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Na een shut-down van twee jaar, waarin aanzienlijke verbeteringen 
zijn aangebracht aan de versneller en detectoren, gaan er vanaf 
maart 2015 weer bundels protonen door de LHC op CERN.
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OVER FOM 

Bij de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie (FOM) vindt  
natuurkundig toponderzoek plaats aan 
drie FOM-instituten, een advanced 
research Center en universiteiten en 
kennisinstellingen in nederland. rond 
de 1100 werknemers werken nauw 
samen met andere relevante disciplines. 
FOM bestrijkt het hele spectrum van 
fundamenteel onderzoek, van nieuws-
gierigheidsgedreven tot door toepas-
singen geïnspireerd onderzoek. In dat 
laatste ligt ook een belangrijke link naar 
het bedrijfsleven en maatschappelijke 
uitdagingen. FOM maakt deel uit van de 
nederlandse Organisatie voor Weten-
schappelijk Onderzoek (www.nwo.nl).

FOM heeft de status van een  
algemeen nut Beogende  
Instelling.

COLOFON 

FOM expres is het relatiemagazine  
van de stichting FOM en verschijnt  vier 
keer per jaar.  In de FOM expres gepubli-
ceerde opvattingen en meningen vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de 
redactie en weerspiegelen niet nood- 
zakelijk het standpunt van het bestuur 
en de directeur van FOM. 

Abonneren 
Wilt u zich (gratis) abonneren op de 
FOM expres? Stuur dan een mail met uw 
gegevens naar info@fom.nl.  
U vindt de FOM expres ook online op  
➥ www.fom.nl/fomexpres.

Opmerkingen en suggesties 
Heeft u opmerkingen of suggesties voor 
de redactie? Mail naar fomexpres@
fom.nl.

Uitgave 
Stichting FOM, Postbus 3021 
3502 Ga Utrecht, t (030) 600 12 11 

➥ www.fom.nl 
➥ info@fom.nl
➥ @FOMphysics
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Jan Kees Maan (coördinator eFMl): 
“Deze organisatie heeft veel potentie. 
eMFl zal voldoen aan de steeds toene-
mende vraag naar magneetonderzoeks-
faciliteiten vanuit de wetenschappelijke 
gemeenschap. Het lab is daarbij groot 
genoeg om de wereldwijde concurrentie 
het hoofd te bieden. vanaf nu vertegen-
woordigen de eMFl-faciliteiten samen 
de magneetwetenschap binnen europa.” 

GEBUNDELDE KRACHTEN
De missie van het eMFl is het ontwik-
kelen en exploiteren van toplaboratoria 
voor hoge magneetvelden, zodat zowel 
interne als externe gebruikers excel-
lent onderzoek uit kunnen voeren. Hoge 
magneetvelden zijn een van de meest 

krachtige onderzoeksmiddelen om 
materie te veranderen en te bestuderen. 
De eMFl-faciliteiten beschikken over de 
hoogst mogelijke magnetische velden 
(zowel continu als gepulst) voor dit type 
onderzoek.

De huidige europese magneetfacilitei-
ten vullen elkaar goed aan. Zo zijn het 
Hochfeld-Magnetlabor in Dresden en 
het laboratoire national des Champs 
magnétiques Intenses (lnCMI) in tou-
louse gespecialiseerd in het genereren 
van pulsvelden tot 100 tesla. voor de 
hoogste statische velden kunnen onder-
zoekers terecht bij het lnCMI Grenoble 
en het High Field Magnet laboratory 
in nijmegen. De faciliteiten beschikken 

daarnaast over geavanceerde techno-
logie voor imaging, spectroscopie en 
andere apparatuur om natuurkundig 
onderzoek mee te doen. 

PARTNERS
De juridische structuur van het eMFl 
(een internationale non-profitorganisatie 
naar Belgisch recht) opent de mogelijk-
heid van toetreding van nieuwe europese 
partners. Geïnteresseerde partijen 
op het onderzoeksgebied van hoge 
magneetvelden kunnen zich aansluiten 
als lid. er vinden al onderhandelingen met 
partijen plaats. 

 
 

 

Vier partijen gaan samenwerken in het European Magnetic Field Laboratory (EFML). 
Op 27 januari tekenden het Franse Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), het Duitse Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) en de Radboud 
Universiteit en FOM voor de oprichting van EFML.  

FOM WerKt SaMen In EUROPEAN MAGNETIC FIELD LABORATORY 

eind november publiceerde het kabinet zijn Wetenschaps-
visie, een document waarin het kabinet de toekomstige 
lijnen voor het wetenschapsbestel schetst. Onderdeel van de 
wetenschapsvisie is het opstellen van een nationale Weten-
schapsagenda, die de komende jaren richtinggevend is voor 
het veld en de betrokken organisaties en eind 2015 klaar moet 
zijn. De wetenschapsvisie voorziet een sterk sturende rol voor 
nWO, en bevat in samenhang daarmee een aanbeveling voor 
aanpassing van de organisatiestructuur van nWO. De ontwik-
kelingen rond zowel de totstandkoming van de nationale 
Wetenschapsagenda als het proces om tot een nieuwe 
nWO-organisatie te komen, gaan erg snel. 

Begin februari vond een algemeen Overleg van minister 
Bussemaker en staatssecretaris Dekker plaats met de vaste 
Kamercommissie voor OCW. ScienceGuide deed hiervan ver-
slag: Dekker hield vol dat zowel inhoudelijk als organisatorisch 
veranderingen noodzakelijk zijn binnen nWO. Over de rol van 
de wetenschappers in het nieuwe nWO-bestuursmodel was 
Dekker duidelijk: “Dit betekent niet dat wetenschappers niet 
een belangrijke rol moeten spelen. Inhoudelijk vind ik weten-
schappers nog steeds heel belangrijk in de beoordeling van 
voorstellen. Maar het is nu echt een bestuurlijk gedrocht, met 
heel veel bestuurders, met heel veel voorzitters, met heel veel 
onduidelijkheid. De verkokerde organisatie zorgt voor onvol-
doende samenwerking en onvoldoende ruimte voor interdis-
ciplinair onderzoek. Iets wat we juist zo belangrijk vinden in 
deze wetenschapsvisie”, aldus Dekker. Het bleef enigszins 

onduidelijk in hoeverre Dekker aan de kritiek op het rapport 
van van der Steenhoven, die adviseerde de nWO-organisatie 
te 'kantelen', tegemoet wilde komen. Hij stelde ook de posities 
van de instituten ter discussie.

een werkgroep van drie leden van het algemeen Bestuur van 
nWO en drie gebiedsvoorzitters (onder wie FOM/n-voorzitter 
niek lopes Cardozo), en een voorzitter van een van de insti-
tuten, werkt inmiddels onder leiding van een onafhankelijke 
voorzitter, Douwe Breimer, aan een concreet plan voor de 
herziening van de structuur van nWO. Hiermee is een nieuwe, 
meer constructieve fase aangebroken. De werkgroep zal de 
werkzaamheden naar verwachting omstreeks 7 april afronden. 

FOM-directeur Wim van Saarloos is positief over de afloop 
van het proces: "Het bestuur van FOM is zeker van mening dat 
de governance van nWO verbeterd kan worden en draagt daar 
graag aan bij, vanuit de nauwe verbondenheid die er al is én de 
overtuiging dat onze kernwaarden en sterke punten breder 
voor de wetenschap ingezet kunnen worden. Wij houden er 
vertrouwen in te kunnen komen naar een stip op de horizon 
voor nWO waarin kenmerken van FOM (h)erkend worden: een 
groter bètadomein waarin FOM geïntegreerd is, maar waarin 
onze sterke punten duidelijk herkenbaar en uitgebouwd zijn. 
anders gezegd: FOM steunt omvorming tot een organisatie 
waarvoor wij ons allemaal graag willen blijven inzetten en waar 
inzet voor de bètawetenschap met passie en gedrevenheid alle 
ruimte krijgt." 

De oprichtingsceremonie op 27 januari 2015. 
Van links naar rechts: Job de Kleuver (FOM), 
Peter Joehnk (HZDR), Jan Kees Maan 
(coördinator EMFL ), Iwan Holleman (RU) 
en Amina Taleb-Ibrahimi (CNRS). 

ORGANISATIEAANPASSING NWO 
een nIeUWe, Meer COnStrUCtIeve FaSe

Nieuws
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Het amsterdamse zonne-energie 
onderzoeksnetwerk SOlarDaM 
heeft zijn eerste onderzoeksub-
sidie binnen. Dit bedrag van 1 
miljoen euro, toegekend door de 
amsterdam academic alliance, 
stelt het samenwerkingsverband 
van aMOlF, Uva, vU en eCn in 
staat onderzoek te doen naar de 
ontwikkeling van nieuwe methoden 
om zonlicht om te zetten in elektri-
citeit en brandstof. De FOM-focus-
groep light management in new 
photovoltaic materials bij aMOlF, 
onder leiding van albert Polman, is 
partner in SOlarDaM.

Het doel van SOlarDaM, opge-
richt in 2013, is het uitvoeren van 

een multidisciplinair onderzoeks-
programma om elektriciteit en 
brandstof op te wekken uit zonne-
energie op basis van combinaties 
van fotovoltaïsche zonne-energie, 
fotokatalyse en fotosynthese. 
Het SOlarDaM initiatief bouwt 
voort op de succesvolle energie-
onderzoeksprogramma's van de 
deelnemende partners. Polman: 
“Door expertise te bundelen en fa-
ciliteiten te delen zijn wij nu in staat 
problemen aan te pakken die we 
afzonderlijk niet konden oplossen. 
Met deze financiering krijgen wij 
een unieke kans om een coherent 

zonne-energie onderzoekspro-
gramma op te tuigen, op basis van 
alle expertise in de het amster-
dam Science Park.” elk project 
begint met de aanstelling van een 
postdoc, die wordt gekoppeld aan 
twee senior onderzoekers aan de 
Uva, vU, bij aMOlF of eCn. vanuit 
de acht kick-off projecten moet 
het consortium verder groeien. 
SOlarDaM is met honderd weten-
schappers het grootste netwerk 
van zonne-energie-onderzoekers 
in nederland. 
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FOM ETALAGE DutchBiophysics, the annual 
meeting on molecular and cellular 
biophysics, will be held on Monday 28 
and tuesday 29 September 2015, in the  
nH Koningshof in veldhoven. 

The deadline for submission of an abstract for 
an oral presentation is 1 June 2015, for a poster 
and for registration 28 August 2015.

Goal of DutchBiophysics is to bring together 
all groups that work on molecular and cel-
lular biophysics, microscopy and biomedical 
engineering in the netherlands. the meeting 
consists of plenary 
sessions, with invi-
ted presentations by 
(inter)national spea-
kers, and special oral 
and poster sessions.

topics include the 
biophysics of living 
cells and their mem-
branes, the cyto-
skeleton, molecular 
motors, Dna- and 
rna-protein inter-
actions, theoretical 
biophysics, systems 
biology and networks, photosynthesis, and new 
developments in light and electron microscopy, 
imaging and spectroscopy, force probes, (bio)
chemical synthesis, nanotechnology, biomedical 
engineering and applications.

Op 9 december 2014 vond een minisymposium plaats 
ter ere van het 40-jarig jubileum van Hendrik van  
vuren (rechts), hoofd Onderzoekbeleid, en het 
25-jarig jubileum van Job de Kleuver (links), vanaf de-
cember 2014 Programme manager for international 
affairs and large facilities. De vele genodigden uit de 
brede nederlandse fysicagemeenschap werden ge-
trakteerd op boeiende verhandelingen. Zo schetste 
tanja Kulkens, adjunct-directeur Chemie nWO, op 
welke manier de fysica en chemie elkaar versterken. 
Douwe Breimer, voorzitter van de commissie Sector-
plan natuur- en scheikunde, onderstreepte dit door 
toe te lichten tot welke successen de gezamenlijke 
inspanningen – en die van van vuren in het bijzonder – 

geleid hebben. voormalig HFMl-directeur Jan Kees 
Maan prees de rol van FOM  - in de persoon van De 
Kleuver - bij het tot stand komen van grote onder-
zoeksfaciliteiten en europees wetenschapsbeleid 
op dit gebied. ten slotte belichtte jubilaris van vuren 
op geheel eigen wijze de uitgesproken rol van een 
immer meeverende FOM-organisatie, die – zowel in 
het verleden als nu - bewijst het tot stand komen van 
belangwekkende wetenschap optimaal te faciliteren.  

65 JAAR ONDERZOEKBELEID BIJ FOM 

Singlet fission in organische en anorganische hybride zonnecellen in ontwikkeling bij AMOLF

In de nationale Wetenschapsquiz 
2014, georganiseerd door nWO en 
de vPrO, nam een team van 'duur-
zame ondernemers' het op tegen 
drie vrouwelijke topwetenschap-
pers. Onder de wetenschappers 
Marileen Dogterom, hoogleraar 
nanobiofysica aan de tU Delft, 
tevens FOM-werkgroepleider en 
lid van de raad van Bestuur. Het 
team van wetenschappers won 
van de ondernemers. 

In het midden Marileen Dogterom

Met zijn theatercollege 'voor niets gaat de 
zon op' heeft albert Polman, groepsleider op 
FOM-instituut aMOlF, een nieuwe manier 
gevonden om een groot publiek te bereiken met 
wetenschap. Polman neemt de toehoorders met 
behulp van een drive-in laboratorium mee in zijn 
verhaal over licht: van de lasertafel tot aan het 
bouwen aan de zonnecellen van de toekomst. Hij 
staat op het podium als toneelspeler, lichtkun-
stenaar en wetenschapper. na de voorstelling 
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.  De 
bezoekers van de try-out, op 17 november in 
Purmerend, maakten daar volop gebruik van.  
Op 15 en 16 april staat Polman met het theater- 
college in theater Frascati in amsterdam. 
Daarna trekt de voorstelling, die tot stand kwam 
in samenwerking met theatermaker Jan van den 
Berg, langs diverse zalen in het land. 

WETENSCHAP OP DE PLANKEN

SOLARDAM KRIJGT BELANGRIJKE STARTSUBSIDIE 

15 april 2015 Frascati Theater, Amsterdam
16 april 2015 Frascati Theater, Amsterdam
28 september 2015 Stadsschouwburg, Utrecht
10 november 2015 Theater de Schalm, Veldhoven
12 januari 2016 Parktheater, Eindhoven
27 januari 2016 Theater De Verkadefabriek, Den Bosch
7 april 2016 Theater aan het Spui, Den Haag

DUTCHBIOPHYSICS

biophysics, will be held on Monday 28 biophysics, will be held on Monday 28 biophysics, will be held on Monday 28 
and tuesday 29 September 2015, in the and tuesday 29 September 2015, in the and tuesday 29 September 2015, in the 

Fo
to

: J
oo

st
 W

eb
er



OP
IN

IE

4

OOOP
IPI
NI

E
NI

E

eind vorig jaar is de Wetenschapsvisie 2025 van onze regering gepubli-
ceerd. toen ik het document voor het eerst doorbladerde, voelde ik een 
lichte irritatie bij het zien van de collage foto’s op pagina 4. Het ging om 
16 portretten van nederlandse nobelprijs-winnaars uit het verleden, ter 
illustratie van de wetenschappelijke kwaliteit in nederland. allemaal 
wetenschappers waar we met recht trots op mogen zijn. Dus vanwaar die 
irritatie? 

Was het omdat het alleen portretten van (oude) mannen betrof en ik dus 
een gemiste kans zag om de huidige generatie te inspireren? een beetje. 
Ik vond er vooral een achteruitziende blik uit spreken. een voorbeeld van 
hoe wetenschappelijke kwaliteit eruitziet na selectieve filtering door 
een maatschappelijk systeem uit voorbije eeuwen. Zelfs de kleur zag 
er zo ouderwets uit dat je zou kunnen vergeten dat een aantal van de 
geportretteerden nog gewoon in leven is! 

Ik bleek niet de enige. naomi ellemers (hoogleraar Sociale en organi-
satiepsychologie in leiden, Spinoza winnares 2010) reageerde zelfs 
verbijsterd: “een schoolvoorbeeld van impliciete vooroordelen” (nrC.nl, 
2 december 2014). Ze maakte samen met collega’s een alternatieve col-
lage met zestien vrouwelijke boegbeelden van de nederlandse weten-
schap (van aletta Jacobs tot recente Spinoza winnaressen). 

Ik besloot dat het tijd was om  naar een lezing van een ter zake kun-
dige op dit onderwerp te gaan. ellemers sprak over ons vermogen om 
objectief op kwaliteit te selecteren1. Kwaliteit, hoe bepaal je wat dat is? 
Hoe herken je het en hoe selecteer je er vervolgens voor? Hoe voorkom 
je impliciete vooroordelen en hoe voorkom je dat kwaliteit vooral wordt 
geassocieerd met iets dat lijkt op wat je al had (en goed vond)? Hoe zorg 
je ervoor dat alle kwaliteit dezelfde kansen krijgt, zodat er diversiteit 
ontstaat, en vernieuwing? 

Waar associëren wij bètawetenschappers kwaliteit eigenlijk mee, als  
het gaat om onderzoek en onderzoekers? Ik doe een poging:
•  Kwaliteit is een 9. Ja, inderdaad... 
• Kwaliteit is Science en nature. Soms wel.
•  Kwaliteit is trackrecord en een hoge h-index. Ja, maar dat is tegelijk  

ook een maat voor leeftijd en de hiërarchische structuur van een onder-
zoekomgeving. Het helpt je niet aan jonge vernieuwers.

• Kwaliteit is kwantiteit. Hum, dat was toch juist iets anders?
•  Kwaliteit is 24/7 beschikbaarheid. tja, dat kan als je niet veel andere 

verantwoordelijkheden voelt en is handig als je van netwerken houdt, 
maar verder vooral van invloed op de hierboven genoemde parameter.

•  Kwaliteit is een competitieve inslag en de drang om te 'winnen'. Zeker 
een effectieve eigenschap, maar lijkt mij langs een orthogonale as.

•  Kwaliteit is het vermogen (of de behoefte) jezelf en/of je eigen onder-
zoeksresultaten met luide stem te promoten. nu dwalen we volgens mij 
echt af….

•  Kwaliteit is maximale impact op de maatschappij. In de wetenschaps-
visie valt op pagina 39 te lezen: “Kennis krijgt pas maatschappelijke 
waarde als deze gedeeld wordt en toegepast in concrete oplossingen 
of producten.” Maar hoe schat je dat van tevoren in? Marc Kirschner in 
Science: “One may be able to recognize good science as it happens, but 
significant science can only be viewed in the rearview mirror.”2 

•  Mijn persoonlijke voorkeur is deze: 'Kwaliteit is originaliteit en creati-
viteit, het vermogen om te ontdekken in plaats van slechts te meten'. 
Mooi! Maar hoe stel je zoiets vast?

al met al best lastig, dus. er loopt van alles door elkaar. De les van  
ellemers: Ieder mens, en zeker ook iedere bètawetenschapper, laat zich 
beïnvloeden door impliciete associaties bij zijn of haar definities van 
kwaliteit. een puur objectieve beoordeling bestaat niet. Het kan geen 
kwaad dit te erkennen. 

1   Zie bijvoorbeeld: ellemers, n. (2014), Woman at work: how organizational features 
impact career development, Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences 1, 
46-54.  
Ook interessant: leslie, S.-J. et al (2015), expectations of brilliance underlie gender 
distributions across academic disciplines, Science 347, 262-265.

 

2   Kirschner, M. (2013), a perverted view of “Impact”, Science 340, 1265.  
(via tim v/d Hagen)

Marileen van Dogterom
FOM-werkgroepleider en voorzi£er van de afdeling Bionanoscience 
aan de TU Del¤.

MarIleen: “IK GEEF HET STUKJE DOOR AAN JAN DE BOER  OMDat HIJ nIeUW lID IS van Het  

UItvOerenD BeStUUr van FOM, en OUD-StUDIeGenOOt van MIJ UIt GrOnInGen”

expres

FOM (her)introduceert de rubriek ‘Opinie’ in de FOM expres. Hiermee krijgen onderzoekers in een estafe�e de gelegenheid om hun mening 
te geven over diverse (beleids)zaken. Reacties kunt u sturen aan fomexpres@fom.nl. 

Marileen Dogterom:

 Kwaliteit

Kwaliteit is originaliteit en creativiteit,  

het vermogen om te ontdekken in plaats  

van slechts te meten
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Bonte Vrouwen is een zesdelige tv-serie waarin de NTR blootlegt waarom kansen voor  
jonge, ambitieuze vrouwen anders liggen dan voor mannen. In de aflevering van 
26 april komt promovenda Anouk de Hoogh (AMOLF) in beeld. Ze oriënteert zich op 
haar verdere loopbaan en twijfelt of ze verder moet gaan in de wetenschap. Maakt zij 
kans in een omgeving waarin mannen de norm bepalen? Els Koffeman, hoogleraar en 
groepsleider op Nikhef vertelt De Hoogh hoe zij met onzekerheid en twijfels is 
omgegaan.Uitzending:  elke zondag van 29 maart t/m 3 mei 2015, 15.55 uur, 
NPO2 www.ntr.nl/bontevrouwen 

FOM ETALAGE
2015 IS JAAR VAN HET LICHT
FOM-instituut aMOlF laat
innovaties rondom licht zien tijdens 
festivals

AMOLF WINT 
NWO-PRIJS VOOR 
DIVERSITEITSBELEID
Op 10 maart maakte nWO tijdens de 
jaarlijkse bijeenkomst Broodje Diversiteit 
bekend dat FOM-instituut aMOlF de 
runner-up award 2014 heeft gewonnen. Dit is 
een prijs voor het onderdeel van nWO dat op 
het gebied van diversiteitsbeleid de grootste 
sprong voorwaarts heeft gemaakt, sinds de 
meting een jaar geleden. aMOlF ging van 
0% vrouwen in besturen en commissies naar 
29%. aMOlF-directeur vinod Subramaniam 
nam de onderscheiding, een roze hardloop-
schoen, trots in ontvangst.

Wouter Olthuis, (Mesa+, Ut), was 
academisch begeleider bij de vijfde 
editie van de workshop Physics with 
Industry (PwI). FOM organiseerde 
PwI samen met StW en het lorentz 
Center op 24-28 november 2014. Het 
doel van deze jaarlijkse workshop is 
jonge fysici actief mee te laten helpen 
om problemen uit de industrie op te 
lossen. Olthuis schreef aan FOM-di-
recteur Wim van Saarloos: “Ik wil mijn 
enthousiasme over de resultaten van 
PwI met u delen; niet eerder in mijn 
bijna 25 jaar ervaring als universitair 
medewerker heb ik zoveel goodwill, 
begrip en tastbare resultaten tot 
stand zien komen tussen een groep 
academici en de industrie. Waarom 
is PwI de positieve uitzondering? 
De onderzoekers waren er vrijwillig. 
Het team was multidisciplinair. De 

industriële problemen waren actueel, 
concreet en soms prangend. De 
workshop biedt een template, geen 
dwingende oplossingsroute, maar het 
resultaat moet er aan het eind van 
de workshop wel zijn. De jonge fysici, 
pijlsnel schakelend, wisten ieder 
vanuit zijn of haar achtergrond snel en 
concreet oplossingen te bieden voor 
concrete, hardnekkige industriële 
problemen. Mede op basis van deze 
ervaring concludeer ik dat de waarde 
van academisch werk vooral zit in 
de excellent opgeleide onderzoeker. 
Deze waarde is er concreet, onmid- 
dellijk en aantoonbaar uit te halen  
tijdens workshops zoals PwI.” FOM  
is blij met deze complimenten.  
De volgende Physics with Industry 
vindt later dit jaar plaats: van  
23 tot 27 november.

NIEUW INSTITUUT voor onderzoek 
naar deeltjesfysica en zwaartekracht gestart
Op 6 maart vond een feestelijk symposium plaats voor de start van het nieuwe  
van Swinderen Instituut (vSI) voor deeltjesfysica en zwaartekracht (rUG). Dit instituut, 
geleid door FOM-werkgroepleider eric Bergshoeff, heeft als doel de fundamentele krach-
ten in de natuur en de gevolgen voor het universum te bestuderen. vSI neemt deel aan 
een aantal FOM-programma's. tijdens het symposium kwamen zowel de theoretische  
als de experimentele aandachtsgebieden aan bod, in lezingen over koude moleculen  
door ed Hinds, wijzigingen van de zwaartekracht door Michele Maggiore, en over het 
Standaard Model en nikhef door Stan Bentvelsen. ➥ rug.nl/research/vsi

Eén van de teams: (vlnr): Max Hilhorst (SensorTagSolutions), Daniel Miedema (UvA),  
Wim Stenfert Kroese (SensorTagSolutions), Jiquan Wu (UG), Sumit Kumar (UG), Yawar Abbas 
(UT), Reinier Janssen (TUD), Mahsa Vahabi (VU), Enrico Schioppa (NIKHEF), Marcel Lensvelt 
(Feltest), Rudolf Sprik (UvA), Wouter Olthuis (UT)

Pijlsnel schakelen naar oplossingen voor 
industriële problemen tijdens 

PHYSICS WITH INDUSTRY

FOM-PROMOVENDA EN NIKHEF-GROEPSLEIDER IN 

TV-SERIE BONTE VROUWEN
Bonte Vrouwen is een zesdelige tv-serie waarin de NTR blootlegt waarom kansen voor  
jonge, ambitieuze vrouwen anders liggen dan voor mannen. In de aflevering van 
26 april komt promovenda Anouk de Hoogh (AMOLF) in beeld. Ze oriënteert zich op 
haar verdere loopbaan en twijfelt of ze verder moet gaan in de wetenschap. Maakt zij 
kans in een omgeving waarin mannen de norm bepalen? Els Koffeman, hoogleraar en 
groepsleider op Nikhef vertelt De Hoogh hoe zij met onzekerheid en twijfels is 
omgegaan.Uitzending:  elke zondag van 29 maart t/m 3 mei 2015, 15.55 uur, NPO2. 
➥ www.ntr.nl/bontevrouwen 

FOM is dit jaar partner van Summerlabb, hét lab dat festivalbezoekers op een inter-
actieve manier in aanraking brengt met innovaties op het gebied van duurzaamheid. 
Op eurosonic noorderslag, van 15 tot 17 januari, was het experiment van FOM-insti-
tuut aMOlF de best bezochte plek van het lab. Het publiek reageerde enthousiast 
op de interactieve demonstraties en opstellingen. aMOlF laat in het Summerlabb 
zien hoe licht omgezet kan worden in energie, en op deze manier bijdraagt aan een 
duurzame samenleving. aMOlF is eveneens nauw betrokken bij het Internationale 
Jaar van het licht 2015. FOM-werkgroepleider Kobus Kuipers (aMOlF) is voorzitter 
van de Stichting International Year of light 2015 in nl, die allerlei activiteiten coördi-
neert en organiseert. De opening van het Jaar van het licht vond op 15 januari plaats 
in neMO.  ➥ www.iyl2015.nl



Daarnaast onderzoekt hij suspensies,en 
emulsies en het vormen van nanostruc-
turen in de ruimte. Schall is sinds 2005 
verbonden aan het van der Waals-Zeeman 
instituut van de Uva, vanaf 2010 als univer-
sitair hoofddocent. Hij is projectleider van 
ruimteonderzoek bij naSa en eSa. 

Oud FOM-oio dr. Joost Weijs, in 2013 
gepromoveerd in de vakgroep Physics of 
Fluids (Ut), ontving een rubicon-subsidie 
van nWO. Met de beurs kan hij gedurende 

twee jaar aan de ecole 
normale Supérieure de 
lyon onderzoek doen 
naar hoe deeltjes in 
vloeistof de stroming 
beïnvloeden in com-
plexe netwerken. Weijs 
is één van de vijftien pas 

gepromoveerde wetenschappers die van 
nWO een rubicon-subsidie kregen. 

FOM-oio Alexander Klein en collega's 
van de Physics of Fluids groep (MeSa+, 
Ut) wonnen met hun video de Milton van 
Dyke award van de american Physical 

Society. Ze brachten in 
beeld dat een vloei-
stofdruppel heftig 
reageert op de impact 
van een laserstraal. In de 
nieuwste machines voor 
chipfabricage worden 
de effecten benut bij het 

genereren van extreem ultraviolet licht. De 
film is te zien op  http://gfm.aps.org/.  

tijdens nano City 2014 heeft de start-up 
Graphene Master van FOM-promovendus 
Shou-En Zhu (tUD) een nanolabnl 
voucher van 7.500 euro gekregen. na-
nolabnl, een gezamenlijk initiatief van 
onderzoeksinstellingen in de nanotechno-
logie, geeft bedrijven met deze vouchers 
de mogelijkheid gebruik te maken van de 

nanolab-faciliteiten 
gedurende 50 tot 75 uur. 
nanolab streeft naar 
een betere verbinding 
tussen bedrijven en de 
nanolab-faciliteiten en 
stimuleert entrepre-
neurschap. 

Fysicus dr. Jeroen van Houwelingen 
is vanaf 1 april werkzaam op het FOM- 
bureau als programmacoördinator. Hij 
komt van technologiestichting StW waar 

hij de vernieuwings-
impuls coördineerde 
en werkte voor het 
programmabureau van 
nanonextnl. Bij FOM 
gaat hij onder meer de 
werkgemeenschaps-
commissie Fenomeno-
logische Fysica (FeF) 
begeleiden en zich 
bezighouden met de 
valorisatieportefeuille. 
Op 1 mei start drs. 
Jacqueline Mout als 
programmacoördinator. 
Mout, eveneens natuur-

kundige, was hiervoor werkzaam bij OCW. 
Mout gaat onder meer een aantal initia-
tieven rondom het strategisch speerpunt 
energie oppakken en uitbouwen. 

expres6

FOM-werkgroepleider prof.dr.  
Ronald Hanson (tUD) is één van de 
acht veelbelovende onderzoekers (uit 114 
nominaties) die op 11 maart een ammodo 
KnaW award 2015 in ontvangst mocht 
nemen. Deze prijs is ingesteld om onge-

bonden, fundamenteel 
wetenschappelijk 
onderzoek in nederland 
over de volle breedte te 
stimuleren en getalen-
teerde onderzoekers 
te ondersteunen in een 
cruciale fase van hun 

wetenschappelijke carrière. Het geldbe-
drag van 300.000 euro is bestemd voor 
wetenschappers aan een nederlandse 
kennisinstelling, die minder dan vijftien 
jaar geleden gepromoveerd zijn. Hanson is 
een van de laureaten, omdat hij volgens de 
jury "met zijn werk aan individuele atomen 
en elektronen oude barrières doorbreekt 
– bijvoorbeeld door als eerste ter wereld 
informatie over te brengen tussen compu-
terchips zonder verplaatsing van materie 
of licht (teleportatie)". 

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden, 
directeur van FOM-instituut DIFFer, 
ontving op 11 november 2014 in Baltimore 
de Plasmaprijs van de Plasma Science and 
technology Division, deel van de american 
vacuum Society. Deze oeuvreprijs wordt 

elk jaar toegekend 
plasmaonderzoek en 
-technologie. Hij krijgt 
de prijs voor zijn bijdra-
gen op het gebied van 
plasmadepositie van 
materialen. als direc-
teur van DIFFer geeft 

hij leiding aan het onderzoeksthema solar 
fuels, dat werkt aan efficiënte opslag en 
transport van duurzame energie in de 
vorm van CO2-neutrale brandstof. van de 
Sanden is hoogleraar aan de technische 
Universiteit eindhoven. 

Op 10 april ontvangt FOM-werkgroep-
leider Marileen Dogterom (tUD) 
de Physicaprijs 2015.  De jaarlijkse prijs 
wordt na consultatie van de natuurkunde-
gemeenschap door de voorzitters van de 
nederlandse natuurkundige vereniging 
(nnv) en de Stichting Physica toegekend 
aan een eminente, in nederland werkzame 

natuurkundige. Dog-
terom krijgt de prijs, 
omdat ze een expert 
is in experimentele 
celbiofysica en één van 
de pioniers die er mede 
voor heeft gezorgd dat 
het enkel-molecuul-

biofysica-onderzoek in nederland nu we-
reldwijd hoog staat aangeschreven. Haar 
fundamentele onderzoek is van essentieel 
belang voor toekomstige doorbraken in 
de gebieden voeding en gezondheid. De 
afgelopen vijftien jaar is een nieuwe ge-
neratie natuurkundigen actief geworden 
in de nederlandse biofysica en Dogterom 
fungeerde als rolmodel voor vele jonge 
wetenschappers, oordeelde de jury.

nikhef-directeur prof.
dr. Stan Bentvelsen 
is benoemd als lid van 
de Koninklijke Hol-
landsche Maatschappij 
der Wetenschappen 
(KHMW). De KHMW 
heeft als doel het be-

vorderen van de wetenschap en een brug 
slaan tussen wetenschap en samenleving. 
Op dit ogenblik zijn er 350 directeuren en 
450 leden. Z.M. Koning Willem-alexander 
is beschermheer van de Maatschappij. 

Per 1 januari is nikhef-onderzoeker dr. 
Olya Igonkina benoemd tot bijzonder 
hoogleraar aan de radboud Universiteit 

nijmegen met als 
leeropdracht: the 
study of proton-proton 
interactions at the 
large Hadron Collider 
at Cern. Op nikhef is 
Igonkina betrokken bij 
het atlaS-experiment, 

een van de detectoren bij de large Hadron 
Collider (lHC) op Cern in Genève.

Per 1 november 2014 is oud-FOM oio  
dr. Oscar van den Brink benoemd 
tot directeur van het tKI Chemie. De 
topsector Chemie heeft zich recent opge-
deeld in een tKI Chemie en een cross-sec-
torale tKI BBe (Biobased economy). van 
den Brink deed eerder veel ervaring op 

met innovatie, publiek-
private samenwerking 
en het opzetten van 
nieuwe organisaties 
waaronder het top In-
stituut Comprehensive 
analytical Science and 
technology (COaSt) 

en het Innovatielab Chemie amsterdam 
(IlCa). van den Brink neemt binnen het 
tKI Chemie onder meer de coördinatie 
van de innovatieprogramma’s op zich. 

Per 1 januari 2015 is prof.dr. Jan de Boer 
gestart als lid van het Uitvoerend Bestuur 
(UB) van FOM. vanaf 1 mei 2014 was De 

Boer al lid van de raad 
van Bestuur. Hij volgt 
prof.dr. Detlef lohse op, 
die na 11 jaar als lid van 
de raad van Bestuur 
en acht jaar Uitvoerend 
Bestuur afscheid nam. 
(zie ook vorige FOM 

expres voor het afscheidsinterview met 
lohse). FOM-werkgroepleider De Boer 
is sinds 2000 hoogleraar theoretische 
fysica aan de Uva. Hij is daar een van de 
trekkers van het onderzoekszwaarte-
punt Gravity and astroParticle Physics 
amsterdam(GraPPa), een van de oprich-
ters van het door nWO-Zwaartekracht 
subsidie ondersteunde Delta Institute for 
theoretical Physics, hoofd van het Insti-
tute of theoretical Physics en directeur 
van de Graduate School of Science. 

PERSONALIA 

Prof.dr. Joost Frenken is benoemd tot 
hoogleraar nanoscale surface physics aan 
zowel de vrije Universiteit als de Univer-

siteit van amsterdam. 
Frenken is sinds 1 januari 
2014 directeur van het 
advanced research 
Center for nanolitho-
graphy (arCnl), een 
publiek-private samen-
werking tussen FOM, de 

Uva, de vU en het bedrijf aSMl. Frenken 
combineert het directeurschap met een 
wetenschappelijk-inhoudelijke rol, als 
leider van de werkgroep nanolayers bin-
nen arCnl, en met een 0%-aanstelling 
als hoogleraar in leiden, totdat zijn laatste 
leidse promovendus is gepromoveerd. 

Dr. Ludwik Leibler en FOM-werkgroep-
leider prof.dr. Willem Vos ontvingen 
op 26 januari de Descartes Huygensprijs, 
een geldbedrag van 23.000 euro, voor hun 
excellente onderzoek en hun bijdrage aan 
de Frans-nederlandse samenwerking. 
De prijs is bestemd voor een verblijf als 

gastonderzoeker in 
nederland, respectie-
velijk Frankrijk. vos 
is verbonden aan het 
MeSa+ Instituut voor 
nanotechnologie (Ut). 
vos gaat het bedrag 
inzetten voor het tot 

stand brengen van een samenwerkingsver-
band tussen het Institute of nanosciences 
and Cryogenics in Grenoble en de Ut. 

Dr. Jan Timmermans, nikhef-onder-
zoeker, is gekozen tot voorzitter van de 
Institute assembly van de International 
large Detector (IlD) collaboratie. IlD is 
één van de twee detectorconcepten bij de 
voorgestelde elektron-positron versnel-

ler International linear 
Collider (IlC). Japan 
overweegt, in samen-
werking met de rest 
van de wereld, de IlC te 
gaan bouwen. timmer-
mans is als voorzitter 
gevraagd een voorstel 
te doen voor een colla-

boratiestructuur. De verwachting is dat de 
Japanse evaluatiecommissies begin 2016 
hun eindrapport zullen uitbrengen. 

In januari is FOM-werkgroepleider prof.dr. 
Allard Mosk van de vakgroep Complex 
Photonic Systems (COPS) van onder-
zoeksinstituut MeSa+ (Ut) is - als enige 
nederlander van 76 benoemingen - dit 

jaar verkozen tot fellow 
van de Optical Society 
of america (OSa). De 
benoeming is een erken-
ning voor het ontwikke-
len van zijn nieuwe aan-
pak voor het focusseren 
en afbeelden met licht in 

sterk verstrooiende materialen zoals verf, 
papier en biologische weefsels. 

Dr. Peter Schall,  FOM-projectleider, is 
benoemd tot hoogleraar Soft Condensed 

Matter Physics aan 
de Uva. Schall doet 
onderzoek naar de 
statistische fysica van 
nieuwe nanomaterialen 
en zachte materie. 
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Zoek de twee elementen die bij elkaar 
horen: de grot van Plato, een zestien-
delige inbussleutelset, een appel, de 
eerbied van de zoon voor de vader, 
een peer, de Gouden eeuw, de wet op 
het hoger onderwijs, het getal pi…. 
Heel goed, de appels en peren. en wie 
vraagt zich nu nog af of die appel een 
granny smith dan wel een goudreinet 
is? Maar wie de appel eet maakt dat 
wel degelijk uit. en wie wil weten wat 
de lekkerste peer is, kan dat het best 
aan een deskundige vragen. Peer 
review.

tja, ik ontkom er niet aan, het zal  
toch over de Wetenschapsvisie gaan. 
Maar de op handen zijnde organisatie-
verandering van nWO en de gevolgen 
voor FOM lenen zich niet voor deze 
column. Die komen op andere plaat-
sen aan de orde, waar en wanneer 
nodig.

De Wetenschapsvisie drukt een  
ambitie uit. Je zou kunnen zeggen: de 
hemel bestormen ‘on a shoestring’. 
niks mis met die ambitie overigens. 
Of met de hemel. en on a shoestring 
is fantastische wetenschap tot stand 
gebracht. Maar om de combinatie 
tot beleid te verheffen is op termijn 
riskant, want de wereld om ons heen 
zit niet stil en nederlands onder-
zoeksbeleid gaat in laatste instantie 
om concurrentie. een klein land heeft 
nu eenmaal veel buitenland. Hoe dan 
ook, het is goed dat de ambitie is 
uitgesproken. ambitie ten aanzien van 
excellentie – prima. ambitie om talent 
aan te trekken en kansen tot ont- 
plooiing te geven – uitstekend. Maar 
daar gaat die schoenveter wel knellen, 
al was het maar – alweer - omdat dat 
talent ook buiten de nederlandse 
grenzen kan floreren.  

en dan is er nog die belangrijke nieuwe ambitie: maatschappelijke vraag-
sturing. Gemengde reacties hierop. natuurlijk, zoals Bert Meijer het 
verwoordt: welke onderzoeker vindt het nou niet fantastisch als zijn of 
haar onderzoek een bijdrage levert aan de oplossing van een belangrijk 
maatschappelijk probleem? Daar kunnen we ons allemaal wel in vinden.

Ja maar, denkt de collega van die onderzoeker, ik werk aan een onder-
werp waarvan de maatschappij nog niet eens weet dat het een probleem 
wordt! tenslotte zou klimaatverandering helemaal niet op de politieke en 
maatschappelijke radar zijn verschenen als klimaatonderzoekers er niet 
al decennia mee bezig waren geweest. en als zij niet de observatieme-
thoden hadden ontwikkeld om vast te stellen dat er wat aan de hand is en 
de modellen om door te rekenen wat dit zou kunnen gaan betekenen.

De nationale wetenschapsagenda moet volgens de beleidsmakers het 
antwoord zijn op dit dilemma: laat de wetenschap een agenda opstellen 
met vragen van groot maatschappelijk belang, al dan niet door maat-
schappij en politiek als zodanig erkend. Klinkt logisch. 

en nu moet deze agenda richting gaan geven aan het onderzoek, met 
name het door nWO georkestreerde onderzoek. Georkestreerd, inder-
daad, omdat maatschappelijke vragen zich natuurlijk niets aantrekken 
van de indeling in disciplines. een indeling die wij er op na houden om die 

andere ambitie – excellentie – tot 
expressie te brengen. er moet dus 
georkestreerd worden, de beste 
onderzoekers bij elkaar gebracht 
voor de aanpak van een specifieke 
– maatschappelijk geïnspireerde 
- uitdaging. en dat kan vragen om 
een consortium van chemici en 
fysici en klimaatwetenschappers 
en historici en politicologen en so-
ciologen en fiscalisten en natuurlijk 
ethici en rechtsgeleerden. 
en laten we vooral niet doen of dat 
vanzelf gebeurt. Zeker, excellente 
onderzoekers zoeken elkaar op, 
zoeken de samenwerking als zij 
daar de meerwaarde van inzien. 
vooral op de grenzen van discipli-
nes gebeurt dat volop. Maar over 
de breedte van de wetenschap is 
het een ander verhaal. Daarvoor 
moeten de onderzoekers om te 
beginnen van elkaars bestaan 
weten. en elkaar leren verstaan en 
waarderen. Dat is een proces dat 
tijd en gerichte inspanning vergt. 
en een onderzoeksorganisatie die 
samenwerking bevordert, niet in de 
weg staat.

Bij FOM hebben we een jaar of 15 
geleden het subgebiedenbeleid 
radicaal aangepast, omdat het 
eigenlijk meer in de weg stond dan 
hielp. Het was natuurlijk wel over-
zichtelijk om richtlijnen te hebben 
hoe budget verdeeld moest worden 
over vaste stoffysica, Subatomaire 
fysica, Fysica van leven, et cetera. 
Maar veel onderzoek bleek zich 
rondom de grenzen af te spelen, 
en onderzoekers gingen in die 
tussenruimte strategisch bewegen 
richting het grootste budget en de 
grootste kans op succes. Complica-
ties die als vanzelf verdwenen toen 

de subgebieden werden afgeschaft. Werkgemeenschapscommissies 
bleven onverminderd nodig, want een forumfunctie alsook inhoudelijke 
onderlinge beoordeling blijft een klus voor ‘peers’ uit het eigen vakge-
bied.

Maar keuzes maken in een organisatie zonder grenzen is wel een 
balancing act. Want hoe houden we nu de balans in de onderzoeksport-
folio? raken we geen natuurkunde ongemerkt kwijt doordat de vrije 
competitie toch een statistiek van kleine getallen kent? Hoe zit het met 
de fondsen die strategisch worden ingezet, bijvoorbeeld in het kader van 
het topsectorenbeleid? valt dat niet eenzijdig bij bepaalde subgebieden? 
Gaat de samenstelling van jury’s niet ongemerkt de plaats van bestuurlijk 
beleid innemen?

Dit is de paradox. een bestuur dat wil sturen op inhoud is gebaat bij een 
fijnmazige indeling in disciplines en subdisciplines. Dat geeft maximale 
mogelijkheden, beleid en begroting vallen samen. Maar al die grenzen zit-
ten dan ontegenzeggelijk in de weg en het vermogen tot zelforganisatie 
van het systeem wordt niet gebruikt. Het andere extreem: geen indeling. 
Maximale mogelijkheden voor multi- en trans- en cross-disciplinaire 
samenwerking. Maar sturing is het raam uit. 

De Wetenschapsvisie verwacht van nWO meer centrale sturing en 
minder grenzen. een paradox.

INTER-,TRANS-,  
CROSS- OF MULTI?  
FOM-voorzitter Niek Lopes Cardozo
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“  Raken we geen natuurkunde  

ongemerkt kwijt doordat de  

vrije competitie toch  

een statistiek van  

kleine getallen kent?” 

de subgebieden werden afgeschaft. Werkgemeenschapscommissies 
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toen Frank linde op 4 juli 2012 terug naar huis reed, na een 
euforische dag waarop de ontdekking van het higgsdeel-
tje bekend werd gemaakt, stopte hij bij een Chinees res-
taurant. terwijl hij binnen wachtte op zijn afhaalmaaltijd, 
riep een man hem toe: ‘De Higgs!’ 
“De man had me gezien op tv en bleek enorm geïnteres-
seerd in de ontdekking”, vertelt linde. “later kwamen op 
popfestival lowlands zo’n duizend jonge mensen luisteren 
naar mijn verhaal over het higgsdeeltje. Heel bijzonder om 
te zien welke impact die ontdekking ook op het gewone 
publiek had.” 
Het moge duidelijk zijn, de ontdekking van het higgs-
deeltje was het allermooiste moment uit de tien jaar dat 
linde directeur van nikhef was. Maar hij noemt meer 
hoogtepunten. De honorering en uitvoering van het BiG 
Grid-project, bijvoorbeeld. Doel van het project was het 
wereldwijd aan elkaar koppelen van computers, zodat ze 
als één geheel opereren. “Die infrastructuur is belangrijk 
voor het analyseren van de lHC-data. nikhef speelt daarin 
een voorname rol. andere disciplines, zoals de biologie, 
astronomie en zelfs de 'haute-finance' gebruiken nu 
dezelfde infrastructuur .”
"een ander hoogtepunt was het schrijven van het Sec-
torplan natuur- en scheikunde in 2007,” zegt linde. “Met 
de schrijfclub van dat plan hebben we ons vier dagen in 
een hotelletje teruggetrokken. Het was hartverwarmend 
hoe we met een klein aantal mensen samenwerkten om 
de natuurkunde in nederland een extra impuls te geven. 
achteraf gezien een actie met veel impact, want het Sec-
torplan is nu een succesvol instrument voor het stimule-
ren van onderzoek en onderwijs in natuur- en scheikunde.”

Astrodeeltjesfysica
een grote, maar logische verandering in de koers van 
nikhef in de afgelopen tien jaar is de uitbreiding naar de 
astrodeeltjesfysica geweest. “In 2004 hing het lot van 
nikhef wel heel sterk af van de lHC-versneller bij Cern. 
Ik denk dat je je eieren beter niet allemaal in één mandje 
kunt leggen. en omdat het meten van deeltjes die in 
versnellers worden geproduceerd niet wezenlijk anders 
is dan het meten van deeltjes in de ruimte, was astrodeel-

Op 1 december 2014 volgde 

Stan Bentvelsen Frank Linde 

op als directeur van  

Nationaal instituut voor 

subatomaire fysica Nikhef. 

Hoe kijken zij vooruit,  

respectievelijk terug op  

de rol van Nikhef in de  

natuurkunde? 

  EEN MUST OM HET HEEL KLEINE MET  
                          HET EXTREEM GROTE TE VERBINDEN

Frank Linde

Interview
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 ScienceGuide  
@Scienceguidenl, 12 mrt.  

na enkele jaren onderhoud gaat 
de large Hadron Collider van  

@Cern weer op jacht naar  
deeltjes http://ow.ly/KfsfS

 ATLAS Experiment  
@atlaSexperiment, 16 mrt.
Hello @lHCproton ! are you  

and your friends ready for  
#restartlHC ?

 LHC Proton  
@lHCproton, 16 mrt.

training hard. 13 tev looking 
closer every day. Fear not,  

we'll be ready!
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tjesfysica een logische uitbreiding 
voor ons instituut.”
Zo ging nikhef meedoen met de 
zwaartekrachtgolfdetector virgo in 
Italië, de donkere-materiedetector 
XenOn, ook in Italië, en met de detec-
tie van hoogenergetische kosmische 
stralen bij het Pierre auger Observa-
torium in argentinië. Binnen een paar 
jaar wist het instituut een prominente 
speler te worden bij deze experimen-
ten. linde: "Onze ingenieurs maken 
creatieve, kostenefficiënte ontwer-
pen en daarmee maak je je populair. een experiment staat 
of valt bij de kwaliteit van de hardware.”
Inmiddels heeft linde het directeursstokje overgedragen 
aan Stan Bentvelsen. Hem wenst hij vooral weer een 
nieuwe ontdekking toe: "Supersymmetrie, donkere-
materiedeeltjes en misschien nog wel het liefst iets wat 
helemaal nieuw is.”

Gevoeligere detectoren
“Dat zou natuurlijk prachtig zijn”, reageert Bentvelsen op 
de wens van zijn voorganger. “De komende jaren bieden 
veel kansen voor een of meer van die ontdekkingen. 
Zwaartekrachtgolven horen daar trouwens ook bij. Maar 
we moeten niet teleurgesteld zijn als ze wat langer op 
zich laten wachten. Wetenschap is inherent onzeker. Het 
kan ook zomaar zijn dat de lHC geen supersymmetrie 
vindt en dat donkere-materie-deeltjes veel lastiger te 
detecteren zijn.”
"Het wetenschappelijke lHC-programma ligt voor nikhef 
grotendeels vast, zegt Bentvelsen, maar welke resultaten 
eruit gaan komen is juist helemaal open. In ieder geval 
gaan we de eigenschappen van het higgsdeeltje veel 
preciezer bepalen en ik ben reuze benieuwd of die over-
eenkomen met de voorspellingen. Daarnaast hopen we 
natuurlijk op de ontdekking van nieuwe deeltjes, zoals bij 
supersymmetrie worden voorspeld. Ook doen we volop 
mee in de bepaling van de eigenschappen van het quark-
gluonplasma en in de oplossing van het raadsel waarom 
we in het universum meer materie dan antimaterie zien.”

De komende jaren moet Bentvelsen de 
nikhef-bijdrage aan de upgrade van de 
lHC-experimenten in goede banen zien te 
leiden. De botsingsenergie wordt verdub-
beld en ook de botsingsintensiteit gaat 
toenemen. Bentvelsen: “De komende vijf 
tot acht jaar zal onze werkplaats bezig 
zijn met het bouwen van nieuwe particle 
trackers, die de banen van de geprodu-
ceerde deeltjes nauwkeurig meten. Grof-
weg ligt het ontwerp vast, maar de details 
nog niet. Sommige onderdelen bouwen 
we in 2018 in, andere pas in 2022.”

Nieuwe versnellers
De nikhef-inspanningen in de astrodeeltjesfysica gaan 
een spannende fase in. De afgelopen jaren is hard ge-
werkt aan een upgrade van de virgo-zwaartekrachtgolf-
detector. 
“In de tweede helft van 2015 gaat deze detector opnieuw 
aan”, vertelt Bentvelsen. "nikhef is dan verantwoordelijk 
voor de data-analyse en het zou geweldig zijn om de 
zwaartekrachtgolven van samensmeltende zwarte gaten 
te zien.” Ook de gevoeligheid van de XenOn donkere-
materiedetector is net flink vergroot. “De resultaten van 
deze experimenten zullen de natuurkunde hopelijk een 
nieuwe richting wijzen. Welke kant moeten we op om 
voorbij het standaardmodel te komen? Het verbinden 
van de fysica van het heel kleine met die van het extreem 
grote is steeds meer een must.”
Bentvelsen denkt dat de resultaten van de komende jaren 
bepalend zijn voor de koers die nikhef wil varen na en 
naast de lHC: “We verkennen de mogelijkheid om actief 
mee te doen in de detectie van kosmische achtergrond-
straling. Op het gebied van versnellers is er een aantal 
opties. Japan wil een lineaire elektron-positronversneller 
bouwen. De verenigde Staten hebben plannen voor een 
extreem lange afstand neutrinobundel. Op Cern en in 
China denkt men aan een proton-protonversneller, net als 
de lHC, maar dan in een ring van 100 kilometer in plaats 
van 27. Over een paar jaar weten we wat onze volgende 
stappen zijn.” (BM)

Na een shut-down van twee jaar, waarin 
aanzienlijke verbeteringen zijn aange-
bracht aan de versneller en detectoren, 
zijn er vanaf maart 2015 weer bundels 
protonen door de LHC op CERN. Span-
nend is of alle upgrades van de afgelopen 
twee jaar de oorspronkelijk geplande 
energie van 13 TeV mogelijk gaan maken. 
In mei vinden de eerste botsingen plaats. 
Experimenten bij die energie van 13TeV 
zullen meer data opleveren, met nieuwe 
inzichten en ontdekkingen. Mogelijk 
vinden onderzoekers eind deze zomer 
sporen van een gluino. Een gluino is een 
supersymmetrisch deeltje, ook wel Susy 
genoemd. Als zo'n gluino vervalt, duikt 
een neutralino op. Daarvan denken we-
tenschappers dat het de donkere materie 
is waarnaar ze zoeken. De ontdekking van 
'Susy' zou baanbrekend zijn, verklaren zij.

De General Assembly van het  
Europese Consortium voor  
Astrodeeltjesfysica APPEC hee¤  
op 9 januari in Parijs Frank Linde 
(Nikhef/UvA) gekozen als nieuwe 
voorzi£er. De benoeming is voor 
twee jaar. APPEC is een consortium 
van 14 Europese onderzoeksorga-
nisaties die hun krachten hebben 
gebundeld voor de coördinatie en 
financiering van het snel groeiende 
vakgebied Astrodeeltjesfysica.  
APPEC hee¤ een ambitieuze road-

map voor de realisatie van de vol-
gende generatie grote faciliteiten 
voor onderzoek op het grensvlak 
van de natuurkunde en sterren-
kunde. Enkele voorbeelden zijn de-
tectoren voor directe detectie van 
gravitatiegolven, experimenten om 
neutrino-eigenschappen te bepalen 
(zoals KM3NeT) en faciliteiten voor 
onderzoek naar donkere materie en 
donkere energie.
In een reactie op zijn benoeming 
bij APPEC zegt Linde: “Astrodeel-

tjesfysica gaat over ongelooflijk 
uitdagende en fundamentele 
wetenschappelijke vragen. Het zou 
zomaar kunnen dat we de komende 
jaren spannende ontdekkingen 
gaan meemaken. Topprioriteit voor 
mij zal zijn om de plannen voor een 
aantal grote onderzoeksfaciliteiten 
verder op de rit en gefinancierd te 
krijgen, in het bijzonder voor multi-
messenger studies. Verder ga ik me 
inspannen om de banden met CERN 
te versterken.”

FRANK LINDE LEIDT EUROPESE ASTRODEELTJESFYSICA

SINDS MAART 
VLIEGEN ER WEER   
PROTONEN 
DOOR DE LHC

  EEN MUST OM HET HEEL KLEINE MET  
                          HET EXTREEM GROTE TE VERBINDEN

Stan Bentvelsen
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VRAGEN AAN DE 
WETENSCHAP? 
Stel Ze tUSSen 
1 aPrIl en 1 MeI  

De minister en staatssecretaris van OCW 
en de minister van eZ hebben afgelopen 
najaar opdracht gegeven tot het opstellen 
van een nationale Wetenschapsagenda 
(nWa). Om tot deze wetenschapsagenda 
te komen is vanuit de kenniscoalitie een 
stuurgroep ingesteld, die inmiddels onder 
leiding van voorzitters alexander rinnooy 
Kan en Beatrice de Graaf voortvarend van 
start is gegaan. De agenda zal bestaan uit 
ongeveer honderd vragen rond een tiental 
thema’s of domeinen, ‘de’ thema’s  waar 
de wetenschap zich de komende jaren op 
moet richten. Dit zijn vragen aan de weten-
schap, kansrijke uitdagingen die bijdragen 
aan oplossingen voor maatschappelijke 
vraagstukken en het benutten van econo-
mische kansen. Maatschappelijk draagvlak 
staat centraal en iedereen kan dan ook 
vragen aandragen. De voorzitters hebben 
op 12 en 31 maart de nWa toegelicht bij  
De Wereld Draait Door. U kunt vanaf 1 april 
een maand lang uw vragen indienen en 
reageren op andere vragen via  
➥ www.wetenschapsagenda.nl.

Op 17 maart hee¤ het Uitvoerend Bestuur van Stichting FOM besloten  
8 uit 24 aanvragen te honoreren in de FOM-Projectruimte (een honorerings-
percentage van 33 procent). In totaal is hiermee een bedrag van 3,3 miljoen 
euro toegekend. Twee aanvragen zijn gehonoreerd op basis van de voorkeurs- 
behandeling voor nieuwe vaste-stafleden en tenure trackers. 

FOM WIJST 3,3 MILJOEN EURO TOE 
aan aCHt PrOJeCtrUIMte-PrOJeCten

De volgende onderzoeksvoorstellen 
zijn gehonoreerd: 

De Projectruimte is één van de 
subsidie-instrumenten die FOM 
heeft om natuurkundig onderzoek te 
financieren. De Projectruimte maakt 
kleinschalige projecten mogelijk voor 
fundamenteel onderzoek met een ver-
nieuwend karakter en een aantoon-
baar wetenschappelijke, industriële 
of maatschappelijke urgentie. voor 
2015 heeft FOM een totaal budget van 
9,8 miljoen euro beschikbaar, waarvan 
3 miljoen euro is bestemd voor 
honoreringen in het kader van het 
Sectorplan natuur- en scheikunde. 

DOORLOPEND INDIENEN
Onderzoekers kunnen doorlopend 
aanvragen indienen voor de FOM-
Projectruimte. FOM behandelt de 
aanvragen in batches van 15 à 25 
stuks op volgorde van binnenkomst. 
aanvragen worden aan referenten 
voorgelegd en de jury komt in één be-

oordelingsronde tot het eind-
oordeel. Ook aanvragen 

uit de grensgebieden 
van de fysica komen 

in aanmerking voor 
subsidie uit de 
FOM-Projectruim-
te, mits het onder-

zoek voldoende 
bijdraagt aan de 

natuurkunde. 

The discovery 
of gravitational 

waves with Advanced 
Virgo and LIGO 

 
Chris van den Broeck  

(FOM-Nikhef)
A scale model 

for the early universe 
 

Diederik Roest 
(RUG) 

Magnetism 
with a 'twist' 

 
Alexander

Khajetoorians
 (RU)  

Shaping the 
sound of light 

 
Henk Stoof en 

Dries van Oosten
(UU) 

Decip-
hering the 

antiviral genome 
programming skill 

of bacteria
 

Chirlmin Joo (TUD) en 
Stan Brouns 

(WUR) 

 

Functional 
interfacing of viral 

nanoparticles 
 

Wouter Roos
 (VU)

 
Sub-atomic spin 

resolution through 
magnetically 

functionalized scanning 
probe tips

 
Sander O£e 

(TUD) 

 Two-photon 
microcopy of 

nonlinearities in 
dendritic computation  

Core£e Wierenga 
(UU)
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Het nieuwe onderzoekprogramma heet ‘Photo- 
synthesis of nanomaterials: developing nanostructu-
red photocatalysts for solar fuel generation using  
light’. Door de krachten van de twee FOM-instituten 
te bundelen, maken de wetenschappers optimaal 
gebruik van  aMOlF’s expertise in het nanofotonica- 
onderzoek en DIFFer’s expertise in energieonder-
zoek. Groepsleider andrea Baldi (links) zal het  
onderzoek bij DIFFer onder zijn hoede nemen. 
aMOlF-groepsleider erik Garnett (rechts) is de 
programmaleider. 

ZONNEBRANDSTOF
Duurzame energiebronnen zoals zonnecellen of 
windmolens hebben een sterk wisselende op-
brengst. Het is daarom van belang de energie van 
deze bronnen op te kunnen slaan, bijvoorbeeld in 
zogeheten zonnebrandstoffen. Zonnebrandstof-
fen, waaronder waterstof (H2) en methaan (CH4), 
worden gemaakt door de energie van het zonlicht 
om te zetten in chemische verbindingen. Dit gebeurt 
in foto-elektrochemische cellen. Het doel van het 
nieuwe onderzoeksprogramma is om methoden te 
ontwikkelen om de volgende generatie materialen 
voor deze zonnebrandstofcellen te maken.

NIEUWE NANOSTRUCTUREN
voor foto-elektrochemische cellen zijn materialen 
nodig die efficiënt zonlicht absorberen. Daarnaast 
moeten de materialen functioneren als katalysa- 

tor bij de chemische reacties die het zonlicht  
omzetten in zonnebrandstoffen. Materialen  
die op de nanoschaal zijn opgebouwd, kunnen 
voor deze doeleinden geschikt zijn. De schaal 
van deze materialen is zo'n honderd nanometer, 
ofwel honderd miljardsten van een meter. 

Wanneer licht op de nanomaterialen valt,  
ontstaan verschillende interessante fenome- 
nen. er zijn bijvoorbeeld plekken waar de tem- 
peratuur van het materiaal, de druk of de  
sterkte van elektrische velden sterk toeneemt.   
De onderzoekers willen deze verrassende feno- 
menen gebruiken om nieuwe soorten nanomate-
rialen te maken die de zonnebrandstofproductie 
kunnen verbeteren. 

ENERGIE
Het nieuwe onderzoeksprogramma is ingebed  
in de nWO-propositie voor de topsector energie 
2014-2015 en valt binnen het nWO-thema  
Duurzame energie. 

aMOlF en DIFFer WerKen SaMen aan 

NANOMATERIALEN VOOR DUURZAME BRANDSTOFFEN
AMOLF en DIFFER bundelen hun expertises in nanofotonica- en energieonderzoek in een nieuw  
strategisch FOM-programma. Het programma kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van duurzame zonnebrandstoffen en hee¤ een budget van 1,5 miljoen euro.

expresexpres



VROUWEN IN DE FYSICA

In 2004 werd ze benoemd tot een van de eerste vrouwelijke  
hoogleraren in de theoretische fysica in Nederland. Om daar  
te komen, legde FOM-werkgroepleider en Vici-laureate  
Cristiane Morais Smith een lange, moeilijke weg af. “Maar het  
is het allemaal waard geweest,” zegt ze in haar werkkamer op  
de Universiteit Utrecht. “Fysica is en blijft mijn grote passie.”

Haar persoonlijke geschiedenis laat zich 
schrijven als een roman. Cristiane Morais 
Smith groeide op in een groot gezin in een 
klein dorpje in Brazilië. er was maar één 
school, waar het onderwijsniveau laag 
was. Op haar dertiende werd ze gegrepen 
door de fysica. Ze kan zich het exacte 
moment nog duidelijk herinneren. “Onze 
docent gaf ons een opgave waarover Ga-
lilei zich ook al het hoofd had gebroken. er 
liggen twee ballen op een schuine helling, 
de ene is massief en de andere is hol. Wij 
moesten de versnelling van beide ballen 
beschrijven. Mijn docent was in extase 
toen hij over mijn schouder zag dat ik de 
juiste vergelijkingen opschreef. Ik vroeg 
hem wat voor beroep ik moest kiezen als 
ik hele dagen dit soort spelletjes wilde  
spelen. ‘Fysicus’, zei hij. Dat was vanaf 
toen mijn droom.” alhoewel niemand in 
haar dorp ooit van een fysicus gehoord 
had, keken haar ouders er niet van op. 
“Mijn ene broer wilde bij het circus, en een 
andere bij het ballet. Mijn ouders vonden 
onze wensen allemaal even absurd.”

Haar droom was niet makkelijk te verwe-
zenlijken, maar Morais Smith zette alles 
op alles. elke dag zestien uur studeren, 
jarenlang. Op haar zestiende werd ze 
toegelaten tot de beste universiteit van 
het land. “Om mijn studie te kunnen beta-
len, werkte ik elke dag van 7 tot 13 uur bij 
een bank. ’s Middags volgde ik colleges.” 
Om zichzelf ook op andere vlakken te 
ontplooien, studeerde ze in de avonduren 
Frans. Die talenkennis gebruikte ze om 
een Franse school op te richten. 

Cristiane Morais Smith is hoogleraar Vastestoffysica aan de Universiteit Utrecht en 
directeur van het Utrechtse Center for Extreme Ma£er and Emergent Phenomena. 

“vanwege mijn eigen gebrek aan goede 
scholing vond ik het mijn plicht om mijn 
kennis met anderen  
te delen.”

Eigen koers
na haar afstuderen startte ze bij de nog 
jonge Braziliaanse natuurkundige amir 
Caldeira een promotieonderzoek naar 
vortices in hoge-temperatuursupergelei-
ders. toen Caldeira haar aanraadde het 
onderzoek voort te zetten bij de etH in 
Zürich zegde ze haar baan op, verkocht 
haar auto en ging met zesduizend dollar 
op zak naar europa. na haar promotie en 
een postdoc verkaste ze naar Hamburg, 
waar ze meteen een eigen onderzoeks-
groep kreeg. toen haar enige jaren later 
een hoogleraarspositie werd aangeboden 
in Utrecht, kwam ze hier terecht. “Ik heb 
nooit een baas boven me gehad die me 
vertelde wat ik moest doen. Dat heeft 
als nadeel dat je weinig support krijgt, 
maar als voordeel dat je grote vrijheid 
hebt om te doen wat je zelf wilt. In 
de vici-commissie waarvan ik nu 
lid ben, zie ik hoe belangrijk het is 
dat je kunt aangeven wat precies 
jouw bijdrage is geweest. Ik heb 
altijd mijn eigen koers kunnen 
bepalen.”
Morais Smith werkt nu aan uit-
eenlopende onderwerpen, van 
topologische isolatoren en de 
productie van kunstmatig grafeen 
tot ultrakoude atomen in opti-
sche roosters. Ze zoekt moeilijke, 
uitdagende vraagstukken, waarin 
elektronentoestanden, roostereigen-
schappen en quantummechanica een 
rol spelen. Meestal werkt ze samen 
met experimentele groepen. “De ene 
keer is mijn rol het voorspellen van 
waarneembare fenomenen, de andere 
keer kan ik juist verklaringen geven 
voor experimentele resultaten.” Sinds 
kort komt daar nog een rol bij, die van 
het ontwerpen van nieuwe combinaties 
van materialen en structuren waarin 
interessante fenomenen te verwachten 
zijn. In een recente publicatie met de 
groep van collega Daniël vanmaekel-

bergh liet ze zien wat er gebeurt als je het 
bekende halfgeleidermateriaal cadmi-
umselenide dezelfde tweedimensionale 
honingraatstructuur geeft als grafeen: je 
krijgt zowel de afzonderlijke eigenschap-
pen van het grafeen en de halfgeleider als 
compleet nieuwe eigenschappen door de 
nieuwe combinatie. 
vervolgens bedacht haar groep dat, door 
het gebruikte halfgeleidermateriaal te 
vervangen door een net iets andere  
materiaalsamenstelling, de effecten nog 
veel spectaculairder zouden kunnen zijn. 
De publicatie daarover verscheen op  
10 maart in nature Communications. “Met 
dit materiaal kun je voor het eerst bij  
kamertemperatuur quantum spin Hall-ef-
fecten zien. Dat is gigantisch. Daarnaast 
kun je met één knop alle interessante 
fasen in het materiaal bereiken”, vertelt 
ze. “Bij nul energie is het een veldeffect- 

Eigen spel spelen

expres11
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transistor. als je er één elektron per na-
nokristal aan toevoegt, gaat het zich ge-
dragen als grafeen. Door drie elektronen 
toe te voegen, zie je fractionele spin Hall-  
effecten. en bij vier elektronen krijg je 
het integere quantum spin Hall-effect.”
na haar omzwervingen over de wereld 
is de natuurkundige op haar plaats in 
Utrecht. “We hebben een goed instituut, 
met briljante studenten. alhoewel ik de 
Braziliaanse nationaliteit heb, merkte  
ik tijdens het afgelopen WK dat ik me 
toch wel heel sterk nederlandse begin  
te voelen.” (SK)

“ Ik vroeg mijn docent wat voor beroep ik moest kiezen als ik 
hele dagen dit soort spelletjes wilde spelen. ‘Fysicus’, zei hij. 
Dat was vanaf toen mijn droom.”
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FOM director Wim van Saarloos and President of the FOM Executive Commi£ee 

(UB) Niek Lopes Cardozo have a lot to talk about, but they are still smiling. 

Prize winner Dave Blank asks the crowd to give FOM a big thumbs-up.

Hans Clevers, president of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences 

(KNAW), awarded the FOM prizes to Dave Blank, Guus Rijnders, Hanneke Gelderblom 

and Mark Beker. Congratulations!

The FOM Poster Prize 2015 was awarded to Jolijn Onvlee by Jan Pieter van der Schaar 

(UvA), chair of the Poster Prize commi£ee. 

Alan Guth, father of the theory of cosmic inflation, really enjoyed giving a masterclass to 25 talented 

PhD students and postdocs. "It was a wonderful experience", he told the Veldhoven crowd a¤erwards. 

The entire spectrum of physics was covered by about four hundred poster presentations.   

2000 physicists found their way to Physics@FOM Veldhoven,  

the yearly two-day congress of FOM in January. 

“You simply need to be here, because every physicist in the 

Netherlands is. Inspiration all over the place”, stated one of the 

participants. No need to say more :)

PHYSICS@FOM VELDHOVEN 
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FOR OUR ENGLISH READERS

FOM Veldhoven is also about self-propelled networking...
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Interview 
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All FOM workgroup and project leaders are backing Wim van Saarloos and Niek Lopes Cardozo. 

Industry meets science during the Network Lunch. Many initiatives are born over a sandwich. 

The theme of this year's meeting was FOM Bright. The Koningshof 

was full of bright minds, bright ideas (and bright lights). One of the live experiments was the Lumasolator, where you could make an artwork of light. Have you seen yours yet? Check them out on 360player.nl 

Paula van Tijn was the chief of Physics@FOM Veldhoven for three years. 

Now she is passing the baton to programme officer Dorien Kool. 

Sharon Glotzer told the masterclass students all about the force entropy 

exerts on nanoparticles. She also gave the closing plenary lecture. 

David Awschalom encouraged FOM physicists to abandon perfection 

for quantum technologies, in order to move 'beyond electronics'.

Many Veldhoven visitors love FOM physics 

and were proud to let it show!
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FO
M Fateme Joibari • Interplay of charge 

current and spin in nanostructures, 
7 april 2014, tUD, promotors prof.dr. 
G.e.W. Bauer and prof.dr. Y.M. Blanter, 
workgroup FOM-D-09
       l
'Excessive focus on publishing 
in glossy scientific journals 
transforms a good scientist 
into a good journalist.'

Thijs van den Broek • Supersym-
metry and the spectral action; on a 
geometrical interpretation of the 
MSSM, 5 September 2014, rU,  
promotor prof.dr. r.H.P.Kleiss, copro-
motors dr. W.J.P. Beenakker and dr. 
W.J.D. van Suijlekom

Nirupam Banerjee • epitaxial 
perovskite oxide devices fabricated  
by lift-off technology, 17 September  
2014, Ut, promotor prof.dr.ing.  
a.J.H.M. rijnders, copromotor dr.ir.  
G. Koster, workgroup FOM-t-27

Pablo Ortiz • effects on heavy fields 
on inflationary cosmology, 30 Septem-
ber 2014, leI, promotor prof.dr. 
 a. achúcarro, copromotor prof.dr.  
J.-W. van Holten, workgroup FOM-l-01

Elahe Yeganegi • Controlling 
emission and propagation of light with 
photonic band gap crystals, 1 October 
2014, Ut, promotors prof.dr. W.l. vos 
and prof.dr. a. lagendijk, workgroup 
FOM-t-24 

Shanna Haaker • topological 
phases in condensed matter systems; 
a study of symmetries, quasiparticles 
and phase transitions, 3 October 2014, 
Uva, promotors prof.dr. C.J.M. Schou-
tens and prof.dr.ir. F.a. Bais

Ilse van Weperen • Quantum 
transport in idium antimonide  
nanowires; investigating building 
blocks for Majorana devices, 6 Octo-
ber 2014, tUD, promotors prof.dr.ir.  
l.P. Kouwenhoven and prof.dr.  
e.P.a.M. Bakkers, workgroup  
FOM-D-41

Claire van Lare • light 
trapping in thin-film solar cells 
using dielectric and metallic 
nanostructures, 7 October 2014, 
Uva, promotor prof.dr. a. Pol-
man, copromotor prof.dr. r.e.I. 
Schropp, aMOlF

Maria Fravventura • exci-
ton and charge carriers dynamics 
in materials for photovoltaics, 
8 October 2014, tUD, promo-
tor prof.dr. l.D.a. Siebbeles, 
copromotor dr.ir. t. Savenije, 
workgroup FOM-D-37
       l
'In science, the ability to 
share an original idea is as 
important as the ability to 
conceive it.'

Sjoerd de Haan • Models of mas-
sive gravity in three dimensions, 13 
October 2014, rUG, promotor prof.dr. 
e.a. Bergshoeff, workgroup FOM-G-01

Yunus Sariçay • new insight into 
enzymatic cross-linking of globular 
proteins: from nanostructure to 
functionality, 15 October 2014, WUr, 
promotor prof.dr. M.Cohen Stuart, 
copromotors dr. r.J. de vries and dr. 
P.a. Wierenga
       l
'The hypothesis about  
reality depends on the  
perception of variables.'
 

Diego Risté • Feedback control of 
superconducting quantum circuits,  
17 October 2014, promotor prof.dr.  
l.P. Kouwenhoven, copromotor dr.  
l. DiCarlo, workgroup FOM-D-41
       l
'New technology that does 
not satisfy a pre-existing 
need is not progress.'

Alexey Kuznetsov • Hydrogen 
particle and plasma interactions with 
heterogeneous structures, 18 October 
2014, Ut, promotor prof.dr. F. Bijkerk, 
workgroup FOM-t-38

Morten Lennholm • real time 
control of the Sawtooth instability in 
fusions plasmas with large fast ion 
populations, 24 October 2014, tU/e, 
promotors prof.dr. M.r. de Baar and 
prof.dr.ir. M. Steinbuch, DIFFer

David S. Jun • Development of the 
nano-aperture Ion Source (naIS), 4 
november 2014, tUD, promotor prof.
dr.ir. P. Kruit, workgroup FOM-D-22
       l
'Ice climbing can only be 
characterized as the antithe-
sis of comfort with many 
surprises.'

Saba Saeed • energy relaxation in 
optically excited Si en Ge nanocrys-
tals, 12 november 2014, Uva, promotor 
prof.dr. t. Gregorkiewicz, workgroup 
FOM-a-16

Guiseppe Piruccio • Coherent 
absorption in weakly absorbing layers, 
13 november 2014, tU/e, promotors 
prof.dr. J. Gomez rivas and prof.dr. a. 
Fiore, aMOlF
       l
'Evaluation of graduated stu-
dents should not be based on 
journals impact indices.'

Pedro Navarro Pérez • Stable 
single molecules for quantum optics 
and all-optical switches, 13 november 
2014, leI, promotors prof.dr. M.a.G.J. 
Orrit, workgroup FOM-l-21

Geert Wortel • Granular flows: flui-
dization and anisotropy, 19 november 
2014, leI, promotor prof.dr. M.l. van 
Hecke, workgroup FOM-l-25
       l
'A confusing aspect of the 
jamming point is that one has 
the natural tendency to think 
of approaching it from the 
unjammed state, whereas in 
research it is typically ap-
proached from the jammed 
side.'

Jacob Noordmans • lorentz 
violation in weak decays, 21 november 
2014, rUG, promotors prof.dr. r.G.e. 
timmermans and prof.dr. H.W.e.M. 
Wilschut, copromotor dr.ir. C.J.G. 
Onderwater
       l
'Being a scientist and being a 
Christian can be hard to re-

concile. The difficulty does 
not come from science or 
Christianity itself, but from 
the tendency of either one 
of its practitioners to make 
claims about the domain of 
the other.'
Joost Flipse • Spin calitronics in 
magnetic metals and insulators, 21 no-
vember 2014, rUG, promotor prof.dr. 
B.J. van Wees, workgroup FOM-G-08
       l
'The unknown and the unpre-
dictable are the ultimate at-
traction for researchers, but 
the accompanying uncertainty 
in research funding and the 
pressure to publish are also 
its biggest deterrent.'
Sweta Shah • the synergy between 
gravitational wave and electromag-
netic data of compact binaries, 24 
november 2014, rU, promotor prof.
dr. G. nelemans, copromotor dr. M. van 
der Sluys, workgroup FOM-n-22

Thijs Besseling • Self-assembly of 
colloidal spheres and rods in external 
fields, 24 november 2014, UU, promo-
tor prof.dr. a. van Blaaderen, copromo-
tor dr. a. Imhof, workgroup FOM-U-09

Valerio Dao • Over the top, from 
tt measurement to the search for the 
associated production of the Higgs 
boson and a top quark pair with the 
atlaS detector, 25 november 2014, 
rU, promotor prof.dr. n. de Groot, 
copromotor dr. F. Filthaut, nikhef

Sandra Kouijzer • Photoactive 
and interface layers for polymer 
solar cells, 26 november 2014, tU/e, 
promotor prof.dr. r.a.J. Janssen, co-
promotor dr.ir. M.M. Wienk, workgroup 
FOM-e-20

Vinzenz Koning • On the geometry 
of fracture and frustration, 26 novem-
ber 2014, leI, promotor prof.dr. M.l. 
van Hecke, copromotor dr. v. vitelli, 
werkgroep FOM-l-25

Hedde van Hoorn • Cellular 
forces; adhering, shaping, sensing and 
dividing, 26 november 2014, leI, pro-
motor prof.dr. t. Schmidt, workgroup 
FOM-l-17
       l
'Universities need to edu-
cate students and on the 

NAME: 
Magdalena Preciado López

COUNTRY OF ORIGIN: 
Mexico

BEST MEMORY OF MY PHD RESEARCH: 
When I found out that the protein I 
engineered was functional.

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE: 
I want to travel around Mexico for a 
while, relax and enjoy the sun.
 
ADVICE TO CURRENT PHD STUDENTS: 
two main suggestions: One, read 
many papers to get ideas, and try 
them out. a new kind of experiment 
will always teach you something. 
two, go over and analyse some of 
your data once in a while, to get a 
feeling about what the main results 
are thus far. Don't wait until you have 
to start writing a paper!

BEST MEMORY OF MY PHD RESEARCH: 
When I for the first time visited an 
international conference and spoke 
in real life to colleagues I studied 
the papers of.

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE: 
Professionalize in my new job as 
a physics teacher at the Hague 
University of applied Science (de 
Haagse Hogeschool).

ADVICE TO CURRENT PHD STUDENTS: 
Participate in as many as possible 
courses FOM offers to PhD stu-
dents, they are useful for both your 
PhD and afterwards, and enjoyable 
too.

NAME: 
Ruth Buning

COUNTRY OF ORIGIN: 
The Netherlands
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same premises researchers 
need to function at the top of 
their fields: it has been tested 
multiple times, yet the Dutch 
government cannot obtain these 
two goals for the price of one.'

Josipa Grzetic • Chemistry of peptide 
fragmentation, molecular structures by 
ion spectroscopy, 26 november 2014, rU, 
promotors prof.dr. J. Oomens and prof.dr. 
W.J. Buma

Enrico Junior Schioppa • the color 
of X-rays, spectral X-ray computed 
tomography using energy sensitive pixel 
detectors, 5 December 2014, Uva, promo-
tor prof.dr. e.n. Koffeman, copromotor dr. 
J. visser, nikhef

Rojman Zargar • thermodynamics 
and vibrational modes of hard sphere 
colloidal systems, 5 December 2014, Uva, 
promotor prof.dr. D. Bonn, copromotors 
prof.dr. B. nienhuis and dr. P. Schall, work-
group FOM-a-03

Benny Koene • Magnetization 
dynamics; coherent precession, optical 
manipulation and nanoscale switching, 
10 December 2014, rU, promotors prof.
dr. a.I. Kirilyuk and prof.dr. th.H.M. rasing, 
workgroup FOM-n-11

Janaína Gianfelice de Castro • 
Understanding the viscoelastic behaviour 
of silica filled rubber, 11 December 2014, 
Uva, promotor prof.dr. D. Bonn, work-
group FOM-a-03

Elizaveta Novikova • Modelling 
cell interaction with the stiffness of the 
extracellular matrix, 15 December 2014, 
tU/e, promotor prof.dr. M.a.J. Michels, 
copromotor dr. C. Storm, workgroup 
FOM-e-10

Claas Willem Visser • Fundamen-
tals and applications of fast micro-drop 
impact, 19 December 2014, Ut, promotor 
prof.dr. D. lohse, copromotor dr. C. Sun, 
workgroup FOM-t-03
       l
'The fact that many people get 
good ideas under the shower 
confirms the social relevance 
of impacting droplets.'

NAME: 
Claas Willem Visser

COUNTRY OF ORIGIN: 
The Netherlands

Akashdeep Kamra • Coupled spin, 
elastic and charge dynamics in magnetic 
nanostructures, 8 January 2015, tUD, 
promotor prof.dr.ir. G.e.W. Bauer, copro-
motor dr. S.t.B. Gönnenwein, werkgroep 
FOM-D-09
       l
'The referee to scientific grants 
should penalize proposals with 
exaggerated claims.'

Mayerlin Nuñez Portela • Single ion 
spectroscopy in preparation of an atomic 
parity violation measurement in ra+,  
9 January 2015, rijksuniversiteit Gronin-
gen, promotor prof.dr. K.H.K.J. Jungmann, 
copromotor dr. l. Willmann, workgroup 
FOM-G-26

Willem Jakobus Cornelis Koppert 
• GridPix, development and characterisa-
tion of a gaseous tracking detector,  
13 January 2015, Uva, promotor prof.dr.  
F.l. linde, copromotors dr. n.P. Hessey  
and prof.dr.ir. H. van der Graaf,  
nikhef

Stef M.J. Janssens • Stabilisation and 
precision pointing quadrupole magnets 
in the Compact linear Collider (ClIC), 
14 January 2015, Uva, promotors prof.dr. 
J.F.J. van den Brand and prof.dr. F.l. linde, 
copromotor dr. a. Bertolini, nikhef

Oscar R. Enríquez Paz y Puente 
• Growing bubbles and freezing drops: 
depletion effects and tip singularities,  
14 January 2015, Ut, promotors prof.dr.  
D. van der Meer and prof.dr. a. Prosperetti, 
copromotor dr. C. Sun
       l
'The political neutrality of sci-
ence is a myth that scientists 
should be wary of. In as much 
as science takes place in soci-
ety, and as social life is inse-
parable from politics, there is 
always politics at work in the 
production of science.'

Ruth Buning • spFret studies of 
nucleosome dynamics modulated by 
histone modifications, histone variants 
and neighboring nucleosomes, 15 January 
2015, leI, promotor prof.dr. t. Schmidt, 
compromotor dr.ir. S.J.t. van noort,  
workgroup FOM-l-17

ARE YOU COMING FROM ABROAD AND  

DO YOU START WORKING WITH FOM? 
 

Welcome! FOM has put together a  

check-list with tips and frequently asked  

questions, especially for foreigners.  

They are meant to smoothen your  

start in the Netherlands. Please check 

➥ www.fom.nl/faqforeigners

Omkar Suresh Deshmukh • Soft 
microgel particles at fluid interfaces,  
16 January 2015, Ut, promotor prof.dr.  
F. Mugele, copromotors prof.dr.  
M.a. Cohen Stuart and dr. D. van den ende

Ioana Cristina Gârlea • Spatial 
constraints and the organization of the 
cytoskeleton, 16 January 2015, WUr,  
promotor prof.dr. B.M. Mulder, aMOlF
       l
'Creativity can thrive only in an 
unconstrained environment.'

Marcos Henrique Diniz Guim-
arães • Spin and charge transport in 
graphene devices in the classical and 
quantum regimes, 23 January 2015, rUG, 
promotor prof.dr. B.J. van Wees, work-
group FOM-G-08
 
Matthias Wul • nonlinear pulse propa-
gation in nanoscale waveguides,  
23 January 2015, Ut, promotor prof.dr.  
l. Kuipers, aMOlF

Joren Jaromir Eilers • Doping the dots: 
doped quantum dots for luminescent solar 
concentrators, 26 January 2015, UU, pro-
motor prof.dr. a. Meijerink, copromotor dr. 
C. de Mello Donegá, workgroup FOM-U-32
veerle Heijne, Search forå long-lived 
exotic particles at lHCb, 26 January 2015, 
Uva, promotor prof.dr. M.H.M. Merk, 
copromotor dr. W.D. Hulsbergen, nikhef

Girish Kotnur • niti thin films on a 
flexible substrate: fabrication & characte-
rization, 27 January 2015, tUD, promotor 
prof.dr. G.C.a.M. Janssen, workgroup 
FOM-D-20

Boris le Feber • 
nanoscale electric and 
magnetic optical vector 
fields, mapping and in-
jection, 30 January 2015, 
Ut, promotor prof.dr. l. 
Kuipers, aMOlF

Abbas Mohtasha-
mi • Characterization 
of single emitters and 
nano-antennas, 5 Fe-
bruary 2015, promotor 
prof.dr. a.F. Koenderink, 
aMOlF

Pieter C.J.J. Coumou • electrodyna-
mics of strongly disordered superconduc-
tors, 6 February 2015, tUD, promotor  
prof.dr.ir. t.M. Klapwijk, workgroup  
FOM-D-06

Wendy Docters • Unraveling the  
mysteries of high-energy cosmic rays 
using radio detection, 13 February 2015, 
rUG, promotors prof.dr. a.M. van den 
Berg and prof.dr. O. Scholten, werkgroep 
FOM-G-32

Mark-Jan Vermeulen • Meniscus  
motion and drop formation in inkjet 
printing, 19 February 2015, Ut, promotors 
prof.dr. D. lohse and prof.dr. M. versluis, 
workgroup FOM-t-09

Simon C. Böhme • Charge injection, 
charge trapping and charge transfer in 
quantum-dot solids, 3 March 2015, tUD, 
promotors prof.dr. l.D.a. Siebbeles and 
prof.dr. D. vanmaekelbergh, copromotor 
dr. a.J. Houtepen, workgroup FOM-D-37
       l
'The prevailing assumption  
under Dutch citizens that dig-
ging a hole at the beach is a 
'German'activity is wrong: rather, 
this activity roots on a wide-
spread human desire and is even 
enjoyed on comets.'

Jelmer Jan Renema • the physics of 
nanowire superconducting single-photon 
detectors, 5 March 2015, leI, promotors 
prof.dr. D. Bouwmeester and prof.dr.  
a. Fiore, copromotor dr. M.P. van exter, 
workgroup FOM-l-28

Magdalena Preciado López • In vitro 
studies of actin-microtubule coordination, 
9 March 2015, vU, promotor prof.dr.  
G.H. Koenderink, copromotor prof.dr.  
M. Dogterom, aMOlF

Jan-Willem Weber • Graphene, an op-
tical diagnostic study, 10 March 2015, tU/e, 
promotors prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden 
and prof.dr.ir. W.M.M. Kessels, copromotor 
dr. a. a. Bol, DIFFer

Martijn C. Schaafsma • tHz resonan-
ces in semiconductor structures, 16 March 
2015, tU/e, promotors prof.dr. J. Gómez 
rivas and prof.dr. P.M. Koenraad, aMOlF

'The referee to scientific grants 
should penalize proposals with 
'The referee to scientific grants 
should penalize proposals with 
'The referee to scientific grants 

 • Single ion 
spectroscopy in preparation of an atomic 

Welcome! FOM has put together a 

check-list with tips and frequently asked 

questions, especially for foreigners. 

They are meant to smoothen your 

start in the Netherlands. Please check 

➥

FOREIGNERSFOREIGNERSFOREIGNERSFOREIGNERS
TIPS FOR

BEST MEMORY OF MY PHD RESEARCH: 
the summer school in les Houches (France) was unique 
and unforgettable. a month of physics in the mountains, 
with great fellow students and lectures by world-class 
teachers.

PLANS FOR THE (NEAR) FUTURE: I will stay in twente as a 
post-doc for one more year, and apply for grants to conti-
nue research afterwards. 

ADVICE TO CURRENT PHD STUDENTS: 
Spend your time wisely. Don’t waste time waiting for 
others: send a reminder email if necessary, but also find a 
workaround to keep on track. Collaborate with colleagues 
who have complementary skills and interests, so that both 
of you make more of your project. try to make your project 
a joy: lab time, conferences, paper writing, and teaching all 
have to be done, but can be great. and act, since your PhD 
is a time to discover.
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Wegenkaart en verkeersregels
een cel bevat organellen, onderdelen die 
elk een eigen taak hebben. Om de organel-
len op de juiste plek te zetten, heeft een cel 
motoreiwitten. Deze grijpen een organel 
vast en wandelen ermee over een ‘wegennet’ 
van buisvormige microtubuli. Dat kan een 
behoorlijke wandeling zijn: de uitloper van een 
zenuwcel, een axon, kan een meter lang zijn. 
”Dat is meer dan 50.000 keer de lengte van het 
cellichaam", benadrukt lukas Kapitein. "als je 
het cellichaam vergelijkt met het stadcentrum 
van Utrecht, zou het axon 2,5 keer rond de 
aarde passen.”

Hoe kan een cel succesvol transport verzor-
gen in zo'n lange uitloper? Die vraag houdt 
Kapitein dagelijks bezig. ”We willen weten hoe 
de wegenkaart van een cel eruit ziet, welke 
verkeersregels gelden, wat er kan misgaan bij 
het transport en hoe we het transport kunnen 
sturen. Onze methode biedt nieuw gereed-
schap om deze vragen te beantwoorden.”

Licht start de motor
tot nog toe was het niet mogelijk om celonder-
delen op een bepaalde plek te zetten of weg 
te halen. Het was dus ook niet gemakkelijk 
te onderzoeken welke rol de positie van een 
celonderdeel speelt. Kapitein kreeg dit wel 
voor elkaar door organellen lichtgevoelig te 
maken. "Daarvoor krijgt een organel een licht-
gevoelig domein: een reeks aminozuren die 
onder de invloed van licht openvouwen tot een 
'grijpertje' dat een motoreiwit kan beetpak-
ken", zegt Kapitein. "Onder de invloed van licht 

krijgt een organel dus plots een motor die  
hem door de cel beweegt. en gaat het licht  
uit, dan stopt de beweging." 

voor het artikel in 
nature maakten 
de onderzoekers 
zogeheten recy-
cling endosomes 
lichtgevoelig. ”Het 
vermoeden was 
dat deze organellen 
in het uiteinde van een 
axon moeten zitten om de cel 
te laten groeien. en inderdaad, als we 
de recycling endosomes daar weghaalden, 
zagen we dat de groei verminderde, terwijl het 
aanleveren van meer recycling endosomes de 
groei bevorderde”, aldus Kapitein. 

Ziekten
“Wanneer het transport in een cel is ver-
stoord, kunnen we de organellen ook met licht 
bestoken om zo het celtransport weer op 
gang te brengen ", zegt Kapitein. verstoord 
celtransport speelt een belangrijke rol bij 
neurologische ziekten als alS en alzheimer. 
"Maar hoe dit ontstaat en of het herstellen van 
transport bijdraagt aan herstel is onduidelijk. 
Met onze techniek hopen we beter te leren 
hoe deze ziekten werken.” (zich ontwikkelen?)

Natuurkundige celbiologen
Wat maakt de methode zo vernieuwend? 
“voor celbiologen gaan we heel natuurkundig 
te werk”, zegt Kapitein. “natuurkundigen zit-

ten graag aan de knoppen. Wat gebeurt  
er met het systeem als je één eigenschap  

verandert? Dat doen we nu  
binnen een zenuwcel.  

We verstoren het 
transport op een 

heel gecon-
troleerde 

manier, en 
kijken naar 
de gevolgen. 

Deze stra-
tegie is breed 

inzetbaar en 
onmisbaar voor een 

beter begrip van de ruimtelijke ordening  
binnen de cel.”

Kapitein hoopt dan ook op veel toekomstige 
samenwerking tussen celbiologen en fysici, in 
zijn groep of daarbuiten: “De medische wereld 
kan ons werk gebruiken, om oorzaak en gevolg 
bij ziekten te onderzoeken, maar we kunnen 
ook biofysische proeven doen. als je bijvoor-
beeld twee motoreiwitten aan een organel 
hangt, een traag en een snel exemplaar, kun je 
onderzoeken hoe ze samenwerken.” (AH)

➥ www.fom.nl/kapitein

LUKAS KAPITEIN OVER: 
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De Utrechtse onderzoeksgroep van Lukas Kapitein hee¤, samen met de groep van FOM-werkgroepleider  
Casper Hoogenraad, een methode gevonden om transport in cellen te sturen met licht. Door celonderdelen op 
deze manier te verplaatsen, kunnen de wetenschappers nagaan wat het nut is van de onderdelen op verschil-
lende posities in de cel. Dat kan helpen neurologische ziekten zoals ALS te doorgronden. Kapiteins werk 
verscheen afgelopen januari in vakblad Nature.

WETENSCHAP
TWEE WETENSCHAPPERS VERTELLEN

Artist impression:  
Een motoreiwit vervoert  

een organel over het  
wegennetwerk van de cel. 

Lukas Kapitein



expres17

Waar klassieke computersbits 1 of 0 de waarde 
1 of 0 hebben, gebruiken quantumcomputers 
qubits die ook gelijktijdig 1 én 0 kunnen zijn. 
Dit geeft een quantumcomputer ongekende 
rekenkracht. Het is echter uitdagend om quan-
tumcomputers informatie te laten uitwisselen. 
een optisch signaal waarmee quantumcom-
puters zouden kunnen communiceren mag uit 
slechts één enkel foton bestaan. Het lichtpak-
ketje dat het foton vormt moet daarbij sym-
metrisch zijn in de tijd, en het is lastig fotonen 
in deze vorm te dwingen. 

In vorm raken 
Fiore en Pagliano bouwden een 
nieuw device dat de vorm 
van uitgezonden foto-
nen kan bedwingen. 
“Ons systeem 
bestaat uit 
een emit-
ter, een 
quantum 
dot die 
fotonen 
uitzendt, 
in een foto-
nisch kristal. 
Dankzij de periodieke 
structuur van het kristal kunnen alleen fotonen 
met bepaalde energieën ontstaan”, zegt  
Pagliano. “Met behulp van elektroden verande-
ren we de energie van de emitter, waardoor we 
controle hebben over het emissieproces en de 
vorm van de fotonen die worden uitgezonden.” 
elk lichtdeeltje is eigenlijk een samenstelling 

van elektromechanische golven.  “We verande-
ren de vorm van die samenstelling, de 'envelop' 
van de lichtgolf”, voegt Fiore toe. “Door de 
vorm te veranderen, is het signaal bruikbaar 
voor communicatie tussen quantumsystemen.” 

Symmetrisch en snel
Waarom moet het signaal idealiter symme-
trisch zijn? nadat een emitter het signaal ver-
zendt, absorbeer een ontvanger de fotonen. 
Omdat absorberen het tegenovergestelde 
proces is van verzenden, kan de absorptie 
alleen efficiënt gebeuren als de vorm van het 

foton vrijwel symmetrisch is in de 
tijd. als de vorm van het 

lichtpakketje perfect 
symmetrisch is,  

is de efficiëntie 
maximaal. 

Door supersnelle 
elektroden te ge-

bruiken, konden de 
onderzoeker de emitter 

bestoken met heel korte 
elektrische pulsen, en zo de 

vorm van de fotonen binnen enkele 
honderden picoseconden aanpassen. Dat 

maakt het device geschikt voor de razendsnel-
le communicatie tussen quantumsystemen. 
 
Technisch hoogstandje
"We gebruiken het Stark-effect, een bekend  
en beproefd fenomeen", zegt Pagliano. Het 
Stark-effect is het effect dat een extern  
elektrisch veld, in dit geval van de elektroden, 

ANDREA FIORE EN FRANCESCO PAGLIANO OVER:  
de vorm van licht en getemde fotonen

Werkgroepleider Andrea Fiore en voormalig FOM-promovendus Francesco Pagliano  
(TU/e) zijn erin geslaagd de vorm van een lichtpakketje ultrasnel onder controle te  
krijgen. Hun getemde fotonen kunnen de basis vormen voor een quantuminternet.  
De natuurkundigen publiceerden hun werk afgelopen december in het vaktijdschri¤  
Nature Communications. 

Artistieke impressie van het 
device waarmee de onderzoe-
kers de vorm van een lichtpak-
ketje bedwingen. Een quantum 
dot (rood) zit in een fotonisch 
kristal (gevormd door de gaat-
jes). De groene en blauwe laag 
hebben samen de diodefunctie. 
De metalen contacten zijn afge-
schermd door isolerend nitride 
(donkergroen). 

Francesco Pagliano (links) en 
Andrea Fiore (rechts) 

Fiore en Pagliano bouwden een 
device dat de vorm 

van uitgezonden foto-
nen kan bedwingen. 
“Ons systeem 

nisch kristal. 

tijd. als de vorm van het 
lichtpakketje perfect 

symmetrisch is, 
is de efficiëntie 
maximaal. 

Door supersnelle 
elektroden te ge

bruiken, konden de 
onderzoeker de emitter 

bestoken met heel korte 
elektrische pulsen, en zo de 

vorm van de fotonen binnen enkele 
honderden picoseconden aanpassen. Dat 

heeft op de energie van de emitter. "We  
wisten van te voren dat dit systeem zou moe-
ten werken. Waarschijnlijk zijn er wereldwijd 
ook andere groepen die hetzelfde probeerden 
te maken. Gelukkig waren wij de eersten bij wie 
het lukte", aldus een enthousiaste Fiore. 
"Het is een enorme technische uitdaging", 
verklaart Pagliano. Het design en het optimali-
seren van het productieproces is erg lastig. Je 
moet cutting edge technologieën en optische 
experimenten combineren."

Jaren werk bekroond
Het duurde dan ook langer dan verwacht om 
het systeem te maken. "We hoopten binnen 
een jaar klaar te zijn, maar het kostte bijna vier 
jaar", bekent Fiore lachend. In die tijd ontwik-
kelde de groep ook een ander device, met 
hetzelfde doel, maar een andere methode. In 
Pagliano's systeem veranderen de onderzoe-
kers de eigenschappen van de emitter met 
een elektrische puls. In het tweede systeem 
veranderen ze juist de eigenschappen van het 
fotonisch kristal waarin de emitter zit. Dit werk 
publiceerde de groep afgelopen september in 
vakblad nature nanotechnology (zie ook  
fom.nl/schakelen).

Fiore is blij dat het jarenlange project  
vruchten heeft afgeworpen. Zijn ambitie 
voor de toekomst? “Complete controle over 
de quantum dots en fotonen en dat op een 
schaalbare wijze. Het device dat we nu hebben 
gemaakt, willen we in tientallen tegelijk op een 
chip plaatsen.” Pagliano verkent inmiddels  
toepassingsmogelijkheden van de techno-
logieën die in het lab zijn ontwikkeld. “Dat is 
natuurlijk iets heel anders dan alleen met de 
wetenschap bezig zijn. Spannend, maar ik heb 
er ook veel zin in.” (AH)

➥ www.fom.nl/fiore
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Op verzoek van het Uitvoerend Bestuur van FOM werkt een 
commissie onder leiding van rob Hamer (Unilever) aan een 
evaluatie van de Industrial Partnership Programmes (IPP's) 
van FOM. In de IPP's doet FOM in gezamenlijke financiering 
met bedrijven fundamenteel onderzoek op die gebieden waar 
de kans op innovaties groot is. Het instrument IPP is in 2004 
ingesteld, en tussen 2005 en 2014 zijn 29 IPP's gestart met een 
totale omvang van ruim 116 miljoen euro. De evaluatie van de 
commissie Hamer is in april gereed. 

ter voorbereiding van de evaluatie zijn diverse analyses 
uitgevoerd, onder andere van de financiën. Daaruit blijkt dat 
de in-cash bijdrage van bedrijven aan IPP's 62,5 miljoen euro 
bedraagt, 54 procent van het totaal. De belangstelling van 
bedrijven voor IPP's is toegenomen, van 15 in de periode vóór 
2010, tot 24 bedrijven tussen 2010 en 2014. vijftien bedrijven 
financierden meer dan een half miljoen euro. De bijdrage van 
FOM bedraagt 32,7 miljoen euro, 28 procent van het totaal. Het 
IPP genereert dus aanzienlijk extra geld voor fundamenteel on-
derzoek. nWO droeg 9,5 miljoen euro bij en het ministerie van 
economische Zaken (via de tKI-toeslagen) 10,9 miljoen euro. In 
de volgende FOM expres komt deze IPP-evaluatie uitgebreider 
aan bod. 

Op 7 maart vond de kick-off plaats  
van het nieuwe Industrial Partnership 
Programme Physics of Failure.  
FOM-promovendi en vertegenwoordi-
gers van  Prorail, SKF, DaF trucks,  
tata Steel en Philips (partners van het 
Materials innovation institute M2i) 
ontmoetten elkaar. De bedrijven legden 
de jonge onderzoekers uit waarom ze 
participeren in het onderzoekspro-
gramma dat zich richt op het falen van 
materialen. Het doel van alle partners is 
het voorkomen van schade, in produc-
ten die variëren van scheerkoppen en 
spoorwegwissels tot lagers en staal voor 
de auto-industrie. 

veel rampen zijn uiteindelijk te herleiden 
tot het falen van materialen onder me-
chanische belasting, maar waarom gaan 
materialen onder mechanische belasting 
stuk? Soms is het nuttig, bijvoorbeeld bij 
het openen van een blikje, maar meestal 
is het ongewenst of ronduit gevaarlijk. 
een belangrijk doel bij de voortdurende 
verbetering van materialen is dan ook 
om dit faalgedrag te begrijpen en te be-

heersen. Programmaleider Jilt Sietsma 
(tUD): “De nadruk in ons onderzoek ligt 
op de belangrijke materiaalklasse van 
ijzerlegeringen, zoals staal en gietijzer. 
Hoewel het falen van deze materialen 
zich uiteindelijk macroscopisch manifes-
teert, schuilt de basis ervan op de micro- 
en nanoschaal. Op die kleine schaal is het 
begrip van het falen nog beperkt.” Het 
onderzoeksteam zal gebruikmaken van 
verschillende microscopische technie-
ken, tests met mechanische belasting 
en fysische simulaties op verschillende 
lengteschalen. FOM en de betrokken be-
drijven financieren samen het program-
mabudget dat in totaal 2,5 miljoen euro 
bedraagt. De looptijd van het programma 
is vijf jaar. 

victor land, coördinator van dit IPP 
namens FOM, stelt dat dit programma 
zich onder meer onderscheidt door het 
internationale karakter: “De promovendi 
komen uit alle windstreken en ook de 
bedrijven zijn sterk internationaal geori-
enteerd. tijdens de kick-off vond  
veel inspirerende interactie plaats.” 
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OnDerZOeK van FOM InDUStrIal PartnerSHIP PrOGraMMe MOnDt UIt In 

ALLEDAAGS, ENERGIEZUINIG KOELSYSTEEM

BEDRIJVEN DRAGEN 54% BIJ 
aan InDUStrIal PartnerSHIP 
PrOGraMMeS

INDUSTRIE ONTMOET WETENSCHAP 
tIJDenS KICK-OFF IPP naar FalenDe 
MaterIalen 

BATEN IPP'S (TOTAAL M€ 116,0)

FOM:  
M€ 32,7 (28%)

eZ:  
M€ 10,9 (10%)

nWO:  
M€ 19,5 (8%)

Overige: 
M€ 0,4 (0%)

Bedrijven: 
M€ 62,5 (54%)
Bedrijven:
M€ 62,5 (54%)
Bedrijven:Bedrijven:

FOM-onderzoekers van de tU Delft hebben samen 
met het Duitse chemieconcern BaSF nieuwe mag-
netocalorische materialen ontwikkeld. Op basis 
hiervan is een innovatief koelsysteem gemaakt. 
De technologie is schoon, stil en energiezuinig. 
Het koelsysteem, recent gepresenteerd als 
prototype in de vorm van een wijnkoeler, is een 
toepassing die voortkomt 
uit onderzoek binnen het 
FOM Industrial Partnership 
Programme (IPP) ‘Magne-
tocaloric materials not only 
for cooling applications’. 
Dit IPP liep tussen 2008 en 
2012 onder leiding van FOM-
werkgroepleider ekkes Brück. 
In 2009 bereikten de onder-
zoekers een doorbraak door de 

vondst van een geavanceerd magnetocalorisch 
materiaal bestaande uit een mangaan-ijzer- 
fosfor-silicium verbinding.

Dankzij de bijzondere eigenschappen van dit 
materiaal is het mogelijk 35 procent energiezuini-
ger te koelen dan met conventionele koelkasten. 

De technologie is bovendien stiller 
en milieuvriendelijker dan koel-
compressors waarin gasvormige 
koelmiddelen zijn verwerkt. ekkes 
Brück licht toe: “Magnetocalo-
rische materialen warmen op 
wanneer ze in een magnetisch 
veld terechtkomen. Draait het 
magnetisch veld vervolgens weg, 
dan koelt het materiaal snel weer 
af. De koelkast benut dit effect 

in zijn koelcyclus. een op water gebaseerde koel-
vloeistof onttrekt de warmte uit de koelkast en 
transporteert deze naar een warmtewisselaar aan 
de buitenkant. De magnetocalorische elementen 
versterken dit proces: ze nemen extra warmte op 
of geven die extra warmte af aan de koelvloeistof.”
Managing Director andreas riehemann van BaSF 
roemt de samenwerking: “Met onze onderzoek-
partners, die ervaring hebben met zowel de 
ontwikkeling van functionele materialen als met 
het modelleren en construeren van systemen, 
konden we dit innovatieve materiaal ontwikkelen”. 
Het amerikaanse hightechconcern astronautics 
verwerkte de technologie in de vernieuwende 
wijnkoeler. Haier, een Chinese producent van 
onder meer koelkasten, verwacht de technologie 
binnen enkele jaren ook toe te passen in zijn  
assortiment.
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BINNENKORT VERWACHT: tweede call voor tenure  
track posities binnen ‘Computational sciences for energy research’ initiatief

Binnen deze call van het publiek-private initiatief 'Computational sciences for energy 
research' van Shell, nWO en FOM kunnen maximaal zes nieuwe tenure track posi-
ties op het gebied van computational sciences, gericht op de energie-gerelateerde 
thema's binnen de topsectoren energie en Chemie, gefinancierd worden. Indienen kan 
tot medio september 2015.  ➥ www.fom.nl/cser

Drie van de jonge onderzoekers van Physics of Failure
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UIT DE LUCHT  
GEGREPEN
 Ivo van Vulpen Ivo van vulpen
@Ivovanvulpen, 5 jan. 
eerste KM3net lijn ligt klaar op @_nikhef.  
aart Heijboer, technici en fysici trots als  
een pauw het nieuwe jaar in.  
pic.twitter.com/JeUaHiP9M8

 

Ans Hekkenberg @GirlForScience, 15 jan. 
ee, #FOMveldhoven, so close! Don't forget 
guys, we're gonna show the world the faces of 
physics with #WearePhysics :)

Kennislink.nl @kennislink 19 jan. 
rt @roel_vdHeijden: Mooi gesprek gehad 
met kosmologieheld alan Guth pic.twitter.
com/65ep3hzx53

 

Tim Cardol @timcardol, 19 jan. alan Guth is 
overigens de trotse eigenaar van "the messiest 
office in Boston". niets van gelogen. http://
www.boston.com/realestate/galleries/spring-
sweep/13.htm … #FOMveldhoven

Joost Frenken @JoostWMFrenken, 10 feb.
Ben benieuwd hoe vaak iemand gelijktijdig bij  
3 nl Universiteiten hoogleraar is geweest... 
Zou ik de eerste zijn?

Gieljan de Vries @gieljandevries, 11 feb.
Da's vrij duidelijk, die gevel van onze nieuw-
bouw in eindhoven! http://ow.ly/i/8Bp3r

 

Jenna Haverfield @DrHaverfield, 23 feb. 
the world needs science. Science needs 
women. Full stop. #womeninscience  
@4womeninscience @WomenSciaUSt  
pic.twitter.com/exlDcCMpKY

Wetenschapsagenda @nWagenda, 12 mrt. 
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 
rondom de #wetenschapsagenda? http://www.
wetenschapsagenda.nl/blijf-op-de-hoogte/ …

VIJF NATUURKUNDIGEN ONTVANGEN 
  vICI-BeUrZen
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hee¤ vijf natuurkundigen, 
van wie vier aan FOM gelieerd, een Vici-subsidie toegekend. De Vici-subsidie bedraagt anderhalf 
miljoen euro per persoon. Met de beurs kunnen de wetenschappers de komende vijf jaar onder-
zoek doen en een onderzoeksgroep opbouwen. In totaal ontvingen 36 vooraanstaande weten-
schappers de subsidie. 

De vijf gehonoreerde natuurkunde-gerelateerde onderzoeksvoorstellen zijn: 

In totaal dienden 216 onderzoekers een aanvraag voor een vici-subsidie in. Bij het selecteren van 
voorstellen kijken de beoordelaars naar de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatief karakter  
en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting. De vici-subsidie 
maakt deel uit de vernieuwingsimpuls van nWO. Deze bestaat ook uit nog twee andere subsidies, 
de veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). 
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QUANTUM SIMULATION ON A CHIP

Lieven Vandersypen, FOM-werkgroepleider, TUD - Nanofysica-technologie 
Materialen en moleculen zijn al gauw te ingewikkeld om uit te rekenen op computers. De 
onderzoekers gaan daarom complexe materialen en moleculen nabootsen en meten in 
het lab, met nanotechnologie. Zij hopen om nieuwe inzichten te verwerven die kunnen 
leiden tot betere medicijnen en schonere technologie. 

HYBRID NANOPHOTONIC ARCHITECTURES FOR ULTRAFAST QUANTUM OPTICS 

Femius Koenderink, groepsleider bij FOM-instituut AMOLF/UvA - Nanofysica- 
technologie 
Dat een enkel molecuul een enkel lichtdeeltje kan uitzenden, absorberen, of verstrooien 
ligt aan de basis van hoe wij onze wereld waarnemen, verlichten, en elkaar klassieke of 
quantumbeveiligde informatie toesturen. een kruisbestuiving van miniatuur spiegel-
paleizen en nanoschaal radioantennes moet informatieverwerking met pakketjes van 
enkele fotonen ultrasnel, ultra-efficiënt en ultra-breedbandig maken.

TOMOGRAPHY OF THE QUARK-GLUON PLASMA - BEAUTY QUARKS AS A KEY PROBE

André Mischke, Nikhef/UU - Subatomaire fysica 
Het jonge, evoluerende heelal bevond zich net na de oerknal in de quark-gluonplasmatoe-
stand. Dit onderzoeksproject richt zich op het bestuderen van de dynamische eigen-
schappen van deze fundamentele materie, die ook voor een heel kort moment ontstaat 
wanneer in het laboratorium atoomkernen bij zeer hoge energie op elkaar botsen. 

I NFORMATION-DRIVEN OPTICAL IMAGING IN TURBID MATERIALS

Allard Mosk, FOM-werkgroepleider UT - Gecondenseerde materie en optische fysica 
licht kan zo gevormd worden dat het een vraag over een voorwerp beantwoordt:  
Is het langwerpig of rond, glad of stekelig? Zelfs als voorwerpen diep verborgen  
zijn in een verstrooiend of absorberend materiaal kunnen we relevante eigenschap- 
pen blootleggen.
 
FROM THE NEVER-ENDING ATOM LASER TO THE ULTIMATE CLOCK

Florian Schreck, UvA - Gecondenseerde materie en optische fysica
atomen zijn niet alleen deeltjes, maar ook golven. De onderzoekers zullen deze eigen-
schap gebruiken om een eeuwig durende atoomlaser te bouwen. Hierna zullen ze deze 
laser gebruiken om de ultieme klok te bouwen: een optische laser met nog nooit eerder 
bereikte stabiliteit.
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tweedimensionale overgangsmetaaldichalcogeniden (2D-tMDs) zijn 
een nieuw soort ultradunne materialen, met verrassende eigenschap-
pen, waardoor ze grote belofte hebben om de basis te vormen voor 
allerlei opto-elektronische toepassingen. 2D-tMDs worden tot nu toe 
voornamelijk gemaakt met de  ‘Scotch tape methode’, die bekend is 
geworden door nobelprijswinnaar andré Geim, die zo grafeen maakte. 
De methode heeft echter sterke beperkingen. 

2D-tMDs bestaan tot nu vooral  
in de vorm van kleine schilfers. 
ageeth Bol, werkzaam als FOM- 
projectleider aan de tU/e, gaat 
daarom een nieuwe methode ont-
wikkelen om grotere structuren  
en varianten te maken. Dit op basis 
van atoomlaagdepositie en plasma-
chemie. Ze verwacht dat zo weer 
nieuwe verrassende eigenschappen 
aan het licht zullen komen. Ook is 
het de opstap naar toepassingen  
in industriële producten.

Jaime Gomez rivas (groepsleider bij aMOlF), Wilfred van der Wiel 
(FOM-werkgroepleider), Gijs Wuite (FOM-werkgroepleider) en  
Huibert Mansvelder hebben een erC Proof of Concept grant ontvan-
gen van de europese Onderzoeksraad. 

De onderzoekers kunnen deze Proof of Concept subsidie gebruiken 
om een brug te slaan tussen hun onderzoek en de commerciële markt. 
Ze kunnen het geld bijvoorbeeld investeren in de verdere ontwikke-
ling van de innovatie, de oprichting van een start-up of om strate-
gische samenwerkingen te realiseren. De erC Proof of Concept 
subsidie kan oplopen tot 150.000 euro. 

ERC CONSOLIDATOR GRANT 
vOOr aGeetH BOl en JUStIn Ye
FOM-projectleider Ageeth Bol en FOM-werkgroepleider Justin Ye krijgen beiden een Consolidator Grant van de European Research Council. 
Consolidator Grants bedragen meestal circa 2 miljoen euro. Bol gaat een nieuwe techniek ontwikkelen om tweedimensionale overgangs- 
metaaldichalcogeniden (2D-TMDs) te maken. 2D-TMDs zijn een nieuw soort ultradunne halfgeleidermaterialen met verrassende eigenschap-
pen. Justin Ye zal werken aan elektronische apparaten gebaseerd op een instelbare ion-gated interface.

Nieuws

Schema van de werking van een ion-gated transistor

erC PrOOF OF COnCePt GrantS tOeGeKenD

Justin Ye's project betreft een nieuw 
onderzoeksgebied dat wereldwijd 
de aandacht trekt van vele on-
derzoeksgroepen. Ye, werkzaam 
als FOM-werkgroepleider op het 
Zernike Institute for advanced 
Materials, Faculteit Wiskunde en 
natuurwetenschappen van rUG, 
gaat elektronische apparaten ont-
wikkelen met nieuwe functio- 
naliteiten die gebaseerd zijn op 
een instelbare ion-gated interface. 
Daar komen niet-conventionele 
transistors bij kijken. De transistors 

worden gebouwd door het samenvoegen van verschillende disciplines. 
Door het gebruik van nieuw gesynthetiseerde ionische stoffen en een 
goed gedefinieerde interface die door oppervlakteanalysetechnieken 
is geoptimaliseerd, werkt het ion-gated apparaat met een zeer hoog 
rendement. De quantumfasen van supergeleiding en ferromagnetisme 
kunnen daardoor worden beheerst en gebruikt als elektronische 
functionaliteiten.
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Heterostructuur van de 2D lagen

Jaime Gómez Rivas                            Gijs Wuite                              Wilfred van der Wiel




