Ik heb gedurende de eerste ontwikkel-
jaren niet eens tijd gehad om een wetenschappelijke 
publicatie uit te kunnen brengen,” aldus Jos. 

FORM 

Toen de eerste versie van FORM in 1989 van de grond 
kwam bleek deze in praktijk nog beter dan van 
tevoren was verwacht. Jos: “Met het programma 
kunnen onderzoekers heel snel moeilijke berekenin-
gen uitvoeren. De precisie van de LHC-experimenten 
op CERN vergt berekeningen die minstens ook zo 
nauwkeurig zijn. Deze zijn zo complex dat ze alleen 
met computer algebra gedaan kunnen worden, 
waarbij FORM vrijwel altijd gebruikt wordt. Bovendien 
verkleint een effi ciënt gebruik van het programma de 
foutkans in de berekening vele malen. De berekenin-
gen zijn nu tot wel 1 tot 2% nauwkeurig en zijn soms 

zo groot, dat ze alleen nog maar met de computer 
uitgevoerd kunnen worden. Vaak is FORM het enige 
computerprogramma ter wereld dat het aan kan, en 
is in andere uitdagende gevallen vaak 10 tot 100 keer 
sneller dan commerciële pakketten zoals Mathemati-
ca of Maple. FORM is eenvoudig onmisbaar geworden 
in de theoretische deeltjesfysica.”

Van laptop tot Playstation 2

FORM is sinds de eerste versie uitgegroeid tot een 
modern en geavanceerd computersysteem met een 
sterk verbeterde techniek. Het systeem kan nu op 
meerdere computers tegelijk draaien en de rekentijd 
is sterk verbeterd. De mooiste ontwikkeling is volgens 
Jos dat het nu voor iedereen beschikbaar is: “Het 
programma is heel eenvoudig te downloaden op 
bijvoorbeeld je eigen laptop. Ik heb het systeem 
onlangs zelfs bij iemand op de Playstation 2 gezet en 
dat werkte ook prima! Met de handleiding die ik heb 
geschreven, het toegenomen gebruiksgemak en de 
‘open source-verbinding’ is het voor elke gebruiker 
toegankelijk. Maar vergis je niet: om de computer met 
jouw berekening optimaal te laten draaien, moet je er 
soms wel bij blijven: gaat de berekening goed of moet 
je bijsturen?”

Toekomst

Theoretisch fysici hebben de afgelopen jaren veel 
baat gehad bij de unieke kennis en vaardigheden van 
Jos, die het systeem heeft gebracht waar het nu staat. 
Maar wat zal de toekomst brengen? Wie zal in de 
toekomst dit unieke werk van Jos kunnen overnemen 
en kan zorgen voor het voortbestaan van FORM? 
Kortom: welke onderzoeker met kennis van zowel 
natuurkunde, wiskunde als informatica kan aan Jos 
tippen? Hij heeft wel regelmatig veelbelovende 
postdocs en programmeurs in dienst, maar Jos geeft 
zelf ook aan dat het niet makkelijk zal zijn om een 
opvolger te vinden: “Vind maar eens een ‘schaap met 
vijf poten’ die mijn werk in zijn geheel kan overne-
men. Maar gelukkig hebben we nog even de tijd en 
ben ik voorlopig nog niet met pensioen. Tot die tijd 

leg ik de prioriteit bij goede documentatie en het 
continueren van de ‘open source’, zodat het systeem 
kan blijven voortbestaan. En ik hoop dat ik in mijn 
resterende werkjaren nog veel leuke plannen die ik 
voor FORM heb liggen, kan uitvoeren.” (MV)  

Kijk voor meer informatie over Jos Vermaseren en 
FORM op www.nikhef.nl/~form/

Krachtig symbolisch computerprogramma 
FORM kent wereldwijde toepassingen 
 Ontwikkelaar Jos Vermaseren over het ontstaan 
  én het voortbestaan van het systeem 
Dr. Jos Vermaseren mag met recht uniek in zijn soort genoemd worden. 
De theoretische fysicus werkt al ruim 28 jaar op Nikhef in Amsterdam aan wat 
zonder twijfel een echt kunststuk is: het computerprogramma FORM. Met zijn 
fysische achtergrond en een meer dan gemiddelde interesse in wiskunde en 
informatica heeft hij een algebraprogramma gemaakt dat in staat is om in een 

kort tijdsbestek superingewikkelde en zeer krachtige symbolische berekeningen 
te maken. Een bijzonder technisch hoogstandje dat hij grotendeels met eigen 
hand heeft ontwikkeld en vandaag de dag door natuurkundigen over de hele 
wereld gebruikt wordt. Voor zijn precisieberekeningen in de theoretische natuur-
kunde ontving hij in 2006 zelfs de prestigieuze Duitse Humboldt Onderzoeksprijs. 

De 4–loop QCD beta-functie, met de vier theoretici die elk een 
orde hebben berekend. Tweede van links is David Gross, die 
in 2004 de Nobelprijs ontving voor het eerste 1–loop 
resultaat. Jos Vermaseren, de auteur van de moeilijkste 
4–loop bijdrage, staat geheel rechts.
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FORM-ontwikkelaar Jos Vermaseren

Enkele uitspraken over Jos Vermaseren en het 
programma FORM:

Nobelprijswinnaar David Gross, directeur 
van het Kavli Institute For Theoretical 
Physics Santa Barbara, Californië: 

“Vermaseren is an unusual scientist who has labored 
for most of his career in developing marvelous 
calculational tools (especially the computer algebra 
program FORM), which he makes available to all. 
He has also used these for very important calculations. 
I found his calculation of the QCD beta function to four 
loops to be an amazing tour de force.
Scientists like Vermaseren are often not given appropri-
ate recognition, much as instrument developers are 
often ignored. Vermaseren and his FORM effort are 
Dutch national treasures and deserve to be fully 
exploited and supported.”

Prof. Nigel Glover, directeur van het 
Institute for Particle Physics Phenomeno-
logy van Durham University, ‘s werelds 
grootste instituut op dit gebied:

“FORM can evaluate in the blink of an eye computations 
that would take many years to simply write down on a 
piece of paper. FORM has become the tool of choice for 
the whole community working at the leading edge of 
applications of quantum fi eld theory for particle 
phenomenology. 

Vermaserens commitment to develop FORM has not 
only maintained his position as one of the worlds 
leading exponents in particle physics, but has led to 
breakthroughs in the fi eld of mathematics. FORM takes 
the Dutch love for solving puzzles and applies it to 
solving key questions about how the Universe works.

There is no shred of doubt that FORM has enabled 
many of the most complex and demanding calculations 
in particle theory - the beta function, loop amplitudes, 
anomalous dimensions. One can safely say that 
without the large scale algebraic manipulation 
capabilities of FORM, the fi eld would be set back by 
at least one order in perturbation theory.”

  Ook een kunststukje 
afgeleverd? Mail de redactie van 
de FOM expres: info@fom.nl.   
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De economische crisis raakt veel bedrijven hard. 
Zij krijgen te maken met een fl inke omzetdaling. 
In veel gevallen wordt er dan direct bezuinigd op 
kostenposten als Research & Development: 
onderzoekers in het bedrijfsleven kunnen daarbij 
hun baan verliezen. Op langere termijn moeten 
bedrijven het echter juist hebben van innovaties, 
verbeterde en vernieuwde producten. Om het 
Nederlandse bedrijfsleven te helpen met het 
overbruggen van de crisis, het behouden van hun 
capaciteit voor R&D voor de toekomst én het 
behouden van onderzoekers (kenniswerkers), is de 
Kenniswerkersregeling door SenterNovem in het 
leven geroepen. SenterNovem is een agentschap 
van het ministerie van Economische Zaken en voert 
de kenniswerkersregeling samen met NWO uit. 

De regeling toegelicht

De Kenniswerkersregeling voorziet in de mogelijkheid 
om onderzoekers uit het bedrijfsleven tijdelijk 
(maximaal 1,5 jaar) te detacheren bij een kennisin-
stelling van de overheid, zoals TNO, universiteiten, 
HBO-instellingen, Grote Technologische Instituten en 
andere kennisinstellingen. De terreinen waarop de 
kennis en expertise van de onderzoekers wordt 
ingezet zijn van maatschappelijk belang en hebben 
ten doel om de kennispositie van Nederland te 
versterken. Het gaat dan om innovatieprogramma’s 
uit de sleutelgebieden, vraagsturingthema’s van TNO, 
Maatschappelijke Innovatie Agenda’s en NWO 
thema’s. Over de inhoud van het onderzoeksproject 
van de kenniswerkers moet wel overeenstemming 
bestaan tussen het bedrijf en de kennisinstelling. 
Door deze contacten kunnen er ook weer nieuwe 

partnerships, kennisuitwisselingen en spin-offs 
ontstaan tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. 
Gedurende de detachering, die mogelijk gemaakt 
wordt met een vergoeding van de overheid, blijven de 
onderzoekers wel in dienst van het bedrijf en keren 
na de gedetacheerde periode weer terug naar de 
eigen werkgever. 

Ministers verdelen 135 miljoen 

Begin juli is de eerste ronde van de regeling ‘Kennis-
werkers’ gesloten. Het Nederlandse bedrijfsleven 
heeft samen met de kennisinstellingen enthousiast 
op de regeling gereageerd. Zo zijn er 183 aanvragen 
voor 1.827 kenniswerkers vanuit bedrijven ingediend. 

Daarnaast wilden de aanvragers 171 jonge onderzoe-
kers binnen universiteiten en kennisinstellingen 
laten werken aan de ingediende projecten. Begin 
september is bekend geworden dat de overheid 135 
miljoen euro subsidie heeft toegekend voor de eerste 
ronde voor in totaal 128 projecten. Dat betekent dat 
1.472 onderzoekers voor anderhalf jaar aan de slag 
kunnen gaan, waarvan 1.336 kenniswerkers uit 
bedrijven. De kennisinstellingen kunnen 136 jonge 
onderzoekers aanstellen. Minister Van der Hoeven 
(EZ) en minister Plasterk (OCW) hebben in totaal voor 
de regeling 180 miljoen euro beschikbaar gesteld, 
verdeeld over 2009 en 2010. Er is dus nog 45 miljoen 
euro beschikbaar, waarvoor een tweede ronde volgt 
waar bedrijven en onderzoeksinstellingen op kunnen 
inschrijven. 

Inmiddels is bekend geworden dat bedrijven als Océ, 
ASML en Corus, die ook betrokken zijn bij de 
Industrial Partnership Programmes (IPP’s) van FOM, 
succesvol zijn geweest in de honorering van de eerste 
ronde van de Kenniswerkersregeling. De onderzoeken 
die de kenniswerkers uit deze bedrijven gaan 
uitvoeren, zijn mede dankzij de bestaande IPP’s van 
FOM tot stand gekomen en zullen dan ook veel 
raakvlakken hebben met de IPP’s. Daarnaast zullen er 
kenniswerkers van het bedrijf Bruco B.V. (een design 
house voor het ontwerp en productiebegeleiding van 
ASICs) bij FOM-instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef aan de slag gaan. (MV)  

Kijk voor meer informatie op 
www.senternovem.nl/kenniswerkers.

De Kenniswerkersregeling van 
  SenterNovem
135 miljoen verdeeld om onderzoekers voor het 
Nederlandse bedrijfsleven te behouden

Open dag Nikhef: 10 oktober 2009

Alle wetenschapsliefhebbers, jonge onderzoekertjes, nieuwsgierige buurtbewoners 
en andere geïnteresseerden in deeltjesfysica en astrodeeltjesfysica zijn op zaterdag 
10 oktober 2009 van harte welkom op het nationaal instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef. De open dag is van 12.00 tot 17.00 uur op het Science Park in stadsdeel de 
Watergraafsmeer in Amsterdam en neemt de bezoekers mee op een ‘Reis naar het 
onbekende’. Leer alles over mysterieuze deeltjes die vanuit een onbekende plek in de 
ruimte op de aarde terecht komen, de grootste deeltjesversneller ter wereld en de 
splinternieuwe computerruimte voor het Grid-cluster. Er valt van alles te doen: doe 
proefjes, ga naar een lezing, doe mee met de kinderpretlabs, test uw kennis bij de 
Science Quiz en krijg antwoord op al uw vragen van onze wetenschappers en technici. 
Adres Nikhef: Science Park 105, 1098 XG Amsterdam, telefoonnummer (020) 592 20 00. 
Kijk voor meer informatie op www.scienceparkamsterdam.nl/opendag.

Open dag Rijnhuizen: 25 oktober 2009

Op de open dag van FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen op zondag 
25 oktober van 12.00 tot 17.00 uur valt u van de ene verbazing in de andere. Zweef 
op de human levitator, zie allerlei lasers in actie, neem een kijkje naar de energie-
bron van de zon en ontdek hoe de nieuwste generatie computerchips wordt 
gebouwd. De hele dag door worden de Fusion Road Show en de LaserLicht-lezing 
opgevoerd en draaien de fi lms Starmaker en Fusion 2100. Jonge bezoekers (8-14 
jaar) gaan op speurtocht door het lab en ook het prachtige 18e-eeuwse kasteel 
Rijnhuizen is geopend. Adres Rijnhuizen: Edisonbaan 14, 3439 MN Nieuwegein, 
telefoonnummer (030) 609 69 99. Kijk voor meer informatie op www.rijnhuizen.nl/
opendag.  

    Een impressie van de open dag 
    op Rijnhuizen in 2008.

Een impressie van de open dag 
bij Nikhef in 2008.

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken 
bracht in augustus een bezoek aan SenterNovem in Den 
Haag om de mensen ‘achter’ de Kenniswerkersregeling te 
bezoeken. De minister praatte met de betrokkenen en gaf 
complimenten voor de wijze waarop zij de regeling 
uitvoeren. 

Oktober Kennismaand bij 
Nikhef en Rijnhuizen
De Oktober Kennismaand biedt bezoekers (kinderen, jongeren en volwassenen) 
gedurende een hele maand een kijkje in de fascinerende wereld van wetenschap 
en technologie. Denk hierbij onder meer aan festivals, proefjes, theater, kinderuni-
versiteiten, workshops, rondleidingen, excursies, lezingen, debatten en experimen-
ten door heel het land. Diverse (onderzoeks)instellingen, bedrijven, universiteiten 
en science centra openen tijdens deze maand hun deuren, waaronder Nikhef op 
het Science Park in Amsterdam en Rijnhuizen in Nieuwegein. Het thema van de 
Oktober Kennismaand 2009 is ‘Reis naar het onbekende’ en de activiteiten zijn 
veelal gratis.
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Pieter Willem Houben, A measurement 
of the mass of the top quark using 
the ideogram technique, 3 juni 2009, 
Universiteit van Amsterdam, 
promotoren prof.dr. M.W.J.M. 
Demarteau en prof.dr. F.L. Linde, 
co-promotor dr. M. Vreeswijk, FOM-
instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef

Illies Messamah, Unknitting the black 
hole, black holes as effective 
geometries, 9 juni 2009, Universiteit 
van Amsterdam, promotor 
prof.dr. J. de Boer

Liedewij Laan, Force generation at 
microtubele ends: an in vitro approach 
to cortical interactions, 10 juni 2009, 
Universiteit Leiden, promotor prof.dr. 
M. Dogterom, FOM-instituut AMOLF

Ondanks dat de voordelen voor natuur en 
milieu, mens en dier groot zijn, zal het 
overtuigen van de consument de grootste 
uitdaging zijn bij het gedeeltelijk 
vervangen van ‘echt’ vlees door kweekvlees 
(vlees gegroeid in een bioreactor).

Het beeld dat de geslaagde man niet 
deeltijd werkt en een goede moeder niet in 
voltijd draagt sterk bij aan de 
ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
top-functies. 

Caroline Magrath, The heart of ATLAS, 
commissioning and performance of 
the ATLAS silicon tracker, 12 juni 2009, 
Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotoren prof.dr. E.N. Koffeman en 
prof.dr. N. de Groot, FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef

Erik Aras Papadelis, Characterisation 
and commissioning of the LHCb VELO 
detector, 17 juni 2009, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotor prof.dr. M.H.M. 
Merk, co-promotor dr. E. Jans, FOM-
instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef

Erik Wessels, Signatures of gluon 
saturation in high energy scattering, 
17 juni 2009, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotor prof.dr. P.J.G. 
Mulders, co-promotor dr. D. Boer, 
werkgroep FOM-V-01

René de Waele, Controlling light with 
resonant plasmonic nanostructures, 
17 juni 2009, Universiteit Utrecht, 
promotor prof.dr. A. Polman, 
FOM-instituut AMOLF

Floor Paauw, Superconducting fl ux 
qubits; quantum chains and tunable 
qubits, 18 juni 2009, Technische 
Universiteit Delft, promotor prof.dr.ir. 
J.E. Mooij, co-promotor dr. C.J.P.M. 
Harmans, werkgroep FOM-D-04

Cornelis Johannes Maria Verwijs, 
Fractional fl ux quanta in high-Tc/
low-Tc superconducting structures, 
25 juni 2009, Universiteit Twente, 
promotor prof.dr.ir. J.W.M. Hilgenkamp, 
werkgroep FOM-T-29

Een vrouw die door het glazen plafond wil 
breken kan maar beter de broek aantrekken.

Dat duurzame energie tegenwoordig een 
hot topic is heeft niet zozeer te maken met 
global warming maar veeleer met 
economische en politieke motieven. 

Mensen die bewust niet aan hypes 
deelnemen baseren hun keuzes op de 
keuzes van anderen en vertonen derhalve 
indirect alsnog kuddegedrag. 

Tim Tsarfati, Surface and interface 
dynamics in multilayered sytems, 
26 juni 2009, Universiteit Twente, 
promotor prof.dr. F. Bijkerk, FOM-
Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen

Simon Tindemans, Biomolecular 
design elements; cortical microtubules 
and DNA-coated colloids, 30 juni 2009, 
Universiteit Wageningen, promotor 
prof.dr. B.M. Mulder, FOM-instituut 
AMOLF  

In de FOM expres van juli is uitgebreid aandacht 
besteed aan de nieuwe workshop ‘PROfessionele 
Ontwikkeling’ bij FOM. Een ééndaagse interactieve 
workshop waarin de deelnemers inzichten en 
praktische handvatten krijgen om de eigen 
professionele ontwikkeling vorm te geven: waar sta 
je in je carrière, kun je jezelf voldoende ontwikkelen 
en waar wil je over tien jaar zijn? In dit nummer de 
visie van twee deelnemers: hoe hebben zij de 
workshop ervaren? 

Bijzondere locatie 

Miranda Breugem volgde de workshop op één van de 
mooiste cursuslocaties bij het Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee (NIOZ): Texel. “Ik ging 
natuurlijk voor de training zelf, maar dat deze op een 
Waddeneiland plaatsvond was wel extra leuk! Zodra 
ik op de boot stapte, kreeg ik al een vakantiegevoel.” 
De 35-jarige System Administrator heeft het goed 
naar haar zin in haar functie op FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen. Maar ze vond het ook 
belangrijk om na te denken over welke kant ze op wil 
op de langere termijn. En het volgen van de workshop 
werd door de P&O-afdeling op Rijnhuizen zeer 
aangemoedigd. “Gedurende de dag waren we met de 
trainer en andere deelnemers constant in gesprek 
over wat je wilt en wat je kunt. Zo hebben we 
verschillende fasen in je leven en loopbaan doorge-
sproken en diverse oefeningen gedaan. Hierin 
kwamen vragen ter sprake als ‘Wat vind je nou 
belangrijk in je werk?’ en ‘Wat zijn vaardigheden die 
je graag meer wilt ontwikkelen?’” 

Leren van elkaar

De 53-jarige technicus/elektronicus Wim Gotink 
werkt al 31 jaar op Nikhef en volgde de workshop op 

het FOM-bureau in Utrecht. Hij vond het, net als 
Miranda, prettig om samen met een groep tot nieuwe 
inzichten in jezelf te komen en van elkaar te leren. 
“Door het doen van oefeningen met de groep raak je 
met elkaar in gesprek en kun je elkaar goed helpen 
bij het formuleren van de juiste doelstellingen. 
Daarbij probeer je elkaar te helpen bij het beantwoor-
den van vragen als: Zit ik op de juiste plek, wil ik iets 
anders binnen mijn functie en in welke fase in mijn 
loopbaan zit ik eigenlijk? Tijdens de workshop kwam 
ik tot de conclusie dat ik mezelf wel verder wil 
ontwikkelen binnen mijn functie. Hoewel ik het roer 
in mijn loopbaan niet wil omgooien, was het goed om 
hier eens wat langer bij stil te staan.” 

Leerdoelen

Miranda vertelt dat alle deelnemers onder andere 
tijdens de zogenaamde ‘elevator pitch’ (een oefening 
waarbij je in een korte presentatie vertelt wie je bent, 
waar je goed in bent en wat je wilt) voor zichzelf 
vervolgstappen in hun professionele ontwikkeling in 
de vorm van leerdoelen moesten formuleren. “Ik 
vond dit een goede afsluiting om voor jezelf concreet 
te maken wat je nu echt wilt. Het is een handige 
manier om alles goed op een rijtje te zetten.” Maar 
volgens haar gaat het er uiteindelijk om wat je er 
vervolgens zelf mee doet en dat je er ook open voor 
staat. “Ik ben tijdens de workshop tot zinvolle 
inzichten gekomen. Het zijn geen rigoureuze stappen 
die ik wil zetten in mijn carrière. Maar het zijn vooral 
kleine stapjes gericht op de ontwikkeling van mijn 

huidige functie en op het blijven behouden van het 
plezier in mijn werk. Zo heb ik direct na de workshop 
bepaalde inzichten bespreekbaar gemaakt met mijn 
leidinggevende. Hier is heel snel actie op onderno-
men, waar ik nu al profi jt van heb!” (MV)  

“Veel nieuwe en zinvolle inzichten”
    Workshop PROfessionele Ontwikkeling leidt 
  tot verschillende ervaringen
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De deelnemers krijgen tijdens het doen 
van oefeningen nieuwe inzichten 

om hun eigen professionele ontwikkeling 
vorm te geven. 

Meer informatie? 

Wilt u meer weten over de workshop 
‘PROfessionele Ontwikkeling’? Kijk dan op 
www.wvoi.nl voor meer informatie over de 
workshop, de data en locaties. U kunt ook 
terecht bij de personeelsfunctionaris op uw 
instituut. Of als u bij een universiteit werkzaam 
bent, bij Joost Weber van de Centrale Personeels-
dienst op het FOM-bureau in Utrecht. 

Bent u onderzoeker in opleiding (oio)? 
Dan raden wij u aan om de training 
‘Loopbaanoriëntatie’ te volgen in plaats van 
de workshop PROfessionele Ontwikkeling. 



FOMFOM  expres  expres  99

Mirjam Leunissen heeft nog last van 
haar jetlag op het moment dat dit 
interview plaatsvindt. En dat is niet zo 
vreemd, want ze is pas sinds een paar 
dagen weer terug in Nederland na het 
afronden van een tweejarig postdoc-
onderzoek aan de New York University 
in de Verenigde Staten. Mirjam deed 
daar onderzoek naar geavanceerde 
colloïdale systemen. Dat ze niet stilzit 
mag duidelijk zijn. Zo heeft ze in juli 
een publicatie uitgebracht in ‘Nature 
Materials’. En daarnaast heeft ze haar 
opgedane kennis meegenomen naar 
FOM-instituut AMOLF. Hier is ze per 
1 september jl. met behulp van een 
FOm/v-subsidie gestart met een 
nieuwe postdoc-positie. Mirjam vertelt 
over het verloop van haar onderzoeks-
carrière, haar ervaringen in New York 
en haar ambities voor de toekomst. 

Van chemie tot fysica

“Aan het einde van mijn studie 
Scheikunde aan de Universiteit 
Nijmegen heb ik me gespecialiseerd in 
de vastestofchemie, de meer fysische 
kant van scheikunde. Toen begon 
eigenlijk mijn interesse voor de 
natuurkunde. En na een inspirerende 
stage bij het tijdschrift Natuur & 
Techniek heb ik aan de Universiteit 
Utrecht als FOM-oio promotieonder-
zoek gedaan naar colloïdale systemen 
binnen de onderzoeksgroep ‘Zachte 
gecondenseerde Materie’. De zachte 
materie in de vorm van bijvoorbeeld 
vloeibare stoffen, schuim, voedings-
middelen en biologische materialen 
spreekt me meer aan dan de harde 
materie, omdat je er makkelijk heel 
veel kanten mee op kunt in het 
onderzoek.” 

Na haar promotie liet Mirjam haar oog 
vallen op het Center for Soft Matter 
Research van de New York University. 
Hierbinnen opereert een zeer enthousi-
aste werkgroep met bekende onderzoe-
kers en veel onderzoeksmogelijkheden. 
Een uitstekende plek om meer 
onderzoek te doen naar colloïdale 
systemen, haar netwerk uit te breiden 
en internationale ervaring op te doen. 
Een tweejarige Rubicon-beurs van 
NWO maakte het onderzoek in New 
York mogelijk. Mirjam vertelt: “Mijn 
tijd in New York was een bijzondere 
ervaring. De stad zelf was al indruk-
wekkend op zich; veel drukte en 
verkeer, een mix van interessante 
mensen en in New York is altijd wat te 
doen. Maar ook op onderzoeksgebied 
heb ik veel geleerd. Zo heb ik in Utrecht 
met name evenwichtsfasegedrag 
bestudeerd, waarbij je kijkt naar 
geordende structuren en modelsyste-
men voor atomaire processen, zoals 
kristalliseren en smelten. In de VS was 
mijn onderzoek veel meer gericht op 
het sturen, begrijpen en ontwerpen van 
nieuwe structuren met behulp van 
DNA. Dit is belangrijk voor toepassin-
gen en als je zelf deeltjes wilt ordenen 
of ze kopieën van zichzelf wilt laten 
maken. Bovendien krijg je hiermee 
misschien meer inzicht in de zelf-orga-
nisatie processen en de evolutie van 
levende systemen. Wat mij betreft ligt 
op dit gebied de toekomst: het gericht 
aansturen van zelf-organiserende en 
biologisch geïnspireerde systemen.” 

Onverwachte onderzoeks-
resultaten

Tijdens haar onderzoeksperiode in 
New York heeft Mirjam een mooie 
publicatie in Nature Materials op haar 
naam gezet. Hierin beschrijft ze samen 
met haar collega’s hoe ze speciale 
‘nano-contactlijm’ hebben ontwikkeld 
om op nanoschaal zorgvuldig te 
kunnen plakken. Het bijzondere aan de 
lijm is dat alleen die deeltjes aan 
elkaar plakken, die je aan elkaar wilt 

hebben. Iets dat voorheen nog niet zo 
eenvoudig was. De nieuw ontwikkelde 
‘DNA Sticky ends’ geven veel meer 
controle over de interactie tussen de 
plakkende deeltjes. “De publicatie was 
eigenlijk een onverwachte uitkomst 
van ons primaire onderzoek dat gericht 
is op de creatie van niet-biologische 
zelf-replicerende materialen. We liepen 
spontaan tegen de resultaten aan. 
Maar bijzonder genoeg om er een 
publicatie aan te wijden,” aldus Mirjam. 

Allround onderzoeker 

De komende tweeënhalf jaar zal 
Mirjam zich op AMOLF gaan richten op 
computersimulaties en het verwerken 
van resultaten in computermodellen. 
Het onderzoek valt binnen de onder-
zoeksgroep ‘Computational Chemistry’ 
van prof.dr. Daan Frenkel die nu in 
Cambridge gestationeerd is. Mirjam: 
“Voor zowel mijn promotieonderzoek 
als mijn postdoc-onderzoek naar de 
zachte gecondenseerde materie heb ik 
gebruik gemaakt van experimenten. 
Het doen van computersimulaties is 
een andere werkvorm die ik mezelf nu 
eigen ga maken. Met de simulatie-
kennis die ik de komende jaren zal 
opdoen, word ik als het ware een 
allrounder in het onderzoeksveld. 
Bovendien is het altijd leuk om iets 
nieuws te leren.

Wat er na AMOLF op mijn pad komt 
weet ik natuurlijk nog niet. Ik hoop dat 
ik een eigen experimentele onder-
zoeksgroep op kan richten. Het 
belangrijkste is dat ik blijf doen wat ik 
echt leuk vind: ontdekkingen doen, het 
oplossen van ‘puzzels’, vrijheid in mijn 
werk, het leren kennen van nieuwe 
mensen, het aangaan van nieuwe 
uitdagingen en de ruimte krijgen om 
nieuwe ideeën te genereren. Mijn werk 
kan ik dan ook met recht mijn hobby 
noemen!” (MV)  

Wilt u meer weten over Mirjam 
Leunissen? Kijk dan op haar website 
http://physics.nyu.edu/~ml154/ of 
neem contact met haar op via 
m.e.leunissen@amolf.nl
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FOm/v-netwerk

Bent u al bekend met het FOm/v-netwerk? Dit is een 
netwerk dat door FOM is ingesteld om de zichtbaarheid 
van vrouwelijke fysici te vergroten. Om dit te realiseren 
organiseert FOM een reeks activiteiten voor vrouwelijke 
fysici, waaronder het tweejaarlijkse FOm/v-symposium, 
de Minerva-Prijs en subsidies in de vorm van het 
FOm/v-Stimuleringsprogramma. De rubriek ‘Women in 
Physics’ in de FOM expres sluit hier dan ook uitstekend 
op aan. Kijk voor meer informatie op www.fom.nl/fomv.

 Mirjam Leunissen
Postdoc bij FOM-instituut AMOLF

  Van experimenten in New York naar 
  simulaties bij AMOLF in Amsterdam

Mirjam Leunissen ‘On Top of the Rock’, het 
observatiepunt van Rockefeller Center in 
New York. Ze omschrijft haar onderzoeks-
periode in New York als een bijzondere 
en leerzame ervaring.

Mirjam publiceerde in juli 2009 een artikel 
over ‘nano-contactlijm’ in Nature Materials. 
Deze illustratie geeft in het kort weer wat zij 
en haar collega-onderzoekers hebben 
gedaan. Met conventionele DNA sticky ends 
plakken alle deeltjes beneden een bepaalde 
temperatuur aan elkaar. De nieuw 
ontworpen ‘self-protected’ sticky ends 
kunnen zich bij lage temperatuur opvouwen 
tot lus- en haarspeldvormen. Dit geeft veel 
meer controle over de interacties tussen de 
deeltjes dan conventionele sticky ends, 
omdat de deeltjes nu alleen binden wanneer 
ze lang (5-10 minuten) bij elkaar gehouden 
of licht verwarmd worden.

Women in Physics: 
een nieuwe rubriek! 

In deze FOM expres introduceren 
we een nieuwe rubriek: Women in 
Physics. In de rubriek schetsen we 

elke keer een portret van een 
vrouwelijke natuurkundige die in 

dienst is bij de Stichting FOM: 
wie zijn ze, wat onderzoeken ze 

en wat zijn hun ambities? 
Met de rubriek laten we zien dat 

er bij FOM veel succesvolle en 
enthousiaste vrouwelijke fysici 

werken die uitstekend onderzoek 
verrichten met veel mooie 
resultaten en publicaties.
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FOM Young Scientist’s Day 2009: 
4 December 2009

... Implementation Regulations 2009 - 2012: 
negotiations about employee benefi ts

T H E  C E N T R A L  W O R K S  C O U N C I L

Although you may not know every-
thing about it, the employment 
regulations of FOM apply to each and 
every one of you. The employment 
regulations are laid down in the 
following two agreements: (1) CLA, the 
Collective Labour Agreement for 
Research Centres (in Dutch: 
CAO-Onderzoeksinstellingen) and (2) 
the Implementation Regulations (in 
Dutch: UVR, Uitvoeringsregelingen). 

The CLA is an agreement between 
several research centres and the labour 
unions, and determines, for example, 
your salary, regulations about working 
hours, holidays and other rights you 
have as an employee. The UVR consist 
of additional regulations that apply 
specifi cally to FOM, for example 
reimbursement of work-related travel 
costs. The UVR are determined in an 
agreement between FOM and the 

Central Works Council (in Dutch: 
Centrale Ondernemingsraad, COR) and 
are renewed every three years. The 
current UVR/Implementation Regulati-
ons can be found on the Dutch version 
of the FOM website under ‘Personeels-
informatie/arbeidsvoorwaarden’. Some 
of the regulations have been translated 
into English and can be found on the 
English version of the FOM website 
under ‘Personnel/employment 
regulations’. 

Updated UVR follows

The COR and FOM are currently 
working together on an updated UVR 
package for the next three years (end 
of 2009 - end of 2012). The fi rst 
discussions took place in June, and 
soon the fi nal negotiations are taking 
place. As part of the preparations for 
these negotiations, we performed a 
sample survey among 250 employees, 

of which 99 responded. Thank you very 
much for your responses and helpful 
input! The respondents were invited to 
complete a questionnaire about a 
number of implementation regulations. 
We will take the results of the 
questionnaire into account in the 
current discussions with FOM, and we 
are looking forward to an advantage-
ous and comprehensive new ‘UVR 
package’ for the period 2009-2012. 

More information

If you wish to learn more about the 
Central Works Council, or if you have 
any questions or suggestions, please 
contact us at cor@fom.nl. You can also 
fi nd out who your local representative 
is at our website www.fom.nl/
centralworkscouncil.  

On 4 December, a special day for all PhD students will be held at the 
former Olympic stadium in Amsterdam. Participants can expect an 
interactive programme, aimed at developing and acquiring the 
personal skills and knowledge needed for a successful PhD course 
and professional career. Besides interactive workshops, the 

organisers will invite former FOM employees to talk about their 
careers. In October, the FOM Personnel Department (CPD) will send 
you an invitation for this event. If you have any questions then 
please contact Lydia van der Vlist, lydia.van.der.vlist@fom.nl or 
(030) 600 1245.  

FOM has published a new leafl et about work and 
working conditions: ‘Sexual harassment, aggression, 
violence, bullying and work pressure’. This describes 
which undesirable work situations can arise on the 
work fl oor, the solutions available to tackle these and 
who you can approach if you encounter problems. 

Sexual harassment, aggression, violence 
and bullying

Issues such as sexual (or other) intimidation, 
aggression, violence and bullying often go unnoticed. 
However, they do exist and they might be present at 
your workplace. Yet this does not mean that such 
practices are acceptable. FOM believes that people 
should respect each other’s personal space. Moreover, 
FOM does its utmost to create an optimal work 
climate in which employees can perform well.

Too high or too low a work pressure 

Too high or too low a work pressure can also have an 
adverse effect on work performance. FOM also tries to 
create an optimal working climate with regard to this.

Take time to read the leafl et 

Would you like to fi nd out more about FOM’s policy 
with respect to improper conduct and work pressure 
and the possible solutions offered to tackle this? Then 
please take time to read the leafl et. The leafl et was 
recently distributed to all FOM staff but it can also be 
downloaded via the website www.fom.nl under 
‘Personnel/ working conditions’ or ‘Personeelsinfor-
matie/werk en arbo’.  

New leafl et: 

Sexual harassment, aggression, violence, 
bullying and work pressure



FOMFOM  expres  expres  1111

Oud-AMOLF-directeur prof.dr. Bart 
Noordam is door het College van 
Bestuur van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) voor een periode van 
vijf jaar benoemd tot decaan van de 
Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI). De 
benoeming is ingegaan op 1 mei 2009. 
Noordam is tegelijkertijd benoemd tot 
hoogleraar Experimentele Natuurkun-
de aan de UvA. 

Per 1 juli 2009 is dr. Jos Oomens 
benoemd tot bijzonder hoogleraar op 
de leerstoel Action Spectroscopy aan 
de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica van de UvA.

De leerstoel richt zich op spectroscopi-
sche technieken die verder gaan dan 
conventionele absorptiespectroscopie, 
en hun toepassingen. Oomens werkt 
sinds 10 jaar bij FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen, waar hij 
onder andere een techniek ontwik-
kelde om met de vrije elektronenlaser 
FELIX infraroodspectra van massa-
geselecteerde ionen te meten om zo 
hun structuur te bepalen.

Voormalig FOM-promovenda en 
winnares van de Minerva-Prijs 2006, 
dr. Sylvie Roke, heeft deze zomer een 
ERC Starting Grant 2009 ontvangen van 
de European Research Council. Roke 
studeerde natuur- en scheikunde aan 
de Universiteit Utrecht. In 2000 rondde 
ze beide studies cum laude af met een 
stage bij AMOLF in Amsterdam. Ze 
zette haar carrière voort met een 
promotieonderzoek in de groep van 

prof.dr. Aart Kleyn aan de Universiteit 
Leiden, in dienst van FOM. Roke 
promoveerde cum laude in september 
2004 bij Mischa Bonn en Aart Kleyn en 
is nu groepsleider bij het Max-Planck-
Institut für Metallforschung in 
Stuttgart.

Prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp is per 
1 september 2009 hoogleraar Experimen-
tele natuurkunde aan de Universiteit 
Leiden bij de Faculteit der Wiskunde en 
Natuurwetenschappen. Het betreft een 
kleine deeltijdaanstelling; hij is en 
blijft ook hoogleraar bij de Universiteit 
Twente. Hilgenkamp kreeg diverse 
subsidies waaronder een VIDI en 
recentelijk een VICI. Hij is lid van De 
Jonge Akademie van de KNAW en was 
hiervan twee jaar bestuurslid Weten-
schapsbeleid. In 2009 werd hij 
benoemd tot lid van de Raad van 
Bestuur van FOM. 

Senior onderzoeker dr. Emiel van der 
Graaf is per 1 september 2009 benoemd 
tot de nieuwe adjunct-directeur 
techniek bij het Kernfysisch Versneller 
Instituut (KVI) in Groningen.

Per 1 september 2009 is dr. Jasper 
Reijnders bij het FOM-bureau in dienst 
getreden als programmacoördinator. In 
zijn functie volgt hij dr. Wouter Segeth 
op. Reijnders heeft als belangrijkste 
aandachtsgebieden de subgebieden 
Fenomenologische Fysica en Fusiefy-
sica, het FOM-Instituut voor Plasmafy-
sica Rijnhuizen, FOM-netwerk 
Fundamentele stromingsleer, 
kennisoverdracht/-handel en energie-
onderzoek. Jasper werkte hiervoor als 
strategy consultant bij organisatiead-
viesbureau A.T. Kearney en is in 2005 
aan de UvA gepromoveerd in de 
theoretische fysica.  

Zo gaat het vaak in de wetenschap: de ene mislukking leidt 

vaak tot een andere verrassing.

AMOLF-directeur en onderzoeker Albert Polman, in een toelichting op het 
onderzoek waarin FOM-instituut AMOLF in samenwerking met het California 
Institute of Technology (Caltech) heeft geprobeerd om een siliciumlaser te bouwen. 
Het gewenste onderzoeksresultaat om met de siliciumlaser de laserwerking van 
silicium te vinden, werd niet behaald. Maar de metingen leidden wel tot een 
verrassend nieuw inzicht in lichtverstrooiing: het licht verstrooide bijna nooit de 
trilholte uit, en dat terwijl normaal gesproken lichtverstrooiing alle kanten op 
gaat.
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(vervolg van Magnum-PSI op pagina 3)
 

dat een vijf centimeter dikke stalen wand nodig is om 
de naastgelegen parkeerplaats af te schermen. Deze 
beschermt dan ook de elektronica. In de machine zelf 
zorgt het magneetveld dat het hete plasma uit de 
bron niet uiteen waaiert, maar juist in een strakke 
bundel van 10 centimeter breed wordt gehouden en 
naar het target wordt geleid. Kijkgaten in de magneet 
zorgen ervoor dat allerlei instrumenten naar en door 
het plasma kunnen kijken.

Champagne

Een trap op en we komen in de zwevende controleka-
mer van Magnum-PSI. Vanuit deze ruimte wordt het 
hele apparaat bestuurd. De besturingssoftware voor 
Magnum-PSI, in-huis ontworpen door de afdeling 
Elektronica en Informatica. Automatische opslag van 
interessante data en een vriendelijker grafi sche 
interface staan nog op de planning, maar het 
controlesysteem voor de plasmabron is al vergevor-
derd. Net als de rest van het project. In de hoek van 
de controlekamer staan twee champagnefl essen. “Om 
te vieren dat we al twee mijlpalen zijn gepasseerd,” 
vertelt Koppers. Eerder dit jaar werden het vacuüm-
systeem en de plasmabron van Magnum-PSI 
succesvol in gebruik genomen. Begin 2010 gaat het 
dak van de Chris Schüllerhal en wordt de supergelei-
dende magneet geplaatst. En dan? Alle deelsystemen 
bundelen, plasma opwekken, opwarmen tot heter 
dan het zonne-oppervlak en dan tegen een stukje 
beoogd wandmateriaal van de ITER-reactor laten 
botsen om te zien hoe het materiaal op die belasting 
reageert. Wat daaruit komt – de twee projectleiders 
zijn het eens: “Een schat van informatie voor ITER en 
haar opvolgers.” (GdV)  

Op donderdag 22 oktober en op woensdag 4 november 2009 organiseert NWO voorlichtings-
bijeenkomsten in het kader van de Vernieuwingsimpuls (VI): Veni, Vidi en Vici. De Vernieuwings-
impuls richt zich met drie persoonsgebonden subsidievormen op verschillende fasen in de 
wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en 
Vici (professorabel). Doel van de Vernieuwingsimpuls is vernieuwing van het wetenschappelijk 
onderzoek. Talentvolle, creatieve onderzoekers krijgen de gelegenheid hun onderzoek uit te 
voeren en zo in of door te stromen bij de wetenschappelijke onderzoeksinstellingen. 

Tijdens de VI-bijeenkomst komt onder andere de procedure naar voren, laureaten geven 
handige tips en coördinatoren en commissieleden laten weten waar u op moet letten bij uw 
subsidieaanvraag. U kunt ook 1-op-1 speeddaten met de sprekers. 
Het programma duurt een dagdeel. In de ochtend is het programma in het Nederlands en in 
de middag in het Engels. De voorlichting vindt plaats bij NWO, Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 
Den Haag. Voor meer informatie en aanmelding kunt u kijken op www.nwo.nl/vivoorlichting. 
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  Meer weten? 
Zie www.fom.nl onder 

de knop Nieuws.  
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Prof.dr. Bart Noordam Dr. Jos Oomens Dr. Sylvie Roke Prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp Dr. Emiel van der Graaf Dr. Jasper Reijnders 

NWO Vernieuwingsimpuls-
voorlichtingsdagen: 22 oktober 
en 4 november 2009
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Physics@FOM Veldhoven
19&20 January 2010

On Tuesday 19 and Wednesday 
20 January 2010, FOM will be 
organising Physics@FOM 
Veldhoven 2010, which will be 
held at NH Koningshof in 
Veldhoven. During this event 
FOM will offer you an appealing 
and varied programme that 
provides a topical overview of 
physics in the Netherlands.

The full programme will 
become available in October 
2009. Registration for 
Physics@FOM Veldhoven 2010 
will start in mid-October 2009 
and the registration deadline 
is 20 November 2009.

Information

www.fom.nl/veldhoven
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