
Op 3 en 4 september vond een bijzonder tweedaags welkomst-
evenement plaats. De eerste 25 promovendi, die bij FOM onder-
zoek zullen gaan doen binnen het onderzoeksprogramma 
‘Computational sciences for energy research’ (CSER), gingen van 
start. Veel van de deelnemende oio’s, waarvan het merendeel uit 
India komt, waren pas net in Nederland aangekomen en zullen 
hier vier jaar blijven om promotieonderzoek te doen. Het 
gevarieerde evenement was dan ook helemaal gericht op 
een uitgebreide kennismaking met Shell, NWO en FOM. 
Daarnaast werd de sfeer geproefd van de stad Amsterdam.

Op de eerste dag stond een uitgebreide kennismaking met Shell 
in Amsterdam op het programma. Chief Technology Offi cer ir. 
Gerald Schotman heette de groep van harte welkom: “Shell wants 
to work with the most brilliant people: you!” Hierna volgde een 
reeks presentaties en een uitgebreide rondleiding in het Shell 
Technology Centre. De dag werd feestelijk afgesloten met een 
diner en een rondvaart op de Amsterdamse grachten. Op de 
tweede dag stond FOM centraal. In de ochtend gaven onder meer 
FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos en AMOLF-directeur prof.

dr. Vinod Subramaniam, zelf ook afkomstig uit India, een lezing. 
Vervolgens werd een rondleiding gegeven op FOM-instituut 
AMOLF. In de middag leidde mr. Renée-Andrée Koornstra (hoofd 
Centrale Personeelsdienst van FOM) de workshops in die werden 
gegeven. De middag werd afgesloten met de workshop ‘Dealing 
with the Dutch’ om alvast te proeven van de Nederlandse cultuur 
en omgangsvormen.

CSER in het kort

CSER is een grootschalige publiek-private samenwerking van 
Shell, NWO en FOM op het gebied van fundamenteel energie-
onderzoek. Het gehele programma bevat onderzoeksprojecten 
voor 75 promotieplaatsen, waarvan de eerste 25 nu van start zijn 
gegaan. De oio’s zijn gedurende hun promotietraject bij FOM in 
dienst en kunnen profi teren van alle mogelijkheden die FOM haar 
promovendi biedt. Binnenkort worden ze uitgenodigd voor één 
van de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en 
krijgen ze de kans een hele reeks trainingen voor oio’s te volgen. 
Hiernaast omvat het programma fl inke investeringen in de 
Nederlandse kennisinfrastructuur, zoals tenuretrackaanstellingen 

bij Nederlandse kennisinstellingen. Het initiatief sluit goed aan 
bij de agenda van diverse topsectoren, waaronder Energie en 
Chemie. Shell wil met dit initiatief computational scientists 
opleiden voor haar technologiecentrum in Bangalore, India. 
Bangalore zal voor Shell het wereldwijde centrum voor 
computational sciences worden.   

 www.fom.nl/cser

Magnum-PSI produceert heet plasma waarmee 
het apparaat de omstandigheden in de toe-
komstige fusiereactor ITER nabootst. ITER zal 
‘s werelds eerste fusiefaciliteit zijn die netto 
energie oplevert. Met het Magnum-experiment 
achterhalen DIFFER-onderzoekers welk wand-
materiaal geschikt is voor de divertor (uitlaat) 
van ITER, door verschillende kandidaatmateria-
len met heet plasma te bombarderen. 

“Het is heel gaaf om met Magnum te werken”, 
zegt Rianne ’t Hoen. “Je onderzoekt maar een 
klein onderdeel voor ITER, maar als je bedenkt 
dat kernfusie kan bijdragen aan een oplossing 
voor het energieprobleem heeft ons werk een 
duidelijke maatschappelijke relevantie.” Miranda 
van den Berg beaamt dat: “Iedereen vormt 
slechts een radartje in een gigantische machine, 
maar je werkt wel mooi mee aan een stabiele en 
regelbare energiebron. Dat motiveert!”

Wandmateriaal testen

‘t Hoen deed tijdens haar master Chemistry and 
Physics haar onderzoek in de DIFFER-groep 
‘Plasma Surface Interactions (PSI)’. “Dat beviel 
heel goed”, zegt ’t Hoen. “Daarom ben ik na 
mijn master bij DIFFER gebleven, waar ik nu 
promoveer.” De FOM-oio test materialen voor 
de uitlaat van ITER. “Elders houden magneet-
velden het plasma in het bedwang, maar bij 
ITERs uitlaat komt het hete gas direct in contact 
met de wand”, aldus ’t Hoen. “Ook knallen 
neutronen uit de fusiereacties op de wand. 

Ze maken daardoor de roosterstructuren van 
het wandmateriaal stuk. In de gaten die 
ontstaan kan de fusiebrandstof tritium gaan 
zitten. Omdat slechts een beperkte hoeveelheid 
radioactief tritium in de reactor aanwezig mag 
zijn, wil je dat effect tot een minimum beperken.”

’t Hoen onderzoekt het metaal wolfraam. Ze 
heeft ontdekt dat wolfraam verzadigd raakt met 
beschadigingen. “Best logisch eigenlijk. Op een 
gegeven moment heeft de 
roosterstructuur zoveel 
gaten dat een wolfraam-
atoom dat op dat moment 
losraakt en een nieuw gat 
vormt, meteen in een 
ander bestaand gat valt en 
dat vult. Er kan dus ook 
een beperkte hoeveelheid 
tritium worden opge-
slagen.” Ze ontdekte ook 
dat wolfraam bij hoge 
temperaturen minder 
waterstof vasthoudt. “De 
gaten zijn dan bewegelijk 
en repareren zichzelf. Bij 
hoge temperatuur heeft 

het gevangen waterstof ook meer energie, 
waardoor het sneller uit een gat ontsnapt.”

Samenwerken

Haar werk leverde ‘t Hoen een aantal mooie 
publicaties op. Maar dat ziet ze niet als enige 
hoogtepunt van haar promotie. “De samenwer-
king met internationale collega’s vind ik een van 
de grootste pluspunten van mijn werk.” Miranda 
van den Berg sluit zich daarbij aan. “Omdat 
Magnum-PSI zo’n mooi, uniek apparaat is, 
ontvangen we regelmatig verzoeken van 
internationale wetenschappers die hier hun 
metingen willen uitvoeren. Dat is heel tof.” Die 
verzoeken brengen ook de nodige technische 
eisen met zich mee, waar Van den Berg zich 
over buigt. “Amerikaanse onderzoekers willen 
bijvoorbeeld vloeibare metalen beschieten met 
plasma. Dat betekent nieuwe eisen voor de 
target holder, het onderdeel dat het materiaal in 
de plasmastroom houdt. We proberen altijd 

zoveel mogelijk aan 
de verzoeken te 
voldoen, maar dat 
levert wel 
uitdagingen op.”

Tussen 
wetenschap en 
techniek

Van den Berg ervaart 
soms een spannings-
veld tussen de 

techniek en het wetenschappelijke programma. 
“Maar door zowel de wetenschappelijke eisen 
als de randvoorwaarden van Magnum in de 
gaten te houden, kom je stapsgewijs tot een 
oplossing waar iedereen het mee eens is.” 
Althans, dat is het streven. Soms lukt het niet 
wetenschap, techniek en veiligheidseisen met 
elkaar te verenigen. “Dat is misschien wel de 
grootste uitdaging van mijn werk. Dat je een 
knoop moet doorhakken terwijl iemand nog niet 
tevreden is met het resultaat”, aldus Van den 
Berg. Toch weet ze de meeste problemen 
gewoon op te lossen. “En als vervolgens ook 
jouw naam op een publicatie verschijnt, is dat 
een mooie erkenning van je werk.” Magnum-
PSI veroverde een speciale plek in Van den 
Bergs loopbaan. Ze sleutelde mee tijdens de 
opbouw, deed zelf ook metingen, en denkt nu 
mee over ontwerpaanpassingen. 

2020

Wat de toekomst brengt, dat weten beide 
DIFFER-medewerkers nog niet. Van den Berg: 
“Het lijkt me mooi een project te leiden of me 
academisch verder te ontwikkelen. Maar mijn 
interesses zijn breed.” Ook collega ’t Hoen is er 
nog niet uit. “Vervolgonderzoek is een optie, 
maar iets beleidsmatigs trekt me ook. Ik zou me 
bijvoorbeeld graag storten op de vraag hoe je 
fusie straks aantrekkelijk maakt voor de 
consument.” In 2020, wanneer ITER van start 
gaat, zullen de twee Magnum-PSI-teamleden in 
ieder geval een momentje nemen om te 
proosten. De reactor herbergt dan plasma met 
een temperatuur van 150 miljoen °C en zal 
uiteindelijk zo’n 500 megawatt aan energie 
opleveren – tien keer meer energie dan erin 
gaat. (AH)  

 www.youtube.com/fomphysics
 www.differ.nl
 www.iter.org
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Dance your PhD

In oktober 2012 won Rianne ’t Hoen met haar dans ‘The Great Escape’ de publieksprijs bij 
Dance your PhD, een internationale wedstrijd die wetenschappers uitdaagt hun onderzoek in 
dans te vangen. Haar creatie was een moderne dans over haar onderzoek naar het samenspel 
van de brandstof en het wandmateriaal van toekomstige fusiereactoren. U kunt de fi lm bekijken 
via het FOMphysics kanaal op YouTube.  

Ploeteren met plasma 
FOM-onderzoekstechnicus Miranda van den Berg (34) 
en FOM-oio Rianne ’t Hoen (27) over Magnum-PSI

Bij DIFFER, het FOM-onderzoeksinstituut voor funderend energieonderzoek, 
staat plasma-experiment Magnum-PSI: een vijftien meter lang gevaarte dat 
bestaat uit glimmende buizen, grote magneten en een kleurrijke spaghetti van 
kabels. Onderzoekstechnicus ing. Miranda van den Berg en promovendus 
Rianne ’t Hoen MSc vertellen over hun werk met dit experiment.
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Shell, NWO en FOM verwelkomen promovendi uit India
Eerste onderzoekers van start in het programma Computational sciences for energy research

Miranda van den 
Berg (l) en 
Rianne ’t Hoen (r).


