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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
In de herfst van 2010 zijn binnen het programma SPAT drie oio's aangesteld (groepen van 
Mulder, Hellingwerf en Dogterom), waarmee het programma aan het eind van 2010 met zeven 
oio's op vrijwel volle sterkte was. Op dit moment (voorjaar 2011) rest nog een vacature (groep 
Tans). Het programma verloopt naar behoren, al zijn een aantal vacatures met enige vertra-
ging ingevuld. Het programma zal daardoor tot eind 2014 (mogelijk begin 2015) doorlopen. 
Inhoudelijk behoeft het programma op dit moment geen bijsturing. 
 
In afwachting van het invullen van de laatste vacatures is de eerste integrale wetenschappe-
lijke bijeenkomst van het programma uitgesteld tot maart 2011. In 2010 is onder andere vanuit 
dit programma gewerkt aan de organisatie van een internationale conferentie over celmecha-
nica, die van 17 tot 19 oktober 2011 gehouden zal worden in het KNAW gebouw in Amster-
dam (Organisatie: G. Koenderink (chair), M. Dogterom, B. Mulder, Th. Smit (VU); 
www.amolf.nl/cellmech2011). Een eerder geplande meeting over fysisch onderzoek aan 
biochemische regel netwerken is naar een latere datum verschoven. 
 
De wetenschappelijke output is gedurende 2010 met name op gang gekomen in de groepen 
waar begin 2010 reeds personeel was aangesteld (groepen van Ten Wolde, Shimizu, Janson en 
Koenderink). De overige projecten zijn te laat in 2010 begonnen om al voor output te kunnen 
zorgen. 
 
In de groep van Ten Wolde is verder vorm gegeven aan het GFRD computer algoritme dat het 
mogelijk maakt biochemische netwerken op moleculaire schaal, in ruimte en tijd, op efficiënte 
wijze te simuleren (zie highlight in FOM Jaarboek). Met name is aandacht besteed aan het kun-
nen simuleren van actief lineair transport in deze netwerken (waar eerder alleen transport via 
diffusie mogelijk was). Het kunnen simuleren van lineair transport is essentieel voor de sa-
menwerking met onder andere de groep van Dogterom waar een oio is begonnen een experi-
menteel systeem op te zetten om een simpel biochemisch netwerk (afkomstig uit gist) in een 
vitro systeem te reconstitueren. In dit netwerk worden regeleiwitten via motor-gedreven 
transport langs cytoskelet polymeren op asymmetrische wijze in de ruimte georganiseerd. De 
groepen van Koenderink, Akhamanova, en Dogterom werken nauw samen sinds het aanstel-
len van een oio in de groep van Koenderink die in de praktijk haar experimenteel onderzoek 
verricht in alle drie genoemde groepen. De nadruk heeft hier gelegen op het ontwikkelen van 
een experimenteel systeem om de biochemische crosstalk tussen verschillende cytoskelet poly-
meren (en de invloed daarvan op cytoskelet organisatie) in vitro en vivo te kunnen bestude-
ren. Met de benoeming van Akhmanova tot hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (per 
1 januari 2011) zal een deel van deze activiteit zich van Rotterdam naar Utrecht verplaatsen. In 
de groep van Janson is verder gewerkt aan een in vitro systeem om de organisatie van parallel 
en anti-parallelle cytoskelet bundels te kunnen bestuderen. Dit werk is complementair aan het 
cytoskelet werk bij AMOLF en in Rotterdam/Utrecht en overleg vindt veelvuldig plaats tus-
sen de aangestelde oio's.  
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Het mooiste succes is tot nu toe in de groep van Shimizu geboekt. De daar aangestelde oio 
heeft in het afgelopen jaar experimenteel werk afgerond waarin zij op kwantitatieve manier 
een belangrijke eigenschap blootlegt van het functioneren van een regelnetwerk dat het 
zwemgedrag van E coli bepaald. Deze eigenschap houdt in dat een E coli in staat is een ver-
menigvuldigingsfactor in een input signaal te detecteren onafhankelijk van de sterkte van het 
beginsignaal zelf. De verwachting is dat dit werk in 2011 gepubliceerd zal worden. Een ver-
volgstap in dit onderzoek is onder andere om het ruimtelijk gedrag van netwerk componenten 
op enkel molecuul niveau te volgen om daarmee inzicht te krijgen hoe deze eigenschap op 
moleculair niveau tot stand komt. 
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 FOM - 08.1868/2 
 datum: 01-01-2011 
 
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€ < 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 2016 Totaal 

FOM-basisexploitatie 740 501 503 223 - - - 1.967 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 740 501 503 223 - - - 1.967 
 
*) De infrastructuur voor dit programma wordt grotendeels gefinancierd uit het missiebudget AMOLF. 
 
b. Via BUW 

bedragen in k€ < 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 2016 Totaal 

FOM-basisexploitatie 487 301 208 169 - - - 1.165 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 487 301 208 169 - - - 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 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the 
programme leader and is foreseen for 2014. 
 
 
 
 
 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 - - 2,5 0,6 157 

2010 - - 4,8 2,2 335 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - - 9 1 

2010 - 4 18 1 

 
 
Promoties 

2009 
Geen. 
 
2010 
Geen. 
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Personele bezetting in 2010 
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Werkgroep FOM-A-30 
Werkgroepleider Prof.dr. K.J. Hellingwerf 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Spatial design of biochemical regulation networks 
Titel van het project + nummer Photoactivatable protein networks in bakers' yeast 

08SPAT02 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A Bury OIO 01 aug 2010 31 jul 2014 

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 

e. Open Access publicaties 

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 
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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 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-W-03 
Werkgroepleider Prof.dr. M.E. Janson 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
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 mar 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 

e. Open Access publicaties 

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 

1. J. Teapal, Interaction of motors and non-motor proteins in fission yeast, Microtubules - 
Structure, Regulation and Functions, 02 jun 2010, 05 jun 2010, Heidelberg, Duitsland  

2. J. Teapal, Microtubule Sorting in Fission Yeast, Dutch meeting on molecular and cellular 
biophysics, 04 okt 2010, 05 okt 2010, Veldhoven, Nederland  

 

 



 
 
 
 

 
 
 - 13 - 

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 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep Groep M. Dogterom 
Werkgroepleider A.M. Dogterom 
Affiliatie AMOLF 
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 
M de Vries TP/T 01 dec 2009 16 jan 2011 
MO Prescott TP/T 01 apr 2009 31 okt 2009 
N Taberner OIO 01 okt 2010 30 sep 2014 

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 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 
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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 

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 B. Mulder 
Werkgroepleider B.M. Mulder 
Affiliatie AMOLF 
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 
IC Garlea TP/T 01 sep 2010 31 okt 2010 
IC Garlea OIO 01 nov 2010 30 nov 2014 

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 

e. Open Access publicaties 

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 
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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 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep Groep T. Shimizu 
Werkgroepleider T.S. Shimizu 
Affiliatie AMOLF 
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 01 mei 2009 30 apr 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Tanvir Ahmed, Thomas S. Shimizu and Roman Stocker, Microfluidics for bacterial 
chemotaxis, Integrative Biology, 2, 11-12, 2010  

2. Thomas S. Shimizu, Yuhai Tu and Howard C. Berg, A modular gradient-sensing network 
for chemotaxis in Escherichia coli revealed by responses to time-varying stimuli, 
Molecular Systems Biology, 6, 1-14, 2010  

3. Tanvir Ahmed, Thomas S. Shimizu and Roman Stocker, Bacterial chemotaxis in linear and 
nonlinear steady microfluidic gradients, Nano Letters, 10, 3379–3385, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Shimizu, T. S., Response Rescaling in bacterial chemotaxis probed by in vivo FRET, 
Symposium "Signalling and Systems Biology", at the Society for General Microbiology, 
29 mrt 2010, 29 mrt 2011, Edinburgh, UK  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Shimizu, T. S., E. Coli chemotaxis signal processing and behavior, Institut Pasteur,  
19 feb 2010, 19 feb 2010, Paris, France  

2. Shimizu, T. S., How a bacterium biases its random walks, Department of Physics, 
Ludwig-Maximilians University, 04 mrt 2010, 04 mrt 2010, Munich, Germany  

3. Shimizu, T. S., Time-derivative computations by a bacterium, Leiden Institute of 
Physics, Leiden University, 12 mrt 2010, 12 mrt 2010, Leiden, Nederland  

4. Lazova, M.D., Response rescaling in bacterial chemotaxis, Molecular and Cellular 
Biophysics meeting, 04 okt 2010, 04 okt 2010, Veldhoven, Nederland  

5. Lazova, M.D, Response rescaling in bacterial chemotaxis, Horizons in Molecular 
Biology Symposium, 29 sep 2010, 29 sep 2010, Gottingen, Germany  

6. Lazova, M.D., Design, dynamics and evolution of chemotaxis signaling pathway, 
Advanced Bacterial Genetics Course, 12 jun 2010, 12 jun 2010, Cold Spring Harbor,  
NY, USA  

7. Lazova, M.D., Response rescaling in bacterial chemotaxis, Circle meeting of Biological 
Physics, 23 apr 2010, 23 apr 2010, Amsterdam, Nederland  

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 
Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep Groep P. ten Wolde 
Werkgroepleider P.R ten Wolde 
Affiliatie AMOLF 
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 

1. Christian Tischer, Pieter Rein ten Wolde and Marileen Dogterom , Providing positional 
information with active transport on dynamic microtubules , Biophysical Journal , 99, 
726 - 735, 0003  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

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 

1. Th. Sokolowski, N. Becker, L. Bossen, Th. Miedema and P.-R. ten Wolde, Using GFRD to 
Study Pattern Formation due to the Interplay of Active and Passive Transport, Spring 
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Meeting of the German Physical Society (DPG Frühjahrstagung), , Regensburg, 
Duitsland  

2. Th. Sokolowski, Using GFRD to study pattern formation due to active and passive 
transport, Biophysics Circle Meeting 2010, 21 apr 2010, 23 apr 2010, Amsterdam, NL  

3. Th. Sokolowski, L. Bossen, Th. Miedema, N. Becker and P.-R. ten Wolde, Green’s Function 
Reaction Dynamics ? An exact and efficient way to simulate intracellular pattern 
formation, ICNAAM 2010, 19 sep 2010, 25 sep 2010, Rhodes, Griekenland  

4. Th. Sokolowski, L. Bossen, Th. Miedema, N. Becker and P.-R. ten Wolde, Using Green's 
Function Reaction Dynamics to Model Transport on Microtubules, EMBO Conference: 
Microtubules – Structure, Regulation and Functions, , Heidelberg, Duitsland  

5. Th. Sokolowski, T. Erdmann and P. R. ten Wolde, How Mutual Repression between Gap 
Genes can Help to Sharpen Morphogen Boundaries, Dutch Meeting on Molecular and 
Cellular Biophysics, , Veldhoven, NL  

6. Th. Sokolowski, T. Erdmann and P. R. ten Wolde, Can Mutual Repression Refine Gap Gene 
Boundaries?, The 11th International Conference on Systems Biology, , Edinburgh, UK  

7. Th. Sokolowski, Computational Physics at AMOLF, UvA student visit, , 10 feb 2010, 
Amsterdam, NL  

8. Th. Sokolowski, Intracellular Computers and Highways – Calculation and Transport 
Inside the Cell, Voordracht aan Debye Spring School, 21 apr 2010, 21 apr 2010, 
Amsterdam, NL  

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 

Geen 
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e. Overige professionele producten (software etc.) 

1. Webpage GFRD.org, fall 2010  

 
 

 

 


