
Na school kon prof.dr.ir Hester Bijl maar moeilijk 
tot een studiekeuze komen. Ze had in alle 
schoolvakken plezier. “Een bètaopleiding leek 
me wat ingewikkelder. En ik hou van moeilijk,” 
lacht ze. “Alle bèta-opleidingen spraken me 
aan, maar het werd wiskunde. Omdat dat overal 
in terugkwam en omdat het me een goede basis 
leek om eventueel nog over te kunnen stappen.”
Overstappen bleek niet nodig. Bijl voelde zich 
helemaal op haar plek bij Technische Wiskunde 
aan de TU Delft. Zozeer zelfs dat ze na haar 
afstuderen graag wilde promoveren. “Ik had het 
gevoel dat ik nog niet klaar was na mijn 
afstudeeronderzoek. Ik kon uit een aantal 
promotieplekken kiezen, maar die hier in Delft 
vond ik de meest uitdagende,” vertelt Bijl, die 
tijdens haar studie wel een ander uitstapje 
maakte: “Ik miste het bezig zijn met taal, dus 
ben ik een deeltijdstudie Engels in Leiden 
begonnen. Tijdens mijn promotieonderzoek heb 
ik die opleiding afgemaakt. Inmiddels doe ik er 
niets meer mee.”
Na haar promotie wilde Bijl de wereld buiten de 
wetenschap verkennen, maar niet tegen elke 
prijs. “Mijn blik verbreden voordat ik een 
defi nitieve keuze maakte, terwijl ik wel 
vermoedde waar mijn hart lag. Mijn promotor 
schatte in dat ik na maximaal twee jaar buiten 
de wetenschap nog geloofwaardig kon 
terugkeren. Ik bleek anderhalf jaar nodig te 
hebben,” aldus Bijl die als consultant aan de 
slag ging bij Boston Consultancy Group. “Ik heb 
er veel geleerd en zou dezelfde keuze zo weer 
maken, maar ik wilde niet in de consultancy 
blijven. Ik miste de universiteit en de studenten. 
De vacature bij lucht- en ruimtevaarttechniek 

was het signaal om terug te keren.”
Bijl nam haar mathematische kennis van de 
stromingsleer mee naar de praktijk van de 
luchtvaart- en ruimtevaartechniek. Die 
toegepaste omgeving lag haar goed. “Ik vind 
juist de toepassing van de wiskunde zo 
interessant,”vertelt ze. “Dat was destijds ook de 
reden om wiskunde in Delft te gaan studeren en 
niet ergens anders.”
Bijl kreeg de kans haar eigen onderzoeksgroep 
op te bouwen en werd in 2006 hoogleraar via 
het Antoni van Leeuwenhoekprogramma (een 
Delfts programma om jonge excellente 
wetenschappers tot hoogleraar te benoemen). 

Haar onderzoeksgroep Computational 
Aerodynamics zit tussen de theoretici en de 
toegepaste onderzoekers in. Bijl: “We proberen 
slimme ideeën uit de wiskunde toe te passen in 
de luchtvaart- en ruimtevaartechniek. We 
kunnen wiskundige ideeën zelden één-op-één 
overnemen, maar moeten ze geschikt maken 
voor de complexiteit van onze toepassingen. In 
mijn geval hebben die toepassingen steeds te 
maken met (vliegtuig)vleugels. Bijvoorbeeld de 
vervorming van bladen van een windturbine, die 
ook op vliegtuigvleugels lijken. Ook kijken we 
naar onzekerheden in de simulaties van de 
luchtstroming rond vleugels. Voorheen deden 

we per parameter een aanname en legden de 
theoretische benadering naast de experimen-
ten. Was de afwijking te groot, dan begon je 
opnieuw. Nu nemen we voor elke parameter een 
verdeling van mogelijke waarden mee in de 
berekening. Dat levert dan ook een verdeling 
van oplossingen op.”
Bijl sleepte verschillende persoonlijke beurzen 
en onderscheidingen in de wacht, maar het 
hoogtepunt in haar carrière tot nu toe, is wat 
haar betreft inhoudelijk: “Het moment dat we 
begonnen in te zien welk stochastisch 
framework we nodig hadden om de experimen-
ten en onze berekeningen dichter bij elkaar te 
brengen. Dat was een echte doorbraak.”
Hoewel Bijl altijd plezier hield in onderzoek 
doen, vond ze de bestuurlijke kant van het 
hoogleraarschap ook steeds interessanter. Ze 
werd afdelingsvoorzitter en nam zitting in 
verschillende besturen, waaronder sinds januari 
ook de Raad van Bestuur van FOM. Vorig jaar 
werd ze de eerste vrouwelijke decaan van de 
faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek. Dat 
was geen vooropgezet plan, maar een proces 
van groei. “Ik kwam terug naar de universiteit 
voor het onderzoek en het onderwijs. Natuurlijk 
hoopte ik ooit hoogleraar te worden, maar juist 
de managementkant daarvan leek me toen nog 
niet zo interessant,” blikt ze terug. Maar Bijl is 
het type dat graag blijft leren. “Toen het aan de 
orde kwam, beet ik me juist vast in het 
management. Het was iets nieuws, waarin ik 
me kon ontwikkelen. En zo werd de bestuurlijke 
kant van mijn werk steeds uitdagender en 
leuker.”
Wat de toekomst brengt, weet Bijl nog niet. 
Voorlopig wil ze eerst haar functie als decaan 
nog een aantal jaren heel goed bekleden. 
Daarmee zegt ze het onderzoek nog niet 
helemaal vaarwel. “Het is juist goed om als 
decaan betrokken te blijven bij de core business 
van de faculteit, dus ik zal me zeker met 
onderwijs en onderzoek bezig blijven houden,” 
aldus Bijl. (BV)  W
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en eiwitten gebruiken om beslissingen te 
nemen. In 1998 won hij de Andries Miedema-
Prijs, de voorloper van de FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs. 

  Op 29 april jl. benoemde de United States 
National Academy of Sciences 84 nieuwe leden 
en 21 buitenlandse associates uit 15 landen, als 
erkenning van hun onderscheidende prestaties 
in oorspronkelijk onderzoek. Onder hen 
FOM-werkgroepleider prof.dr. Leo Kouwen-
hoven. Hij is nu één van de tien Nederlandse 
leden.

  Prof.dr. Gijsje Koenderink 6  is per 1 juli 
benoemd als hoofd van de afdeling Systeem 
Biofysica van FOM-instituut AMOLF. Zij volgt 
daarmee prof.dr. Marileen Dogterom op, die per 
1 januari voorzitter van de afdeling Bionanosci-
ence van de TUD is. Koenderink startte in 2006 
bij AMOLF met de groep Biologische Zachte 
Materialen. Ze is als hoogleraar verbonden aan 
de VU. Recent verwierf ze een ERC Starting 
Grant voor een nieuw onderzoeksprogramma 
naar de wijze waarop levende cellen in staat zijn 
om actief controle te hebben over hun vorm. 

Koenderink blijft ook leiding geven aan haar 
onderzoeksgroep. 

  FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos is 
per 16 juli benoemd in de Raad van Toezicht van 
de Universiteit Leiden.

  Per 1 september start dr. Jasper 
Reijnders 7  als manager Bedrijfsvoering bij 
Advanced Research Center for Nanolithography 
in Amsterdam. Reijnders, fysicus en voormalig 
Strategy Consultant, is momenteel werkzaam 
als programmacoördinator bij FOM en als 
Kennissecretaris bij het Topteam Energie, in het 
kader van de Topsector Energie. 

  Oud FOM-medewerker prof.dr. Wim 
Beenakker is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Experimentele hoge energiefysica 
aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica van de UvA. De 
leerstoel is ingesteld vanwege het Genootschap 
ter bevordering van Natuur-, Genees-, en 
Heelkunde. Prof.dr. Sander Klous, werkzaam 
bij FOM-instituut Nikhef, is benoemd tot 
hoogleraar Big Data Ecosystems for Business 

and Society aan dezelfde faculteit.

  Voormalig FOM-oio dr. Tjonnie Li 8  heeft 
de 2013 Stefano Braccini scriptieprijs gewon-
nen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de 
Gravitational Wave International Committee 
(GWIC), de organisatie die sinds 1997 wereld-
wijde samenwerking bevordert op het gebied 
van de bouw, de exploitatie en het gebruik van 
grote gravitatiegolf-detectiefaciliteiten. Li 
promoveerde aan de VU op ‘Extracting Physics 
from Gravitational Waves: Testing the Strong- 
fi eld Dynamics of General Relativity and Inferring 
the Large-scale Structure of the Universe’.

  Het Gebied Natuurkunde van NWO nam in 
mei afscheid van senior beleidsmedewerker 
dr. Ed Rinia 9 , tussen 2004 - 2014 onder 
meer coördinator van de Vernieuwingsimpuls. 
Van 1980 tot 2004 werkte hij voor FOM bij de 
afdeling Onderzoekbeleid. Ook was hij vijftien 
jaar lang associate editor van het tijdschrift 
Scientometrics (Springer). Tijdens zijn werk 
voor Onderzoekbeleid promoveerde hij bij het 
Centrum voor Wetenschaps- en Technologie 
Studies in Leiden op ‘The measurement and 

evaluation of interdisciplinary science and 
knowledge transfer’. Rinia, met pensioen, 
is opgevolgd door dr. Marjolein Robijn 10 , 
die de overstap maakte van de stafafdeling 
Beleidsontwikkeling en -ondersteuning 
binnen NWO. Robijn gaat zich nu met diverse 
interdisciplinaire en publiek-private beleids-
onderwerpen bezighouden: de verkenningscom-
missie materialen, het NWO-thema Duurzame 
energie en de HTSM-roadmap Advanced 
Instrumentation. Daarnaast zal zij ook mee-
werken aan rondes als de Vernieuwingsimpuls 
en Rubicon.  
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Op 18 mei overleed prof.dr. Wubbo 
Ockels (68), Nederlands eerste 
ruimtevaarder en voormalig FOM-oio. 

Op 23 mei overleed Koen Keijer (46), 
sinds een jaar Manager Facilities 
& Datacenter bij Nikhef. 

Op 6 juni overleed drs. Wim Hutter (72), 
Hutter was in de jaren zeventig een 
trouwe gast van de Raad van Bestuur, 
als waarnemer van de vertegenwoordiger 
van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen.

Gegroeid in de managementrol
Ze koos bewust voor de wetenschap en werd de eerste vrouwelijke hoogleraar bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimte-
vaarttechniek in Delft. Maar Hester Bijl blijft zich graag ontwikkelen. Behalve hoogleraar Numerieke stromingsleer is ze 
sinds vorig jaar ook decaan van de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek. 


