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Een kijkje in de keuken van het 
bedrijfsleven tijdens Physics with Industry

Vijf fysische problemen, vijf dagen en vijftig deelnemers. 
Dat zijn de ingrediënten van de workshop Physics with 
Industry, die van 17 tot 21 oktober plaatsvond in het 
Lorentz Center in Leiden. Academische wetenschappers 
laten hun eigen onderzoek even voor wat het is en gaan 
een week fulltime aan de slag met een probleem uit het 
bedrijfsleven. Of het nou om voedingsmiddelen of 
elektronenmicroscopen gaat, met een groep gemotiveerde 
natuurkundigen kom je een heel eind.

Al kletsend druppelen de deelnemers van Physics with 
Industry de zaal binnen. In de ene hand een mok van het 
Lorentz Center, in de andere een kladblok of laptop. 
Het Lorentz Center lijkt hun tweede huis te zijn geworden. 
Hier hebben ze een week lang in een groep van tien 
onderzoekers aan een fysische casus gewerkt. Kleine ogen 
en af en toe een gaap verraden dat het een intensieve week 
was. Maar het einde is in zicht, over een paar minuten 
beginnen de eindpresentaties. 

Lees verder op pagina 5.  

De Stichting FOM heeft eind november 
in totaal 10,4 miljoen euro toegekend 
aan vijf nieuwe onderzoeksprogram-
ma’s. De onderzoeksgroepen gaan 
werken aan gebieden waarop de 
Nederlandse natuurkunde internatio-
naal uitblinkt en waarvan het weten-
schappelijk en maatschappelijk belang 
duidelijk aanwezig is. De Vrije 
FOM-programma’s verenigen de beste 
onderzoeksgroepen op hun terrein 
in Nederland. In elk onderzoekspro-
gramma bundelen dé specialisten 

van de verschillende Nederlandse 
kennisinstellingen hun krachten. 

De vijf gehonoreerde programma’s zijn 
de winnaars in een zware competitie 
die afgelopen voorjaar startte met 
veertien ingediende aanvragen voor 
Vrije FOM-programma’s. Op basis van 
mondelinge presentaties, adviezen 
van commissies en een scherpe 
beoordeling door internationale 
experts van de wetenschappelijke 
kwaliteit van de aanvragen, heeft 

het bestuur van FOM de hoogst 
eindigende aanvragen beloond met 
de door hen gevraagde middelen.

Toegekende programma’s

Een overzicht van de vijf toegekende 
programma’s met de bijbehorende 
programmaleiders: 
• Topologische materialen geven 

nieuwe draai aan elektronica, 
prof.dr. Mark Golden.

• Een kijkje in de levende cel, 
dr.ir. John van Noort.

• Quantumdynamica van 
mechanische systemen: 
een nieuwe kruisbestuiving, 
prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp.

• Barrières in het brein: de moleculaire 
fysica van leren en het geheugen, 
dr.ir. Erwin Peterman.

• Licht roeren, prof.dr. Willem Vos.

Kijk voor meer informatie over de vijf 
gehonoreerde FOM-programma’s op 
www.fom.nl/vrijeprogrammas.  

Dr. Klaas-Jan Tielrooij heeft de FOM Natuurkunde Proef-
schrift Prijs 2011 toegekend gekregen. Hij ontvangt deze 
prijs ter waarde van 10.000 euro voor zijn onderzoek naar 
de eigenschappen van water in de buurt van ionen. 
De beoordelingscommissie was van mening dat het proef-
schrift hoogstaand en zeer relevant onderzoek bevat dat op 
uitstekende en indrukwekkende wijze gepresenteerd is. 

Tijdens zijn promotieonderzoek heeft Tielrooij twee nieuwe en 
geavanceerde spectroscopische lasertechnieken gebruikt en zelf 
verder ontwikkeld om de beweging van watermoleculen te 
kunnen bestuderen. De commissie was onder de indruk van de 
uitstekende onderzoeksvragen die Tielrooij zichzelf heeft 
gesteld: “Door het stellen van de juiste vragen en het uitvoeren 

van de juiste metingen heeft hij een 
enorme vooruitgang weten te boeken. 
Eén van zijn belangrijkste resultaten is 

de ontdekking dat water zich verschillend gedraagt in de buurt van een positief of 
negatief ion. Hiermee is de winnaar van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 
erin geslaagd om met zijn promotieonderzoek onze manier van denken over de 
effecten van oplossingen in water te veranderen.”  

Vervolg artikel op pagina 7.

Uitreiking prijzen 
op Physics@FOM 
Veldhoven 2012

Op dinsdag 17 januari 
2012 worden zowel de 
Minerva-Prijs 2011 als 
de FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs 2011 
uitgereikt tijdens het 
congres Physics@FOM 
Veldhoven. Op dat moment 
zullen ook de FOM 
Valorisatie Prijs 2011 aan 
prof.dr.ir. Pieter Kruit en de 
FOM Valorisatiehoofdstuk 
Prijs 2011 dr. Silke 
Diedenhofen worden 
uitgereikt. Alle vier de 
prijswinnaars zullen op het 
Veldhoven-congres een 
voordracht houden.  

De workshopdeelnemers zijn voor hun 
casus voor Unilever in de weer met een 
ballon en tandenstokers. 

Dr. Klaas-Jan Tielrooij. 

8

Onderzoekers storten zich op een 
natuurkundig probleem uit de industrie

Vijf nieuwe FOM-programma’s van start

De Minerva-Prijs 2011 is toegekend 
aan FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Maria Loi, werkzaam aan 
de Rijksuniversiteit Groningen. 
Zij ontvangt deze prijs ter waarde 
van 5.000 euro voor haar artikel over 
een nieuwe ontdekking voor het 
gebruik van koolstof nanobuisjes 
voor opto-elektronische nanodevi-
ces met de titel ‘Encapsulation of 
conjugated oligomers in single-
walled carbon nanotubes: towards 
nanohybrids for photonic devices’. 
De FOm/v-adviescommissie was zeer onder de 
indruk van de kwaliteit van haar artikel dat Loi 
vorig jaar in Advanced Materials publiceerde. 
De tweejaarlijkse Minerva-Prijs beloont de beste 
wetenschappelijke publicatie van een vrouwelijke 
onderzoeker over een natuurkundig onderwerp in 
de afgelopen twee jaar. 

Op pagina 8 kunt u meer lezen over Maria Loi in 
de rubriek Women in Physics.  
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Klaas-Jan Tielrooij wint FOM 
Natuurkunde Proefschrift Prijs 2011

Minerva-Prijs 2011 
voor Maria 

Antonietta Loi

Prof.dr. Maria Loi.
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Het tegendeel aantonen van wat je 
zoekt: dat overkwam Saul Perlmutter 
en het team van Adam Riess en Brian 
Schmidt, de winnaars van de Nobel-
prijs voor de Natuurkunde 2011. In 
1998 ontdekten zij vrijwel tegelijk dat 
het universum versneld uitdijt. En dat 
terwijl ze juist wilden bewijzen dat de 
expansie van het universum ooit tot 
stilstand zal komen.

Einstein was één van de eersten die 
opmerkte dat er iets vreemds aan de 
hand was met ons universum. Volgens 
zijn algemene relativiteitstheorie zou 
het heelal ofwel moeten expanderen, 
ofwel ineen moeten klappen. Dat kon 
niet kloppen, dacht hij. Om die 
ongewenste kosmische grootteveran-
dering te stoppen, voerde hij een 
zogeheten kosmische constante in: een 
correctiefactor die de expansie van het 
heelal zou stoppen, zodat er een 
statisch universum resulteerde. 

De huidige Nobellaureaten probeerden 
die kosmische constante te meten. 
“Maar”, zegt Adam Riess, “het teken dat 
we vonden voor die constante was 
fout.” “Het duurde vier maanden 
voordat ik zeker wist dat het geen 
artefact was”, zegt zijn concurrent Saul 
Perlmutter, die vrijwel tegelijk 
eenzelfde soort waarnemingen had 
gedaan aan de helderheid van 
supernova’s op vijf miljard lichtjaar 
afstand.

Concurrentie bevordert 
acceptatie

Want het was een echte race die beide 
onderzoeksgroepen tegen elkaar 
hielden. Wie zou als eerste de meest 
ver weggelegen supernova ontdekken 
en aan de hand daarvan de expansie-
vertraging bepalen? Uiteindelijk 
publiceerden ze binnen zes weken van 
elkaar hetzelfde resultaat. En omdat ze 
als verbeten concurrenten bekend 
stonden, werden hun onverwachte 

vondsten vrijwel meteen geaccepteerd 
door de natuurkundige gemeenschap.
Die acceptatie lag niet voor de hand. 
Want het feit dat de uitdijing van het 
universum steeds sneller gaat (en niet 
zoals gedacht steeds langzamer), impli-
ceert dat er een nog onbekende energie 
moet zijn, ‘donkere energie’. En geen 
klein beetje. Van het universum zoals 
we het nu kennen, bestaat maar liefst 
75 procent uit die donkere energie, die 
alle hemellichamen steeds sneller uit 
elkaar duwt.

Licht op donkere energie

“De vraag waar die donkere energie uit 
bestaat, is nog steeds één van de 
belangrijkste problemen binnen de 
hoge-energiefysica”, zegt dr. Marieke 
Postma van het FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef. “In die 
dertien jaar sinds de ontdekking van 
de Nobellaureaten hebben we zeker 
niet stilgezeten. Meerdere experimen-
ten hebben aangetoond dat die 

versnelde uitdijing inderdaad gaande 
is, maar een goede verklaring hebben 
we nog niet gevonden. We nemen aan 
dat donkere energie daarvoor verant-
woordelijk is. Maar waar die uit 
bestaat? Men denkt dat het iets te 
maken moet hebben met vacuümener-
gie. Als je het quantummechanisch 
bekijkt, is het vacuüm niet leeg. Er 
kunnen deeltjes in ontstaan, die na 
hele korte tijd ook weer verdwijnen. Op 
de achterkant van een bierviltje kun je 
uitrekenen hoe groot de energie die zo 
wordt opgewekt, zou moeten zijn. Als 
je uitgaat van deeltjes met alle 
bekende energieën tot aan de Planck-
schaal en die simpelweg optelt, kom je 
op een antwoord dat een factor tien tot 
macht honderdtwintig keer te groot is. 
Daar hebben we nog genoeg werk te 
doen!” 

Hoe ziet de volgende doorbraak op dit 
gebied er nu uit? Het blijft lang stil. 
Dan zegt Postma: “Ik ben een theoreet. 
Dus ik hoop en verwacht dat we in de 
theorie tot een nieuw inzicht zullen 
komen en dat we dat vervolgens 
experimenteel kunnen testen.” Dan 
wordt ook defi nitief bekend of Einstein 
slechts een foutje had gemaakt in het 
teken, ook al introduceerde hij de 
kosmologische constante om een 
verkeerde reden. (SK) 
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In de hal van het FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef is een 
merkwaardige plastic buis verschenen 
die vanaf de begane grond doorloopt tot 
bijna aan het dak van het drie verdie-
pingen hoge gebouw. De transparante 
buis is gevuld met water. Van een 
afstand is er eigenlijk niet veel aan te 
zien. Pas wanneer je dichterbij komt 
zie je dat er in het water kleine 
langwerpige structuurtjes zweven die 
met dunne draden aan elkaar vast 
zitten. Samen vormen ze een schaal-
model van een DOM-toren in KM3NeT. 

KM3NeT

KM3NeT is een toekomstige neutrinote-
lescoop in aanbouw die - evenals zijn 
kleinere voorganger Antares - op de 
bodem van de Middellandse Zee op een 
diepte van drie tot vijf kilometer komt. 
Met de telescoop gaan duizenden 
onderzoekers speuren naar de bronnen 
van de vele miljoenen neutrino’s die op 
aarde aankomen. Maar astronomie met 
neutrino’s is niet gemakkelijk. Het deeltje is elek-
trisch neutraal en reageert zwak met materie. Met 
die eigenschappen zullen de meeste kosmische 
neutrino’s de detector van een telescoop ongezien 
doorkruisen. Slechts enkelen zullen in een botsing 
met materie een muon produceren, een deeltje dat 
wél elektrisch geladen is en daarom een waarneem-
baar spoor in de telescoop achterlaat. Het spoor van 
het muon wijst terug in de richting waaruit het 
oorspronkelijke neutrino kwam en dus in de richting 
van een mogelijke neutrinobron in het heelal. Omdat 
maar enkele neutrino’s een muon zullen produceren, 
moet het detectievolume van een neutrinotelescoop 
zeer groot zijn om de kans op een reactie van een 
neutrino in de telescoop groter te maken. In KM3NeT 
bestaat het detectievolume daarom uit enkele 
kubieke kilometers zeewater. De sporen van de 

muonen in de telescoop worden 
gemeten met zeer gevoelige licht-
sensoren, verdeeld over het detectie-
volume. Deze lichtsensoren detecteren 
de lichtkegel die een muon in het 
water veroorzaakt.

Op de bodem van de Middellandse Zee

In KM3NeT zijn uiteindelijk ongeveer 400.000 
lichtsensoren over het gehele detectievolume 
verdeeld. Enige tientallen worden ingebouwd in 
zogenaamde Digitale Optische Modules (DOMs), 
ontworpen door de technische afdelingen van 
FOM-Nikhef. Het zijn drukbestendige glazen bollen, 
waarin naast de fotosensoren alle elektronica die 
nodig is om de sensoren uit te lezen is opgeslagen. 
De modules worden in zogenaamde DOM-torens 
gehangen. Dat zijn torens van kunststof kabels met 
een totale hoogte van bijna één kilometer, waarin op 
elke veertig meter een zes meter lange verdieping 
met twee DOMs is aangebracht. Ongeveer driehon-
derd van zulke DOM-torens zullen worden afgezon-
ken op de bodem van de Middellandse Zee en met 
optische vezels met de computers aan de wal worden 

FOM expres is het huisorgaan 
van de Stichting voor 
Fundamenteel Onderzoek 
der Materie. Het verschijnt een 
aantal keer per jaar en is bestemd voor
FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van 
de adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 
(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
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FOM-Nikhef, FOM-Rijnhuizen, Gran Sasso National 
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Nederlands Forensisch Instituut, Nederlands Tijdschrift 
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In de FOM expres gepubliceerde opvattingen en 
meningen vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de redactie en weerspiegelen 
niet noodzakelijk het 
standpunt van het 
bestuur en de directeur 
van FOM.

Hoe driekwart van het heelal kwijtraakte
Nobelprijs voor de Natuurkunde 2011

De Nobellaureaten gebruikten type 1a supernovae om de afstand te bepalen van 
de sterrenstelsels waarin ze explodeerden. De uitkomst was, heel verrassend, de 
waargenomen versnelling van de uitdijing van het heelal.

DOM-toren in het Nikhef

Een verdieping in de DOM-toren met op 
de voorgrond een Digitale Optische Module 

(DOM) met de lichtsensoren.

Het schaalmodel van de DOM-toren 
bij Nikhef. 
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Het bestuurswerk voor FOM heeft hem 
de afgelopen acht jaar ongeveer één 
dag per twee weken gekost, rekent 
Beenakker voor. Dat was welbestede 
tijd. “We vergaderen heel wat af in de 
academische wereld en vaak zie je daar 
later niets van terug: de helft van alle 
plannetjes gaat niet door, of sloeg om 
te beginnen al nergens op. Maar bij 
FOM-vergaderingen ligt dat anders; als 
je achteraf over je schouder kijkt, zie je 
hoe die het natuurkundelandschap 
veranderd hebben.”

Negens en tienen

Die impact heeft wellicht te maken 
met het type bestuurders dat FOM 
rekruteert en de manier waarop de 
vergaderingen werken. Ooit is ervoor 
gekozen FOM niet door beroepsverga-
deraars, maar door de allerbeste 
wetenschappers te laten besturen. 

Van hen wordt een minimum aan tijd 
gevraagd: het FOM-bureau formuleert 
kant-en-klare besluiten, waar de 
bestuursleden in principe alleen maar 
ja of nee op hoeven te zeggen. Een 
goed systeem, vindt Beenakker: “Het 
FOM-bureau behartigt op dagelijkse 
basis de belangen van de Nederlandse 
natuurkunde en doet dat prima. 
Het bestuur heeft als enige taak de 
kwaliteit te bewaken: gaan we linksaf 
of rechtsaf, geven we ons geld uit aan 
plan A of plan B. Je hebt nu eenmaal 
kwaliteit nodig om kwaliteit te 
herkennen: alleen de negens en tienen 
uit de natuurkunde kunnen de negens 
en tienen onder de besluiten onder-
scheiden en alleen zij kunnen met 
gezag uitleggen waarom bepaalde 
beslissingen genomen zijn.”

Chang

Gevraagd welke episode uit zijn 
bestuurscarrière de meeste indruk 
heeft gemaakt, aarzelt Beenakker geen 
moment. Dat was de tijd waarin hij 
een opvolger moest zoeken voor 
oud-FOM-directeur dr. Hans Chang. 
“Wat Steve Jobs was voor Apple, was 
Hans Chang voor FOM: Chang wás 
FOM. De aankondiging van zijn vertrek 
kwam eerder dan verwacht. We waren 
onvoorbereid; sommigen vroegen zich 
zelfs af of FOM zonder Chang wel zou 
kunnen voortbestaan. Ga er dan maar 
eens aanstaan om een opvolger te 
vinden.” Het is toch gelukt. Met dr.ir. 
Wim van Saarloos toverde Beenakker 
een konijn uit de hoge hoed dat 
iedereen verraste, inclusief hemzelf. 
“Geen nieuwe Chang, geen beroeps-
bestuurder en niet iemand die alleen 
op de winkel past, maar een gelouterd 
wetenschapper die in staat is een 
wissel om te gooien als dat nodig is.” 
Beenakker is zeer content met de 
afl oop van zijn missie: “Ik had dit nooit 
zelf kunnen bedenken, maar het is een 
buitengewoon goede keuze gebleken.”

FOM-Projectruimte

Een ander dossier dat de scheidend 
bestuurder na aan het hart ligt, is de 

FOM-Projectruimte. Die subsidieronde 
is volgens hem de poort waardoor 
vers bloed de Nederlandse fysica kan 
binnenstromen: jonge mensen - vaak 
buitenlanders - zonder connecties, 
zonder kennis van hoe de hazen lopen, 
maar wél met een goed idee. “Dáár 
komt de vernieuwing vandaan, dáár 
helpen we toekomstige Nobelprijs-
winnaars met een paar ton op weg.” 
Kom aan de Projectruimte - bijvoor-
beeld omdat er geld moet worden 
vrijgemaakt voor grote programma’s, 
of voor samenwerking met de industrie 
- en je krijgt met Beenakker te maken. 
“Daar ga ik vierkant voor liggen. 
Over mijn lijk.”

Achtjes

Tot nu toe heeft de FOM-Projectruimte 
diverse bestuurlijke modes met glans  
overleefd. Maar nieuwe bedreigingen 
liggen op de loer en Beenakker houdt 
zijn hart vast. “Er waait nu in Den Haag 
een politieke wind waarin excellentie 
niet langer het enige criterium mag 
zijn voor de fi nanciering van funda-
menteel wetenschappelijk onderzoek. 
Doodeng! Mijn grote vrees is dat we nu 
de achten gaan honoreren in plaats 
van de negens en tienen, omdat ze 
beter passen binnen de topsectoren. 
Daarmee zijn we absoluut op de 
verkeerde weg. Begrijp me niet 
verkeerd: als ik college geef en mijn 
studenten halen een acht, ben ik heel 
tevreden. Als Angela Merkel als 
natuurkundige een acht is, maakt dat 
haar niet tot een slecht politica. Aan 
de universiteit en in de maatschappij 
is het prima om voor een acht te gaan. 
Maar niet, ik herhaal niet, in het 
fundamenteel wetenschappelijk onder-
zoek. Daar moeten we uitsluitend de 

negens en tienen honoreren. Waarom? 
Dat is eenvoudig. Jaarlijks is de 
Nederlandse fysica goed voor ongeveer 
drieduizend publicaties. In China zijn 
dat er nu veertigduizend, binnenkort 
waarschijnlijk honderdduizend. 
De enige goede reden waarom wij 
toptalent kunnen blijven aantrekken 
met ons natuurkunde-onderzoek is 
door beter te zijn dan de Chinezen. 
Produceren we dezelfde achtjes als zij, 
dan is van de Nederlandse bijdrage 
aan de fysica binnenkort niet meer 
over dan een druppel in de oceaan. 
Dan kunnen we net zo goed stoppen.”

Toekomst

Beenakker stopt voorlopig als FOM-
bestuurder, maar houdt niet op met 
besturen. Dit jaar trad hij aan als 
panellid bij de European Research 
Council, typisch een gremium waar 
nog rücksichtslos enkel en alleen 
op kwaliteit wordt geselecteerd. Zien 
we hem ooit terug bij FOM, misschien 
in de rol van bestuursvoorzitter, zoals 
zijn vader Jan? “Ach, wie weet wat de 
toekomst brengt.” (MH)  
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Prof.dr. Carlo Beenakker treedt na twee termijnen af als vicevoorzitter van de 
Raad van Bestuur en het Uitvoerend Bestuur van FOM. Voor zijn opvolging zocht 
men een vrouw. Maar het is niet des Beenakkers om concessies te doen aan 
kwaliteit. “Als we geen briljante vrouwelijke kandidaat hadden gevonden, had 
dat nog problemen kunnen geven. Gelukkig bleek prof.dr. Nynke Dekker bereid. 
Aan haar geef ik het stokje vol vertrouwen over.” 

   Prof.dr. Carlo Beenakker.

Op donderdag 24 november organi-
seerde FOM een minisymposium voor 
de Werkgemeenschapscommissies en 
het Uitvoerend Bestuur van FOM. 
Aansluitend op de jaarlijkse najaars-
vergaderingen van de Werkgemeen-
schapscommissies werd gediscussieerd 
over de rol van de commissies bij de 

ontwikkelingen van onderzoekbeleid 
binnen de Stichting FOM. Hiermee gaf 
FOM concreet vorm aan haar voorne-
men, verwoord in het Strategisch Plan 
FOM/N 2010-2015, om met de Werkge-
meenschapscommissies om de tafel te 
gaan zitten en te bekijken of een meer 
proactieve opstelling nodig is voor een 

betere communicatie met het veld en 
voor scherpere ideeën. De eerste 
reacties waren positief en de mini-
conferentie leverde nuttige actie-
punten op, waarover zowel de 
Werkgemeenschapscommissies als het 
Uitvoerend Bestuur zich nu verder 
zullen buigen.  

Afscheidsinterview Carlo Beenakker
“Ik vrees voor een achtjescultuur”

Prof.dr. Carlo Beenakker (1960) is de zoon 
van twee fysici: oud-FOM-voorzitter Jan 
Beenakker en de Italiaanse Elena 
Manaresi. Op zijn beurt geeft hij het 
stokje door: zoon Jan-Willem Beenakker 
hoopt binnenkort in Leiden te promoveren 
op een fysisch/medisch onderwerp.
Beenakker promoveerde in 1984 in Leiden 
op het Instituut-Lorentz en werkte 
vervolgens in de Verenigde Staten en bij 
het Philips NatLab. In 1991 keerde hij 
als hoogleraar terug in Leiden, waar hij 
een onderzoeksgroep opbouwde in de 
theoretische nanofysica.
Beenakker ontving belangrijke onderschei-
dingen, waaronder de NWO Spinoza-
premie in 1999, de AKZO Nobel Science 
Award in 2006 en een ERC Advanced 
Grant in 2009. Acht jaar lang was 
Beenakker lid van zowel de Raad van 
Bestuur als het Uitvoerend Bestuur van 
FOM, tevens het Gebiedsbestuur 
Natuurkunde van NWO, de laatste jaren 
als vicevoorzitter. 

Wie is Carlo Beenakker?

verbonden. De Middellandse Zee is om 
een aantal redenen gekozen als beste 
plek: het water is helder, de zee is diep 
terwijl de afstand naar de wal maar 
enige tientallen kilometers is. En als je 
de sensoren op de zeebodem richt, 
kijkt de telescoop in de richting van 
het centrum van onze Melkweg, waar 
vermoedelijk vele neutrinobronnen 
zijn. De telescoop kijkt dus naar 
beneden, naar de neutrino’s die vanaf 
de andere kant door de aarde heen 
komen. Dat heeft als bijkomend 
voordeel dat er bijna geen achter-
grondruis is van andere deeltjes, want 
alleen neutrino’s kunnen ongestoord 
door de aarde reizen. De diepte is 
nodig om voldoende materie boven de 
telescoop te hebben om achtergrond-
deeltjes die geproduceerd worden in 
de atmosfeer van de aarde, af te 
schermen. Op dit moment wordt er 
hard gewerkt aan een prototype van 
de DOM-toren, die in 2012 zal worden 
afgezonken. Een kleine versie is nu 
al in het Nikhef te bewonderen. 
(EdW) 
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Voor veel onderzoekers in de fysica is het dé opstap 
in hun wetenschappelijke carrière en ook een eerste 
kennismaking met FOM: een onderzoeksvoorstel 
binnen de FOM-Projectruimte gehonoreerd krijgen. 
Dit is één van de kleinschalige subsidie-instrumen-
ten die FOM tot haar beschikking heeft voor het 
doen van fundamenteel natuurkundig onderzoek 
met een vernieuwend karakter en een aantoonbare 
wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke 
urgentie. De zeer succesvolle FOM-Projectruimte, 
dat vroeger de naam FOM-Beleidsruimte droeg, 
bestaat dit jaar maar liefst veertig jaar. Tijd voor een 
korte terugblik en ervaringen van onderzoekers die 
succesvol waren in de Projectruimte. 

Strijd om schaarse middelen

Drs. Hendrik van Vuren, hoofd Onderzoekbeleid op 
het FOM-bureau, was er vrijwel vanaf het eerste uur 
bij toen de FOM-Beleidsruimte in het leven werd 
geroepen. “Eind jaren ‘60 kwam er een einde aan de 
groei van het FOM-budget. Er moest zorgvuldig 
afgewogen worden wie geld zou krijgen en wie niet. 
Daarom is in 1971 een nieuw instrument in het leven 
geroepen om onderzoekers in competitievorm te 
laten strijden om de schaarse middelen.” De Beleids-
ruimte bleek volgens Van Vuren revolutionair, door de 
unieke werkwijze met een beslissingsprocedure op 
basis van projecten (de Delphi-methode): werken met 
een jury, referenten en protocollen. “Het systeem 
bleek heel goed te werken en dat hebben we in de 
loop der jaren verder ontwikkeld. Zo was het eerst 
alleen voor werkgroepleiders mogelijk om een voor-
stel in te dienen. Later hebben we het opengesteld 
voor alle onderzoekers met een vaste aanstelling.”

Kleinschalig 

Prof.dr. Carlo Beenakker, vice-voorzitter van het 
Uitvoerend Bestuur van FOM, is een grote voorvechter 
van de FOM-Projectruimte. Wat hem betreft is de 
Projectruimte hét fi nancieringsinstrument van FOM. 
“Vaak start een onderzoek met een groot (beleids)
plan en op basis van een uitgebreid netwerk, waar 
mooie dingen uit naar voren komen. Een grote 
faciliteit kun je nou eenmaal niet kleinschalig 
opzetten. Maar het hart van ons vak is dat één of 
twee onderzoekers met een idee komen. Dat is 
spannend en het levert vaak ook veel op. De meest 

spraakmakende ontdekkingen komen 
uit deze kleinschalige onderzoekspro-
jecten. Ik vind dat de Projectruimte de 
‘bread and butter’ is van de creatieve 
onderzoekers.” Zelf zegt hij dat zijn 
mooiste onderzoeken voort zijn 
gekomen uit de FOM-Projectruimte. Dan 
begon hij klein met één of twee oio’s of 
postdocs en bouwde het onderzoek 
verder uit met bijvoorbeeld een ERC 
Grant. “Alle geïnvesteerde FOM-euro’s in 
de Projectruimte zijn na tien tot twintig 
jaar nog steeds terug te zien”, analy-
seert hij.

Toegankelijk 

Beenakker vindt het ook goed dat de 
Projectruimte zo toegankelijk is. Vooral 
voor buitenlandse onderzoekers die het 
systeem niet goed kennen en nog een 
klein netwerk hebben, is het een ideale 
opstap. Prof.dr. Albert Polman, directeur 
van FOM-instituut AMOLF én ook groot 
fan van de FOM-Projectruimte, deelt 
deze mening: “Juist op deze manier kun 
je wilde, nog onbekende onderzoeks-
ideeën gerealiseerd krijgen. Er gelden 
dan geen randvoorwaarden en beleids-
regels.” Dat de concurrentie groot is, is algemeen 
bekend. Er worden veel goede onderzoeksvoorstellen 
ingediend, maar slechts een deel kan gehonoreerd 
worden. “Je moet als onderzoeker de jury weten te 
overtuigen, maar niet elk onderwerp leent zich daar 
even makkelijk voor”, zegt Beenakker. Polman, die 
zelf ook onderzoek heeft kunnen uitvoeren dankzij 
de Projectruimte, zegt dat de procedure daarentegen 
wel fair, simpel en open is, er snel wordt gehandeld 
en dat je als onderzoeker gauw van start kunt. 
Bovendien biedt de recent ingevoerde ‘joker’ 
beginnende onderzoekers extra kansen (zie kader). 

Impuls

De FOM-Projectruimte heeft veel onderzoekers en 
vakgebieden een eerste impuls gegeven. Zo heeft 
Technologiestichting STW zijn 
ontstaan in 1981 te danken aan de 
Projectruimte, omdat de stichting 
destijds is voortgekomen uit het 
FOM-programma ‘Technische Natuur-
kunde en Innovatie’ dat in 1978 in het 
kader van de Projectruimte werd 
gestart. Ook voor FOM-instituut AMOLF 
is de FOM-Projectruimte heel erg 
belangrijk zegt Polman: “Juist als 
instituut hebben wij de taak om 
nieuwe wetenschapsrichtingen op te 
starten. Wij moeten de eerste paaltjes 
slaan via de Projectruimte om nieuwe 
onderzoeken op te starten waarvoor 
nog geen grote netwerken of beleids-
plannen beschikbaar zijn. Wij zijn als 
het ware de kraamkamer voor nieuwe 
onderzoeksrichtingen. De Projectruim-
te is cruciaal geweest voor de ontwik-
keling van de biofysica en de nanofoto-
nica.” Op AMOLF besteden ze dan ook 
veel tijd aan het indienen van 
voorstellen, die vooraf intern worden 
gepresenteerd en besproken. 

IJzersterk

“Het is uniek dat de Projectruimte al die jaren 
zo bestaat. Ook al hebben we door tussentijdse 
evaluaties wel wat bijgestuurd en één en ander in 
de procedures gewijzigd”, zegt Van Vuren. Volgens 
Beenakker zegt dat iets over hoe simpel en ijzersterk 
het concept is. Vandaag de dag gaat dan ook 15% 
van het totale FOM-budget naar de Projectruimte. 
Hoe het budget zich in de toekomst zal ontwikkelen 
is uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van 
het totale FOM-budget en de andere doelen die 
FOM moet dienen, zoals de Vrije FOM-programma’s 
en de Industrial Partnership Programmes. Maar 
volgens Van Vuren is het wel zeker dat de FOM-
Projectruimte in de toekomst als subsidie-instrument 
blijft bestaan. (MV)  

Veertig jaar Projectruimte bij FOM
De ‘bread and butter’ van de creatieve onderzoekers en kraamkamer voor nieuwe 
onderzoeksrichtingen

“Valorisatie in optima 

forma is dat je onderzoek 

in de Donald Duck staat.”

Aldus prof.dr.ir. Peter-Paul 
Verbeek, voorzitter van de Jonge 
Akademie. Hij presenteerde 
tijdens de Valorisatieparade van 
het Rathenau Instituut de uitslag 
van de Relevantiewijzer, een 
zelftest om te ontdekken hoe 
valorisatie bij een onderzoeker 
past. “Het is eigenlijk meer een 
soort Cosmo-test dan een 
wetenschappelijk onderzoek, 
maar het geeft wel een prik-
kelende indicatie van de houding 
van wetenschappers”, zei 
Verbeek.  
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De FOM-Projectruimte toegelicht

De FOM-Projectruimte maakt projecten mogelijk tot een bedrag van vier 
ton. Als een belangrijke investeringscomponent aanwezig is of als er 
sprake is van een samenwerkingsproject kan het toegekende bedrag 
oplopen tot maximaal 5,5 ton. Met ingang van oktober 2010 is er dankzij 
het Sectorplan natuur- en scheikunde een extra budget beschikbaar voor 
de Projectruimte van 1,5 miljoen euro per ronde. Met het toegekende 
budget kunnen onderzoekers promovendi, postdocs en gastonderzoekers 
aanstellen, investeringen doen en materialen/apparatuur aankopen. 
Tweemaal per jaar hebben onderzoekers de mogelijkheid om een 
onderzoeksvoorstel in de FOM-Projectruimte in te dienen. Voor nieuwe 
vaste stafl eden en tenure-trackers bestaat zelfs de mogelijkheid om een 
beroep te doen op een voorkeursbehandeling, ofwel de zogenaamde 
‘joker’. Hiermee wil FOM voor nieuwkomers de toegangsmogelijkheden 
tot het FOM-systeem vergroten. De ingediende voorstellen worden per 
ronde beoordeeld door een vaste jury. In januari 2005 is besloten om 
geen deadlines te hanteren en dat er doorlopend ingediend kon worden. 
In 2008 is vervolgens besloten om de deadlines toch weer terug te 
brengen, omdat dat in de praktijk het beste werkt. Dat de FOM-Project-
ruimte tot op de dag van vandaag succesvol is, blijkt uit het aantal 
aanvragen. Voor de najaarsronde van 2011 zijn in totaal 55 voorstellen 
ingediend die momenteel beoordeeld worden door de jury. In de 
voorjaarsronde 2011 zijn in totaal 15 van de 61 projecten gehonoreerd 
voor een bedrag van in totaal 6,4 miljoen euro. Kijk voor meer informatie 
op www.fom.nl/projectruimte.  

Hier ziet u een afbeelding van een onderzoek van dr. Robert Meppelink die 
voor het eerst de thermische geleidingseigenschappen heeft gemeten van 
een koude wolk natriumatomen, een zogenaamd Bose-Einstein condensaat. 
Het onderzoek leverde een publicatie op in het tijdschrift Physical Review 
Letters. Meppelink promoveerde in 2009 op dit onderzoek in de Utrechtse 
‘Atom Optics’ groep van prof.dr. Peter van der Straten, mogelijk gemaakt 
binnen de FOM-Projectruimte ‘Low-dimensional Bose gases in optical 
lattices’. Figuur a is een afbeelding van een atoomwolk die zojuist 
verwarmd is, fi guur b geeft de temperatuur aan als functie van de positie 
van de wolk langs de lange as van de wolk.
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Bloedspoorpatronen op de plaats delict kunnen 
helpen bij het beantwoorden van cruciale vragen in 
het forensisch onderzoek: wat is er precies gebeurd? 
En waar? FOM-werkgroepleider prof.dr. Daniel Bonn 
zet zijn kennis op het gebied van stromingsleer in 
om de analyse van de bloedspoorpatronen te 
verbeteren.  

Wat zou het handig zijn als het patroon van 
bloedspatten na een misdaad als een QR-code 
(zie toelichting op pagina 6) zou werken. Je maakt 
met je mobieltje een foto van het patroon en krijgt 
automatisch informatie over wat er precies is 
gebeurd. Maar zo makkelijk gaat het helaas niet. 

Forensisch onderzoekers gebruiken op dit moment de 
zogenaamde ‘Stringing Method’, ze spannen touwtjes 
om de oorsprong van bloedspatten na te gaan. 
Deze methode is tijdrovend en beschrijft het pad van 
bloeddruppels als een rechte lijn, terwijl het eigenlijk 
gekromd is door zwaartekracht en luchtweerstand.

Daniel Bonn, hoogleraar complexe vloeistoffen aan 
de UvA, start samen met dr. Karla de Bruin van het 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een FOM- 
valorisatieproject om dit probleem aan te pakken. 
“We gaan een softwareprogramma ontwikkelen, dat 
aan de hand van een bloedspoorpatroon het pad van 
de druppels reconstrueert”, aldus Bonn. Een soort 
QR-reader voor een forensisch onderzoeker: het 
programma vertaalt foto’s en scans van bloedspoor-
patronen in een 3D-reconstructie van de oorsprong 
van de bloeddruppels. Dit geeft onderzoekers meer 
inzicht in waar en wat er op de plaats delict gebeurd 
is.

Het onderzoek komt voort uit een masterproject van 
het NFI. Bonn: “Ze belden mij of ik Nick Laan, een 
student Forensic Sciences, wilde begeleiden bij een 

project over de analyse 
van bloedspoorpatro-
nen.” Bonn heeft veel 
ervaring met complexe 
vloeistoffen en was 
gelijk enthousiast. 
“Ik vraag me al jaren af 
wat de stromingseigen-
schappen van bloed zijn. 
Daar is merkwaardig 
genoeg nog heel weinig 
over bekend. Het lijkt me 
wel een heel relevant 
onderwerp.”

Bonn verdiepte zich in ‘Bloodstain Pattern Analysis’: 
“De hoek waarin de bloeddruppels op een oppervlak 
terecht komen, wordt bepaald aan de hand van de 
lengte en breedte van de bloedvlek. Door vervolgens 
een rechte lijn te trekken onder die hoek wordt het 
pad van de druppel gereconstrueerd.” Maar met deze 
methode kan alleen een recht pad gemaakt worden. 
De meeste druppels 
bewegen juist niet W
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Bloedspatten lezen
FOM-werkgroepleider Daniel Bonn 
analyseert bloedspoorpatronen 
met stromingsleer
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Stringing Method.

Het is een gemêleerd gezelschap: van 
promovendi tot professoren en zowel 
academici als wetenschappers uit 
bedrijven. De meeste deelnemers zijn 
jonge wetenschappers uit de fysica of 
aangrenzende vakgebieden. Zij heb-
ben zich ingeschreven voor de casus 
van FEI Company, Avery Dennison, 
Nano4Imaging, Océ of Unilever. Voor 
elke casus zijn ook een paar senior 
wetenschappers en onderzoekers van 
het bedrijf zelf aanwezig.

Scanning 
elektronenmicroscopen

De groep van FEI trapt af met een 
presentatie over scanning elektronen-
microscopen. Workshopdeelnemer 
Vanessa Leung legt uit: “De microscoop 
zendt elektronen naar het sample en 
detecteert hoeveel er weer terugko-
men. In isolerende materialen, zoals 
glas, kan er een opeenhoping van 
elektronen ontstaan. De elektronen 
zitten dan als het ware gevangen in het 
materiaal, met een netto lading als 
gevolg. Dit zie je als een vage plek in de 
afbeelding. Om verstoringen te 
voorkomen, moet je precies weten wat 
er zich in het sample afspeelt.” Er zijn 
volgens deze groep meerdere wegen 
die naar Rome leiden: “De meest 
gangbare manier om de beweging van 
lading in beeld te brengen is met de 
Monte-Carlo methode, waarbij je heel 
veel simulaties doet met verschillende 
startcondities. Maar wij hebben een 
methode gevonden die sneller is en 
makkelijker te reproduceren”, vertelt 
Leung in een rap tempo. Haar groeps-
genoten knikken bevestigend als ze 
stap voor stap uitlegt hoe ze twee 

verschillende modellen hebben toe-
gepast. Seyno Sluyterman van FEI is 
onder de indruk:  “De groep is er met 
een enorm enthousiasme mee aan de 
slag gegaan en dat leidde tot verras-
sende resultaten. Met een aantal 
daarvan zullen wij zeker verder gaan.”

Stickers op vochtige 
oppervlakken

De meest concrete problemen leiden 
ook tot de meest concrete oplossingen. 
De fi rma Avery Dennison had zo’n 
duidelijke vraag: Hoe kunnen we onze 
stickers geschikt maken voor vochtige 
oppervlakken? De groep slaagde erin 
om het probleem niet alleen funda-
menteel, maar ook praktisch te 
analyseren. “De stickers worden 
gebruikt om monsters te merken in 
ziekenhuizen en laboratoria. Daar 
hebben ze vaak te maken met ijs of 
condens”, legt Mark-Jan van der 
Meulen kort en bondig uit. Brainstorms 
en experimenten met labels van Avery 
Dennison leverden voor beide een 
oplossing op: “Door zout toe te voegen 
aan de sticker zal het ijs sneller 
smelten. En als je heel kleine gaatjes in 
de sticker maakt, zal het vocht bij het 
aandrukken van de sticker - en later 
ook door de capillaire werking - wor-
den afgevoerd.”

Sauzen van Unilever

Ook bij het maken van sauzen komen 
natuurkundige vraagstukken om de 
hoek kijken. Dat blijkt uit de presenta-
tie van de Unilevergroep. Om vloeibare 
producten stevig te maken kunnen er 
heel kleine luchtbelletjes toegevoegd 
worden. De uitdaging is om deze 

belletjes te stabiliseren. Uit onderzoek 
is gebleken dat kleine vezels kunnen 
helpen om de belletjes in stand te 
houden, door zich aan het oppervlak te 
hechten. Hoe ze dat precies doen is 
echter nog een raadsel. “We hebben 
ons op vier verschillende manieren in 
het onderwerp verdiept: met literatuur, 
berekeningen, experimenten en 
simulaties”, vertelt onderzoeker Irene 
Niessen enthousiast. Ze laat een actie-
foto zien die deze week is gemaakt, 
waarop zij in de weer is met een ballon 
en tandenstokers. “Dit is een model op 
macroschaal, de ballon staat voor een 
luchtbelletje en de tandenstokers voor 
de vezels. We plakten de ballon vol met 
tandenstokers en lieten hem vervol-
gens leeglopen. Zo kregen we meer 
inzicht in de ordening van de vezels op 
het oppervlak van de belletjes.” Het 
lijkt alsof ze er al jaren mee bezig is. 
Unilever is erg tevreden over hun 
aanpak: “Door het probleem op 
verschillende manieren uit te werken, 
hebben ze een basis gelegd waarop wij 
in de toekomst kunnen bouwen”, aldus 
Unilever-onderzoeker Simeon 
Stoyanov.

Professor Detlef Lohse sluit de dag af. 
Hij werkt in zijn onderzoek samen met 
verschillende bedrijven en nam vorig 
jaar deel aan de eerste editie van 
Physics with Industry. Volgens hem is 
de workshop een succesrecept: “In 
deze workshop kunnen academische 
onderzoekers proeven aan ‘real world 
problems’. En de bedrijven kunnen 
profi teren van de fundamentele 
aanpak, die universitaire onderzoekers 
gebruiken.” (IP)  

Physics with Industry in de praktijk: ideeën uitwerken, experimenten doen en veel overleggen.

Het begin van 
een traditie

Het idee van Physics with 
Industry is gebaseerd op de 
workshop Mathematics 
with Industry, die sinds 

1968 jaarlijks over de hele wereld wordt 
gehouden. Na de eerste editie in 2010 
besloten de Stichting FOM en Technolo-
giestichting STW het succes voort te 
zetten. “Met deze tweede editie hebben 
we een start gemaakt met een traditie”, 
aldus STW-directeur Eppo Bruins. 
Meer informatie over de workshop is te 
vinden op www.fom.nl/pwi. Daar staat 
ook een wetenschappelijk verslag van 
Physics with Industry 2011.  

De oogst van Physics 
with Industry 2010

Wat heeft de workshop vorig jaar 
teweeggebracht? Twee reacties van de 
betrokken bedrijven. 

 Peter Steeneken (NXP): “Gebaseerd op 
de resultaten van de workshop hebben 
wij een projectvoorstel ingediend bij het 
NXP research management team. Dit 
voorstel is geaccepteerd zodat er in 2011 
een nieuw research studieproject is 
gestart, wat ten dele op resultaten uit de 
workshop gebaseerd is. Als dit een 
succes wordt nemen we waarschijnlijk 
weer contact op met de universitaire 
partners om ons te helpen bij langere 
termijn onderzoek.”

 Albert Poortinga (FrieslandCampina): 
“Eén van de deelnemers is naar aanlei-
ding van de workshop een aantal dagen 
per week op een stagecontract bij ons 
komen werken aan het workshopprobleem. 
Dit heeft geleid tot een veel beter begrip 
van het probleem en naar verwachting 
kunnen we binnenkort een publicatie 
over het onderwerp indienen.”  

Vervolg pagina 1: 

Onderzoekers storten zich op een 
natuurkundig probleem uit de industrie

Vervolg artikel op pagina 6.



De ontwikkeling van het topsectoren-
beleid wordt de laatste maanden met 
kracht ter hand genomen: de minister 
van EL&I streeft ernaar dat er vóór eind 
december voor alle topsectoren 
zogenaamde ‘innovatiecontracten’ 
worden afgesloten, waarin industrie, 
kennisinstellingen en de overheid zich 
committeren aan een gezamenlijke 
invulling van de Topsectoragenda. Dit 
commitment dient ook fi nancieel te 

zijn: zowel de bedrijven als NWO (met 
onder andere Technologiestichting 
STW en FOM), KNAW en TNO worden 
geacht expliciet aan te geven hoeveel 
ze in de voorliggende periode in het 
onderzoek zullen investeren.

Geen subsidies

Een belangrijk onderdeel van het 
nieuwe beleid is dat de regering af wil 
van subsidies. Investeringen van het 
bedrijfsleven in eigen R&D en in 
onderzoek bij de kennisinstellingen wil 
de regering stimuleren via een 
belastingaftrek, de zogenaamde 
RDA-regelingen (RDA staat voor 
Research & Development Aftrek). FOM 
ziet hierin goede nieuwe kansen voor 
nieuwe dynamiek en om door middel 
van nieuwe Industrial Partnership 
Programmes het onderzoek aan de 
instituten en universiteiten in 
samenwerking met de bedrijven te 
stimuleren. Wel moeten dan de regels 
waaraan voldaan moet worden om 
gebruik te mogen maken van de RDA 
niet te beperkend zijn. De nadere uitleg 
van deze regels staat nog ter discussie 
– mogelijk wordt ondertekening van 
het innovatiecontract een voorwaarde, 
ook is nog onder discussie of de 
regeling ook zal kunnen gelden voor 
contracten met één bedrijf.

Topteams blijven

De minister heeft inmiddels besloten 

dat de topteams blijven bestaan. Het 
gelaagde model dat zich voor de 
meeste topsectoren begint af te 
tekenen is dat onder de topteams 
zogenaamde regiegroepen komen, en 
dat er onder de regiegroepen nog weer 
zogenaamde Kennis- en Innovatieta-
fels komen. Bij de topsector HTS&M 
(High Tech Systemen & Materialen), 
waarvan het topteam is blijven 
bestaan, is de structuur inmiddels 
duidelijk (er zijn 15 Kennis- en 
Innovatietafels) en er is al een begin 
gemaakt met het opstellen van de 
innovatiecontracten. Maar bij de 
topsector Energie, waarvan het nieuwe 
‘boegbeeld’ (de voorzitter van het 
topteam) pas medio september bekend 
werd, is het proces nog veel minder ver.

Bijdrage NWO en KNAW

De minister van EL&I verlangt van 
NWO en KNAW samen dat zij in 
toenemende mate bijdragen aan de 
topsectoren, tot een bedrag dat oploopt 
tot 350 miljoen euro in 2015. Deze eis 
zal het onderzoekslandschap ongetwij-
feld enorm veranderen. Bedenk, om dit 
in perspectief te plaatsen, dat het 
NWO-budget de komende jaren 
afneemt. Dat de bestedingsvrijheid 
afneemt, doordat de staatssecretaris 
een deel van het NWO-budget 
(oplopend tot 47 miljoen euro per jaar 
vanaf 2018) geoormerkt heeft voor een 
aantal specifi eke posten. Dat OCW als 
randvoorwaarde oplegt dat voor de 
Vernieuwingsimpuls op jaarbasis 150 
miljoen euro beschikbaar blijft, en dat 
uit het budget van NWO (en FOM) ook 
de vaste middelen van de instituten 
worden betaald (bij FOM heet dit de 
Missiebudgetten van de instituten). De 
eerste analyses van de consequenties 
binnen NWO, in nauwe samenspraak 

met het NWO-gebied Natuurkunde 
(FOM/N) en de andere NWO-gebieden 
en stichtingen, geven aan dat als er 
geen extra investeringen in het 
onderzoek komen, er in de toekomst 
binnen de bètadisciplines zoals de 
natuurkunde en de chemie aanzienlijk 
minder ruimte zal zijn voor nieuwsgie-
righeidsgedreven en toepassingsgedre-
ven fundamenteel onderzoek buiten de 
topsectoren. Onderzoek in andere 
disciplines die verder van de topsecto-
ren af staan (niet alleen de maatschap-
pij- en gedragswetenschappen en de 
geesteswetenschappen, maar bijvoor-
beeld ook de wiskunde, astronomie en 
aardwetenschappen) zal over de volle 
breedte onder druk komen.

FOM is nauw betrokken bij de discus-
sies binnen NWO hoe in te spelen op 
het topsectorenbeleid. Onlangs heeft 
het Algemeen Bestuur van NWO 
besloten om drie nieuwe topsector-
geïnspireerde NWO-thema’s te starten: 
Creatieve industrie, High tech syste-
men en materialen en Agro, food en 
tuinbouw. Deze worden toegevoegd 
aan de zes al bestaande onderzoeks-
thema’s uit de strategie 2011-2014, 
waaronder Duurzame energie, Water 
en klimaat en Materialen: oplossingen 
voor schaarste. Onderdeel van het 
NWO-beleid is ook een sterke inzet van 
de instituten op de topsectoren. FOM 
zet erop in het topsectorenbeleid uit te 
voeren via de bestaande instrumenten; 
naast de missies voor de instituten zijn 
de Vrije FOM-programma’s (deadline 
eind februari) en de Industrial 
Partnership Programmes (indiening 
doorlopend) daarvoor het meest 
geschikt.  
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Update over de topsectoren
In de FOM expres van oktober berichtten we al over de negen cruciale 
‘topsectoren’ die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I) heeft samengesteld en wat dit voor FOM betekent. 
In deze editie de huidige stand van zaken. 
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ms blijven bestaan Het met het NWO-gebied Natuurkunde

NWO bi dU d t d t tU d t gelaagde model dat zich voor de (FOM/N) en de andere NWOer de topsectoren e andere NWO-gebieden

Bezuinigingen van NWO raken ook FOM
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rechtdoor, ze worden door de 
zwaartekracht en luchtwrijving 
afgebogen. Hoeveel ze afbuigen 
hangt af van het volume en de 
snelheid van de druppels. 

Als het lukt om uit een bloedspat 
het volume en de snelheid van de 
druppel te bepalen, kun je dus 
uitrekenen welk (gebogen) pad de 
druppel heeft afgelegd. Dat is het 
fysische gedeelte van het FOM-valori-
satieproject, waarin Nick Laan nu 
als oio werkt. Volgens Bonn is dat 
deel goed te overzien, de grootste 
uitdaging wordt de valorisatie: 
“Wij moeten onze fysische kennis 
in een logisch softwareprogramma 
verpakken. Daar zit een grote 
vertaalslag. Je kan niet van een 
rechercheur verwachten dat die 
veel van stromingsleer weet.”

Het onderzoeksteam werkt samen 
met softwarebedrijf E-Semble, dat 
vaker klussen doet voor het NFI. 
Bonn: “We hebben nu al regelmatig 
informeel contact met E-Semble, 
zodat we elkaar zo goed mogelijk 
begrijpen. Hoe de uiteindelijke 
commerciële toepassing eruit komt 
te zien, ligt toch in hun handen.” 
En wanneer ligt de nieuwe ‘bloed-
spattenlezer’ in de winkel? “We 
hebben onszelf tot doel gesteld om 
de software bij de promotie van 
Nick gereed te hebben, dat is over 
drie jaar.” (IP)  

Gebruik deze QR-code voor een 
verwijzing naar het FOM-persbericht 
over dit valorisatieproject (QR is een 
afkorting van quick response en is een 
tweedimensionale streepjescode). Scan 
de QR-code met uw mobiele telefoon.

Vervolg van pagina 5:
Bloedspatten lezen
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De Stichting FOM maakt onderdeel uit van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). Het budget dat FOM jaarlijks 
besteedt aan de exploitatie van en investeringen in 
FOM-activiteiten, zijn in de eerste plaats afkomstig 
van het Gebiedsbestuur Natuurkunde van NWO en 
het Algemeen Bestuur van NWO. Verder ontvangt 
FOM ook middelen van de Europese Unie, de 
overheid en uit samenwerking met universiteiten 
en het bedrijfsleven. NWO heeft aangegeven dat zij 
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) structureel wordt bezuinigd op 
haar basissubsidie. Deze bezuinigingen zullen 
daarom ook van invloed zijn op FOM. 

De bezuiniging van OCW op NWO bedraagt 22 
miljoen euro in 2012 en loopt op tot 47 miljoen euro 
per jaar in 2018 en verder. Vooruitlopend op besluiten 
hoe deze bezuiniging structureel verdeeld gaat 
worden in latere jaren, heeft het Algemeen Bestuur 
van NWO besloten in 2012 12 miljoen euro ten laste 
te brengen van de wetenschapsgebieden en subsidie-
instrument WOTRO (Science for Global Development), 
waarvan c 1.839.000 voor Natuurkunde; de resterende 
10 miljoen euro wordt gekort op centrale program-
ma’s en beheerskosten.
De missiebudgetten van de instituten blijven in 2012 
buiten schot, maar NWO heeft al aangekondigd dat 
zij vanaf 2013 niet meer van bezuinigingen kunnen 
en zullen worden gevrijwaard.

Van de bezuiniging op het gebied Natuurkunde 
wordt c 1.499.000 ten laste van FOM gebracht. 
Het Uitvoerend Bestuur van FOM heeft besloten 
deze korting ten laste te brengen van het budget 
voor Cross-Disciplinary Programmes, een nieuwe 
steunvorm uit het Strategisch Plan waaraan 
voorlopig geen uitvoering zal worden gegeven. 
Zoals de praktijk uitwijst kan ook met andere 
FOM-budgetten heel goed met andere disciplines 
worden samengewerkt. 

Extra geld voor beleidsintensiveringen 
binnen NWO

De bezuiniging op NWO betreft enerzijds een 
zogenaamd ZBO-effi ciencykorting (ZBO: zelfstandig 
bestuursorgaan) en anderzijds een bijdrage aan de 
90 miljoen euro die staatssecretaris Zijlstra voor 
beleidsintensiveringen ter beschikking heeft gesteld. 
Hiervan vloeit een fors bedrag weer terug naar NWO, 
voor grote infrastructuren (36 miljoen euro) en een 
subsidieverhoging voor Technologiestichting STW 
(10 miljoen euro). Per saldo wordt er op NWO dus 
niet bezuinigd. Of dit uiteindelijk ook voor de 
natuurkunde binnen de tweede geldstroom geldt, 
hangt uiteraard geheel af van wat er via de competi-
ties om grote infra structuren en binnen STW kan 
worden terugverdiend. Ook kan de fysica profi teren 
als NWO de fi nanciële daad voegt bij het woord dat 
wetenschappelijke kwaliteit en betekenis voor 
topsectoren in het beleid hoge prioriteit hebben.  



Ook heeft de commissie veel waarde-
ring voor de toegankelijkheid van het 
proefschrift en prijst de manier waarop 
Tielrooij met behulp van eenvoudige 
doch inzichtelijke fi guren zijn onder-
zoek laat spreken: “Het proefschrift is 
zeer gedegen opgebouwd, het onder-
zoek wordt op uitstekende wijze 
gepresenteerd en bevat een excellente 
en zeer toegankelijke Nederlandse 
samenvatting.” Daarmee achten zij 
hem een waardige winnaar van de 
tweede editie van de FOM Natuurkun-
de Proefschrift Prijs. 

Dat het onderzoek een maatschappe-
lijke relevantie heeft, bewijst de nodige 
aandacht van de media voor zijn 
proefschrift in NRC Handelsblad en het 
VPRO-programma Noorderlicht. Zijn 
onderzoeksresultaten zijn daarbij niet 
alleen voor de fysica relevant, maar 
zullen ook aangrenzende gebieden 
zoals de biologie en de chemie vooruit 
helpen. 

Over Klaas-Jan Tielrooij

Klaas-Jan Tielrooij is op 15 december 
2010 gepromoveerd aan de Universiteit 
van Amsterdam. Zijn onderzoek voerde 
hij uit op FOM-instituut AMOLF onder 
begeleiding van zijn promotor prof.dr. 
Huib Bakker. Prof.dr. Mischa Bonn was 
zijn copromotor. Zijn onderzoek heeft 
hij weten te vertalen naar een 
indrukwekkende publicatielijst, 
waaronder een artikel in Science. In 
april van dit jaar ontving hij een 
Rubicon-subsidie van NWO, waarmee 
hij momenteel voor een periode van 

twee jaar een postdoctoraal onderzoek 
doet aan het Institute of Photonic 
Sciences te Barcelona aan antennes 
voor verborgen informatie.

FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs 

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 
wordt sinds 2010 jaarlijks toegekend 
voor het beste natuurkundige proef-
schrift. Aandachtspunten hierbij zijn: 
nieuwe inzichten verkregen met het 
onderzoek, de originaliteit van de 
onderzoeksmethode, de door de 
kandidaat getoonde wetenschappelijke 
breedte en diepte en de wijze van 
presentatie van het onderzoek in het 
proefschrift. Kijk voor meer informatie 
op www.fom.nl/prijzen.  

Op maandag 3 en dinsdag 4 oktober 
vond traditiegetrouw de jaarlijkse 
‘Dutch meeting on Molecular and 
Cellular Biophysics’ plaats in de NH 
Koningshof te Veldhoven. Met 130 
deelnemers meer dan vorig jaar werd 
een record behaald van 430 aanmel-
dingen! Een zeer gevarieerd twee-
daags programma vol interessante 
lezingen, twee postersessies, een 
uitgebreid diner en een bijzondere 
lezing op de maandagavond door 
keynote-speaker prof.dr. Alexander 
van Oudenaerden resulteerde in een 
geslaagd congres. 

Ondanks de grote drukte bij het 
inchecken voor de hotelkamers en bij 
de registratiebalie, kon het programma 
op maandagochtend op tijd van start 
gaan. In de Brabantzaal heette 
programmacommissievoorzitter prof.
dr.ir. Gijs Wuite alle fysici, biologen en 
andere vakgenoten in de zaal van harte 
welkom. Na de drie plenaire lezingen 
wisten de congresgangers hun weg 
goed te vinden naar een uitgebreide 
lunch en de daarop volgende parallel-
sessies in vier verschillende zalen. In 
de tussentijd haastten laatkomers zich 
om hun poster met alle ins en outs 
over hun onderzoek op te hangen, voor 
de postersessies die op beide dagen 
plaatsvonden. 

Biologen en fysici ontmoeten 
elkaar

Tijdens het Biofysica-congres komen 
alle groepen bij elkaar die werken aan 
moleculaire en cellulaire biofysica en 
microscopie in Nederland, waarbij alle 
hoofdthema’s in de biofysica aan bod 
komen. Onderzoekers konden 
gedurende de twee dagen zelf hun 
programma samenstellen. Drie 
promovendi in de natuurkunde en 
biomedische wetenschappen Kristof 
Notelaers, Rik Paesen en Ben de Clercq 
van de Katholieke Universiteit Leuven 
zijn uit België gekomen om de meeting 

bij te wonen. “We zijn hier voor het 
eerst en willen graag indrukken 
opdoen van andere technieken en 
leren van anderen die vergelijkbaar 
onderzoek doen”, licht één van hen toe. 
Biofysisch analist Ben Joosten en 
promovendus Marjolein Meddens van 
het UMC Nijmegen kennen het congres 
als vaste bezoekers goed en presen-
teerden beiden een poster. Daarnaast 
vinden zij het belangrijk om tijdens het 
congres te netwerken en sessies bij te 
wonen die op hun eigen interesse 
aansluiten. “Maar het is ook een mooi 
moment om weer even gezellig bij te 
praten met de eigen collega’s, onder 
werktijd komt het daar te weinig van”, 
zeggen ze lachend. Tijdens het congres 
gaan de vakgebieden fysica en biologie 
hand in hand, maar de twee zeggen dat 
de twee gebieden elk toch een geheel 
andere taal spreken! “Je ziet het hier al 
op het congres”, zegt Marjolein. 
“Sommige praatjes zijn veel te fysisch 
voor mij! Een natuurkundige ziet alles 
zwart-wit, maar bij een bioloog is één 
plus één niet twee. Het is soms 
moeilijk om elkaar te begrijpen, maar 
je vult elkaar wel sterk aan en komt zo 
steeds dichter bij elkaar. Fysici leveren 
instrumenten, die wij als biologen weer 
kunnen gebruiken om de vragen die 
fysici stellen te beantwoorden.” Ook 
twee vrouwelijke promovendi uit 
Leiden bevestigen vol overtuiging wat 
hun collega’s uit Nijmegen zeggen. 
Allebei houden ze zich bezig met 
spectroscopie, de één als biologe en de 

ander als fysicus. “In Leiden 
werken biofysici nauw 
interdisciplinair met elkaar 
samen. Beide gebieden 
hebben een andere manier 
van denken. Biologen 
hebben exacte wetenschap 

nodig om dingen uit te 
leggen en antwoorden te 
vinden op vragen als 
‘waarom?’. En fysici willen 
graag hun formules kunnen 
toepassen. Zo hebben we 
elkaar nodig én helpen we 
elkaar!”

Uniek 

Congresorganisator dr. Mark 
de Graef van het FOM-bureau onder-
streept dat het bijzonder is dat fysici 
en biologen, ook van veel verschillende 
nationaliteiten, op dit congres samen-
komen. “Het is echt een unieke 
meeting met een geheel eigen karakter. 
Daarbij is het niveau van de poster-
sessies en de parallelsessies erg hoog.” 
Het congres dat FOM mede organiseert 
met NWO-gebied Aard- en Levenswe-
tenschappen, de Vereniging voor 
Biofysica en Biomedische Technologie 
en dit jaar voor het eerst ook met de 
Nederlandse Vereniging voor Micro-
scopie, stijgt volgens De Graef dan ook 
met het jaar in populariteit. 

Bedrijven

Nieuw dit jaar was dat bedrijven zich 
konden presenteren aan de congres-
gangers met een poster. Deelnemers 
konden zo contacten met het bedrijfs-
leven aanhalen en bekijken welke 
onderzoeksmogelijkheden, materialen 
en apparatuur er beschikbaar zijn. 
“Omdat het nieuw is moesten we nog 
een beetje zoeken naar een geschikt 
format voor de bedrijfspresentaties”, 
aldus De Graef die al uitkijkt naar het 
Biofysica-congres van volgend jaar. 
Noteer 1 en 2 oktober 2012 alvast in de 
agenda! (MV)  

Recordaantal deelnemers op Biofysica-congres 2011

Vervolg van pagina 1: 

Klaas-Jan Tielrooij wint 
FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2011
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Ondanks een fl inke griep heeft de 
Italiaanse Maria Loi tijd voor een 
interview met de FOM expres. De 
koude winters was één van de dingen 
waar ze - opgegroeid in het zonnige 
Sardinië - het meest aan moest 
wennen toen ze naar Nederland 
kwam. In 2006 startte ze als onder-
zoeker aan de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) met een tenure-track 
positie. Inmiddels heeft ze zich 
helemaal gevestigd en is ze werk-
zaam als adjunct-hoogleraar (UHD 
met promotierecht) fotofysica en 
opto-elektronica. Met talloze publica-
ties op haar naam en betrokken bij 
veel verschillende (FOM-)onderzoeks-
projecten bouwt ze haar carrière 
steeds verder uit. Het winnen van de 
Minerva-Prijs 2011 past daar goed bij. 

Carrièrepad 

“Ik ben heel erg blij met het winnen 
van de Minerva-Prijs, vooral omdat het 
een Nederlandse prijs is. Dit is het land 
waar ik werk en ik zie het echt als een 
erkenning”, zegt Loi die een korte 
schets van haar carrièrepad geeft. “Na 
mijn promotie in Italië heb ik als 
postdoc gewerkt in Oostenrijk en aan 
een onderzoeksinstituut in Bologna.” 
Via een e-mail werd ze destijds 
geattendeerd op de tenure-track 
vacature (een loopbaantraject van tien 
jaar dat bij succes leidt tot hoogleraar-

schap) binnen het Rosalind Franklin 
programma voor vrouwelijke acade-
mici in Groningen. “De positie sprak 
me direct aan omdat het een duidelijk 
en gedetailleerd programma bood met 
mooie kansen om een wetenschappe-
lijke carrière op te bouwen.” Ze werd na 
een strenge selectie aangenomen en 
kon starten bij het Zernike Institute for 
Advanced Materials. 

Verschillende onderzoeks-
groepen 

Loi is nu hoofd van de groep ‘Photo-
physics & OptoElectronics’, die de 
fundamentele en optische eigenschap-
pen bestudeert van nieuwe soorten 
halfgeleiders. Dit doet ze via een 
multidisciplinaire benadering met een 
combinatie van optische spectroscopie 
en elektrische metingen, in de hoop 
nieuwe eigenschappen te ontdekken. 
Het onderzoek sluit goed aan bij de 
FOM-focusgroep van prof.dr. Kees 
Hummelen, waar Loi ook aan deel-
neemt. Deze focusgroep is in februari 
dit jaar in Groningen geïnstalleerd en 
doet onderzoek naar ‘plastic’ zonnecel-
len voor massale toepassing bij 
goedkope en duurzame elektriciteits-
opwekking. Daarbij ligt de nadruk op 
onder andere de ontwikkeling van een 
heel nieuwe generatie van moleculaire 
halfgeleiders. Een ander aansluitend 
onderzoeksproject waar Loi bij 

betrokken is, maakt onderdeel uit van 
het programma ‘Towards biosolar cells’ 
van FOM en NWO-gebied Aard- en 
Levenswetenschappen en betreft 
onderzoek naar kunstmatige fotosyn-

these op zonnecelsystemen om 
waterstof als brandstof te produceren. 
Ook is ze FOM-werkgroepleider binnen 
het Industrial Partnership Programme 
‘(Bio-)related Materials’ van FOM, 
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Vervolg van pagina 1: Minerva-Prijs 2011 voor Maria Antonietta Loi

Tenure-tracker Maria Loi over haar onderzoek: 
van fotofysica en opto-elektronica naar biosolar cells en biorelated materials

Prof.dr. Maria Loi won de Minerva-Prijs voor haar artikel over een nieuwe ontdekking voor 
het gebruik van koolstof nanobuisjes voor opto-elektronische nanodevices. In het onderzoek 
is aangetoond dat voor de kleurstof alpha-sexithiophene binnen de nanobuisjes emissie 

optreedt met hogere 
fotonenergieën dan alleen 
die van de eerste aange-
slagen toestand. Daarnaast 
ontdekte ze dat de 
nanobuisjes de lichtsensi-
tieve stoffen beschermen, 
waardoor deze stabieler 
worden. Deze ontdekkingen 
zijn van groot belang 
voor de toepassingsmoge-
lijkheden van zogenaamde 
‘organic-dye nanotube 
hybrid light emitters’. 
In het fi guur ziet u boven-
aan een hybride structuur, 
bestaande uit organische 
moleculen binnen enkel-
wandige koolstof nano-
buisjes, dat zichtbaar licht 
uitzendt. Onderaan het is 
het inkapselingsproces 
zichtbaar.

De nieuwe 
layout van 

FELIX in 
Nijmegen. 

Een recente 
foto van 
FELIX.

Beginperiode

De legende verhaalt dat de eerste 
getuige van de geboorte van FELIX de 
bewaker was, die op zijn rondje even bij 
de FELIX console stopte en als eerste de 
piek op het meetinstrument opmerkte. 
Na dat ‘eerste licht’ groeit FELIX tot een 
redelijk intense lichtbron met een grote 
verstelbaarheid in golfl engte en zeer 
korte lichtpulsen. Na de eerste bundel-
lijn FEL1 (25-100 micron) volgt FEL2 (5-40 
micron) en vanaf 1994 is FELIX een 
internationale gebruikersfaciliteit. 
In de beginperiode hebben experimen-
ten met en aan FELIX veelvuldig 
bijgedragen aan een beter begrip en 
verdere ontwikkeling van vrije-elektro-
nenlasers en diagnostische technieken. 
Voorbeelden zijn onder andere het 

zogenaamde ‘large slippage regime’ van 
een vrije electronenlaser, de ontwikke-
ling van de hoge spectrale resolutie 
mode (die nu een nieuwe toepassing 
vindt bij de FLARE-laser in Nijmegen) en 
de ‘single electron bunch’ detectie, een 
methode die verder ontwikkeld is tot 
routinediagnostiek bij grote X-FEL 
faciliteiten zoals op DESY en SLAC. 

Volwassen

In de loop der tijd is niet alleen de 
faciliteit volwassen geworden, maar zijn 
ook de gebruikersexperimenten in 
complexiteit gegroeid. Met de komst van 
prof.dr. Gerard Meijer als in-huis 
gebruiker en later directeur heeft de 
molecuulfysica een grote vlucht 
genomen als onderzoeksgebied bij 

FELIX. De in-huis gebruikersgroep, nu 
onder leiding van prof.dr. Jos Oomens, 
ontwikkelt en exploreert uiteenlopende 
technieken om (bio)moleculen en 
–ionen, clusters en complexen in de 
gasfase te bestuderen. 
De toewijding van het FELIX-team onder 
leiding van dr. Lex van der Meer, vormt 
de basis voor het succes van de faciliteit. 
Het is niet verrassend dat er groepsle-
den zijn die (bijna) vanaf het begin de 
weg met FELIX samengaan. Ook de 
gebruikers zijn vaak extreem trouw – 
sommigen komen al bijna twintig jaar 
en velen zeker tien jaar regelmatig bij 
FELIX .
In de periode dat FELIX operationeel is 
als gebruikersfaciliteit, zijn meer dan 
vijftigduizend bundeluren voor 
gebruikers geproduceerd, rond vijfhon-
derd onderzoeksprojecten uitgevoerd en 
heeft FELIX bijna zevenhonderd 
publicaties mogelijk gemaakt. Al na een 
korte aanloopperiode is er een overin-
schrijving op de bundeltijd van FELIX; er 

zijn twee keer zoveel 
aanvragen om gebruik te 
mogen maken van de faci-

liteit dan in de negen achturige shifts 
per week kunnen worden gehonoreerd.

Verhuizing Nijmegen

Vanaf de begintijd is FELIX fl exibel: 
aanpassingen aan de machine om haar 
mogelijkheden te vergroten en de 
specifi caties te verbeteren zijn kenmer-
kend voor de ontwikkeling van de 
faciliteit. Daaronder vallen uitbreidingen 
van het golfl engtebereik, zowel aan de 
kort- als langgolvige kant, de toevoeging 
van de 25 MHz repetitie mode en zeker 
ook de bouw  van FELICE, de vrije-elek-
tronenlaser voor intra-cavity experi-
menten waar onderzoek mogelijk is bij 
veel hogere vermogens in de trilholte 
van de laser. Ook een enkel dieptepunt 
bleef de faciliteit niet bespaard, zoals de 
brand in 2006. Maar de meest ingrijpen-
de verandering staat de jubilaris nog te 
wachten: de verhuizing naar de campus 
van de Radboud Universiteit Nijmegen 
om daar te fuseren met de gloednieuwe 
vrije-elektronenlaser FLARE. 

Twintig jaar licht van FELIX
Op 19 augustus 2011 was het op het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
feest: de vrije-elektronenlaser FELIX produceert al twintig jaar - sinds 
19 augustus 1991 - infrarood licht! Het is bijna 25 jaar geleden dat prof.dr. Marnix 
van der Wiel als nieuwe directeur naar Rijnhuizen kwam en het idee lanceerde 
om een vrije-elektronenlaser te bouwen. In die tijd nog een vrij nieuw, onbe-
kend, maar wel zeer veelbelovend onderwerp. Het net geformeerde FELIX-team 
had destijds weinig relevante ervaring. Deze werd snel opgedaan bij een 
rondreis langs relevante laboratoria in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Kosten 
noch moeite werden gespaard, inclusief de huur van een privé-vliegtuig om in 
Schotland naar de overblijfselen van een onsuccesvol FEL-project te kijken. 
Aan dit bezoek hield FELIX twee undulatoren (magneetstructuren die golfbewe-
gingen veroorzaken) over die ook vandaag de dag nog hun trouwe dienst doen. 
Een klein, maar zeer gedreven team bouwde met de grote ondersteuning van de 
technische groepen op Rijnhuizen, binnen korte tijd een betrouwbare laser.
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  Alexander Dimos Doxiadis, 
Searching for the top, observation of 
the heaviest elementary particle at 
the LHC, 7 juli 2011, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. S.C.M. 
Bentvelsen, co-promotor dr. I.B. van 
Vulpen, FOM-instituut voor subato-
maire fysica Nikhef. 

  Sybren Harmsma, Radio signals of 
cosmic-ray-induced air showers at the 
Pierre Auger Observatory, 8 juli 2011, 
Rijksuniversiteit Groningen, promoto-
ren prof.dr. A.M. van den Berg, 
prof.dr. F.L. Linde, KVI/FOM-instituut 
voor subatomaire fysica Nikhef. 
During a PhD defense, the stellingen can 
form the basis for an interesting discussion 
in case nothing of interest can be found in 
the PhD thesis. 

  Konstantin Zakharchenko, 
Temperature effects on graphene: 
from fl at crystal to 3D liquid, 11 juli 
2011, Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotoren prof.dr. A. Fasolino en 
prof.dr. M.I. Katsnelson, werkgroep 
FOM-N-24.

  Julián Martínez Mercado, Clustering 
and lagrangian statistics of bubbles, 15 
juli 2011, Universiteit Twente, promo-
toren prof.dr. D. Lohse, co-promotor 
dr. Chao Sun, werkgroep FOM-T-03.

  Yicheng Zhang, Long-range surface 
polaritions in thin layers of absorbing 
materials, 12 september 2011, Techni-
sche Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. J. Gómez Rivas, FOM-instituut 
AMOLF.

  Thijs Versloot, Edge rotation and 
momentum transport in JET fusion 
plasmas, 12 september 2011, Techni-
sche Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. N. J. Lopes Cardozo, copromoto-
ren dr. P.C. de Vries en dr. R.J.E. Jaspers, 
FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen.
The distance between two cities is no 
longer experienced in meters, but in euro 
times seconds. 

  Henrique Di Lorenze Pires, Spatial 
coherence and entanglement of light, 
13 september 2011, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. J.P. Woerdman, 
co-promotor dr. M.P. van Exter, 
werkgroep FOM-L-31.

  Sanli Ebrahimi Pour Faez, 
Universal wave phenomena in multiple 
scattering media, 16 september 2011, 
Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. A. Lagendijk, FOM-instituut 
AMOLF.

  Ferry Prins, Molecular functionality 
in nanoelectric devices, 16 september 
2011, Technische Universiteit Delft, 
promotor prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant, 
werkgroep FOM-D-44.
Although commercial applications for 
molecular electronics are still debatable, its 
application as a tool in educating young 
scientists has already been established. 

  Omair Ghafur, Design and applica-
tion of imaging spectrometers: from 
coherent control to the ultrafast 
dynamics of atoms and small mole-
cules, 19 september 2011, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotor prof.
dr. D.H. Parker, werkgroep FOM-N-03.

  Lotje Wansbeek, Atomic parity 
violation in a single radium ion, 
23 september 2011, Rijksuniversiteit 
Groningen, promotoren prof.dr. R.G.E. 
Timmermans en prof.dr. K. Jungmann, 
werkgroep FOM-G-26.

  Tjeerd Bollmann, Escape from 
fl atland: strain and quantum size 
effect driven growth of metallic 
nanostructures, 23 september 2011, 
Universiteit Twente, promotoren prof.
dr.ir. B. Poelsema en prof.dr. J.W.M. 
Frenken, co-promotor dr. R. van Gastel, 
werkgroep FOM-T-08.

  Maaike van Zalk, New deformations 
of N=2 supergravity, 26 september 2011, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. 
B.Q.P.J. de Wit, werkgroep FOM-U-29.

  Oleg Antoniuk, Statistical properties 
of resonances in chaotic elastic 
cavities: time reversal invariance and 
feedback, 29 september 2011, Univer-
siteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. G.H. Wegdam, co-promotor 
dr. R. Sprik, FOM-A-07.

  Gouri Shankar Giri, Radium ion 
spectroscopy towards atomic parity 
violation in a single trapped ion, 
3 oktober 2011, Rijksuniversiteit 
Groningen, promotor prof.dr. 
K.H.K.J. Jungmann, co-promotor 
dr. L. Willmann, werkgroep FOM-G-26.

  Menne Schakel, Coupled seismic 
and electromagnetic wave propagation, 
4 oktober 2011, Technische Universiteit 
Delft, prof.dr. ir. D.M.J. Smeulders, 
co-promotor dr.ir. E.C. Slob, Shell-FOM.

  Kiri Nichol, Fluidization and 
fl uctuations in granular systems, 
4 oktober 2011, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. M.L. van Hecke, 
werkgroep FOM-L-25.

  Michele Maio, Permutation orbifolds 
in conformal fi eld theories and string 
theory, 5 oktober 2011, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotor prof.
dr. A.N.J.J. Schellekens, FOM-instituut 
voor subatomaire fysica Nikhef. 

  Olaf Gielkens, Picosecond resolution 
in photoconductively gated scanning 
tunnelling microscopy, 7 oktober 2011, 
Radboud Universiteit Nijmegen, 
promotoren prof.dr. Th. Rasing en 
prof.dr. H. van Kempen, werkgroep 
FOM-N-11.

  Bart Hennen, Feedback control 
for magnetic island suppression in 
tokamaks, 12 oktober 2011, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotoren 
prof.dr.ir. M. Steinbuch en prof.dr. M.R. 
de Baar, co-promotoren dr.ir. P.W.J.M. 
Nuij en dr. E. Westerhof, FOM-Instituut 
voor Plasmafysica Rijnhuizen.
More research should be done on the border 
of disciplines instead of mono-disciplinary 
research. Besides the fact that multi-disci-
plinary research often provides quicker 
results and inherently provides a broader 
audience, it also provides more inspirations 
for propositions. 

  Marina Soares e Silva, Structure 
and dynamics of active actin-myosin 
networks: an in vitro perspective, 
21 oktober 2011, Vrije Universiteit 
Amsterdam, promotoren prof.dr. 
G.H. Koenderink en prof.dr. F.C. 
MacKintosh, FOM-instituut AMOLF.

  José Coppens, Cosmic rays are on 
the air: studying the properties of 
radio signals from cosmic-ray induced 
air showers, 26 oktober 2011, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotoren 
prof.dr. S.J. de Jong en prof. dr. F.L. 
Linde, co-promotor dr. C. Timmermans, 
werkgroep FOM-N-02.  

YES! richt zich op jonge, veelbelovende, gepromoveerde 
onderzoekers met vernieuwende ideeën op het gebied van 
energieopwekking, -opslag en -transport, die een weten-
schappelijke carrière in het fundamentele energieonderzoek 
nastreven. FOM wil met het programma ‘Fellowships for 
Young Energy Scientists’ (YES!) gunstige voorwaarden 
creëren voor het genereren en implementeren van baanbre-
kende ideeën op het gebied van energie. Hiervoor zijn zowel 
creatieve en zeer getalenteerde jonge onderzoekers als een 
inspirerende omgeving nodig.

Drie jaar aan buitenlands topinstituut, 
één jaar in Nederland

YES! biedt recentelijk gepromoveerde onderzoekstalenten de 
mogelijkheid kennis, vaardigheden en inspiratie op te doen 
door een verblijf van maximaal drie jaar aan een buitenlands 
topinstituut op het gebied van funderend (natuurkundig) 
energieonderzoek. Dit is dé manier om zich te kunnen 

kwalifi ceren voor een wetenschappelijke carrière in de 
frontlinie van het energieonderzoek. Bij terugkomst in 
Nederland voorziet het YES!-fellowship in fi nanciering van 
maximaal één jaar aan een Nederlands onderzoeksinstituut 
aansluitend aan het verblijf in het buitenland. 
Met de opgedane ervaringen en kennis 
kunnen YES!-fellows dan een nieuwe 
onderzoekslijn op energiegebied 
opzetten, door bijvoorbeeld verwerving 
van een vaste positie of een Vidi- 
subsidie. Het gaat hierbij om - in 
elk geval voor Nederland - nieuwe 
onderzoeksrichtingen. Aanvragen 
kunnen doorlopend worden inge-
diend. 
Kijk voor meer informatie over 
richtlijnen en de selectieprocedure 
op www.fom.nl/yes.  

Ben jij een Young Energy Scientist? 
Dan is een YES!-fellowship wat voor jou!

is 

ng 

Doel van het YES!-fellowship programma van FOM is 
om een bijdrage te leveren aan de versteviging en 
voortdurende vernieuwing van de Nederlandse positie 
in het internationale energieonderzoek.
YES! is dé start van een wetenschappelijke carrière 
in funderend energieonderzoek
- voor recent gepromoveerde onderzoekstalenten
- om kennis, vaardigheden en inspiratie op te doen
- door een verblijf als postdoc van maximaal drie jaar 

aan een buitenlands topinstituut- gevolgd door een postdoc van maximaal één jaar aan 
een Nederlands onderzoeksinstituut

Met de opgedane ervaringen en kennis kunnen 
YES!-fellows dan in Nederland een nieuwe onderzoeks-
lijn op energiegebied opzetten, door bijvoorbeeld 
een vaste positie of een Vidi-subsidie te verwerven. 
Het gaat hierbij om - in elk geval voor Nederland - nieuwe 
onderzoeksrichtingen.
Voor meer informatie en details voor het indienen van 
een onderzoeksvoorstel: WWW.FOM.NL/YES

Foundation for Fundamental Research on Matter

www.fom.nl

dr. Andrea Baldi 
(Stanford University, VS): “Water splitsen met behulp van zonlicht: de uitdaging is om zo effi ciënt waterstof te produceren. Onze innovatieve benadering: gebruik de foto-katalystische activiteit van plasmonische nanodeeltjes.”

dr. Süleyman Er 
(Harvard University, VS): “Samen met een team van topwetenschappers gebruik ik chemische quantum simulaties om meer dan 10.000.000 moleculen te screenen en de beste te selecteren. Die gebruiken we dan voor innovatieve ontwerpen voor effi ciënte zonnecellen. Een geweldige kans!”
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De FLARE-laser heeft op 26 september 
voor het eerst laserlicht geproduceerd 
en zette daarmee voorzichtig zijn eerste 
stapjes. De ruimtes waar de experimen-
ten met het laserlicht zullen plaatsvin-
den moeten nog worden opgebouwd en 
pas over enkele maanden kunnen de 
eerste gebruikersexperimenten met 
FLARE beginnen.

Als alles volgens planning verloopt gaat 
FELIX in de loop van 2012 dicht voor de 
verhuizing en wordt in 2013 in Nijmegen 
weer volledig operationeel. De FELIX-
faciliteit in Nijmegen biedt aan de 
gebruikers onder andere infraroodlicht 
in het wereldwijd unieke golfl engtege-
bied van 3 tot 1500 micrometer en de 
koppeling met de sterke magneten van 
het HFML. Het is wenselijk dat FELIX in 
Nijmegen een net zo lang en succesvol 
leven krijgt als in Nieuwegein, met vele 
unieke onderzoekresultaten. (BR) 
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samen met prof.dr. Petra Rudolf en 
prof.dr. Katja Loos. Daarbinnen doen ze 
onderzoek naar amylose-inclusiecom-
plexen. Hierbij bestuderen ze de 
dynamiek van de inclusie van lipiden 
in amylose. Dit proces is essentieel 
voor de toepassing van zetmeel in 
zowel voeding als non-food.

Cultuur

Op de universiteit heeft Loi haar plek 
gevonden met haar eigen onderzoeks-
groep en door haar participatie in 
verschillende aanverwante projecten. 
Gelukkig kon ze ook snel wennen aan 
Nederland en de cultuur en heeft ze 
het hier goed naar haar zin. Eén nadeel 
kan Loi wel benoemen: “Nagenoeg alle 
Nederlanders spreken goed Engels en 
dat maakt het voor buitenlanders wel 
moeilijker om je de Nederlandse taal 
eigen te maken!” 

Over vijf jaar

Op dit moment heeft Loi de eerste helft 
van haar tenure-track afgerond en 
maakt ze zich op voor deel twee. Dat 
hoopt ze af te ronden met een 
hoogleraarschap aan de RUG. Zeker is 
dat ze dus in Nederland wil blijven en 
hier haar onderzoeksgroep verder wil 
uitbreiden. “Ik hoop mooie onderzoeks-
resultaten te behalen met mijn 
collega-onderzoekers, veel belangrijke 
resultaten te publiceren en nieuwe 
technieken te ontwikkelen”, aldus Loi. 
Op de vraag of ze nog tips heeft voor 
jonge (vrouwelijke) onderzoekers om 
het ook ver te schoppen in de weten-
schap, reageert ze cordaat: “Doe wat je 
leuk vindt, raak niet ontmoedigd bij 
tegenslagen, wees sterk en bovenal, 
doe je best!” (MV) 

Promoties



Prof.dr. Robbert Dijkgraaf, president 
van de Koninklijke Nederlandse Akade-
mie van Wetenschappen (KNAW) en 
lid van de Raad van Bestuur van FOM, 
wordt per 1 juli 2012 directeur van het 
Institute for Advanced Study (IAS) in 
Princeton, Verenigde Staten. Het is de 
tweede keer in de ruim tachtigjarige 
historie van het instituut dat een 
niet-Amerikaan deze eer te beurt valt. 
Het IAS geniet wereldfaam, niet in de 
laatste plaats doordat 27 Nobelprijs-
winnaars, waaronder Albert Einstein, 
aan het instituut verbonden waren. 
Als directeur van het IAS zal Robbert 
Dijkgraaf – conform de traditie van dat 
ambt – bestuurlijke taken en onder-
zoekswerk combineren. Het IAS is het 
kloppend hart van Robbert Dijkgraafs 
onderzoeksgebied: de snaartheorie. 
Hoewel Dijkgraaf, in het verleden 
promovendus, werkgroepleider en 
programmaleider bij FOM en lid van 
het Uitvoerend Bestuur van FOM, 
terugtreedt als president van de KNAW, 
gaat hij niet verloren voor de Neder-
landse wetenschap. Hij behoudt zijn 
functie als universiteitshoogleraar aan 
de Universiteit van Amsterdam.

De European Research Council heeft 
in oktober een subsidie van bijna 
2,5 miljoen euro toegekend aan FOM-
werkgroepleider prof.dr. Alfons van 
Blaaderen, hoogleraar gecondenseerde 
materie aan de Universiteit Utrecht. 
Deze ERC Advanced Grant is een 
prestigieuze Europese subsidie voor 
ervaren wetenschappers die innovatief 
en excellent onderzoek doen. Van 
Blaaderen gaat zich met de subsidie 
de komende vijf jaar richten op de 
zelforganisatie van colloïdale deeltjes. 

FOM-werkgroepleider en -bestuurslid 
prof.dr. Detlef Lohse heeft in oktober 
een Europese valorisatiesubsidie in de 
wacht gesleept met het onderzoeks-
voorstel ‘Needle-free, rapid and safe 
injections for patients’. In die maand 
werden de eerste dertig honoreringen 
van deze nieuwe ERC- 
subsidie, ‘Proof of 
Concept’, bekend 
gemaakt. Lohse krijgt, 
als ERC Advanced 
Grant laureaat uit 2010, 
een extra bedrag van 
150.000 euro.
Ook FOM-werkgroep-
leider en Vidi-laureaat 
dr. Davide Iannuzzi, 
universitair hoofddocent 
aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, ontvangt de 
ERC-subsidie ‘Proof of 
Concept’. In 2008 ontving 
Iannuzzi een ERC Starting 
Grant voor zijn onder-
zoeksvoorstel ‘Small, 
but many: scalability to 
volume production in 
fi ber-top technology’. 

Meer weten? 
Zie www.fom.nl/nieuws.
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Nu krijgt hij een extra bedrag van 
150.000 euro. Iannuzzi is dit jaar 
gestart met zijn bedrijf Optics11. 
Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor 
zeer kleine optomechanische sensoren. 
Na vijf jaar onderzoek is deze ‘fi ber-
top’ technologie nu klaar om op de 
markt te verschijnen. In april heeft 
FOM een valorisatiesubsidie aan 
Iannuzzi toegekend om mee te helpen 
aan de ontwikkeling van een uitlees-
systeem voor de zogenaamde ‘ferrule-
top’ sensor. Met speciale valorisatie-
projecten stimuleert FOM de kennis-
benutting van door FOM gefi nancierd 
wetenschappelijk onderzoek binnen 
de universitaire werkgroepen. 
Zowel Lohse als Iannuzzi ontvangen 
de ERC-subsidie ‘Proof of Concept’ om 
de kloof te overbruggen tussen hun 
ERC-onderzoek en een commercieel 
product.

FOM-werkgroepleider en voormalig 
lid van de Raad van Bestuur van FOM 
prof.dr. Henk Lekkerkerker is in 
oktober benoemd tot Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw. De hoog-
leraar fysische chemie aan de Universi-
teit Utrecht, die in juli met emeritaat 
ging, ontving deze Koninklijke 
onderscheiding na zijn afscheids-

college op 14 oktober. 
Lekkerkerker zette zich 
naast zijn hoogleraar-
schap ook bestuurlijk 
in voor de Utrechtse 
scheikunde. Zo was 
hij achtereenvolgens 

n de Koninklijke Nederlandse Akade-
i
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wetenschappelijk directeur van het 
Debye Instituut, vice-decaan en decaan 
van de toenmalige faculteit Scheikunde. 

Dr. Anouk Rijs uit de Molecular 
Dynamics-groep van FOM-Instituut 
voor Plasmafysica Rijnhuizen krijgt 
per 1 januari 2012 een aanstelling als 
Joliot-Curie Fellow aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Deze aanstel-
ling geeft getalenteerde, gedreven 
vrouwelijke wetenschappers de kans 
een eigen interdisciplinair onderzoeks-
programma op te zetten. Met de 
gebruikersfaciliteit FELIX, de vrije-elek-
tronen infraroodlaser, onderzoekt Rijs 
het hart van biomoleculaire motoren 
die voorkomen in levende cellen. 
Daarnaast werkt ze aan kunstmatige 
modelsystemen voor zulke biomolecu-
laire motoren. In de toekomst gaat Rijs 
ook ver infrarood licht gebruiken om 
de kenmerken van zeer gestructureer-
de delen in eiwitten te bepalen. 

In oktober heeft dr. Frank Koppens de 
Christiaan Huygens wetenschapsprijs 
voor het vakgebied natuurkunde 
ontvangen. Hij krijgt de prijs voor zijn 
baanbrekende onderzoek dat het 
mogelijk maakt greep te krijgen op het 
tollen (de spin) van één enkel elektron 
in een nanostructuur. Koppens 
promoveerde bij de FOM-focusgroep 
aan de TU Delft cum laude op het 
proefschrift ‘Coherence and control of 
a single electron spin in a quantum 
dot’. Oud FOM-oio’s op AMOLF, dr. 
Liedeweij Laan en dr. Ewold Verhagen, 
kregen een eervolle vermelding evenals 
dr. Hylke Akkerman. De Christiaan 
Huygens prijs, bestaande uit een 

Prof.dr. Robbert Dijkgraaf

geldbedrag van 10.000 euro, een 
bronzen beeld van Christiaan Huygens 
en een oorkonde, wordt sinds 1998 
jaarlijks toegekend aan een onder-
zoeker die een vernieuwende bijdrage 
aan de wetenschap heeft geleverd. 

Dr. Katja Nowack ontving eind septem-
ber de eerste editie van de Kavli Delft 
proefschriftprijs. De winnaar van deze 
nieuwe, tweejaarlijkse prijs voor het 
beste proefschrift van het instituut 
krijgt een beeld en een geldbedrag 
van 3.000 euro. FOM-oio Nowack 
promoveerde in 2009 cum laude aan de 
TU Delft en is nu postdoc op Stanford 
University.  

Dr. Richard Stevens ontving in oktober 
de Da Vinci Award 2011, die wordt 
uitgereikt door de ‘European Research 
Community on Flow, Turbulence and 
Combustion’. Stevens promoveerde 
op 30 juni 2011 bij FOM aan de 
Universiteit Twente met zijn proef-
schrift ‘Rayleigh-Bénard turbulence’. 
De Da Vinci Award is een erkenning 
voor zijn wetenschappelijke werk en 
zijn talent om dat op een heldere wijze 
te presenteren. De prijs bestaat uit een 
bedrag van 1.000 euro, een certifi caat 
en een medaille.  

Dr. Katja Nowack
Dr. Richard Stevens

Prof.dr. Alfons van 
Blaaderen

Dr. Davide Iannuzzi

Prof.dr. Detlef Lohse

Prof.dr. Henk Lekkerkerker

Dr. Anouk Rijs 

Dr. Frank Koppens (links) krijgt de cheque behorende bij 
de Christiaan Huygens wetenschapsprijs 2011 

overhandigd door drs. Babs van den Bergh, directeur 
Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het ministerie van 
OCW en drs. Dick Benschop, voorzitter van de Stichting 

Christiaan Huygensprijs.

KoKoppens (links) krijgt de cheque behorende bij

Prof dr HenH k Lekkkkerkerkerr
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De magische grens van 1000 voorbij
Aantal eerstejaarsstudenten 
(Technische) Natuurkunde 
stijgt
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In oktober 2011 is weer een peiling uitgevoerd van 
het aantal eerstejaarsstudenten bij de universitaire 
opleidingen Natuur- en Sterrenkunde en Techni-
sche Natuurkunde en de hbo-opleidingen Techni-
sche Natuurkunde in Nederland. Ten opzichte van 
2010 is er een stijging van ruim 10%. Daarmee is de 
magische grens van 1000 gepasseerd van het aantal eerstejaars 
studenten (ruim 200 hbo- en ruim 800 universitaire studenten). Deze stijging is alleen te danken aan 
de universiteiten en dan vooral de technische universiteiten. Bij de hbo-instellingen was de instroom juist iets 
lager dan vorig jaar.  

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, november 2011 

rstejaars 
udenten). Deze stijging is alleen te danken aan
teiten Bij de hbo instellingen was de instroom juist iets
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A group of fourteen employees together form 
the Central Works Council (COR) of FOM. FOM 
employees work throughout the Netherlands. 
Therefore several COR members working as PhDs at 
FOM now introduce themselves in this section and 
tell you about their research and their favourite 
physical constant.

Sandra Kouijzer, 
Eindhoven University of Technology

Favourite physical constant: 
Planck’ constant �

Sandra is the newest member of the COR and joined 
several months into the sitting period of this COR, 
following the departure of her predecessor. Her PhD 
research is on plastic solar cells. One of the problems 
when illuminating these cells is that the charge 
developed can fl ow to the ‘wrong’ electrode and 
therefore not contribute to the power of these cells. 
Sandra is investigating so-called charge-impeding 
layers that ought to counteract this problem and 
therefore increase the yield of these cells.

“The courses for PhD students”, says Sandra 
instantly when asked what she would 
miss if she held a PhD appointment at 
a university instead of at FOM. As a 
PhD student, she clearly understands 
the interests of her fellow PHD 
students and she likes to contribute to 
the COR from this perspective. “What I 
particularly like is that employees from 
all different positions, locations and 
ages come together in the COR. 
I learn a lot from that.”

Paul Zomer, 
University of Groningen 

Favourite physical constant: 
the elementary charge e

Paul is investigating the electronic transport 
characteristics of graphene, which he is improving 
by depositing graphene layers on a substrate of 
boron nitride crystals. This will allow him to produce 
nanodevices of exceptional quality that he wants 
to use for more accurate measurements of spin 
transport. Which is Paul’s most striking COR activity 
to date? “A PhD student from the University of 
Groningen came up with the idea of giving new FOM 
employees a FOM mug during their introduction. 
I agreed that this was a good idea and I brought it up 
at the COR meeting where it also received a warm 
response. I was subsequently surprised by how fast 
FOM was in implementing this idea!” New employees 
do indeed receive a FOM mug now. “And of course the 
FOM PhD who suggested this 
idea also received 
one”, laughs Paul.

Philip Chimento, 
Leiden University

Favourite physical constant: 
the speed of light c

Philip is investigating light waves bound to a metal 
surface, the so-called surface plasmons. He calls it 
‘two-dimensional optics’, with a wink. In the COR, 
Philip is busy with completely different matters. 
“As a Dutch-speaking foreign member of staff I am in 
a unique position within the COR”, he says. Philip 
grew up in the United States. “The COR’s offi cial 
language is Dutch but that is odd because a large 
number of the employees are not suffi ciently 
profi cient in Dutch. An additional challenge is that 
the concept of ‘codetermination’ does not exist in 
every country and so people do not realise what the 
COR can do for them. Conversely, it can also be 
diffi cult for a Dutch person in the COR to imagine the 
type of issues foreign employees might face in their 
work.”
 In the next edition of 

FOM expres the other 
PhDs in the COR will 
introduce themselves 
to you. 
At www.fom.nl/cor 
(Dutch) and 
www.fom.nl/
centralworkscouncil 
(English) you can fi nd 
a list of all COR 
members and their 
contact details.  

ested this

The PhDs in the COR
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Karin de Haas has been the Central 
health & safety coordinator at FOM for 
the past seven years. She is based at 
the FOM Offi ce in Utrecht but she can 
often be found at one of the FOM 
Institutes or at one of the universities 
where many FOM colleagues are also 
employed. In her job she is responsible 
for everything related to working 
conditions and safety at work. 
However, we will not see her for much 
longer because on 1 February 2012 she 
is retiring. FOM expres reviews with De 
Haas what she has done, what she has 
achieved, how health & safety has 
developed at FOM, and what she would 
like to pass on to her successor. 

Looking beyond the minimum 
requirements

When De Haas started working at FOM 
everything in the area of health & 
safety was done according to the book. 
The organisation fully satisfi ed all of 
the safety regulations and so the safety 
plan was good enough as well. Once 
she had settled into her new job, De 
Haas started to look further than the 
minimum requirements: “The term 
‘Central health & safety coordinator’ 
did not really do justice to what my 
position entails. For example from a 

statutory viewpoint, evaluating risk 
inventories is an important aspect of 
my responsibilities but you can do far 
more than that. I was also an advisor, 
facilitator, instructor, inspector et 
cetera.” She encouraged FOM’s Health 
& Safety Advisory Committee to 
develop into a very active committee, 
which jointly plans and realises FOM’s 
health & safety policy. Together with 
this committee she set up new health 
& safety projects. “Instead of ‘prescri-
bing’ how people should work safely I 
also wanted to realise a more preven-
tative approach”, she says. “Institutes 
often work with temporary employees. 
We therefore drew up a new plan in 
which the risks in the building for 
temporary employees were itemised 
and subsequently detailed in a manual 
and checklists.” As soon as we talk 
about educational activities De Haas’ 
eyes light up: “Together with the local 
health & safety coordinators I invested 
a lot of time in developing educational 
leafl ets for FOM employees, providing 
training to those involved in health & 
safety, and organising workshops. And 
now not just the Dutch website of FOM 
provides clear health & safety 
information with amusing illustrations 
about working conditions and safety at 

FOM but the English site as well!” 

Change of culture

According to De Haas the culture at 
FOM has clearly changed over the past 
seven years from ‘no accidents’ to 
‘preventative safe working’. Then 
safety becomes part of a routine. “We 
really have done our best to encourage 
FOM employees to adopt safe and 
healthy working practices. If you 
integrate this into your normal routine 
then ultimately it costs less time and 
effort.” Furthermore, she emphasises 
the importance of being aware of what 
is happening on the work fl oor with 
regard to safety. For example, De Haas 
regularly organises ‘health & safety 
lunches’ at the universities to gain a 
feeling for the issues faced by FOM 
employees there.

Passing on the baton

Over the next few weeks De Haas will 
pass on her responsibilities to her 
successor Ralf Cornelissen. One of the 
projects he will assume responsibility 
for is the implementation of ‘Safety in 
new scientifi c projects’. “With this 
initiative we will jointly examine the 
safety of a new project during its 
development phase and preferably 

before 
any equipment is 
purchased”, she says sternly. “Yet 
another change of culture we need to 
realise!” Besides the current issues, 
what De Haas wants to pass on most 
to her successor Cornelissen is the 
need to keep meticulously abreast of 
all developments in the area of safety 
and any national and European 
legislation. And most important of all: 
“Try to minimise the risk of accidents 
on the work fl oor and wherever 
possible prevent these!” (MV)  

For further information about 
Health & Safety at FOM see: 
www.fom.nl/arbo (Dutch) and www.fom.
nl/workingconditions (English).

Karin de Haas about working conditions at FOM
Central health & safety coordinator retires and hands over tasks

before

andra 

m
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“Geweldig, dit experiment, nu kent iedereen 
neutrino’s!” Prof.dr. Frank Linde, directeur van het 
FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef, is 
razend enthousiast over de vermeende ontdekking 
dat neutrino’s sneller zouden zijn dan het licht. 
“Ik geloof er niks van, maar ik hoop dat het klopt. 
Het is immers het leukste als je iets vindt wat niet al 
tig keer door theoretici is voorspeld.”

De kranten stonden er eind september bol van. 
Wetenschappers van CERN hadden gemeten dat 
neutrino’s sneller dan het licht konden reizen. Ze 
riepen de onderzoeksgemeenschap op om de fout te 
vinden. Tijdens een drukbezocht minisymposium van 
de sectie Natuur- en Sterrenkunde van de KNAW legt 
Linde precies uit wat er gebeurd is. “Op CERN is een 
bundel neutrino’s gemaakt, die dwars door de aarde 
naar de 730 kilometer verderop gelegen OPERA-detec-
tor in het Italiaanse Gran Sasso is geschoten. Daar 
bleken die neutrino’s zestig nanoseconden eerder aan 
te komen dan wanneer je licht over die afstand zou 
hebben verstuurd. Zestig nanoseconden met een 
meetonnauwkeurigheid van slechts tien nanosecon-
den, dat is een keurig resultaat. Maar het kan niet.” 

Neutrino-oscillaties meten

Het OPERA-experiment was oorspronkelijk bedoeld 
om zogeheten neutrino-oscillaties in beeld te brengen. 
Er zijn drie soorten neutrino’s: elektron-, muon- en 
tauneutrino’s. Deze kunnen in elkaar overgaan. De 
OPERA-detector moest aantonen dat muonneutrino’s 
afkomstig van CERN onderweg konden veranderen 
in tauneutrino’s. “Dat is de afgelopen jaren exact 
één keer gelukt”, zegt Linde terloops. “Van de zestien-
duizend neutrino’s die OPERA in de afgelopen jaren 

wist te detecteren, was er één een tauneutrino.”
Als je toch neutrino’s van de ene naar de andere kant 
van een berg schiet, kun je net zo goed hun snelheid 
vaststellen en daarmee hun massa bepalen. Daarom 
ontwierpen de onderzoekers een heel nauwkeurige 
methode om de aankomst- en vertrektijd te meten 
met behulp van atoomklokken en GPS. Ook bepaalden 
ze de afstand van de bron tot de detector met een 
nauwkeurigheid van twintig centimeter. Even op 
elkaar delen… en de natuurkunde schudt op haar 
grondvesten.
Niet alleen Linde, maar ook de andere sprekers tijdens 
het minisymposium, Spinozawinnaars prof.dr. Robbert 
Dijkgraaf en prof.dr. Ed van den Heuvel en Nikhef-
onderzoeker prof.dr. Jan-Willem van Holten, kunnen 
zich niet voorstellen dat dit resultaat klopt. “Er is geen 
theoretisch kader waar dit resultaat in past”, zegt 
Dijkgraaf. “Niets lijkt zo op een nieuwe ontdekking als 
een meetfout”, stelt Van den Heuvel droogjes. 
“Bovendien”, legt hij uit, “hebben astronomen al 
eerder de snelheid van neutrino’s vastgesteld. In 1987 
werd een supernova zichtbaar aan de hemel. En de 
neutrino’s die daarvandaan kwamen, hadden zich 
keurig aan de lichtsnelheid gehouden.” “Dat waren wel 
elektronneutrino’s, en nu gaat het om muonneutrino’s. 
Maar in de theorie is er geen ruimte voor een snel-
heidsverschil tussen beide soorten deeltjes”, voegt 
Dijkgraaf daaraan toe.

Vergeten

Wat is er dan fout gegaan? Sinds de bekendmaking 
is er een gestage stroom artikelen met theorieën 
verschenen. Van relativistische effecten die vergeten 
zouden zijn bij het bepalen van de reistijd, tot 
verklaringen die uitgaan van extra dimensies 

waardoor het 
neutrino de weg kan 
afsnijden. Linde 
zoekt het in de 
absolute looptijd-
bepaling. “Als je 
twaalf meter kabel 
vergeet mee te 
rekenen, zit je al aan 
die zestig nanose-
conden. Die hele 
OPERA-opstelling is 
immens, hij bestaat 
uit 1800 ton loden 
platen. Twaalf meter 
kabel zie je zo over het hoofd.” Een ander probleem is 
volgens hem het bepalen van de starttijd, door de 
manier waarop de neutrino’s zijn gemaakt. “Ze maken 
op CERN tienduizend nanoseconden lange protonpul-
sen, wolkjes protonen die vervolgens de neutrino’s 
genereren die in Gran Sasso gedetecteerd worden. Het 
is een hele uitdaging om vervolgens de neutrinoloop-
tijd op tien nanoseconden nauwkeurig te bepalen!”
Alle sprekers zijn het er over eens wat er nu moet 
gebeuren. “In de VS en in Japan gaat men dit experi-
ment overdoen. En dan zullen we zien of de resultaten 
stand houden.” Inmiddels is medio november bekend 
geworden dat het OPERA-team op CERN het experi-
ment zelf heeft herhaald, met dezelfde conclusie. 
Ondertussen zijn de speculaties over de implicaties 
niet van de lucht. Een doelpunt maken nog voordat je 
de bal hebt aangeraakt, iemand waarschuwen voor 
iets wat al gebeurd is… Jan-Willem van Holten maakt 
er korte metten mee. “Als jij iemand sneller dan het 
licht een bericht stuurt, ga je niet alleen terug in de 
tijd, maar draai je oorzaak en gevolg ook om. Diegene 
die jouw waarschuwing ontvangt, denkt dan dat hij 
zelf de boodschapper is…” (SK)  
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Supersnelle neutrino’s, of zoek de fout?
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De OPERA-opstelling waarmee 
de neutrino’s worden 

gedetecteerd, bestaat uit 
1800 ton loden platen. 
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    See you at 
Physics@FOM Veldhoven!

 17 & 18 January 2012
NH Koningshof, Veldhoven
www.fom.nl/veldhoven  
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       FOM wishes you 
 a Merry Christmas

    and a successful 2012!


