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Voorwoord van de programmaleider 

 
Het programma 'The thylakoid membrane-a dynamic switch' bestudeert het proces van fotosyn-
these, waarbij CO2 in de atmosfeer met behulp van zonlicht wordt vastgelegd in energierijke kool-
stof-bevattende verbindingen. Dit proces speelt zich af in een biologisch membraan, het zoge-
naamde thylakoïde membraan, waarin zich alle belangrijke pigment-eiwit complexen bevinden. 
Dit complexe systeem is in staat om bij lage licht intensiteit ('s morgens vroeg, 's avonds laat) de 
energie van zonlicht efficiënt om te zetten; bij hoge licht intensiteit wordt het fotosynthetisch appa-
raat 'uitgezet' om schade ten gevolge van de productie van met name zuurstof radicalen te voor-
komen. Om deze schakeling te bewerkstelligen dient het fotosynthetisch membraan een reorgani-
satie te ondergaan en dit programma beoogt deze reorganisatie zowel fysisch als biologisch in 
kaart te brengen. 
 
Het project is afgelopen jaar van start gegaan met de aanstelling van PhD-studenten, postdocs en 
een technicus. Het belangrijkste resultaat is dat we in staat zijn geweest kwalitatief zeer goede 
mensen aan te trekken. Dit is onder meer het resultaat van het FOM-programma omdat de posities 
in samenhang zijn geadverteerd en dat heeft zeker zeer aantrekkelijk gewerkt. 
 
Het totale consortium is inmiddels twee keer gedurende een hele dag bij elkaar geweest, de eerste 
keer in oktober 2011 te Amsterdam, de tweede keer in februari 2012 te Utrecht. Aanstaande 21 juni 
is de derde bijeenkomst te Groningen. Deze bijeenkomsten hebben nu vooral een team-building 
karakter waar expliciete en nieuwe samenwerkingen zijn gestart. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.1719/1 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
Number 126. 
  
Title (code) The thylakoid membrane - a dynamic switch (TM) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. R. van Grondelle 
  
Duration 2011-2015 
  
Cost estimate M€ 2.6 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The aim of the programme is to study the structure and dynamics of thylakoid membranes and its 
constituent pigment proteins under varying conditions. The main objectives are: 
- Study the switching thylakoid membrane at nm-µm length scale and at fs-sec timescale. 
- Develop quantitative models to understand the dynamic function, structure and organization 

of this biological switch at nm-µm length scale and at fs-sec timescale. 
- Manipulate the switching thylakoid at atomic, molecular, supra-molecular and cellular level. 
 

b. Background, relevance and implementation 
Photosynthesis is the biological process performed by plants, algae and photosynthetic bacteria to 
convert the energy of sunlight into a form that can be used by the organism to grow, maintain, 
multiply. The ultimate efficiency of photosynthesis relies heavily on the ability of the photosynthetic 
apparatus to respond to extreme 'stress' conditions: intense light, drought, cold. The photosynthetic 
thylakoid membrane (TM) that contains all the essential components reacts strongly to stress 
conditions by switching rapidly between 'photosynthetic' and 'photo-protective' states by 
reorganizing the TM. Understanding the photosynthetic process thus requires exploring the 
dynamics of the system and especially the functional and structural flexibility of the TM and its 
constituting pigment-proteins. The elucidation of the molecular biophysical feed-back mechanism(s), 
which relate the sensing of photosynthetic activity to the re-organization of the membrane 
architecture, is a major contribution to understanding the efficiency of photosynthesis in oxygenic 
organisms in general. It is essential for understanding abiotic stress tolerance, which is relevant for 
developing strategies to optimize agriculture and biofuel production. 
 

A set of 8 projects has been defined covering all aspects of this problem from the molecular level to 
the intact chloroplast. (1) biochemistry to produce photosynthetic complexes, membrane fragments 
and (reconstituted) membranes of increasing complexity and intactness combined with genetics to 
produce selectively and intelligently genetically engineered materials; (2) EM and EM-tomography to 
identify single complexes/membrane fragments and their organization in the membrane; (3) single 
molecule emission spectroscopy to identify the switching capacity of photosynthetic complexes of 
increasing complexity; (4,5) fluorescence lifetime imaging (4) and non-linear (5) microscopy on 
photosynthetic membranes in vitro and in vivo to identify the functional organization at high 
resolution; (6) solid state NMR to study the dynamics of proteins and lipids in the TM; (7) in vivo 
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NMR to understand the role of transport phenomena and membrane phase changes and (8) 
molecular dynamics simulations to make a quantitative model of the TM that relates the dynamic 
structure of supercomplexes/ membrane fragments/-membranes to the physical-chemical properties 
of the pigment proteins, lipid composition and functionality. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 573 570 570 570 293 - - 2.576 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 573 570 570 570 293 - - 2.576 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1237 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1344 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1718 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2016. 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 100% FL 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2011 - 0,6 1,5 - 134 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - - - - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 

 

 



 
 
 

 
 
 - 8 - 
 

Output 2011 
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Werkgroep FOM-G-29 

Werkgroepleider Prof.dr. E.J. Boekema 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma The thylakoid membrane - a dynamic switch 
Titel van het project + 
nummer 

Structural changes in the organization of Photosystem II: 
supercomplexes and membranes in response to stress 10TM02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
LS van Bezouwen oio 01 mei 2011 30 apr 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-G-31 

Werkgroepleider Prof.dr. S.J. Marrink 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma The thylakoid membrane - a dynamic switch 
Titel van het project + 
nummer 

Computational modeling of the structure and dynamics of the PSII 
supercomplex 10TM08 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
FJ van Eerden oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-U-38 

Werkgroepleider Prof.dr. J.A. Killian 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
FOM-programma The thylakoid membrane - a dynamic switch 
Titel van het project + 
nummer 

Role of lipids in structure and organization of photosynthetic 
membranes 10TM06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S Scheidelaar oio 15 okt 2011 14 okt 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-V-05 

Werkgroepleider Prof.dr. R. van Grondelle 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma The thylakoid membrane - a dynamic switch 
Titel van het project + 
nummer 

Non-linear microscopy of the thylakoid membrane: Towards a high-
resolution functional image 10TM05 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
MTA Alexandre postdoc 01 jun 2011 31 mei 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-W-02 

Werkgroepleider Prof.dr. H. van Amerongen 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
FOM-programma The thylakoid membrane - a dynamic switch 
Titel van het project + 
nummer 

1H and 31P in vivo NMR methods to study thylakoid membrane phase. 
time dependent lipid diffusion and exchange 10TM07 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S Pagadala oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Bijlage 

 
Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie van 
dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte resultaten 
te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2012. Lees deze mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips bij 
het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkgemeen-
schapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende projecten 
binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de zomer de 
voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken worden, beschik-
baar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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