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 Informatiebulletin van de Stichting FOM

Snelle FOM-oio 
promoveert 
in drie jaar en 
drie maanden

2
Ultrakoud helium 
haalt theorie in

7
Roberta Croce over 
fotosynthese

De Radboud Universiteit Nijmegen en 
FOM zetten gezamenlijk een grote stap 
voorwaarts om hun natuurkundig 
materiaalonderzoek wereldwijd verder 
te versterken. Ze investeren samen 
11,5 miljoen euro in het Nijmeegs 
Laboratorium voor Hoge Magneetvel-
den (HMFL), dat wereldwijd een unieke 
plaats inneemt. Op dinsdag 23 augus-
tus ondertekenden de Radboud 
Universiteit Nijmegen en FOM hiertoe 
een overeenkomst. Ondanks de regen 
die met bakken uit de hemel kwam, 

vond HFML-directeur prof.dr.ir. Jan 
Kees Maan het een zeer zonnige dag. 

De krachtige verbinding tussen de 
Radboud Universiteit en FOM is een 
belangrijke stap in de versterking van 
het Nederlandse wetenschappelijke 
onderzoek. Op de Nijmeegse campus 
ontstaat een grootschalig onderzoeks-
centrum, waar naast de hoge magneet-
velden ook met een drietal vrije-elek-
tronenlasers (zie artikel hieronder over 
FELIX/FELICE) onderzoek van wereld-

niveau wordt gedaan en waar onder-
zoekers en studenten uit heel de 
wereld naar toe komen. De Radboud 
Universiteit en FOM dragen er zo 
gezamenlijk zorg voor dat wetenschap-
pelijke programma’s tot stand komen, 
die goed aansluiten bij de nationale en 
Europese onderzoeksagenda’s en die 
sterk op innovatie gericht zijn. Het 
fundamentele onderzoek in het HFML 
is daarmee een voedingsbodem voor 
innovatie en voor de versterking van 
de kenniseconomie.  Vervolg artikel op pagina 3.

Op 7 juli hebben FOM en de Radboud Universiteit Nijmegen de overeenkomst 
getekend over de samenwerking en verhuizing van de vrije-elektronenlasers FELIX 
en FELICE uit het lab van het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen naar 
Nijmegen. De Radboud Universiteit bouwt een nieuw ondergronds laserlab. Daar 
komen, naast de nieuwe terahertz vrije-elektronenlaser FLARE, ook de beide 
andere gebruikersfaciliteiten FELIX en FELICE te staan. Samen gaan de drie 
faciliteiten verder onder de naam ‘FELIX’. Ter gelegenheid van de ondertekening 
kregen de betrokken FOM-medewerkers op diezelfde dag een feestelijk en warm 
onthaal: ze werden ontvangen door Collegevoorzitter ir. Roelof de Wijkerslooth, 
kregen een rondleiding door de stad waar ze voortaan zullen werken en bezichtig-
den het lab-in-aanbouw. De verhuizing van FELIX en FELICE staat gepland voor 
2012. Na een pauze van een klein jaar kunnen de onderzoekers de complete 
faciliteit in de loop van 2013 weer in gebruik nemen.  

Vervolg artikel op pagina 3.

De NWO-Spinozapremie 2011 is op vrijdag 9 september door prof.dr. Erik Verlinde in ontvangst genomen 
voor zijn voortreffelijk, baanbrekend en inspirerend onderzoek. Ook astrodeeltjesfysicus prof.dr. Heino 
Falcke en communicatiewetenschapper prof.dr. Patti Valkenburg ontvingen de Spinozapremie. De feestelijke 
uitreiking van de hoogste Nederlandse wetenschapsprijs vond plaats in de Nieuwe Kerk in Den Haag door 
staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra van OCW. Na het houden van een voordracht over hun onderzoek 
ontvingen Verlinde en de andere twee winnaars ieder een bedrag van 2,5 miljoen euro, vrij te besteden aan 
onderzoek naar keuze. NWO kent de prijs jaarlijks toe aan Nederlandse onderzoekers die tot de absolute top 
van de wetenschap behoren en jonge onderzoekers inspireren. 

Verlinde is programma- en werkgroepleider bij FOM en hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij is een internationaal gevierd expert in de snaartheorie, een theorie die de zwaartekracht en 
de quantummechanica samenvoegt. Op pagina 5 kunt u in een interview met Erik Verlinde lezen wat zijn 
plannen zijn.   

Ondertekening van de samenwerkingsover-
eenkomst door FOM-directeur dr.ir. Wim 
van Saarloos (rechts) en de voorzitter van 
de Radboud Universiteit ir. Roelof de 
Wijkerslooth (links).

Spinozapremie 2011 voor Erik Verlinde
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Prof.dr. Erik 
Verlinde 
neemt de 
Spinozapremie 
in ontvangst 
van staats-
secretaris 
drs. Halbe 
Zijlstra. 
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FOM en Radboud Universiteit investeren 
in uitbreiding magneetonderzoek
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FLARE in aanbouw (zie pagina 3 voor meer informatie). Deze nieuwe laser gaat licht 
maken in het verre-infraroodgebied - licht met een zeer lange golfl engte die hiermee 
moleculen en materialen bestuderen. Het unieke apparaat wordt speciaal gebouwd naar 
wens van de Nijmeegse onderzoekers. Het is een heel eind af, maar het duurt nog tot eind 
2011 voordat het eerste licht te zien is.

Overeenkomst FELIX/FELICE getekend 
door FOM en Radboud Universiteit



De abstracts zijn al binnen en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 januari 
vindt Physics@FOM Veldhoven weer 
plaats in de Koningshof te Veldhoven. 
Dit jaarlijkse FOM-congres is voor 
alle natuurkundigen toegankelijk en 
biedt een mooi overzicht van de 
Nederlandse fysica. Naast lezingen en 
posterpresentaties pakken we uit met 
spannende fysische experimenten 
en vier wetenschappelijke prijzen. 
De inschrijving is van start gegaan!

De keynote speakers zijn inmiddels 
rond: prof.dr. Charles Kane (University 
of Pennsylvania), prof.dr. Alain Aspect 
(Institut d’Optique en École Polytech-
nique, Palaiseau) en prof.dr. Juan 

Maldacena (Institute for Advanced 
Study, Princeton). Zij geven allen een 
plenaire lezing en een masterclass op 
de maandagavond voorafgaand aan 
het congres. De masterclasses zijn 
alleen toegankelijk voor promovendi 
die zich hier van tevoren voor hebben 
aangemeld en door de organisatie zijn 
toegelaten (een beperkt aantal van 
25 per masterclass).

Daarnaast zijn er 18 parallelsessies 
en 12 focussessies met Nederlands 
toponderzoek over de hele breedte van 
de fysica. Tussendoor is er gelegenheid 
om een kijkje te nemen bij de meer 
dan vierhonderd wetenschappelijke 
posters. En we brengen natuurkunde in 
de praktijk met spectaculaire experi-

menten om naar te kijken, om te 
ervaren, of te ondergaan. Op dinsdag-
avond worden de FOM Valorisatie Prijs, 
de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs, 
de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs en 
de Minerva Prijs na het diner uitge-
reikt. Op woensdag wordt de poster-
prijs uitgereikt voor de beste poster 
van het congres.  

Meer weten?

Het volledige programma van 
Physics@FOM Veldhoven 2012 staat 
binnenkort op www.fom.nl/veldhoven. 
Hier is ook de overige informatie over 
het congres te vinden en kunt u zich 
aanmelden. De registratie is geopend 
en de deadline hiervoor is 18 november 
2011.  
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Natuurkundigen van FOM en de Vrije 
Universiteit Amsterdam publiceerden 
begin juli in Science de meest 
nauwkeurige meting ooit van een 
dubbel verboden overgang in helium. 
De meting was duizend keer nauw-
keuriger dan de huidige theorie kan 
voorspellen. FOM expres spreekt met 
de opgetogen onderzoeksleider dr. 
Wim Vassen, universitair hoofddocent 
aan de VU en werkzaam binnen het 
FOM-programma ‘Ultra-precise 
investigations of fundamental 
symmetries and constants at the 
atomic scale’.

Met enkele collega-onderzoekers, 
onder wie FOM-oio’s drs. Rob van Rooij, 
drs. Roel Rozendaal en FOM-postdoc 
dr. Joe Borbely, wist Vassen als eerste 
ter wereld een extreem zwakke 
overgang zichtbaar te maken tussen 
twee metastabiele toestanden in zowel 
helium-3 als helium-4. “We zijn één 
van de vier groepen ter wereld die 
helium-4 kunnen koelen tot een 
miljoenste graad boven het absolute 
nulpunt. Daarnaast zijn we hier in de 
groep Physics of Light and Matter 
gespecialiseerd in spectroscopie. In dit 
onderzoek kwamen deze twee 
expertises mooi samen”, aldus Vassen, 
die zo het succes verklaart.  

Zwakke lijn

Met hun experimenten konden de 

Amsterdamse fysici de 
quantumelektrodyna-
mica, de theorie die de 
interactie beschrijft 
tussen licht en materie, 
testen met twaalfcijfe-
rige precisie. Ze koelden 
hiervoor een mengsel 
van helium-3 en 
helium-4 atomen af tot 
microKelvins, sloten de 
atomen op in het 
kruispunt van twee 
laserbundels en 
belichtten het mengsel 
langdurig met dezelfde 
infraroodlaser. In de 
resulterende spectra was 
de overgang tussen de 
laagste triplet toestand en de één-na-
laagste singlet toestand van helium-3 
en helium-4 duidelijk te zien. En dat 
terwijl deze lijn honderdduizend 
miljard maal zwakker is dan de andere 
lijnen in het spectrum van het edelgas.

Atoomkern in beeld

Vanwaar de keuze voor precies deze 
zeer zeldzame overgang, die zowel het 
Pauliverbod als de pariteitregels met 
voeten treedt? “De overgang tussen 
deze twee metastabiele toestanden in 
de S-baan van het elektron is zeer 
zwak. Dat betekent dat de resulterende 
lijn in het spectrum erg smal is. 
Daarmee is de energie van deze lijn 

heel nauwkeurig te bepalen”, doceert 
Vassen in snel tempo. “Daarnaast is het 
een erg interessante overgang. 
Elektronen in de S-banen bewegen zich 
door de atoomkern heen. Door deze 
banen te bestuderen, kun je dus 
eigenschappen van de atoomkern 
bepalen.” Dat hebben de Amsterdamse 
natuurkundigen dan ook gedaan. “Bij 
de overgang in helium-3 spelen 
dezelfde quantumelektrodynamische 
effecten een rol als bij de overgang in 
helium-4. De onzekerheden in de 
theorie hebben dezelfde oorzaak. Door 
de frequenties van beide signalen van 
elkaar af te trekken, kun je de veel 
kleinere kerneffecten meten.” Op deze 

manier bepaalden de 
onderzoekers het 
verschil in kernstraal 
tussen beide verschij-
ningsvormen van het 
edelgas met een 
nauwkeurigheid van vier 
attometer. “At-to-me-
ter!”, benadrukt Vassen. 
“Dat is toch onvoorstel-
baar?”

Protonpuzzel 

De metingen waren zo 
nauwkeurig, dat de 
theorie nu een factor 
duizend achter loopt op 
de experimenten. Het 
werk is dus klaar? 
“Welnee”, lacht Vassen. 
“Het begint nu pas. In de 
atoomfysica is het de 
sport om zo nauwkeurig 

mogelijk te meten. De volgende stap 
wordt nu om die kernstralen nog 
preciezer te bepalen. Ongeveer een jaar 
geleden verscheen een artikel over de 
straal van het proton, gemeten via 
laserspectroscopie in muonisch 
waterstof. Dat is een proton waar 
omheen een muon draait in plaats van 
een elektron. De waarde die daarin 
werd gevonden, week vijf standaardde-
viaties af van de internationaal 
geaccepteerde waarde. Dat wordt de 
proton size puzzle genoemd. Misschien 
kunnen wij met onze methode de 
oplossing van deze puzzel vinden”, 
droomt Vassen hardop. (SK)  

Het experiment van de FOM-onderzoekers. De ultrakoude atomen worden 
eerst opgesloten in een magnetisch veld (groene spoelen) en vervolgens 
in het kruispunt van twee laserbundels (rood). De absorptie wordt gemeten 
met een deel van het laserlicht dat een net iets andere kleur heeft. In een 
naastgelegen laboratorium wordt de precieze kleur van het laserlicht 
bepaald.

Ultrakoud helium haalt theorie in
A

G
E

N
D

A

PHYSICS@FOM
 

VELDHOVEN

www.fom
.nl/veldhoven

Dea
dlin

e a
bs

tra
cts

 

12
 S

ep
te

m
be

r 2
01

1 

Dea
dlin

e r
eg

ist
ra

tio
n 

18
 N

ov
em

be
r 2

01
1 

O
N

T
W

E
R

P
 R

oo
m

 f
or

 I
D

’s
  D

R
U

K
 B

ad
ou

x

Physics@FOM Veldhoven: 17+18 januari 2012

Nieuwe receptie voor het FOM-bureau in Utrecht!

FOMFOM  expres  expres  22

Of het nu een kennismakingsbijeen-
komst voor nieuwe medewerkers is, het 
volgen van een training of het bijwonen 
van een vergadering, alle FOM-mede-
werkers, FOM-werkgroepleiders, leden 
van commissies en bestuursleden 
brengen wel eens een bezoek aan het 
FOM-bureau aan de Van Vollenhoven-
laan in Utrecht (waar ook Technologie-
stichting STW is gevestigd).  Tot voor 
kort moest men eerst de trap op lopen, 
alvorens men hartelijk werd ontvangen 

door receptionistes Joke Vermeer en 
Marianne Brouwer (in het midden op de 
foto). In augustus is er fl ink verbouwd, 
waardoor de receptie sinds begin 
september naar de begane grond is 
verplaatst. Bezoekers lopen bij binnen-
komst nu direct tegen de receptie aan 
met een prachtige ontvangsthal met een 
ruime zit/leeshoek, fl atscreens en een 
heuse HiSPARC-skibox die geladen 
deeltjes uit de ruimte detecteert voor 
een onderzoeksproject van Nikhef. In de 

ruimte waar de oude receptie gevestigd 
was, is een plek gecreëerd waar 
bezoekers kunnen telefoneren, achter 
hun laptop werken of kunnen bijpraten 
met collega’s. FOM bedankt de verbou-
wingscommissie bestaande uit Jeroen 
Camstra en Ulrich van den Ham (links 
op de foto),  Karin de Haas en 
Job de Kleuver (rechts op de foto) en 
architect/adviseur Dick van der Woude 
(niet op de foto) voor hun inspanningen 
en het prachtige eindresultaat! 



Het Nijmeegse Laboratorium voor Hoge 
Magneetvelden is een bijzondere 
onderzoeksfaciliteit. De zeer hoge 
magneetvelden maken het mogelijk 
uniek onderzoek te doen omdat 
materialen onder deze experimentele 
situaties al hun geheimen weergeven, 
zonder dat ze veranderen. Dat is uniek 
en daarom komen van overal ter 
wereld onderzoekers naar Nijmegen 
zoals de Nobelprijswinnaars Novoselov 
en Geim, die in het HFML onderzoek 
deden naar de eigenschappen van 
grafeen. Het HFML is leider van een 
Europees consortium dat beoogt de 
vier grootste magneetveldlaboratoria in 
Europa (Nederland, Duitsland en twee 
in Frankrijk) om te vormen tot één 
cluster van onderzoeksfaciliteiten. 
Daarmee loopt Nederland wereldwijd 
voor op het gebied van wetenschap in 
hoge magneetvelden en magneettech-
nologie en de toepassingen op het 
terrein van materialenonderzoek.  

Wat ooit begon als een vrijdagmiddag 
experiment om “toch nog iets bijzon-
ders” met de toen verouderde mag-
neetfaciliteit te kunnen doen, bleek 
een gouden greep en leidde via 
zwevende pizza’s en kikkers tot de 
Nobelprijs. De citatiescores die jaarlijks 
hierop behaald worden, zijn ongekend 
en in andere vakgebieden pas na een 
lange carrière in de wetenschap 
gehaald. Ook het HFML plukte een 
graantje mee en onderging in 2003 een 
metamorfose tot de unieke faciliteit 
die het nu is. En de toekomst lacht. 

“Gelukkig ziet het er nu veel beter uit 
voor het HFML”, concludeert Maan 
enthousiast. Nederlandse Universitei-
ten scoren ontzettend hoog in inter-
nationale rankings. De rol die FOM en 
de Radboud Universiteit bij deze 
omslag hebben gespeeld de afgelopen 
jaren werd meermalen geroemd door 
de sprekers.  
FOM investeert 7,5 miljoen euro en de 
Radboud Universiteit 4 miljoen euro in 
de samenwerking, die van grote 
betekenis is voor innovatie op het 
gebied van materialen en naadloos 
past in twee ambities 
van het kabinet. Dat wil, 
zoals verwoord door het 
ministerie van OCW, in 
Nederland een groot-
schalige wetenschappe-
lijke onderzoeksinfra-
structuur scheppen. 
En daarnaast is het 
materialenonderzoek 
één van de speerpunten 
van het door het 

ministerie van EL&I benoemde top-
sectorenbeleid dat via innovatieve 
kennis een impuls wil geven aan de 
economische ontwikkeling. De indruk-
wekkende lijst van spin-offs die decaan 
prof.dr. Stan Gielen liet zien tijdens de 
feestelijke ondertekening van de 
overeenkomst, schept inderdaad hoge 
verwachtingen. 
De feestelijke ondertekening sloot af 
met een rondleiding door het HFML en 
langs de vrije elektronen laserfaciliteit, 
waar enthousiaste onderzoekers lieten 
zien waar het nu allemaal echt over 
gaat en wat de link is tussen de ver-
schillende onderzoeken. Dit illustreer-
de de praktijk van een unieke onder-
zoeksfaciliteit. (GZ)  

Nederland heeft op dit moment de hoogste impact op het gebied van de natuur-
kunde en de materials science en laat daarmee traditioneel sterke landen als 
Zwitserland en de USA achter zich. Denemarken, Finland, Groot-Brittannië en 
Duitsland bezetten de plaatsen vier tot en met zeven. De opkomst van Nederland 
is snel gegaan. Aan het begin van deze nieuwe eeuw stond Nederland nog maar 
op de vierde plaats. De impact is gebaseerd op het aantal citaties van Nederlandse 
publicaties en het niveau van de tijdschriften waarin deze artikelen zijn gepubli-
ceerd. Een impact van 1,0 is het wereldgemiddelde. Een impact van 1,8 is 80% 
hoger. De koppositie van Nederland is heel bijzonder, omdat er in ons land maar 
betrekkelijk weinig geld aan natuurkundig onderzoek wordt uitgegeven. Het aantal 
publicaties ligt dan ook ruim onder de drieduizend per jaar. Opvallend is de sterke 
opkomst van China. In tien jaar tijd is het aantal publicaties op het gebied van de 
fysica en materials science daar verviervoudigd tot ruim veertigduizend per jaar. 
Deze Aziatische tijger is daarmee Amerika inmiddels gepasseerd.  
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Vervolg van pagina 1: 

Stichting FOM en Radboud Universiteit 
investeren in uitbreiding magneetonderzoek

Vervolg pagina 1:   Overeenkomst FELIX/FELICE getekend 
door FOM en Radboud Universiteit
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Het werk aan het HFML is in volle gang.
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Onthulling van het naambord op de gevel 
van het HFML-gebouw. 

Op deze tekening is te zien hoe de opstelling er straks uit gaat zien. 
In de linkerruimte is boven FLARE te zien, nu nog in aanbouw. 
De rest van de apparaten komen van FOM. De rechterruimte is een 
technische controleruimte. 
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Technicus Chris Berkhout is bezig om spiegelhouders in 
elkaar te schroeven die gebruikt worden om laserstralen de 
hoek om te sturen. Het licht kan zo zelfs in het naastgelegen 
magneetlab HFML worden gebruikt voor metingen.

Uniek cluster van 
meetlaboratoria

In het nieuwe lab krijgt de FOM-laser-
faciliteit FELIX/FELICE een plaats 
naast FLARE. Dat is een splinternieuwe 
vrije-elektronenlaser die licht produ-
ceert in het verre-infraroodgebied, het 
golfl engtegebied naast dat van FELIX/
FELICE. FLARE produceert eind dit jaar 
het eerste licht. Bovendien kunnen 
de onderzoekers in Nijmegen ook 
gebruikmaken van de hoge magneet-
velden die het naastgelegen High Field 
Magnet Laboratory (HFML) maakt (zie 
ook artikel hierboven). Ook scanning 
probe microscopen van het NanoLab 
Nijmegen en NMR-apparaten zijn in 
de buurt. Samen vormen zij een unieke 
Europese faciliteit voor materiaal-
onderzoek. (GZ)  

Nederlandse fysica ‘top of the world’
Ontwikkeling impact scores 'Physics and materials science', per land (CWTS-data)
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Tijd: per drie jaar tussen 2000 en 2009.
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Begin dit jaar heeft minister Verhagen 
van Economische Zaken, Landbouw & 
Innovatie (EL&I) besloten om samen 
met ondernemers en onderzoekers 
negen cruciale ‘topsectoren’ van onze 
economie gericht te versterken. 
De topsectoren waarvoor de fysica het 
meest kan betekenen zijn Energie en 
High Tech Systemen & Materialen. 
Ook zijn er enkele raakvlakken met 
Chemie, Life Sciences en Water.  Van 
elke topsector is een speciaal ‘Topteam’ 
samengesteld, met daarin een 
boegbeeld uit de sector, een weten-
schapper, een topambtenaar en een 
innovatieve MKB’er (midden- en 
kleinbedrijf). De teams maken 
onderdeel uit van het nieuwe bedrijfs-
levenbeleid, waarin ondernemers en 
onderzoekers zelf aan het stuur 
worden gezet. De Topteams geven aan 
welke doelen ze zichzelf stellen en hoe 
de overheid de negen topsectoren kan 
faciliteren, zodat ze concurrerend 
blijven op de wereldmarkt. Meer dan 
voorheen wordt er gekeken naar zaken 
als het fundamentele onderzoek dat 
nodig is om technologische doorbraken 
te forceren, overbodige regels, 
benodigde infrastructuur, knelpunten 
in het vakonderwijs en hoe er in de 

sectoren gezorgd kan worden voor 
meer snelle groeiers en starters. 

Gezamenlijk advies van de 
Topteams

De verschillende Topteams hebben 
medio juni gezamenlijk een advies 
aan de minister uitgebracht over de 
ambities en de benodigde acties voor 
de sectoren. Daarin wijzen de Top-
teams op de inhoudelijke raak vlakken 
tussen de topsectoren die grote kansen 
bieden voor innovatie en groei, zoals de 
biobased-economy, ICT en nanotech-
nologie. Bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstellin gen worden opgeroepen 
om op de thema’s de handen krachtig 
ineen te slaan op basis van een drietal 
elementaire voorwaarden:
1. de vraag van het bedrijfsleven moet 

leidend zijn;
2. de overheid moet daar op een 

samenhangende wijze met duide-
lijke regie op inspelen;

3. er moet geïnvesteerd worden in een 
vruchtbare langjarige samenwerking 
tussen publieke en private partijen.

Verder wordt een groot punt gemaakt 
van het onderwijs, de opleiding van 
mensen met een technische/bèta 

achtergrond in het bijzonder. Voor 
onderzoek en innovatie moet er per 
topsector een roadmap komen 
waarvoor de regering langjarige 
fi nanciële commit ments moet 
aangaan. Er moet één loket komen dat 
de bijdragen uit de diverse publieke 

partijen (o.a. NWO) coördineert. Verder 
voeren de topteams gezamenlijk een 
pleidooi voor meer ondernemerschap 
en fi scale maatregelen om bedrijven te 
stimuleren zelf meer aan R&D te doen 
en meer R&D bij publieke partijen uit 
te besteden ofwel mede te fi nan cieren.

Regie en uitvoering beleid

Op Prinsjesdag (20 september jl.) heeft 
de regering een nieuw bedrijfsleven-
beleid uitgebracht, waarin duidelijk is 
gemaakt wat zij van de adviezen, die in 
juni zijn uitgebracht, vindt en wat 
ermee gaat gebeuren. NWO gaat op 
basis van haar missie en strategie een 
signifi cante bijdrage leveren aan de 
regie en uitvoering van het topsecto-
renbeleid. Binnen de fi nancieringsvor-
men van NWO en bij de onderzoeks-
programma’s van de NWO-instituten 
(waaronder FOM), gaat zij meer nadruk 
leggen op de aansluiting met de 
topsectoren. Wat hiervan de conse-
quenties zijn voor de bedrijfsvoering 
van FOM is op dit moment nog niet 
duidelijk. Veel hangt ook af van de 
bereidheid van het bedrijfsleven om 
aan de gewenste veranderingen 
fi nancieel bij te dragen. Dat zal nog 
moeten blijken.  

Het is zover: de hekken gaan open en 55.000 
mensen proberen het terrein op te komen. Terwijl 
The Wombats in de Alpha-tent losbarsten, wachten 
Bram Lamers en Dennis Ronden van het FOM-Insti-
tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen aan de overkant 
op de eerste LLowlabgangers. Het duurt niet lang 
voordat het ‘Energy Island’ volstroomt met nieuws-
gierige mensen. Wat is dat voor gekleurd licht? 
Hoe staat het er in Nederland voor met kernfusie? 
En waar gebruiken jullie die robotarmen voor? 

Lowlands is veel meer dan alleen muziek. Je kunt 
naar het theater gaan, college volgen, een fi lm kijken 
en sinds vorig jaar is er ook wetenschap te bewonde-
ren. Het LLowlab is een klein eilandje met allerlei 
experimenten op het gebied van duurzaamheid. 
Bram Lamers en Dennis Ronden staan er met twee 
stands over fusie-energie. Bij de Fusion Road Show 
komen de festivalgangers alles te weten over wat 
kernfusie is en waarom het een schoner alternatief is 
dan bijvoorbeeld kernsplijting. Om toe te lichten wat 
voor praktisch werk erbij komt kijken is er een stand 

over ‘remote handling’. 
Dit is een techniek met 
een soort robotarm, die 
onderzoekers gebruiken 
voor onderhoud en 
reparaties aan een 
fusiereactor.

“Er was een bijna constante aanloop van mensen 
en ze waren erg nieuwsgierig”, vertelt Bram Lamers 
achteraf. “Ik kreeg vragen over het verschil met 
gewone kernenergie, de risico’s en wanneer we 
fusie-energie kunnen gaan gebruiken. Maar ook de 
fysica achter kernfusie is uitgebreid aan bod 
gekomen.” Hij voegt toe: “Het viel me op dat iedereen 
wel eens van kernfusie had gehoord en dat ze er 
best veel van wisten.” Ook Dennis Ronden is zeer te 
spreken over de oprechte belangstelling van de 

LLowlabgangers. “De robotarm was erg in trek. 
Tijdens het uitproberen kon ik vertellen waarom dit 
soort technieken nodig is - er komt toch een klein 
beetje radioactieve straling bij kernfusie vrij - en wat 
voor onderzoek we doen.” 

De enthousiaste reacties en het grote aantal bezoe-
kers geven aan dat het LLowlab heel geschikt is om 
het duurzame onderzoek van FOM te promoten. 
FOM probeert dus ook volgend jaar weer van de partij 

te zijn, met nieuwe opstellingen over 
onderzoek naar schone energie. Ideeën 
zijn zeer welkom! Stuur een e-mail met 
je plannen naar info@fom.nl en wie 
weet sta jij volgend jaar namens FOM 
op het LLowlab. Denk goed na over hoe 
je de aandacht van de bezoekers kunt 
trekken, sleutelwoorden zijn: spekta-
kel, gadgets en (inter)actie. (IP)  

Bezoekers aan het LLowlab kijken 
nieuwsgierig rond. 

Kabinet stelt Topteams samen om economie te versterken

FOM live op Lowlands!

Rijnhuizen geeft voor de tweede keer 
kernfusie demonstraties op het LLowlab 

Dennis Ronden 
(Rijnhuizen) met de 

Fusion Remote Handling.

Opstelling over kernfusie.
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De volgende negen 
topsectoren 
zijn samengesteld: 

1 Tuinbouw
2 Creatieve industrie
3 Agrofood
4 High Tech
5 Energie
6 Logistiek
7 Life Sciences
8 Chemie
9 Water
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Toen Erik Verlinde begin juni vernam dat hij de 
Spinozapremie 2011 in ontvangst mocht nemen was 
hij zeer aangenaam verrast. “Ik zie het echt als een 
erkenning voor mijn werk en ik ben er heel erg blij 
mee.” De referenten van de Spinozapremie roemen 
hem dan ook om zijn creativiteit, vindingrijkheid en 
ambitie. Verlinde wist direct waar hij de prijs aan 
wilde besteden: “De premie zie ik als stimulans om 
door te gaan met de ideeën die ik heb over de 
zwaartekracht.” Op een symposium in 2009 introdu-
ceerde hij namelijk een zeer vernieuwende en gedurf-
de theorie waarmee hij de zwaartekracht probeert te 
verklaren. “Ik hoop dat onderzoek mogelijk gemaakt 
door Spinoza belangrijke resultaten zal opleveren”, 
aldus Verlinde.

Nieuwe kijk op zwaartekracht

De theoretisch fysicus heeft een indrukwekkende 
loopbaan achter de rug sinds hij in Utrecht als 
FOM-oio promoveerde in de groep van Bernard de Wit 
en Nobelprijswinnaar Gerard ‘t Hooft. Zo is hij 
permanent stafl id van CERN en hoogleraar aan 
Princeton University. Met een viertal grote doorbra-
ken op zijn naam interviewde de New York Times 
hem als nieuw fenomeen onder theoretici van de 
natuurwetten in het heelal. En met zijn nieuwe kijk 
op het begrip zwaartekracht baart hij (inter)nationaal 
ook veel opzien. 

Over de zwaartekracht wordt al heel lang nagedacht 
zegt Verlinde. “Newton beschreef de kracht tussen 
twee massa’s al. En Einstein ontwikkelde hierbij zijn 
theorie gebaseerd op de lichtsnelheid, over hoe 
ruimte en tijd gekromd worden. Deze theorieën staan 
nu nog steeds centraal, zelfs de snaartheorie en de 
theorie van de quantummechanica zijn erop 
gebaseerd.” Toch heeft Verlinde voor een geheel 
nieuw startpunt gekozen, ook al zijn de nieuwe 

inzichten ontstaan vanuit kennis over de snaartheo-
rie en gedachten over zwarte gaten. “In mijn theorie 
zie ik de zwaartekracht niet als iets bestaands, maar 
vanuit een microscopische beschrijving.” Hij stelt dat 
zwaartekracht geen natuurlijke kracht is, maar een 
afgeleide kracht. Daarmee zegt hij dat de zwaarte-
kracht niet van nature als fundamentele kracht 
bestaat, maar wordt opgewekt door een onderlig-
gende dynamica op een zeer kleine schaal. Dat is een 
nieuwe manier om tegen krachten aan te kijken. 

Gedurfd

Verlinde steekt in de wereld van de theoretische 
natuurkunde echt zijn nek uit door los te laten dat 
zwaartekracht een fundamentele kracht is: “Op zich 
vind ik het wel een gedurfd idee. Alle bestaande 
ideeën over zwaartekracht zijn immers gevestigd en 
het zal jaren duren voordat mijn theorie zich 
bewezen heeft. Maar het is bekend dat nieuwe ideeën 
altijd weerstand ondervinden. De quantummecha-
nica heeft er 26 jaar over gedaan en met de snaarthe-
orie zijn we al vier decennia bezig.” Gelukkig krijgt hij 
veel positieve reacties van sleutelfi guren uit het 
onderzoeksveld en zelf staat hij dan ook honderd 
procent achter zijn opvattingen. Daarbij hoopt hij het 
vestigen van de theorie nog sterker te maken door 
verbanden te leggen tussen theorie en waarneembare 
verschijnselen, bijvoorbeeld op het gebied van de kos-
mologie en donkere materie. 

Spinoza-onderzoek

De vrij aan onderzoek te besteden Spinozapremie van 
2,5 miljoen euro zal Verlinde grotendeels investeren 
in het uitwerken van zijn nieuwe zwaartekrachttheo-
rie. “Het is spannend om te zien hoe mijn theorie nu 
en straks weerklank vindt. Al die ideeën die ik al 
jaren in mijn hoofd heb, kan ik nu echt goed 
uitwerken. Nú is het moment. De Spinozapremie 

biedt mij hiervoor gelukkig alle mogelijkheden!” 
Naast de NWO-Spinozatoekenning steunt ook FOM 
Verlinde in het uitwerken van zijn theorie. “Binnen de 
huidige FOM-programma’s die ik heb lopen kan ik 
gelukkig ook al een deel van mijn nieuwe ideeën 
realiseren”, zegt Verlinde. Zo is hij sinds 2010 
programmaleider van het Vrije FOM-programma ‘A 
string theoretic approach to cosmology and quantum 
matter’ en is hij als FOM-werkgroepleider nauw 
betrokken bij het FOM-Projectruimteproject ‘An entro-
pic view on gravity and the cosmos’. “Ik zou ik het erg 
mooi vinden als FOM zijn aandacht blijft houden bij 
de ontwikkeling van deze theorie en dat er een goede 
balans blijft tussen theoretische en experimentele 
fysica. Zo kan ik onbeperkt fundamentele nieuwsgie-
righeidsvragen blijven stellen.” 

Verlinde heeft zijn tijd dus hard nodig voor onder 
andere de FOM-programma’s, de ERC Advanced Grant 
die hij in 2010 ontving, en de start van zijn Spinoza-
onderzoek. Over de samenstelling van de nieuwe 
Spinoza-onderzoeksgroep is hij al aan het brainstor-
men: “Ik zoek vooral onderzoekers die wat verder in 
hun carrière zijn, het onderzoek vraagt namelijk om 
mensen met meer ervaring. Maar oio’s en postdocs 
komen er ook. Wel met een goed evenwicht in het 
team, zodat we zoveel mogelijk rendement kunnen 
behalen.” Naast het doen van onderzoek staat ook het 
populariseren van wetenschap hoog op zijn agenda. 
“Ik wil aankomende studenten laten zien dat 
natuurkunde een boeiende wetenschap is met 
spannende vragen, het vak toegankelijk en aantrek-
kelijk maken. En ook hiervoor wil ik de Spinozapre-
mie graag inzetten.” (MV) 

Vervolg van pagina 1: Spinozapremie 2011 voor Erik Verlinde 

Erik Verlinde over zijn gedurfde 
nieuwe zwaartekrachttheorie 
en de nieuwe onderzoeksmogelijkheden die de Spinozapremie biedt 

De ‘bunker’ van Nikhef op het Science 
Park in Amsterdam, tegenover het 
nieuwe gebouw van FOM-instituut 
AMOLF, is onlangs bekleed met houten 
panelen en een groene wand. Met het 

bekleden van de bunker en het 
aanleggen van een dakterras op de 
bunker heeft niet alleen AMOLF een 
mooi uitzicht gekregen. Ook is het nu 
een plek waar medewerkers van zowel 

Nikhef als AMOLF elkaar 
in het zonnetje kunnen 
ontmoeten. Op don-
derdag 26 mei is het 

dakterras offi cieel 
geopend door prof.dr. 
Albert Polman, directeur 
van AMOLF, tijdens een 

feestelijke barbecue voor de AMOLF- 
en Nikhef-medewerkers. Voorafgaand 
aan de barbecue konden de collega’s 
(opnieuw) met elkaar en elkaars werk 
kennismaken tijdens rondleidingen op 
de beide instituten.

De bunker is midden jaren ’70 
gebouwd voor onderzoek met de grote 

lineaire elektronenversneller MEA. 
In die tijd runde Nikhef zelf nog een 
versneller. Grote analyse-instrumenten 
met honderden tonnen zware 
magneten waren nodig voor precieze 
metingen aan atoomkernen. Zowel 
bij de botsingen als bij het ‘dumpen’ 
van de elektronen kwam straling vrij. 
Daardoor was afscherming nodig om 
mens en omgeving te beschermen. 
De bunker is destijds ontworpen door 
ingenieursbureau D3BN en gebouwd 
door Ballast Nedam. (EL) 

Prof.dr. Erik Verlinde

De collega’s van 
Nikhef en 

AMOLF genoten 
van een heerlijke 

barbecue.
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Voor... en na. De bekleding van de bunker is ontworpen door Astrid Breemer en Yasmin Sibai van Supernultien 
en uitgevoerd door BSN Werkervaringsbedrijf. De groene wand is geplaatst door Sempergreen.

Nikhef-bunker krijgt nieuw jasje
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Buurland Duitsland is acht keer groter 
dan Nederland, heeft vijf keer zoveel 
inwoners en bezit relatief meer 
onderzoekers. Het is voor wetenschap-
pers om meerdere redenen aantrekke-
lijk om zich in Duitsland te vestigen. 
Binnen de fysica zijn dan ook succes-
volle Nederlandse onderzoekers naar 
Duitsland vertrokken. Het blijkt echter 
dat er ook veel Duitse wetenschappers 
zijn die juist Nederland verkiezen 
boven hun eigen land voor het 
opbouwen van een wetenschappelijke 
carrière. Zo staat Nederland bovenaan 
de lijst van landen waar Duitsers 
naartoe gaan om te studeren. In 2007 
waren er 17.000 Duitse studenten in 
Nederland. FOM heeft momenteel 85 
Duitse medewerkers (waaronder 
gastonderzoekers) in dienst. In dit 
artikel volgen de resultaten van een 
kwalitatief onderzoek naar de ervaren 
verschillen tussen het Nederlandse en 
Duitse onderzoeksklimaat, dat door 

David Redeker van NWO is uitgevoerd 
in opdracht van de Technisch Weten-
schappelijke Afdeling van de Neder-
landse Ambassade in Berlijn. Hiervoor 
werden zestien Nederlandse en Duitse 
toponderzoekers en internationalise-
ringspecialisten gevraagd naar hun 
ervaringen, waaronder topfysici als 
prof.dr. Marc Vrakking (was werkzaam 
als onderzoeker bij FOM-instituut 
AMOLF en werkt nu als directeur bij 
het Max-Born Institut in Berlijn), prof.
dr. Gerard Meijer (was directeur van 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen en is nu werkzaam als 
directeur van het Fritz-Haber-Institut 
in Berlijn) en prof.dr. Detlef Lohse 
(komt uit Duitsland waar hij is 
gepromoveerd en onderzoek heeft 
gedaan en is nu FOM-werkgroepleider 
en lid van de Raad van Bestuur en het 
Uitvoerend Bestuur van FOM). Is 
Duitsland beter in staat dan Nederland 
om toponderzoekers binnen te halen 

en te houden? 

Het onderzoek laat zien dat 
zowel Nederland als Duitsland 
hun eigen sterke punten 
hebben, maar ook veel 
overeenkomsten vertonen. Dit 
maakt de overgang tussen 
beide landen voor de onderzoe-
kers een stuk gemakkelijker. Zo 
is in beide landen het salaris 
nagenoeg gelijk en in cao’s 
vastgelegd en zijn de taal- en 
cultuurverschillen overbrug-
baar. “Het is geen China, Afrika 
of Zuid-Amerika”, zegt een van 
de onderzoekers. Over één ding 
zijn alle ondervraagden het 
eens, ongeacht waar men 
werkt. Geen van allen wil meer 
verhuizen. En de reden is 
simpel: een eenmaal opge-
bouwde, grote onderzoeksgroep 
laat je niet in de steek. Het kost 
ook veel tijd en moeite om 
elders iets nieuws te beginnen. 
Toch blijft de band met het 
moederland sterk, zegt een 
Nederlandse wetenschapper in 
Duitsland: “Ik ben een ambas-
sadeur voor Nederland en ik 

vertel vaak hoe goed Nederland zijn 
zaken voor elkaar heeft.”

Duitsland

Wat de Duitsers sterk maakt is dat zij 
met een ruim budget en een netwerk 
van invloedrijke alumni een actief 
terugkeerbeleid voeren. De grootte van 
het land leidt bovendien tot meer 
‘massa’ in het onderzoek. Met een 
groot aantal beurzen kunnen veel 
Duitsers naar het buitenland, maar 
kunnen ze ook veel buitenlandse 
wetenschappers naar Duitsland halen. 
Daarnaast hebben zij de wetenschap 
duidelijk in hoger aanzien staan (met 
ruime investeringen) dan Nederland en 
zijn de Duitse koepels van instituten 
(zoals het Max-Planck-Gesellschaft) 
bekend over de hele wereld. Dat 
Duitsland als land groot is, wordt door 
een onderzoeker ook als sterk voordeel 
genoemd: “Op een aantal plekken is de 
hele innovatieketen aanwezig van 
wetenschap, producenten, leveranciers 
tot afnemers.” Een nadeel is de sterke 
federale structuur van het land 
(het onderwijs verschilt per deelstaat), 
dat zorgt voor een diffuse uitstraling. 
De onderzoekers hebben ook minder 
vrijheid en er zijn relatief weinig 
hoogleraarposities. Ook ontbreekt in 
het sterk hiërarchisch ingerichte Duitse 
wetenschapssysteem de tussenlaag 
van universitair docent en hoofd-
docent, zoals in Nederland. “Ik wil een 
faciliterende baas zijn, daar moesten 
de medewerkers wel aan wennen”, 
aldus een van de Nederlandse 
onderzoekers in Duitsland. De 
kwalitatief hoogwaardige instituten 
hebben in tegenstelling tot universitei-
ten echter weinig onderwijsverplich-
tingen en veel onderzoeksvrijheid met 
ruime budgetten. 

Nederland

Voor Nederland is de constante, hoge 
kwaliteit van het onderzoek aan de 
universiteiten en de instituten een 
pluspunt. Ook is Nederland minder 
hiërarchisch, waardoor groepsleiders 
kunnen uitblinken. Daarnaast hebben 
promovendi en postdocs een betere 
rechtspositie dan in Duitsland, waar 
loopbaancursussen en onderzoekscho-
len nog geen gemeengoed zijn. Een van 
de ondervraagden vindt dat ons land 
goed zorgt voor de groep jonge 
excellente onderzoekers: “Je ziet hoe 
andere landen Veni, Vidi en Vici 
kopiëren van Nederland.” Ook komt 
naar voren dat Nederland zich 

internationaal goed oriënteert en 
gewend is aan competitief onderzoek. 
“Daardoor scoren we bijvoorbeeld hoog 
bij de ERC-grants en bij het Europese 
kaderprogramma.” Een ander positief 
punt is dat in Nederland onderwijs en 
onderzoek meer hand in hand gaan 
dan in Duitsland. Dat Nederland klein 
is, blijkt ook zijn voordelen te hebben. 
Alle faciliteiten liggen dicht bij elkaar 
en voor vergaderingen en conferenties 
zijn de afstanden te overzien. 

Conclusie en adviezen

De conclusie is dat op de centrale vraag 
of Duitsland beter in staat is dan 
Nederland om toponderzoekers binnen 
te halen en te houden, geen eenduidig 
antwoord naar voren komt. In sommige 
zaken is Nederland beter dan Duits-
land en andersom, en in bepaalde 
elementen zijn beide landen evengoed. 
Het gras is dus niet groener bij de 
buren, maar juist ‘anders groen’. 
Op basis van de onderzoeksresultaten is 
wel een reeks aanbevelingen geformu-
leerd om (Nederlandse) onderzoekers te 
behouden en binnen te halen. Zo 
moeten buitenlandse onderzoekers al 
naar Nederland gehaald worden 
vóórdat ze een grote groep hebben 
opgezet. Dan zullen ze sneller kiezen 
voor een lang verblijf en minder snel uit 
Nederland wegtrekken. En Nederlandse 
onderzoekers moeten in het eigen land 
gehouden worden door ze een grote 
onderzoeksgroep te laten opbouwen. 
Ook zouden Nederlanders in het buiten-
land beter geïnformeerd moeten 
worden over de mogelijkheden in 
Nederland. En dan betreft het met name 
Nederlanders die nog geen grote groep 
hebben opgebouwd en die zich nog niet 
hebben gevestigd. (MV)  

Dit artikel is tot stand gekomen met dank 
aan David Redeker van NWO. Hij voerde 
begin 2011 - in opdracht van de Technisch 
Wetenschappelijke Afdeling van de 
Nederlandse Ambassade in Berlijn - een 
kwalitatieve studie uit naar ervaringen van 
onderzoekers en internationaliseringspecia-
listen over het verschil in onderzoeksklimaat 
tussen Nederland en Duitsland. 

Om de banden met de industrie te versterken heeft 
FOM een sabbaticalregeling ingesteld. Hiermee stelt 
FOM onderzoekers uit bedrijfslaboratoria in staat 
om voor een periode van ongeveer een jaar in een 
FOM-werkgroep of bij een FOM-instituut te komen 
werken. Zij kunnen zich zo verdiepen in een 
fundamenteel onderzoek dat aansluit bij (potentiële) 
interesses van het bedrijf. FOM streeft er met deze 
sabbaticalregeling naar om op een innovatieve 
manier bij te dragen aan de Nederlandse economie. 

De regeling is bedoeld voor gepromoveerde onderzoe-
kers, die al een aantal jaren werkzaam zijn binnen 
een bedrijf. Tijdens de sabbatical kunnen ze zich 
verder specialiseren of juist hun horizon verbreden. 
Een kandidaat kan op elke postdocpositie van FOM 
solliciteren. Er is dan uiteraard competitie met de 
overige sollicitanten. Als de kandidaat wordt 
aangenomen, wordt de positie omgezet in een 
sabbaticalpositie. De werknemer blijft in dienst van 
het bedrijf en wordt bij FOM gedetacheerd.

“Zowel de werkgroepleiders als de bedrijven reageren 
erg enthousiast op het plan. Het is nu wachten op 

de eerste kandidaten”, laat initiatiefnemer dr. Pieter 
de Witte, programmacoördinator Industrial Partner-
ship Programmes bij FOM, weten. Hij ziet grote 
kansen voor FOM: “We kunnen ons netwerk vergroten 
en zo een goede voedingsbodem creëren voor 
nieuwe samenwerkingen. Daarnaast haalt FOM 
met de sabbaticalonderzoekers nieuwe expertise 
in huis, wat een impuls kan zijn voor het huidige 
onderzoek.” (IP) 

Meer informatie voor zowel FOM-werkgroepleiders 
als bedrijfsonderzoekers is te vinden op 
www.fom.nl/sabbatical. 

Wetenschappelijk onderzoek 
in Nederland en Duitsland
Is het gras groener bij de buren?

FOM nodigt industriële contacten uit voor sabbatical
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IN MEMORIAM

Prof.dr. Frans Habraken

Op 6 september is prof.dr. Frans 
Habraken overleden. 
Frans Habraken was hoogleraar 
grenslaagfysica aan de Universi-
teit Utrecht, was enige jaren 
FOM-werkgroepleider en heeft 
een grote bijdrage geleverd aan 
onderwijs, onderzoek en 
valorisatie op het grensvlak 
van de natuurkunde en de 
scheikunde. Hij combineerde 
ionenbundeltechnieken met 
de fysica en chemie van opper-
vlakken en dunne lagen en 
oogstte daarmee internationale 
faam. Zijn bevlogenheid, fl air en 
expertise inspireerden talloze 
promovendi en studenten.  
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Op donderdag 26 mei 2011 heeft minister-president 
Rutte de ‘Monitor Talent naar de Top 2010’ in 
ontvangst genomen. Dit document is ontwikkeld 
door de Commissie Monitoring Talent naar de Top 
in samenwerking met het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en is een samenvatting van de rapporta-
ges en doelstellingen van de ondertekenaars van het 
‘Charter Talent naar de Top’. In dit Charter commit-
teren de deelnemende organisaties zich vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend aan een beleid om meer 
vrouwen door te laten stromen naar de top van 
hun organisatie. 

In het voorjaar van 2010 heeft ook FOM het vrouwen-
charter ‘Talent naar de Top’ ondertekend. Hiermee 
heeft FOM toegezegd om concrete maatregelen te 
nemen om meer vrouwelijk talent ‘aan boord’ van de 
organisatie te krijgen en te behouden. De onderteke-
ning van het Charter verplicht FOM dus om duidelijke 
en meetbare doelstellingen te formuleren. FOM vindt 
het daarbij belangrijk om vooral van haalbare 
doelstellingen uit te gaan. In het Strategisch Plan 
FOM/N 2010-2015 heeft FOM zich vervolgens ten doel 
gesteld dat in 2020 minstens 24 senior staffuncties1 
(schaal 12 en hoger) bezet zullen zijn door een vrouw. 
In de bètaomgeving is van oudsher de instroom van 
vrouwen al beperkt, dus de doelstelling ‘20% vrouwen 
vanaf schaal 12’ is dan ook zeer ambitieus.

FOM heeft van de Commissie Monitoring Talent naar 
de Top nu de startrapportage ontvangen. Hierin zijn 
de door FOM over 2010 aangeleverde kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens en doelstellingen geanalyseerd 
en is de huidige situatie van FOM vergeleken met 
anderen in onze branche. Daaruit blijkt onder andere 
het volgende: 

• FOM kent momenteel een laag aandeel (7,9%) 
vrouwen in de top vergeleken met de andere 
werkgevers in de sector onderwijs en onderzoek 
(gemiddeld 22,1%). Het totaal aandeel vrouwen bij 
FOM is dan ook veel lager dan gemiddeld in de sector. 

• Analyse van in- en uitstroomgegevens laat zien 
dat het vrouwelijk potentieel bij FOM verhoudings-
gewijs groter wordt. De verhouding vrouwen in de 
subtop in vergelijking met de top is bij FOM prima. 
De commissie vindt dit een gezond uitgangspunt 
voor succesvolle doorstroom. Ze bevelen aan deze 
verhouding te behouden zodat er voldoende 
potentieel aanwezig blijft. 

Inmiddels heeft FOM niet stilgezeten en al een aantal 
acties in gang gezet en uitgevoerd. Zo treedt per 
1 januari 2012 prof.dr. Nynke Dekker toe tot het 
Uitvoerend Bestuur van FOM, als eerste vrouw in het 
65-jarige bestaan van FOM. Sinds de formulering 
van de doelstellingen is het percentage vrouwen dat 
is ingeschaald in schaal 12 of hoger al met één 
procentpunt gestegen (onder andere door één nieuwe 
aanstelling en twee bevorderingen). De voortgang 
van het ingezette beleid staat inmiddels elk kwartaal 
op de agenda van het Management Overleg dat de 
directeur van FOM heeft met de drie instituutsdirec-
teuren en het hoofd van de BUW (Beheerseenheid 
Universitaire Werkgroepen). Ook is er een klankbord-
groep in het leven geroepen die zich onlangs samen 
met de FOm/v-commissie heeft verdiept in de 
achtergronden van twee ‘male-dominated’ bedrijven 
met een succesvol Top-vrouwenbeleid (Delta Lloyd en 
Centraal Beheer Achmea). Momenteel wordt de 
laatste hand gelegd aan een Plan van Aanpak dat 
ertoe moet leiden dat FOM haar eigen doelstellingen 
ook daadwerkelijk zal halen! (RAK) 

“Mijn interesse ligt vooral bij de eerste 
stappen in het proces; het absorberen 
en ‘oogsten’ van het licht door de plant. 
Welke fundamentele reacties vinden 
hier plaats en vooral, hoe zorgt de 
plant voor de regulering van dit 
systeem”, vertelt Croce. Een plant moet 
zich doorlopend aanpassen aan 
wisselende condities. Bijvoorbeeld 
omdat de intensiteit van het zonlicht 
gedurende de dag varieert. Het is 
belangrijk dat de plant voldoende licht 
opvangt en omzet om te kunnen leven 
en groeien, maar teveel licht opvangen 
is gevaarlijk. Als de energie die de 
invallende fotonen leveren niet via de 
normale routes wordt verwerkt, kan 
schade ontstaan. 

Dynamiek

Om zichzelf te beschermen heeft de 
plant verschillende mogelijkheden, 
onder meer door de afbraak van 
eiwitten, die betrokken zijn bij het 
bevorderen van de absorptie van licht. 
Maar dat is een relatief langzaam 
proces, legt Croce uit. “Als een blad 

vanuit de schaduw door de wind 
opeens vol in de zon komt te liggen is 
er geen tijd voor dit mechanisme. Dan 
komen verschillende scavengers, 
waaronder carotenoïden in actie. Ik 
ben vooral geïnteresseerd in de 
dynamische aspecten van het 
regulatiesysteem.” Ze hanteert een zeer 
multidisciplinaire onderzoeksaanpak: 
van ‘natte’ biochemie tot geavanceerde 
spectroscopietechnieken. Deze brede 
scope is absoluut noodzakelijk, zegt ze. 
“Complexe vragen vereisen een brede 
aanpak waarin je veel verschillende 
benaderingen en technieken samen-
brengt.” 

Vrijheid

Ze vertelt gedreven en vol energie over 
haar onderzoek. Toch is ze min of meer 
toevallig op fotosynthese gestuit. 
Afgestudeerd als chemicus aan de 
Universiteit van Padua – Croce is 
Italiaanse – wist ze dat ze verder wilde 
in het onderzoek. Via een éénjarige 
subsidie kwam ze in contact met 
fotosynthese. “Ik werd onmiddellijk 

gegrepen”, vertelt ze enthousiast. 
“Fotosynthese is essentieel voor het 
leven op aarde. Het is echt een 
uitdagend onderwerp en er is nog heel 
veel te ontdekken.” De wetenschap is 
helemaal haar werkveld, zegt ze. Ze 
kwam in 2006 via een Rosalind 
Franklin Fellowship (een tenure 
track-programma om meer vrouwen 
op academische posities te krijgen) 
terecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen, waar ze in 2008 UHD werd. 
In maart dit jaar werd ze benoemd tot 
hoogleraar aan de VU. Daarnaast 
participeert ze als FOM-werkgroeplei-
der in de onderzoeksprogramma’s 
‘Towards biosolar cells’ en ‘The 
thylakoid membrane’. Een academi-
sche carrière was nooit het doel op 
zich. “Daar was ik niet mee bezig. Ik 
wilde in de eerste plaats wetenschap-
per zijn en onderzoek doen. Maar een 
hoogleraarschap biedt veel vrijheid om 
je onderzoek vorm te geven, dat is heel 
prettig.” 

Goed doordacht

Die vrijheid heeft ze verder vergroot 
door recentelijk zowel een Vici-subsidie 
van NWO als een ERC Starting Grant 
binnen te slepen. Nu nog al dat geld 
uitgeven. Ze lacht: “Dat zal geen moeite 

kosten. Dit is een geweldige positie 
voor een wetenschapper.” Ze zet in op 
twee hoofdlijnen: de acclimatisering 
van planten aan verschillende 
condities en het gebruik van fotosyn-
these om energie op te wekken. De link 
met energie maakt het natuurlijk een 
hot topic. Slimme keus dus met het oog 
op subsidies? “Deze subsidies heb ik 
gekregen op basis van mijn fundamen-
tele onderzoek. Natuurlijk is het 
energieprobleem ook belangrijk, maar 
je hebt onderzoek nodig waarin de 
richting nog niet vaststaat, waar je de 
ruimte hebt om echt iets nieuws te 
vinden.” Dat zij iets nieuws gaat 
vinden, staat voor Croce vast. Grote 
obstakels ziet ze vooralsnog niet. “Ik 
heb lang gewerkt aan mijn onderzoeks-
plannen en alles goed doordacht. Ik 
denk echt dat het zo kan werken, daar 
ben ik heel optimistisch over.” (ET) 

Gegrepen door fotosynthese
Voor Roberta Croce is er nog veel te ontdekken

Planten hebben zonlicht nodig om te kunnen groeien. Maar wat gebeurt er 
precies als zonlicht op een blad valt? Dat is de vraag die prof.dr. Roberta Croce 
(43), hoogleraar Biofysica van Fotosynthese aan de Vrije Universiteit (VU) in 
Amsterdam en FOM-werkgroepleider, al jaren intrigeert. 

Charter Talent naar de Top
De stand van zaken bij FOM
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Prof.dr. Roberta Croce.
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1 met de tussenstap ‘minstens 16 vrouwen in 2015’.
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Prof.dr. Harold Linnartz is per 1 juni 
2011 benoemd tot hoogleraar Laborato-
rium Astrofysica. Linnartz werkt sinds 
2005 als universitair hoofddocent bij de 
Sterrewacht Leiden. Hij doet onderzoek 
naar de voor aardse begrippen 
exotische chemische reacties die 
plaatsvinden rondom jonge sterren. In 
2002 ontving hij van FOM een Spring-
planksubsidie.

Twee Rubicon-subsidies voor de 
natuurkunde

NWO heeft in juli aan twee jonge, 
veelbelovende onderzoekers met 
een fysisch onderzoeksthema of een 
fysische component in hun onderzoek 
fi nanciering uit het programma 
Rubicon toegekend. Dr. Helgi Ingólfs-
son (Weill Cornell Medical College, 
New York, VS) zal aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen onderzoek doen 
naar de bijwerkingen van medicijnen 
bezien op moleculair niveau. 
Dr. Abraham Shultz (Northwestern 
University, Illinois, VS) zal aan de 
Universiteit van Amsterdam fotokata-
lysatoren inpakken voor kunstmatige 
fotosynthese. In 2011 is er nog een 
toekenningsronde. De deadline voor 
het indienen van voorstellen is 
1 december 2011. Kijk voor meer 
informatie op www.nwo.nl. 

FOM maakt twee Valorisation 
Grants mogelijk

Technologiestichting STW heeft begin 
juli in totaal twintig grants toegekend 
voor het verder helpen ontwikkelen 
van wetenschappelijke vindingen naar 
toepassing. Twee van deze Valorisation 
Grants zijn fi nancieel mogelijk 
gemaakt door FOM. In totaal is voor 
1,375 miljoen euro aan aanvragen 
gehonoreerd. De Valorisation Grant 
kent twee typen honoreringen: 
fase-1 (haalbaarheidsstudie) en fase-2 
(valorisatiefase). De twee grants die 
door FOM mogelijk zijn gemaakt 
behoren tot het type fase-1 en worden 
bij FOM in beheer gebracht: 
Dr. Valery Zwiller (Technische 
Universiteit Delft), Superconducting 
single photon detectors.
Prof.dr. Joost Frenken (Universiteit 
Leiden), Snelle en gevoelige gasanaly-
sator voor extreem groot drukbereik.
De Valorisation Grant is een samen-
werking van STW en FOM. 

  Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws.  
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Vier ERC Starting Grants

FOM-werkgroepleider prof.dr. Roberta 
Croce, oud FOM-oio dr. Roel Dullens, 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Antoine 
van Oijen en oud FOM-oio prof.dr.ir. 
Caspar van der Wal krijgen een ERC 
Starting Grant. Deze grants zijn 
bedoeld om excellente onderzoeks-
teams op te zetten of verder te 
versterken. 

De grant van 1,7 miljoen euro geeft 
Roberta Croce de mogelijkheid om 
onderzoek te doen naar moleculaire 
mechanismen van de invloed van 
fl uctuerende omgevingsfactoren op 
fotosynthese. Croce is hoogleraar 
Biophysics of Photosynthesis aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en kreeg 
in februari dit jaar een Vici-subsidie 
van NWO. Op pagina 7 vindt u een 
interview met Roberta Croce. 
Roel Dullens heeft 1,5 miljoen euro 
gekregen voor zijn voorstel ‘Impurities 
in Colloidal Materials - tuning the 
properties of crystals, powders and 
glasses’. Hij kan daarmee de komende 
vijf jaar met twee promovendi en twee 
postdocs onderzoek doen en nieuwe 
state-of-the-art apparatuur aanschaf-
fen voor hun onderzoek naar de rol 
van onzuiverheden in processen zoals 
kristallisatie en glasvorming, gebruik-
makend van colloïdale modelsyste-
men. Dullens vertrok na zijn promotie 
naar Oxford waar hij nu een eigen 
onderzoeksgroep heeft. 
Antoine van Oijen krijgt een ERC grant 
voor zijn onderzoek naar DNA-replica-
tie, het kopiëren van het DNA vlak 
voordat celdeling plaatsvindt. In zijn 
interdisciplinaire onderzoeksvoorstel 
beschrijft hij de ontwikkeling van 
nieuwe fysische technieken die het 
mogelijk maken één enkel DNA-mole-
cuul te manipuleren en het gedrag van 
individuele kopieereiwitten op dat ene 
molecuul te visualiseren. Met deze 
‘single-molecule’ technieken wil hij 
achterhalen hoe DNA gekopieerd wordt 
en hoe fouten in dit proces kunnen 
bijdragen aan ziekteprocessen. Van 
Oijen kreeg in februari dit jaar een 
Vici-subsidie van NWO.
Caspar van der Wal zal de ERC grant 
gebruiken voor zijn onderzoek naar 
quantumoptica met spins in halfgelei-
dercomponenten. In het onderzoek zal 
Van der Wal gebruik maken van 
interacties tussen spins en quantum-
optische pulsen om zeer zuivere 
spintoestanden te creëren en het 
quantumgedrag op een ongeëvenaard 
niveau te onderzoeken. Dit onderzoek 
zou een toepassing kunnen vinden in 
beveiligde communicatiesystemen die 
niet af te luisteren zijn. De fundamen-
tele wetten van de quantummechanica 

beschermen informatie 
tegen afl uisteren.

Prof.dr.ir. Richard van 
de Sanden, directeur 
van FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen, 
is aangesteld als lid van 
de wetenschappelijke 
adviesraad van het 
Helmholtz-Centrum in Berlijn (HZB) 
voor de periode van 1 juli 2011 tot en 
met 30 juni 2014. De raad adviseert 
over alle grootschalige beslissingen 
over het R&D-programma en de 
R&D-strategie van het onderzoeks-
centrum. Het HZB onderzoekt de 
structuur en functie van materie met 
twee grootschalige wetenschappelijke 
faciliteiten. Met de onderzoeksreactor 
BER II worden experimenten met 
neutronen gedaan en de bron voor 
synchrotronstraling BESSY II maakt 
ultraheldere lichtbundels over een 
groot gebied, van terahertzgolven tot 
röntgenstraling. In de afdeling Solar 
Energy werkt HZB aan een nieuwe 
generatie zonnecellen, met nieuwe 
materialen en innovatieve structuren 
in de zonnecel. Doelen voor de lange 
termijn zijn de ontwikkeling van 
effi ciënte en competitieve dunne 
laag-zonnecellen en multispectrale 
cellen.

Dr. Jürgen Rapp van FOM-Rijnhuizen is 
per 15 augustus benoemd als plasma-
fysicus in Oak Ridge National Laborato-
ries in de Verenigde Staten. Als project-
leider van het PMTS-experiment zal 
hij een geavanceerd teststation voor 
de wisselwerking tussen plasma’s en 
oppervlakken opzetten. Binnen 
Rijnhuizen was Jürgen Rapp hoofd 
van de afdeling Plasma Surface Inter-
actions (PSI), met als voornaamste 
experiment de geavanceerde lineaire 
plasmaopstelling Magnum-PSI. Dit 
experiment kan de extreme reacties 
opwekken die voorkomen tussen een 
heet plasma en een wandmateriaal 
zoals in toekomstige fusiereactoren. 
Het onderzoek met Magnum-PSI richt 
zich onder meer op de bouw van de 
internationale fusiereactor ITER in 
Zuid-Frankrijk.

Per 1 september 2011 is Nikhef-onder-
zoeker dr. Gerhard Raven benoemd 
tot hoogleraar Experimentele Hoge 
Energiefysica bij de afdeling Natuur-
kunde en de Faculteit Exacte Weten-
schappen aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Raven is nauw betrokken 
bij het onderzoek op CERN in de 
LHCb-onderzoeksgroep. Eén van de 
belangrijkste vragen die hij en zijn 
collega-onderzoekers proberen te 

Dr. Roel Dullens

Prof.dr.ir. Caspar 
van der Wal

Prof.dr.ir. Richard 
van de Sanden

Dr. Gerhard Raven 
Prof.dr. Roberta Croce

Prof.dr. Antoine van Oijen

beantwoorden is 
waarom er veel meer 
materie dan anti-mate-
rie is in het universum.

De Delftse hoogleraar 
biofysica en FOM-werk-
groepleider prof.dr. 
Nynke Dekker kreeg 
begin september de 

LNVH-jubileumprijs toegekend. Vier 
jonge excellente vrouwelijke weten-
schappers ontvingen de prijs van 
het Landelijk Netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren ter gelegenheid van het 
10-jarig jubileum. De prijs, een geld-
bedrag van 5.000 euro en een oorkonde, 
is uitgereikt tijdens de LNVH-jubileum-
viering op 6 oktober 2011 in het 
Centraal Museum in Utrecht. Vanaf 
1 januari 2012 zal Dekker het eerste 
vrouwelijke lid zijn van het Uitvoerend 
Bestuur van FOM. Zij ontving eerder al 
een Vidi en Vici van NWO.

Prof.dr. Wim Sinke kreeg begin 
september de Becquerel Prize voor zijn 
werk aan silicium zonnecellen en zijn 
leidende rol in de Europese ‘photovol-
taics community’, het vakgebied dat 
onderzoek doet naar de omzetting van 
zonlicht in elektriciteit. Deze prijs van 
de Europese Commissie werd uitge-
reikt op de EU Photovoltaics conferen-
tie in Hamburg. Sinke promoveerde in 
1985 bij het FOM-instituut AMOLF op 
silicium zonnecellen. Vervolgens werd 
hij groepsleider waarna hij in 1991 
met zijn onderzoeksgroep naar ECN 
verhuisde. Daar werken nu zo’n 80 
onderzoekers aan photovoltaics. 
Bij FOM is Sinke voorzitter van de 
programmacommissie van het Joint 
Solar Programme. 

Op 11 september is de Senior BEC 
Award 2011 uitgereikt aan prof.dr. Gora 
Shlyapnikov voor zijn ‘outstanding 
contributions to the development 
of the many-body theory of trapped 
quantum gases of bosonic and 
fermionic atoms and molecules, 
theoretical work that is closely 
connected to experiment’. De prijs 
werd op de tweejaarlijkse internatio-
nale conferentie over ‘Bose-Einstein 
condensation’ in Spanje voor de eerste 
keer uitgereikt. Shlyapnikov is 
(part-time) hoogleraar aan de UvA, en 
zijn onderzoek maakt deel uit van het 
FOM-programma ‘Quantum Gases’. 

Prof.dr. Wim Sinke
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  Geert Willem Spakman, Two-
dimensional heat transport in tokamak 
plasmas, 18 mei 2011, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotoren 
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en prof. dr. 
F.C. Schüller, co-promotor R.J.E. Jaspers, 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen.

  Ephrem Delabie, Neutral beam 
driven hydrogen spectroscopy in fusion 
plasmas, 23 mei 2011, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotoren 
prof.dr. N.J. Lopes Cardozo en prof.dr.ir. 
G. van Oost, co-promotor dr. R.J.E. 
Jaspers, FOM-Instituut voor Plasma-
fysica Rijnhuizen.

  Anton Akhmerov, Dirac and 
majorana edge states in graphene and 
topological superconductors, 31 mei 
2011, Universiteit Leiden, promotor 
prof.dr. C.W.J. Beenakker, werkgroep 
FOM-L-05.

  Antina Ghosh, Collective vibrations 
and soft modes in hard sphere colloids, 
16 juni 2011, Universiteit van Amster-
dam, promotor prof.dr. D. Bonn, 
werkgroep FOM-A-03.

  Amy Elizabeth Shumack, The 
infl uence of electric fi elds and neutral 
particles on the plasma sheath at ITER 
divertor conditions, 22 juni 2011, 

Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr. N.J. Lopes Cardozo 
en prof.dr.ir. D.C. Schram, co-promotor 
dr.ir. G.J. van Rooij, FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen.

  Jurjen Ferdinand Koksma, 
Quantum fi eld theory and decoherence 
in the early universe, 22 juni 2011, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. 
G. ‘t Hooft, co-promotor dr. T. Prokopec, 
werkgroep FOM-U-01.

  Freek Kelkensberg, Capturing 
atomic and electronic motion with 
high harmonic generation light pulses, 
23 juni 2011, Radboud Universiteit 
Nijmegen, promotor prof.dr. M.J.J. 
Vrakking, FOM-instituut AMOLF.

  Andreas Nasioudis, Energy and 
charge control in mass spectrometry 
of synthetic polymers, 23 juni 2011, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. 
R.M.A. Heeren, co-promotor dr. O.F. van 
den Brink, FOM-institituut AMOLF.

  İlhan Yildirim, Transition of 
wire-disturbed cylinder wake fl ow, 
27 juni 2011, Technische Universiteit 
Eindhoven, promotor prof.dr.ir. A.A. 
van Steenhoven, co-promotor dr.ir. 
C.C.M. Rindt, werkgroep FOM-E-14.

  Wing Kiu Siu, Probing molecular 
dynamics using novel light sources, 
27 juni 2011, Radboud Universiteit 
Nijmegen, promotor prof.dr. M.J.J. 
Vrakking, FOM-instituut AMOLF.

  Hakki Ergün Cekli, How to stir 
turbulence, 29 juni 2011, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotoren 
prof.dr.ir. W. van de Water en prof.dr.ir. 
G.J.F. van Heijst, werkgroep FOM-E-16.

  Richard Stevens, Rayleigh-Bénard 
turbulence, 30 juni 2011, Universiteit 
Twente, promotoren prof.dr. D. Lohse 
en prof.dr. H.J.H. Clercx, werkgroep 
FOM-T-03.
The Dutch Railway company has made a 
signifi cant contribution to the realization of 
this thesis. 

  Marko Spasenović, Surface plasmon 
polaritons and light at interfaces: 
propagating and evanescent waves, 
30 juni 2011, Universiteit Twente, 
promotor prof.dr. L. Kuipers, FOM- 
instituut AMOLF.

  Juequan Chen, Characterization of 
EUV induced contamination on multi-
layer optics, 1 juli 2011, Universiteit 
Twente, promotor prof.dr. F. Bijkerk, 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen.

  Stefanos Katmadas, Extremal black 
holes in N = 2 Supergravity, 4 juli 2011, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. 
B.Q.P.J. de Wit, werkgroep FOM-U-29.

  Alex Koutsman, On the road to 
supersymmetry with ATLAS, 5 juli 
2011, Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotor prof.dr. N. de Groot, co-pro-
motor dr. W. Verkerke, FOM-instituut 
voor subatomaire fysica Nikhef. 

  Vincenzo Castaldo, High resolution 
scanning ion microscopy, 6 juli 2011, 
Technische Universiteit Delft, promotor 
prof.dr.ir. P. Kruit, werkgroep FOM-D-22.
The greatest puzzle of physics, at the 
moment, is not the dark energy, or the 
Higgs boson, or any other exotic entity, but 
the second law of thermodynamics. 

  Ernst Jan Ruben Vesseur, Electron 
beam imaging and spectroscopy of 
plasmonic nanoantenna resonances, 
6 juli 2011, Universiteit Utrecht, 
promotor prof.dr. A. Polman, FOM-
instituut AMOLF.

  Anne Lisa Wolf, Frequency comb 
spectroscopy on trapped calcium ions, 
7 juli 2011, Vrije Universiteit Amster-
dam, promotoren prof.dr. W.M.G. 
Ubachs en prof.dr. K.S.E. Eikema, 
co-promotor dr. S. van den Berg, 
werkgroep FOM-V-15. 
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“We hebben een Italiaans ontwerp voor seismische 
demping geadopteerd, tot leven gebracht en helpen 
verbeteren. Het is één van de kunststukjes van de 
groep van VU-hoogleraar en op het Nikhef werkzame 
prof.dr. Jo van den Brand, die erin geslaagd is 
FOM-Nikhef tot partner van de European Gravitational 
Observatory (EGO) te maken”, zegt drs. Eric Hennes. 
EGO beheert de Virgo-detector, een interferometer 
met armlengtes van drie kilometer bij Pisa. Daarmee 
proberen Italiaanse, Franse en Nederlandse weten-
schappers zwaartekrachtgolven uit de kosmos te 
meten, afkomstig van bijvoorbeeld roterende 
neutronensterren of botsende zwarte gaten, die 
trillingen in de ruimtetijd veroorzaken. 

Hennes is fysicus en – zoals hij zelf zegt – ‘rekenaar 
aan systemen’ binnen de Virgo-groep op Nikhef, die 
ruim twintig collega’s sterk is. “We leveren als team 
een prestatie”, benadrukt Hennes. Hij legt het belang 
uit: “De detectie van gravitatiegolven is waarschijnlijk 
goed voor de Nobelprijs; ze zijn door Einstein 
voorspeld, maar nooit gemeten. Een beetje zoals dat 
ook voor het Higgsdeeltje geldt. De interferometer 
wordt alsmaar gevoeliger. De komende upgrade, 
Advanced Virgo, is over drie jaar klaar. Daarmee moet 
het lukken.”

Met de ontwikkeling van seismische isolatoren, 
elektronische en optische sensor-systemen en grote 
koudevallen ter verbetering van het vacuüm levert 
Nikhef belangrijke bijdragen aan de verbetering van 
Virgo. Gravitatiegolven zijn extreem zwak, zodat de 
interferometer optimaal gevoelig moet zijn. Seismi-
sche trillingen mogen de detectie niet verstoren. Bij 
Virgo is hiervoor tien jaar geleden een uniek systeem 
ontwikkeld, de superattenuator, waarin magnetische 
anti-veren worden toegepast. De Italiaanse fysici, 
Riccardo de Salvo en Alessandro Bertolini, ontwikkel-
den een compacter en beter alternatief, de geometric 
anti-spring (GAS). Nikhef, inmiddels verantwoordelijk 
voor de isolatie van optische tafels (benches) nam het 

ontwerp vorig jaar onder zijn hoede en past het toe 
op Virgo’s external input bench. Hennes lacht: “We 
hebben ons in no time de kennis eigen gemaakt. 
Overigens werkt Bertolini per 1 september op het 
Nikhef. Jo van den Brand heeft hem warm gemaakt 
voor ons project.”

Wat maakt het dempings-
systeem zo bijzonder? 
Hennes legt uit: “Een 
constructie van horizon-
tale en verticale mechani-
sche oscillatoren. De 
verticale demping komt 
tot stand via drie kransen 
van GAS-bladveren. Zij 
zorgen ervoor dat de bench 
heel gemakkelijk op en 
neer kan bewegen. Dit 
geheel staat op drie 
inverted pendula; dat zijn 
als het ware drie 
bezemstelen, die net 
niet omvallen dankzij 
veren aan de onderkant. 
De bench kan dus ook 
horizontaal vrij bewegen. Het systeem als geheel 
heeft dan ook zeer lage resonantiefreqenties in alle 
richtingen (~ 150-300 mHz). Grondtrillingen boven 
10 Hz dringen daarom vrijwel niet door tot het 
optische systeem, want ze worden honderd tot 
duizend keer verzwakt. Fysici kennen dit principe als 
passieve isolatie. Met actieve isolatie bereik je zo’n 
sterke demping niet. Het spreekt overigens voor zich 
dat het geheel zeer precies moet worden uitgelijnd.”

In de cleanroom demonstreert Hennes hoe de bench 
beweegt: “Ik heb aan mijn collega gevraagd of ik er 
een duwtje tegen mocht geven.” Uit metingen bleek 
dat bij 15 Hz een piek optrad. Die werd veroorzaakt 
door de resonantie tussen de tafel en het onderstel. 

“Dat is opgelost met magneten die de trillingsenergie 
opslokken, één van onze verbeteringen”, zegt Hennes. 
Rond 1 november wordt het eerste Nikhef isolatie-
systeem in Pisa geïnstalleerd. Inmiddels is gestart 
met de ontwikkeling en bouw van prototypes voor 
de isolatie van nog eens vijf benches, maar nu in 
vacuüm en nog eens honderd maal ‘stiller’. Die 
worden in 2013 geïnstalleerd. Hennes veronderstelt 
dat er meer toepassingen te bedenken zijn. Eerst telt 
de korte termijn: “Als de gevoeligheid weer een factor 
tien groter is, kun je een factor tien verder de kosmos 
in kijken. En dat betekent: duizend maal zoveel kans 
op het detecteren van gravitatiegolven.” (AvS) 

Laagfrequente seismische trillingen 
isoleren voor Advanced Virgo
FOM-Nikhef verbetert detector van gravitatiegolven

Eric Hennes 
bij de bench in 
de cleanroom.

Zij-aanzicht van het seismisch isolatiesysteen voor de Virgo’s external input bench. 
Links is een van de drie inverted pendulum-poten te zien. De zwarte bovenrand is een 
glimp van de bench. Met de aangesloten meet- en regelelektronica wordt de tafel tegen 
laag-frequente grondbewegingen beschermd. Inzet: tekening van een GAS-fi lter, 
bestaande uit acht bladveren. 
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On offer: 
beautiful graffi ti canvases 
from the FOM 65 party

FOM website
FOM has worked hard over the past year on the content of the English 
web pages. Please do not hesitate to contact us with any questions you 
may have, or if you require an explanation about anything in English.  

Each trainee researcher at FOM is given a period of 
four years to gain their PhD. Experience has taught 
that trainee researchers really do need this time and 
sometimes even longer still. However, there are also 
exceptions to the rule. Take, for example, FOM 
trainee researcher Dr Richard Stevens. He gained his 
PhD on 30 June 2011 within just three years and 
three months with an excellent thesis based on no 
less than 14 publications. A unique achievement! He 
is very modest about this and puts it down to a 
combination of working very hard, good supervision 
and above all else considerable pleasure in doing 
the research. 

Stevens was serious about his career in physics right 
from the start. He graduated cum laude in technical 
physics at the University of Twente and was awarded 
top marks for his fi nal dissertation. For his Masters 
research he even received the Shell Masters Prize 
2008. “Doing a PhD was the next logical step for me. 
Fortunately, I could join the research group Physics of 
Fluids of Prof. Detlef Lohse in Twente and the 
Turbulence and Vortex Dynamics group of Prof. 
Herman Clercx and Prof. GertJan van Heijst in 
Eindhoven. Within these groups I did research into 
heat transport in a rotating convection. In Twente we 
carried out simulations and in Eindhoven we did the 
experiments.” His PhD yielded no less than 14 
publications, including four in Physical Review 
Letters. Even though Stevens has already gained his 
PhD, he will still complete the four-year period so 
that he can conclude current research projects and 
publish more articles. “After that I want to take a 
closer look at possibilities for a post-doc abroad and 
then preferably one in the United States.” (MV) 
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Tips for 
completing a PhD 
within four years 

• The trainee 
researcher and the 
FOM workgroup leader 
together draw up a 
research plan for 
completing the PhD 
within four years.

• The trainee researcher and the FOM workgroup 
leader ensure that the research plan is regularly 
discussed, evaluated and, if necessary, adjusted. 

• The trainee researcher and the FOM workgroup 
leader hold a formal planning and evaluation 
meeting each year. 

• If the research is not proceeding according to 
plan then the trainee researcher informs his or 
her FOM workgroup leader about this in good 
time. 

• The trainee researcher follows the FOM training 
course ‘Taking Charge of you PhD project’ 
(compulsory). 

And if the trainee researcher does gain a 
PhD within four years? Then FOM offers the 
researcher the opportunity to complete the 
contract period and to remain in FOM’s 
employment for the full four-year period. 
If the PhD thesis has been completed then 
additional research possibilities are sought in 
consultation with the workgroup leader. 

FOM also believes it is important for trainee 
researchers to consider their future employment 
during the four-year PhD period. That way as 
soon as they have completed their PhDs, they can 
move on to a position at a research institute or in 
the commercial sector. FOM tries to contribute to 
this process by offering the ‘Business Orientation 
Week’ and the training course ‘Career Planning’. 
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Each year about 80 researchers employed 
by FOM gain their PhDs. FOM tries to 
ensure that trainee researchers gain their 
PhD within four years and fi nd a job with 
a new employer immediately afterwards. 
Under exceptional circumstances this 
limit can be deviated from and then an 
extension is possible. Examples are an 
illness, pregnancy, the relocation of an 
experiment or the loss of a supervisor. 
However, this should be the exception 
rather than the rule. Together with his 
or her workgroup leader, the trainee 
researcher is responsible for ensuring 
that the PhD research is completed within 
four years. That is good for the trainee researcher, 
as he or she can then quickly make a following 
career move. It is also good for FOM. Extensions 
cost FOM money that could otherwise be spent on 
other PhD and postdoc positions. 

FOM Director Wim van Saarloos has a strong 
personal interest in improving the effi ciency of 
the PhD programme for FOM’s trainee researchers 
and brought the subject up during his tour of all 
universities last year. The theme was also 
extensively discussed during the ‘FOM Monday 
evening’ (a meeting for the workgroup leaders) at 
the Physics@FOM Veldhoven congress this year. 
“Eventually, FOM will set up a special taskforce 
made up of practising scientists. We want to 
allow the scientifi c fi eld to advise us on a number 
of organisational and personnel issues and we 
also hope that this taskforce will submit creative 
ideas to the Executive Board of FOM so that 
unnecessary extensions to PhD contracts can be 
prevented”, says Van Saarloos. He hopes that the 
proposals put forward by the taskforce will be 
such that the majority of PhD researchers 
complete their thesis within four years. Bargain-
ing with the quality requirements is not an 
option. “We are fully aware that it is a complex 
system with confl icting interests, but hope we 
can come up with good ideas and solutions that 
are in the interests of the trainee researcher, the 
workgroup leader and FOM.” 
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Fast FOM trainee researcher gains PhD 
in three years and three months 

A closer look at FOM’s PhD policy

Dr. 
Richard 
Stevens

Like 
us on 

Facebook

Follow 
us on 

Twitter

On Saturday 16 April 2011, the dazzling FOM 65 
Party was held at the Westergasfabriek in 
Amsterdam. A superb party to commemorate 
the 65th anniversary of the FOM Foundation. 
During the evening’s celebrations, there was 
plenty of food and drink but a lot of dancing as 
well. FOM staff and their partners could also 
enjoy dance workshops, smoking a water pipe, 
a geography quiz and last but not least, a 
graffi ti workshop. This workshop, in which 
many of the guests took part, produced 
beautiful works of art. FOM still has two 
of these works available and parts of the large 
one (see photos), and it would be great if these 
could fi nd a suitable spot at a research group, 
department or in somebody’s home. Are you 
interested in one of these canvases? Then 
send an e-mail to info@fom.nl stating which 
canvas you are interested in and we will 
contact you.  
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FOM offers all its staff (and their 
partners) the opportunity to participate 
in the ‘NIPED PreventieKompas’. The 
PreventieKompas is a health test in the 
form of a questionnaire that is 
completed online to obtain an overall 
picture of your state of health even 
before you show any symptoms. 

Using the answers given, the Preventie-
Kompas compiles a personal health 
plan for you with recommendations for 
concrete actions you can take to 
improve your health. The Preventie-
Kompas also determines if additional 
measurements are needed such as 
measurements of your blood pressure 
and laboratory tests. If you participate, 
you are free to decide how you will use 
the recommendations and whether or 
not any additional measurements will 
be performed. Participating is a simple 
way of working on your health before 
any symptoms arise.

Free of charge

Participation in the PreventieKompas 
(and the costs of a PreventieBox and 
additional measurements if required) 
is free for FOM staff. Partners of FOM 
staff can also participate in the 
PreventieKompas at FOM’s expense 
(except for the costs of the Preventie-
Box and additional measurements if 
required). 

Privacy guaranteed

FOM wants to encourage all employees 
to participate in the PreventieKompas. 
Privacy is completely guaranteed 
because the PreventieKompas complies 
with the Dutch standard for securing 
information in healthcare institutions 
(NEN 7510). Health data can only be seen 
by the participant. These data are 
therefore not supplied to FOM or any 
other party. Furthermore, FOM has 
agreed with NIPED that as the employer, 
we will not receive any company reports 

containing health data at a group level 
(this is in contrast to the information on 
page 16 of the brochure).

Make quick work of your health!

At the start of September, all FOM staff 
received a letter from FOM with a 
brochure about the NIPED Preventie-
Kompas. Shortly afterwards they also 
received a letter containing their 
personal voucher code so that they 
can participate in the health test on 
the website www.preventiekompas.
nl. The voucher code is only valid for 
a limited period. You can offi cially use 
it until 15 October 2011. However, at 
request the deadline has been 
extended by two weeks. You can now 
use the voucher code until 1 November 
2011. So please make quick work of 
your health!

Further 
information

For further information please take 
a look at www.niped.nl. 
You can pose any questions to NIPED 
via info@preventiekompas.nl. 
FOM-related questions can be sent 
to NIPED@fom.nl.  
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Since February 2011, Dr Astrid van der 
Horst has been chair of the Central 
Works Council (COR) of FOM. She is 
currently working as a postdoc at the 
VU University Amsterdam, where she 
is using atomic force microscopy to 
investigate the self-organisation of the 
protein elastin. However, she has a 
long history at FOM: she fi rst entered 
employment at FOM in 1994 when she 
did a student internship at Nikhef. She 
then did her PhD research at AMOLF, 
where she was already working as a 
technician. In this FOM expres we hold 
an in-depth interview with council 
chair Astrid. 

We asked Astrid to summarise in two 
sentences why she thinks the COR 
council is important, and she was very 
clear: “ I believe that not just the 
employer, but also the employees must 
contribute to a good working climate. 
And that not only applies to the big 
issues but to the small details as well.”

Representation

Astrid experienced just how different 
things can be during her three-year 
stay in Canada. Postdocs there do not 
have a national centralised labour 
agreement as they do here. At each 
university postdocs have to organise 
themselves into a trade union and if 
there are enough participants they can 

negotiate a labour agreement. “There 
was no labour agreement at my 
university, which meant that the 
postdoc’s salary, and also things like 
health insurance and whether 
pregnancy leave was paid, depended 
upon the good will of the principal 
investigator from whose grant the 
postdoc position was paid. Fortunately, 
my project leader was aware of the 
importance of good benefi ts and paid 
for my health insurance.” However, 
that could not be taken for granted: the 
university did not want to make 
offering health insurance compulsory, 
even though the conditions of some 
grants precluded spending money on 
such secondary employment benefi ts if 
it was not required. “It was very 
strange going to work somewhere 
where I was not represented, where I 
had no voice. Since then I have valued 
employee representation far more”, 
said Astrid.

Chair

During the new COR’s fi rst meeting, the 
chair and secretary are chosen 
according to the Purmer-heemraad 
method, in which candidates are 
nominated by other members during 
an anonymous voting round. It 
sometimes comes as a surprise to the 
candidate to hear this confi dence 
voiced out loud. Sometimes a person is 
elected who had not planned to put 
themselves forward as a candidate. 
“I had thought about whether I wanted 
to be chair or not, should I be nomina-
ted”, said Astrid, “but we had to decide 
who we thought was suitable based on 
just a single introduction weekend! 
I found it diffi cult to assess people 
whom I had never previously seen in 
such a short time. After all, you are 
primarily busy with just getting to 
know each other.”

Although Astrid had some previous 
experience of meetings, it took time 
to get used to being elected chair and 
then chairing an offi cial meeting 
straight away: “It was completely 
different from the work meetings I was 
used to. Following what was being said 
in the meeting and at the same time 
leading it and keeping an eye on the 
clock, considering whether we had 
time for further discussion or whether 
we needed to move on, was a conside-
rable challenge.”

Satisfaction

Astrid did not have any immediate 
expectations when she started in 
February as an inexperienced member 
of the COR, in a group made up of old 
hands and complete novices. “The 
work is just so different from my 
normal activities as a postdoc and I 
now see FOM from a completely 
different perspective. It has been a real 
pleasure to witness the growth of the 
group and how we have become 
integrated as a team. I’m also quite 
surprised about just how much I like 
it!”

Astrid really enjoys the process of 
becoming familiarised with a plan, 
thinking about what it implies for the 
employees and seeing whether it can 
be improved. “If, in my view, that 
process eventually leads to a better 
plan then I experience an enormous 
sense of satisfaction. And of course as 
the chair, I’m pleased when a meeting 
that goes well also fi nishes on time.”

Further information about 
Astrid van der Horst and other 
COR members can be found at 
www.fom.nl/cor or 
www.fom.nl/centralworkscouncil.  

Take part in the NIPED PreventieKompas

Astrid van 
der Horst, 
favourite 
physical 
constant: 
kB, 1.38 × 
10−23.
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Astrid van der Horst, Chair of the COR 
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Building on the success of the two 
previous editions of the Young 
Scientists’ Day, FOM is organising this 
event again on Friday 2 December 
2011. Both FOM PhDs and FOM 
postdocs are invited to attend this 
year. The event will be held at the 
former Olympic Stadium in Amster-
dam. Participation is free of charge.

Participants can look forward to an 
interactive programme, aimed at 
developing and acquiring the personal 
skills and knowledge needed to 
successfully complete a PhD and 
embark upon a professional career. 
Besides workshops, former FOM 
employees have been invited to come 
and talk about their careers. 
All FOM postdocs and PhDs will receive 
an invitation detailing the programme 
in October. For further information 
see www.fom.nl/ysd.  
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 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.
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Pieter Kruit begon zijn carrière als 
FOM-promovendus aan de Universiteit 
van Amsterdam en bij FOM-instituut 
AMOLF, waar hij onderzoek deed naar 
multifotonionisatie van edelgas-
atomen. Daarna kreeg hij een onder-
zoekspositie aan de Universiteit van 
Pennsylvania, Philadelphia. Sinds 
1989 leidt hij de groep ‘Deeltjesoptica’ 
aan de Technische Universiteit Delft. 
Kruit is auteur van meer dan 160 
publicaties in peer-reviewed tijdschrif-
ten en heeft maar liefst 46 octrooien 
op zijn naam staan.

Binnen FOM is Kruit werk-
groepleider en programma-
leider van het Industrial 
Partnership Progamme 
‘Microscopy and modifi cation 
of nano-structures with 
focused electron and ion 
beams’. Ook geeft hij mede 
leiding aan het grote FOM-
programma ‘Physics for 
Technology’. De jury onder 
leiding van Joop Sistermans (voorzitter 
van de Adviesraad voor het Weten-
schaps- en Technologiebeleid), is onder 

de indruk van de resultaten: “Er zijn 
diverse technie ken ontwikkeld die 
veelbelovend zijn voor toepassingen 
in de elektronenmicroscopen van de 
toekomst.” Zijn toepassingsgerichte 
onderzoek heeft daarnaast geleid tot 
inten sieve samenwerkingsrelaties met 
onder andere Shell, Leica, IBM, TNO, 
ASML, Philips, FEI en Mapper. De jury 
oordeelt: “Kruit heeft een indrukwek-
kend trackrecord opgebouwd op het 
gebied van benutting van wetenschap-
pelijke kennis en heeft zowel ‘de ogen’ 

verbeterd 
waarmee we 
naar de 
nano-wereld 
kijken als ook 
de ‘handen’ 
om die wereld 
te manipu-
leren.”  

Winnaar van de 
FOM Valorisatieprijs 2011, 
prof.dr.ir. Pieter Kruit.

Silke Diedenhofen 
wint FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 
2011 ter waarde van 5.000 euro gaat 
naar dr. Silke Diedenhofen van het 
FOM-instituut AMOLF. De jury vindt 
het opvallend hoe creatief zij haar 
werk op het gebied van nanodraden 
weet te vertalen naar een bredere 
markt. 

Diedenhofen promoveerde binnen 
de FOM-AMOLF groep ‘Nanowire 
Photonics’ op de Philips-campus in 
Eindhoven. Zij heeft zich gericht op de 
voortplanting van licht in ensembles 
van nanodraden. In haar uitgebreide 
valorisatiehoofdstuk beschrijft 
Diedenhofen mogelijke toepassingen 
hiervan, zoals de verbetering van 
bestaande zonnecellen en een nieuw 
type zonnecel. “Diedenhofen heeft 
goed ‘out of the box’ gedacht en 
toepassingen in verschillende gebieden 
geïdentifi ceerd. Deze toepassingen zijn 
verbonden met brede maatschappe-
lijke problemen en hebben potentieel 
voor algemene markttoepassingen”, 

aldus de jury.   

FOM Valorisatie Prijs

De FOM Valorisatie Prijs is door FOM 
ingesteld om kennisbenutting van 
fysisch onderzoek te stimuleren. 
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan 
een Nederlandse onderzoeker (of groep 
van onderzoekers) in de fysica die erin 
geslaagd is resultaten uit het eigen 
onderzoek op succesvolle wijze tot 
nut voor de maatschappij te maken.  

FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs

FOM moedigt promovendi aan om een 
apart hoofdstuk in hun proefschrift te 
wijden aan valorisatieaspecten van 
hun promotieonderzoek. Het gaat 
dan om zaken als ‘voor wie (binnen 
en buiten de academia) en waarom 
zouden de resultaten van uw onder-
zoek van belang kunnen zijn; zijn 
er lange termijn toepassingen van 
uw werk denkbaar?’ 
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FOM Valorisatie Prijs naar Pieter Kruit
FOM heeft de FOM Valorisatie Prijs 2011 begin september toegekend aan prof.
dr.ir. Pieter Kruit. Hij krijgt deze prijs ter waarde van 250.000 euro voor zijn 
onderzoek op het gebied van elektronen- en ionenoptiek en zijn actieve rol bij 
het benutten van deze kennis in een industriële context. “Kruit staat bekend als 
iemand die als geen ander de eigenschappen van een ‘harde’ weten schapper 
met die van een échte ingenieur in zich verenigt”, aldus de jury.

orzitterzitter
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Winnaar van deWinnaar van de

De uitreiking van de FOM 
Valorisatie Prijs 2011 en de 
FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 
2011 vindt plaats op 17 januari 2012 
op het congres Physics@FOM 
Veldhoven. 

Kijk voor meer informatie op 
www.fom.nl/prijzen

Dr. Silke 
Diedenhofen, 
winnaar van de 
FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs 
2011.
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Register now!
 Registration deadline: 

 18 November 2011

  Physics@FOM Veldhoven
 17 & 18 January 2012
 NH Koningshof, Veldhoven
 www.fom.nl/veldhoven
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