
FOM - 10.0639 

 

OUTPUTGEGEVENS 2009 

FOM-programma nr. 110 

'Spatial design of biochemical regulation networks' 

 

 juni 2010 

 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 - 1 - 

 
 
Inhoudsopgave van FOM-programma 'Spatial design of biochemical regulation 
networks' (nr. 110) 
 
 blz. 
 
 
Voortgangsverslag van de programmaleider -----------------------------------------------------  2 
 
Fact sheet d.d. 01-01-2010 ------------------------------------------------------------------------------  4 
 
Historisch kwantitatief overzicht van input en output------------------------------------------  6 
 
Actuele personele bezetting ---------------------------------------------------------------------------  7 
 
FOM-A-30 - vacature nog niet ingevuld ------------------------------------------------------  n.v.t. 
 
FOM-R-05 - vacature nog niet ingevuld -------------------------------------------------------  n.v.t. 
 
FOM-W-03 -------------------------------------------------------------------------------------------------  8 
 
Groep P. ten Wolde -------------------------------------------------------------------------------------  10 
 
Groep T. Shimizu ---------------------------------------------------------------------------------------  12 
 
Groep M. Dogterom ------------------------------------------------------------------------------------  14 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 - 2 - 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 
 - 3 - 

Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Het FOM Programma Spatial Design of Biochemical Regulation Networks (SPAT) is januari 
2009 van start gegaan met het aannemen van de eerste OIO in de groep van Pieter Rein ten 
Wolde. Begin 2010 waren in totaal 4 OIOs aangesteld, waarmee het programma nu voor 
ongeveer de helft ingevuld is en daarmee slechts licht achterloopt op schema. Het programma 
is te kort geleden van start gegaan om al concrete resultaten in de vorm van publicaties te 
verwachten, al zijn er al wel enkele presentaties op (internationale) conferenties geweest. Op 
dit moment zijn er geen redenen om de programmabeschrijving aan te passen. 
  
Uitwisseling van informatie vindt tot nu toe plaats via gezamenlijke twee-wekelijkse 
werkbesprekingen op AMOLF (voor de 3 daar aangestelde OIOs). Verder zijn er tot nu toe 
uitwisselingen geweest tussen Wageningen (groep Janson) en AMOLF, en Rotterdam (groep 
Akhmanova) en AMOLF voor praktische doeleinden zoals het isoleren van eiwitten. 
Gezamenlijke werkbesprekingen voor het hele programma zullen van start gaan zodra het 
merendeel van de posities is ingevuld (vermoedelijk herfst 2010). Verder zijn er plannen in 
ontwikkeling om in het voorjaar van 2011 vanuit dit programma een internationaal 
symposium te organiseren over fysisch onderzoek aan biochemische regel netwerken. 
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 FOM - 08.1868/1 
 datum: 01-01-2010 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
Number 110. 
  
Title (code) Spatial design of biochemical regulation networks (SPAT) 
  
Executive organisational unit AMOLF & BUW 
  
Programme management Prof.dr. M. Dogterom 
  
Duration 2009-2013 
  
Cost estimate M€ 3.1 
  
Concise programme description 
a. Objective 
The central aim of this programme is to understand how the performance of biochemical 
regulation networks depends on the spatial distribution of network components and the 
physical processes that facilitate signal transmission between them. We will focus specifically 
on the role of spatial separation, compartmentalization, diffusion, and cytoskeleton-based 
linear transport in the function and spatial design of gene- and protein regulation networks.  
 
b. Background, relevance and implementation 
Systems biology aims at a quantitative understanding of the collective, functional behavior of 
biomolecular systems (rather than of individual biomolecules) through an integrated experi-
mental and theoretical approach. While the tight integration between quantitative experiments 
and theory is a longstanding cornerstone of physics research, this approach has traditionally 
been hampered in biology by a lack of knowledge about the molecular components that build 
biological systems. Due to recent substantial advances in the life sciences, large numbers of 
these components have now been identified and characterized. Increasingly, a physics-based 
approach is therefore not only feasible, but, arguably, an indispensable tool to make further 
progress.  
The focus of this programme is on the operation of biochemical regulation networks at the 
cellular level, and in particular the spatial design principles of such networks. Biochemical 
regulation networks are the 'computational' modules controlling cellular functions. Recent 
studies on the operating principles of these networks are focused mainly on questions 
concerning their temporal dynamics and their performance with respect to sensitivity and 
robustness, i.e. resistance to noise and variations of operating parameters. Neither the spatial 
distribution of network components within cells nor the targeted, localized activation of 
network components is usually considered in these studies. However, regulation networks 
rely on physico-chemical interactions between genes and proteins that have to be brought into 
contact through physical processes such as diffusion and active transport along cytoskeletal 
tracks. The spatial distribution of network components, their localized activation, and the 
transport mechanisms that bring components together are therefore expected to have a 
profound influence on network performance.  
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
a. Via AMOLF 

bedragen in k€ < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie 238 502 501 503 223 - - 1.967 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 238 502 501 503 223 - - 1.967 
 
b. Via BUW 

bedragen in k€ < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie 186 301 301 208 169 - - 1.165 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 186 301 301 208 169 - - 1.165 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1414 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1596 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1867 
 
 
Remarks 
None. 
 
 
 
 
 COH par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: FL 100% 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Spatial design of biochemical regulation networks' (nr. 110) 
 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2009 - - 2,2 0,6 125 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - 9 1 

 
 
Promoties 

2009 
Geen. 
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Werkgroep FOM-W-03

Werkgroepleider Prof.dr. M.E. Janson

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks

Titel van het project + nummer
Microtubule-based protein targeting in fission

yeast 08SPAT04

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

J. Teapal OIO 01 mrt 2009 14 aug 2012

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

J. Teapal, Building microtubule networks in fission yeast, SEB Cell Symposium 2009 , 24
aug 2009, Durham, UK

1.

J. Teapal, Building microtubule networks in fission yeast, Molecular and Cellular
Biophysics, 28 sep 2009, Veldhoven, Nederland

2.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften
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Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep Groep P. ten Wolde

Werkgroepleider Dr. P. ten Wolde

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma
Spatial design of biochemical regulation

networks

Titel van het project + nummer
Spatial design of biochemical regulation

networks WB

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

TR Sokolowski OIO 01 jan 2009 31 dec 2012

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Thomas Sokolowski, Pieter Rein ten Wolde, Theoretical Modelling of Pattern Formation due
to Active Transport and Passive Diffusion in the Drosophila Embryo and Fission Yeast, 
Physical Biology Circle Meeting 2009, 01 mrt 2009, Dresden, Germany

1.

Thomas Sokolowski, Thomas Miedema, Laurens Bossen, Pieter Rein ten Wolde, Using
GFRD to Study Pattern Formation due to the Interplay of Active and Passive Transport, The
Third q-bio Conference on Cellular Information Processing, 23 feb 2010, Santa Fe, New
Mexico, USA

2.

Thomas Sokolowski, Thomas Miedema, Laurens Bossen, Pieter Rein ten Wolde, Using
GFRD to Study Pattern Formation due to the Interplay of Active and Passive Transport, 
Annual Dutch Meeting on Molecular and Cellular Biophysics, , Veldhoven, Netherlands

3.

Thomas Sokolowski, Thomas Miedema, Laurens Bossen, Pieter Rein ten Wolde, Extending
Green's Function Reaction Dynamics to Model Active and Passive Transport, The Third

4.
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q-bio Summer School on Cellular Information Processing, , Los Alamos, New Mexico, USA

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

2009: Website GFRD.org1.

e. Overige professionele producten (software etc.)

Website GFRD.org: aanbieden GFRD algoritme aan breder publiek1.
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Werkgroep Groep T. Shimizu

Werkgroepleider Prof.dr. T. Shimizu

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma
Spatial design of biochemical regulation

networks

Titel van het project + nummer
Spatial design of biochemical regulation

networks WB

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

MD Lazova OIO 05 jan 2009 30 apr 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

T. S. Shimizu , How E. coli computes logarithms and derivatives , Dutch Meeting on
Molecular and Cellular Biophysics, , Veldhoven, Nederland

1.

T. S. Shimizu, Measuring transfer functions of intracellular signaling by FRET, The 5th NISB
Symposium, , Noordwijkerhout, Nederland

2.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

T.S. Shimizu, Modular coupling in E. coli chemotaxis revealed by FRET with time-varying
stimuli, The 3rd q-bio Conference on Cellular Information Processing, , Santa Fe NM, USA

1.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
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tijdschriften

T.S. Shimizu: Member, Program committee, The q-bio Conference on Cellular Information
Processing

1.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep Groep M. Dogterom

Werkgroepleider Prof.dr. M. Dogterom

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma
Spatial design of biochemical regulation

networks

Titel van het project + nummer
Spatial design of biochemical regulation

networks WB

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

MO Prescott TP/T 04 jan 2009 31 okt 2009

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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