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amolf in het kort  
Het FOM-instituut AMOLF is één van de onder-

zoeksinstituten van de Stichting voor Fundamen-

teel Onderzoek der Materie (FOM) en maakt deel 

uit van de Nederlandse Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek (NWO). AMOLF verricht 

fundamenteel onderzoek in vier thema’s met grote 

potentie voor technologische innovaties: Nano- 

fotonica, Moleculaire Biofysica, Systeem Biofysica 

en Photovoltaics. Het instituut draagt bij aan de 

overdracht van kennis aan industrie en maat-

schappij en leidt jonge en hoogwaardige weten-

schappers en technici op.  

Op AMOLF werken circa 140 wetenschappers  

in 18 onderzoeksgroepen. Daarnaast kent het 

instituut 60 medewerkers in technische en 

administratieve ondersteunende afdelingen.  

Het instituut is gevestigd op het Amsterdam  

Science Park.
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 Onze missie 
De missie van FOM-instituut AMOLF is het 
initiëren en uitvoeren van toonaangevend  
fundamenteel onderzoek aan nieuwe 
strategisch belangrijke complexe molecuul- 
en materiaalsystemen, in samenwerking 
met de Nederlandse universiteiten en 
industrie.
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Deze keer heb ik de eer om u welkom te mogen heten  

in de AMOLF NEWS. De reden dat ik hier op pagina drie 

sta, of eigenlijk zit, is omdat FOM mij heeft gevraagd  

om per 1 september 2015 het directeurschap van  

AMOLF ad interim over te nemen, na het vertrek van 

Vinod Subramaniam naar de Vrije Universiteit. Ik doe 

dit met heel veel plezier!

Buiten AMOLF is er op dit moment veel aan de hand.  

De Nationale Wetenschapsagenda is geformuleerd  

en aan de minister aangeboden. Verder is NWO in  

transitie, er zijn werkgroepen geformeerd die de  

nieuwe organisatie van NWO zullen helpen inrichten. 

Femius Koenderink en Bart van Leijen doen namens 

AMOLF mee aan deze werkgroepen. 

Ook binnen AMOLF waren de afgelopen maanden  

zeer intensief, er is mooi en belangrijk onderzoek  

verricht en ook op persoonlijk vlak is er veel gebeurd. 

We hebben 24 artikelen in high impact journals  

gepubliceerd, waaronder maar liefst 7 in NANO Letters 

en 6 in Nature Communications. Op persoonlijk vlak 

zijn we blij en trots met het winnen van de FOM  

proefschriftprijs door Said Rodriguez, promovendus  

bij Jaime Gómez Rivas, de fellowships van de  

American Physical Society van Pieter Rein ten Wolde  

en Andrea Alù en de hoge koninklijke onderscheiding 

voor Wim Sinke.

We hebben Wim Noorduin en Niklas Ottosson als 

nieuwe groepsleiders mogen verwelkomen. Wim  

begint de onderzoeksgroep Self-Organizing Matter,  

binnen ons nieuwe thema Designer Matter. Verderop 

vindt u een interview met Wim waarin hij vertelt over 

zijn onderzoek en zijn ambities. Niklas start de groep 

EUV photoemission, binnen een samenwerkings-

verband van AMOLF en ARCNL, dochter van AMOLF. 

ARCNL is sinds 1 september onafhankelijk, ze is als 

het ware het huis uitgegaan en op kamers gaan wonen. 

AMOLF zal ARCNL op technisch en administratief  

gebied blijven ondersteunen. Met de groep van Niklas 

zullen we ook op onderzoeksgebied de uitstekende 

band tussen AMOLF en ARCNL in stand houden. 

Ik wens u veel leesplezier 
en het allerbeste voor 2016!

Huib Bakker
directeur a.i. AMOLF

Voorwoord

Fo
to

: M
ar

k 
K

n
ig

h
t



4 • AMOLF NeWS • deceMber 2015

NIEUWSNIEUWS

Nieuwe publiek-private samenwerkingen

Esther Alarcon start op 

1 februari als tenure-track 

groepsleider in de FOM-

AMOLF focusgroep Light 

Management in New Pho-

tovoltaic Materials (LMPV). 

Alarcon is momenteel als 

postdoc verbonden aan 

EPFL in Lausanne. Ze is de 

derde groepsleider in de 

focusgroep en met haar 

komst zijn alle drie de 

tenure-track functies in de 

LMPV-focusgroep ingevuld. 

Op dit moment werken 25 

AMOLF-onderzoekers aan dit 

thema. Met haar groep 3D 

Photovoltaics gaat Alarcon 

onderzoek 

doen naar 

zonnecel-

len met 

een hoog 

rendement. Ze zal op AMOLF 

een nieuwe techniek opzet-

ten voor het groeien van 

halfgeleider-nanodraden met 

behulp van elektrochemische 

processen. Dergelijke nano-

draden hebben de potentie 

om alle kleuren van het 

zonlicht om te zetten in  

elektrische stroom. In de 

volgende uitgave van AMOLF 

NEWS volgt een interview 

met Alarcon.•

Esther Alarcon versterkt 
zonne-energieonderzoek 

Op 12 oktober namen AMOLF en Vinod Subramaniam 
afscheid van elkaar. Ruim een maand eerder vertrok  
Subramaniam naar de Vrije Universiteit (VU) waar  
hij startte als rector magnificus. AMOLF-medewer- 
kers en een aantal relaties kwamen bij elkaar  
om Subramaniam te bedanken voor zijn bijdrage  
aan een aantal strategisch belangrijke ontwikkelingen  
en de persoonlijke en informele wijze waarop hij  
leiding gaf aan het instituut.

Subramaniam heeft na zijn komst in 2013 de nieuwe 

onderzoeksrichting Designer Matter opgezet. Het aan-

trekken van Martin van Hecke als groepsleider in dit 

nieuwe vakgebied was een initiatief van Subramaniam. 

Hij realiseerde ook een paar maanden voor zijn  

vertrek een nieuwe publiek-private samenwerking met 

Unilever waar vijf AMOLF groepen aan deelnemen. 

Kenmerkend voor Subramaniam was zijn grote betrok-

kenheid bij de medewerkers en de gang van zaken in 

de afdelingen. Zo vertelde hoofd instrumentmakerij 

Wim Brouwer tijdens de afscheidsreceptie, “ik kwam 

een keer op de afdeling en trof hem aan te midden 

van een groep bezoekers die hij tot in de details wist te 

vertellen hoe wij werken en met welke apparatuur.” 

Op de foto is te zien hoe Subramaniam de afscheids- 

foto in ontvangst neemt. Behalve deze foto ontving hij 

diverse cadeaus waaronder een door de instrument-

makerij gemaakte miniatuur van het AMOLF-gebouw.•

Afscheidsfeest 
voor Vinod Subramaniam
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De onderzoeksgroep van Garnett werkt aan perovskiet 

zonnecellen. Eén van de nadelen van dit materiaal is de 

bundelgevoeligheid voor elektronen. De onderzoekers 

verwachten dat het met de nieuwe detectortechnolo-

gie mogelijk wordt om extreem gevoelige metingen te 

verrichten met de elektronenmicroscoop en zo de juiste 

structuur van de perovskiet materialen te meten. 

FEI
Groepsleider Albert Polman gaat samen met FEI en de 

startup DELMIC een nieuw type cathodoluminescentie-

microscoop ontwikkelen. Met dit instrument wordt het 

mogelijk ultrasnelle optische microscopie te doen met 

een extreem hoge plaatsgevoeligheid. Hiertoe wordt 

een scanning elektronenmicroscoop voorzien van een 

gepulste elektronenbron. Samen met de betrokken  

bedrijven worden toepassingen van het nieuwe instru-

ment onderzocht voor onder andere onderzoek naar 

zonnecellen en nano-optica.•

NWO heeft extra middelen voor publiek-private 
samenwerking beschikbaar gesteld om actiever te 
kunnen samenwerken binnen de topsectoren. AMOLF 
heeft in het kader van dit beleid de afgelopen maan-
den verschillende contracten gesloten met bedrijven.

Fibriant
Groepsleider Gijsje Koenderink startte samen 

met het bedrijf Fibriant een project gericht op de 

biomechanica van het eiwit fibrinogeen, dat in ons 

lichaam verantwoordelijk is voor bloedstolling. 

Fibriant is een innovatief biomedisch bedrijf in 

Leiden dat zich richt op het ontwikkelen van pro-

ducten voor regeneratieve geneeskunde gebaseerd 

op fibrin dat recombinant wordt gemaakt in cellij-

nen in plaats van het gebruikelijke opzuiveren uit 

menselijk plasma. Samen met het bedrijf onder-

zoekt de groep van Koenderink de precieze relatie 

tussen de moleculaire structuur van het fibrine en 

de bijzondere mechanische eigenschappen van 

materialen gebaseerd op dit eiwit. Het onderzoek 

kan bijdragen aan nieuwe fibrine producten zoals 

chirurgische lijm of biomaterialen om beschadigde 

weefsels te repareren.

Amsterdam Scientific Instruments
Het bedrijf Amsterdam Scientific Instruments 

gaat samen met het Amsterdam nanoCenter en 

groepsleider Erik Garnett op zoek naar toepas-

singen van op CERN ontwikkelde detector-

technologie in een elektronenmicroscoop. 

Koninklijke onderscheiding voor Wim Sinke
Zonnecelonderzoeker Wim Sinke ontving op  

13 november een koninklijke onderscheiding.  

Hij is bevorderd tot Ridder in de orde van de  

Nederlandse Leeuw. Sinke kreeg deze onder-

scheiding voor zijn buitengewone bijdrage als 

leider van zonnecelonderzoek en pleitbezorger van 

duurzame energieopwekking. Voor Sinke kwam 

de onderscheiding onverwacht, aan het einde van 

het symposium Our solar energy future, dat AMOLF 

samen met het Energieonderzoek Centrum Neder-

land (ECN) organiseerde ter gelegenheid van zijn 

60e verjaardag. 

Sinke begon zijn carrière als promovendus bij 

AMOLF en werd later AMOLF groepsleider in het 

destijds nieuwe onderzoeksveld photovoltaics. 

Momenteel werkt hij bij ECN en heeft hij deel-

tijdaanstellingen bij AMOLF en de UvA.•

V.l.n.r.: 

Ernst Jan Vesseur (FEI), 

Bart van Leijen (AMOLF), 

Nico Clemens (FEI) 

en Albert Polman 

(AMOLF)
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Naar 
nanofotonica 
en terahertz 
spectroscopie 
voor solar fuels

Het IPP bij Philips
In 2004 introduceerde FOM de Indus-

trial Partnership Programmes (IPP), een 

samenwerkingsvorm voor onderzoek 

waarbij industriële partners en FOM 

samen het onderzoek financieren. Eén 

van de eerste IPP’s was ‘Microphotonic 

Light Sources’, een samenwerking van 

FOM en Philips. Goméz Rivas werd 

hiervoor als programmaleider aange-

trokken, in een periode waarin Albert 

Polman en Kobus Kuipers bezig waren 

om het Center for Nanophotonics bij 

AMOLF op te zetten. Goméz Rivas blikt 

terug op de start van zijn groep: “Het 

idee was een groep met een eigen lab, 

volledig embedded bij Philips. Samen  

met Philips moest ik het onderzoek  

INTERVIEW
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Jaime Gómez rivas verruilt AMOLF voor dIFFer

“ groepsleiders blijven 
hier niet voor eeuwig; 
dat maakt AMOLF  
tot een dynamisch  
instituut.”

Op de vrijdag van dit interview neemt Jaime gómez rivas 
deel aan het ‘Our solar energy future’ symposium op AMOLF. 
in de pauze vertelt hij – tussen de happen van een broodje 
door – graag over de tien jaar waarin hij bij AMOLF 
groepsleider was. en over zijn passie voor onderzoek en  
onderwijs. Per 1 juli verhuisde hij naar het FOM-instituut  
dIFFer in eindhoven. AMOLF zwaaide Goméz rivas op  
10 december uit, tijdens een speciaal voor hem  
georganiseerd afscheidssymposium over nanofotonica.  

Tekst: Anita van Stel • Foto’s: bart van Overbeeke



definiëren. Het was ook een pilot om 

uit te vinden hoe zo’n ‘in huis’ samen-

werking zou gaan.” Goméz Rivas herin-

nert zich dat het begin best moeilijk 

was, vooral vanwege de verschillende 

uitgangspunten en verwachtingen 

van industrie en academia: “Sommige 

mensen zagen ons als een project 

binnen Philips, maar wij waren een 

onafhankelijke FOM-onderzoeksgroep. 

Na een erkenningsperiode van een half 

jaar kregen wij de wetenschappelijke 

ruimte om fundamenteel nanofotonica-

onderzoek te formuleren in relatie tot 

de producten van Philips. Ik kijk met 

plezier terug op het werken met de 

Philips-groep van Hans van Sprang. 

Eerst deden we onderzoek naar sensing 

technology. Toen Philips de halfgeleider-

divisie verkocht, switchten we naar solid 

state lighting. We waren flexibel.” Het on-

derzoek was ook voor Philips succesvol 

want zowel binnen sensing als lighting 

en Terahertz werden patenten verleend. 

“Twintig aanvragen”, herinnert Goméz 

Rivas zich. 

Verhuizen
De groep van Goméz Rivas – tien we-

tenschappers groot – reisde één dag 

per week van Eindhoven naar AMOLF, 

voor een colloquium en voor overleg 
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INTERVIEW

met de collega’s binnen het Center for 

Nanophotonics. Met een ERC Starting 

Grant in 2010 zette Goméz Rivas een 

nieuw Terahertz-lab bij AMOLF op. In 

september 2014 maakte Philips bekend 

dat het zijn 123 jaar oude lichtdivisie 

ging afstoten, kort nadat het IPP voor 

lange tijd verlengd was. Op dat moment 

hielden Goméz Rivas en zijn collega’s 

zich vooral bezig met onderzoek naar 

leds: “We probeerden de emissie van 

materialen te beïnvloeden met nanofoto-

nica: de emissie efficiënter maken, de 

kleur te veranderen, het licht in bepaalde 

richtingen te sturen, kortom meer con-

trole te hebben over de generatie van 

licht met leds. De strategische beslissing 

van Philips betekende voor ons dat er 

minder fundamenteel onderzoek gedaan 

zou worden aan lighting componenten.  

En daarmee was het niet zinvol om bij 

Philips te blijven. Voor de studenten en 

de oio’s is de interactie met R&D name-

lijk essentieel. Maar als jouw onderzoek 

niet meer van belang is voor de core 

business van je gastheer, word je al snel 

minder betrokken bij het dagelijkse 

werk.” 

Het juiste moment
Goméz Rivas besloot bij AMOLF te 

vertrekken, op dit bijna natuurlijke 

moment, zegt hij. “Groepsleiders blijven 

hier niet voor eeuwig; dat maakt AMOLF 

tot een dynamisch instituut. Na tien jaar 

was dit een goed moment om een ande-

re richting aan mijn onderzoek te geven. 

Privé ben ik ook aan het zuiden gebon-

den, met schoolgaande kinderen en een 

partner die in Eindhoven werkt.” Goméz 

Rivas gaat werken in het nieuwe gebouw 

van DIFFER in Eindhoven en aan de TU/e. 

Bij deze universiteit  gaat hij colleges 

‘Nanophotonics and Terahertz systems’ 

voor masterstudenten verzorgen, omdat 

hij lesgeven leuk vindt: “Ik wilde altijd 

meer aan onderwijs doen en studenten 

begeleiden, maar dat kwam er niet van, 

met labs in Amsterdam en in Eindhoven. 

Ik ben efficiënter in de valorisatie, dacht 

ik toen. Overigens verwacht iedereen 

dat wetenschappers super heroes zijn 

zonder vrije tijd; we moeten lesgeven, 

studenten begeleiden en toponderzoek 

doen, met hoge impact en valorisatie, 

en daarnaast ook nog zorgen voor  

patenten,” legt hij uit.  

DIFFER
Vijftig procent van zijn tijd gaat Goméz 

Rivas aan de slag bij DIFFER, met de 

groep Photonics for Energy. Hij legt 

uit: “We gaan nu nanofotonica én de 

Terahertz spectroscopie inzetten voor 

de ontwikkeling van solar fuels. Met een 

Proof of Concept Grant van ERC kan 

ik een apparaat bouwen, waarmee we 

de geleiding van materialen via een 

nieuwe spectroscopische techniek,  

dus zonder contact, gaan bestuderen.  

Ik vind de multidisciplinaire samen- 

werking van een dynamisch klein 

instituut en de universiteit heel aan-

trekkelijk. De afwisseling in het werk 

maakt mij gelukkig. De TU/e en DIFFER 

zijn buren op de campus, die samen 

moeten optrekken. Daar kan ik een rol 

in spelen.”   

Trots
“De spirit van AMOLF”, antwoordt hij 

op de vraag wat hij vooral gaat missen. 

En: “AMOLF is inmiddels een unieke 

brand name voor spirit en efficiency. Het 

contact met de collega’s gaat door.”  

Waar is hij trots op, terugkijkend op het 

AMOLF-decennium? Goméz Rivas: “Op 

veel dingen. Mijn eerste promovenda, 

Silke Diedenhofen, kreeg de FOM-prijs 

voor het proefschrift met het beste 

valorisatiehoofdstuk. Dit jaar won Said 

Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez de FOM 

Natuurkunde Proefschrift Prijs. Beide 

onderzoeken zijn in mijn groep bij 

Philips gedaan. Met zes proefschriften 

hebben we twee prijzen gescoord, en 

aan beide kanten van het spectrum 

tussen fundamenteel en toegepast, daar 

ben ik trots op. Ook is de commissie die 

de kwaliteit van het IPP bewaakte altijd 

zeer positief geweest. Ons onderzoek 

had een goede citatiescore en we heb-

ben een reeks patenten binnengehaald, 

die deels overgenomen zijn door indus-

triële partners. Het was een mooie tijd”, 

glimlacht hij.•

“ ik kijk met plezier terug op het 
werken met de Philips-groep van 
Hans van sprang.”



Op de laatste zondag van november 

vond het EUREKA! Festival plaats. Het 

festival op het Amsterdamse Wester-

gasfabriekterrein stond in het teken 

van de publieke presentatie van de 

Nationale Wetenschapsagenda, die tot 

stand is gekomen dankzij de inbreng 

van vele individuen en organisaties. In 

totaal werden 12.000 vragen ingediend, 

die nu het fundament van de Nationale 

Wetenschapsagenda vormen. Tijdens 

het Eureka! Festival beantwoordden 

wetenschappers op uiteenlopende wijze 

een deel van de vragen.

AMOLF-groepsleider Jeroen van Zon 

en promovendus Joris Paijmans waren 

aanwezig met een demonstratie van de 

‘Genetische Schakelaar’. Levende cellen 

beschikken over op elkaar afgestemde 

‘schakelaars’. Ze zorgen er bijvoorbeeld 

voor dat iedere cel het juiste celtype 

kiest, maar ook dat de juiste eiwitten 

aangemaakt worden. De AMOLF-onder-

zoekers hebben het mechanisme van de 

‘Genetische Schakelaar’ met een simpe-

le opstelling van lampjes en detectoren 

nagebootst. Het gedrag komt verrassend 

goed overeen met de praktijk van de 

levende cel. Daardoor kan de opstelling 

ook nieuwe inzichten opleveren in de 

details van het regelmechanisme van 

genetische schakelaars.•

Genetische 
Schakelaar 
op eureka! 
Festival

NIEUWS

Op 1 september werd ARCNL zelfstandig
Op 1 september is ARCNL een zelfstandig onderzoekscentrum binnen de 

FOM-organisatie geworden. Dit heuglijke feit is door ARCNL- en AMOLF-

collega’s samen met een aantal betrokken relaties gevierd. Het doorknippen 

van een lint symboliseerde de ontkoppeling van AMOLF. Op de foto ARCNL-

directeur Joost Frenken (links) en AMOLF-directeur a.i. Huib Bakker (rechts).•
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Open Dag 
trekt duizend bezoekers naar AMOLF

Hoe weet elke cel in de worm wat hij moet doen? ►  

Op de Open Dag waren de C. elegans wormen van 

AMOLF ‘live’ en in actie te bewonderen. 

◄ De interactieve zandbak was nieuw en trok veel aandacht, 

van zowel jong als oud. Via een Kinect camera en visualisatie- 

en simulatiesoftware verandert de kleur die op het zand wordt 

geprojecteerd aan de hand van de hoogte van het zandland-

schap. Bezoekers lieten het zelfs ‘regenen’ waardoor er water  

in kuilen en riviertjes stroomde. 

Traditiegetrouw opende AMOLF tijdens het Week-

end van de Wetenschap haar deuren. Met het 

thema ‘licht’ konden de AMOLF-onderzoekers goed 

uit de voeten. De geïnteresseerde bezoekers leerden 

over het vangen en sturen van licht, het omzetten 

van zonlicht in energie, maar ook over het vasthou-

den van een biomolecuul met een lichtpincet. Het 

theatercollege van Albert Polman ‘Voor niets gaat 

de zon op’ stond eveneens op het programma. Met 

meer dan duizend bezoekers was deze open dag 

een groot succes.•

Het theatercollege van Albert Polman 
             ‘Voor niets gaat de zon op’ 
is de komende maanden nog te zien:

11 januari 2016 Parktheater, Philipszaal Eindhoven

27 januari 2016 Theater De Verkadefabriek Den Bosch

7 april 2016 Theater aan het Spui Den Haag

AMOLF NeWS • deceMber 2015 • 11
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De Zweed Niklas Ottosson staat met zijn nieuwe 

onderzoeksgroep EUV Photoemission in een 

spagaat. Zijn lab is bij AMOLF, zijn werkkamer bij 

ARCNL. Daartussen zitten slechts enkele meters 

open lucht, die toch een fikse barrière zouden zijn 

als de groepsleider zich niet  in beide instituten 

thuis voelt. AMOLF en ARCNL delen expertise op het 

gebied van een breed inzetbare meettechniek. Die 

expertise heeft nu haar plaats gekregen in de EUV 

Photoemission groep van Ottosson. Het gaat om 

geavanceerde foto-elektronspectroscopie, waarbij 

met ioniserend licht elektronen worden vrijgemaakt 

uit een materiaal. De energie van de vrijgekomen 

elektronen vormt een soort vingerafdruk van de 

elektronische structuur en chemische samenstel-

ling van het materiaal. Een indirecte, maar heel 

verfijnde manier van kijken dus. 

Van verfroller naar fijne pen
ARCNL gaat foto-elektronspectroscopie gebruiken 

om meer begrip te krijgen van de allernieuwste 

fabricagetechniek voor microchips: EUV-lithografie. 

Hierbij wordt extreem ultraviolet licht met een 

ArcNL mag dan inmiddels een eigen gebouw hebben, de banden met AMOLF  

zijn nog steeds hecht. Niklas Ottosson leidt sinds kort een groep die als trait  

d’union fungeert. Met één geavanceerde meettechniek hoopt hij uiteenlopende 

fenomenen beter te doorgronden. 

zeer korte golflengte gebruikt om een patroon 

te etsen in fotolak, dat vervolgens kan worden 

overgebracht op een microchip. De technologie 

vormt de basis voor volgende generaties com-

puters, I-phones en andere elektronica. Om deze 

apparaten nog beter en sneller te maken, moeten 

de structuren op microchips nóg dichter  op elkaar 

worden gepakt. Dat is onmogelijk met de huidige 

lichtbronnen. De golflengte is simpelweg te lang; 

vergelijk het met een te grove kwast. Ottosson: 

“Het UV-licht waarmee nu gewerkt wordt heeft 

een golflengte van 193 nanometer,  EUV-licht van 

13,5 nanometer. Dat is een fantastische sprong: 

alsof je met een fijne kalligrafiepen gaat werken in 

plaats van een verfroller.”

Fundamenteel en toepasbaar
Interessant is daarbij wel dat op de veel kortere 

golflengte de wisselwerking tussen het EUV-licht 

en de fotolak fundamenteel anders is. Het litho-

grafieproces moet dus als het ware opnieuw wor-

den uitgevonden. Daar wordt aan gewerkt, vooral 

op basis van uitproberen en optimaliseren maar 

Tekst: Mariette Huisjes • Foto: Mark Knight

“ Alsof je met een fijne  
kalligrafiepen gaat werken in 
plaats van een verfroller.”

Verschillende mysteries ontrafelen 
met één meettechniek
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zonder echt te weten wat er op fundamenteel 

fysisch-chemisch niveau gebeurt. Ottosson: 

“Wij zullen de interactie tussen EUV-licht en 

verschillende nieuwe typen filmlak met foto-

elektronspectroscopie bestuderen. Zo hopen we 

een beter begrip te krijgen van de wisselwerking 

tussen EUV-licht en de filmlak. Dit is interessante 

fundamentele fysica die kan leiden tot een ver-

betering van het EUV-lithografieproces.” Ottosson 

werkt samen met de Nanophotochemistry groep 

van Brouwer aan deze vraagstukken. 

Luchtvervuiling, biologie en lithografie
Ottosson zal daarnaast onderzoek doen naar 

processen aan vloeistofoppervlakken. Ook hiervoor 

is foto-elektronspectroscopie een krachtige meet-

techniek. Tot voor kort was het niet mogelijk om 

haar toe te passen op vloeistoffen, maar nu zijn er 

technologieën beschikbaar waarmee dat wel kan. 

De groep zal deze gebruiken om te doorgronden 

welke fysische krachten zoutionen en andere 

chemische verbindingen laten hechten aan vloei-

stofoppervlakken. Dit is voor verschillende doelen 

belangrijk om te weten. Men gaat er bijvoorbeeld 

vanuit dat luchtvervuiling en klimaatverandering 

sterk afhankelijk zijn van de reacties tussen 

koolwaterstoffen en ionen aan het oppervlak van 

kleine waterdruppeltjes in de atmosfeer. Meer 

inzicht in dit proces kan bijdragen aan exactere en 

betrouwbaardere klimaatmodellen. 

Ottosson hoopt ook beter te begrijpen hoe zouten 

reageren met eiwitoppervlakken en zo de functie 

van eiwitten beïnvloeden. Dit onderzoek sluit 

nauw aan bij dat van de biofysica-groepen bij 

AMOLF en biedt dus goede aanknopingspunten 

voor synergie. Ten slotte is het onderzoek aan 

vloeistofoppervlakken ook weer relevant voor de 

lithografie. In de huidige generatie lithografie- 

machines wordt gebruikgemaakt van waterdrup-

pels die als lenzen werken om zo een hogere  

resolutie te bereiken. Met meer begrip van de  

moleculaire interactie tussen de waterdruppel 

en de filmlak kan dit proces mogelijk efficiënter 

worden gemaakt. 

Met hun gezamenlijke expertise gaan AMOLF en 

ARCNL dus een breed palet aan fundamenteel-

wetenschappelijke en meer toepassingsgerichte 

vragen aanpakken. Ottosson wil zich ervoor 

inzetten dat de verschillende toepassingen elkaar 

versterken.•

INTERVIEW

Niklas Ottosson verbindt AMOLF en ARCNL, met nieuwe onderzoeksgroep EUV Photoemission 
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HIGHLIGHT

Het traject in drie dimensies van 

een zwemmende bacterie (d) is 

gereconstrueerd door beelden 

te vergelijken van de bacterie (c) 

met beelden uit een referentie 

beeldbank (a) die laat zien hoe 

het diffractiepatroon van de  

bacterie er uit ziet op verschil-

lende posities in de derde 

dimensie (b).

de snelle bewegingen van bacteriën zijn nu zeer efficiënt in drie dimensies  

te volgen dankzij een nieuwe op AMOLF ontwikkelde methode. dit kan  

met een standaard microscoop en tegen lage kosten, in plaats van de  

tot nu toe gebruikelijke geavanceerde technieken. een beter begrip van  

bacteriële mobiliteit speelt een belangrijke rol in medisch, milieu, en 

industrieel onderzoek, bijvoorbeeld voor de behandeling van bacteriële 

infecties met antibiotica. 

‘3D bril’ voor standaard microscoop
De nieuwe methode om snel bewe-

gende bacteriën driedimensionaal te 

volgen is een gezamenlijk project van 

de AMOLF-groepen onder leiding van 

Tom Shimizu en Sander Tans. Zij ver-

vingen geavanceerde apparatuur door 

een standaard microscoop, een video- 

camera en een computer. “Het geheim 

zit hem in de door ons ontwikkelde 

software”, legt postdoc Katja Taute uit. 

“Het computerprogramma doet onge-

veer hetzelfde als een 3D-bril. Je haalt 

hiermee 3D-informatie uit de beelden, 

in plaats van de gebruikelijke 2D-

informatie.” Omdat de benodigde appa-

ratuur relatief eenvoudig is, denken de 

onderzoekers dat deze nieuwe methode 

breed ingezet kan worden om bacteriële 

mobiliteit in drie dimensies te volgen 

en daarmee complexere onderzoeks-

vragen te kunnen beantwoorden. 

De rol van afzonderlijke bacteriën 
in de groep 
Met deze nieuwe methode voor 3D-

microscopie kunnen de onderzoekers 

bovendien grote aantallen bacteriën 

gelijktijdig volgen. Dit levert nieuwe 

inzichten op, waardoor de onderzoekers 

vragen kunnen beantwoorden die ver-

der gaan dan de vraag hoe een bacterie 

zich in het algemeen gedraagt. Zo zagen 

zij dat bacteriën met hetzelfde dna zich 

toch heel verschillend kunnen gedra-

gen, en dat het afwijkende gedrag van 

een individuele bacterie de migratie 

van de hele populatie kan beïnvloeden. 

Dit inzicht is bijvoorbeeld van belang bij 

de behandeling van bacteriële infecties 

met antibiotica.•

“High-throughput 3D tracking of bacteria on a standard phase contrast microscope”

K.M. Taute, S. Gude, S.J. Tans, en T.S. Shimizu

Nature Communications, 2 November 2015

Zwemmende bacteriën  zijn nu in 3D te volgen
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HIGH ImpacT papERS

Toppublicaties amolf juli - december 2015

NATure cHeMISTry
Moleculaire vibraties blijken een belangrijke 
rol te spelen in het genereren van meerdere 
ladingsdragers uit één foton in fotovoltaïsche 
materialen. 
Real-time observation of multiexcitonic 
states in ultrafast singlet fission using  
coherent 2D electronic spectroscopy
A.A. Bakulin, S.E. Morgan, T.B. Kehoe, 

M.W.B. Wilson, A.W. Chin, D. Zigmantas, 

D. Egorova en A. Rao 

ceLL 
Moleculen tussen twee filamenten genereren 
krachten als in een microscopische gasveer.
Diffusible crosslinkers generate directed 
forces in microtubule networks
Z. Lansky, M. Braun, A. Lüdecke,  

M. Schlierf, P.R. ten Wolde, M.E. Janson 

en S. Diez

AdvANced MATerIALS 
Systemen van ultradunne zilverdraden 
vormen ideale transparante geleiders voor  
elektronische apparaten zoals zonnecellen  
en smartphones.
Solution-grown silver nanowire ordered  
arrays as transparent electrodes 
B. Sciacca, J. van de Groep, A. Polman  

en E.C. Garnett

NANO LeTTerS  
Nanodeeltjes beïnvloeden de lichtemissie 
van nanodraden en vormen samen met de 
nanodraad een antenne voor licht.
Hybrid semiconductor nanowire-metallic 
Yagi-Uda antennas
M. Ramezani, G. Grzela, F. Matteini,  

G. Tütüncüoglu, D. Rüffer,  

A. Fontcuberta i Morral en  

J. Gómez Rivas

De lichtemissie van nanodraden hangt sterk 
af van de doorsnede van de draad en dit 
kan worden verklaard uit de koppeling van 
de emissie met de eigentoestanden van de 
nanodraden.
Directional and polarized emission from 
nanowire arrays 
D. van Dam, D.R. Abujetas, R. Paniagua-

Domínguez, J.A. Sánchez-Gil, 

E.P.A.M. Bakkers, J.E.M. Haverkort en 

J. Gómez Rivas

Transparante nanodeeltjes vangen licht 
en sluiten het op in een ultradunne silicium 
zonnecel.
Dielectric scattering patterns for efficient 
light trapping in thin-film solar cells
M.C. van Lare, F.O. Lenzmann, 

M.A. Verschuuren en A. Polman 

Zilveren vlinderdasantenne meet extreem 
kleine mechanische trillingen.
Plasmomechanical resonators based on dimer 
nano-antennas
R. Thijssen, T.J. Kippenberg, A. Polman 

en E. Verhagen

Gefocusseerde elektronenbundel exciteert 
resonanties in gekoppelde zilveren nano- 
antennes.
Nanoscale spatial coherent control over the 
modal excitation of a couples plasmonic 
resonator system
T. Coenen, D.T. Schoen, S. A. Mann, 

S.R.K. Rodriguez, B.J.M. Brenny, 

A. Polman en M. L. Brongersma 

Fluorescerende quantum dots die willekeurig 
knipperen fluctueren niet simpelweg tussen 
een ‘aan’ en een ‘uit’ toestand, maar zwerven 
van ‘uit’, naar ‘grotendeels, maar niet 100%, 
aan’.
Delayed exciton emission and its relation 
to blinking in CdSe quantum dots
F.T. Rabouw, M. Kamp, R.J.A. van Dijk-

Moes, D. R. Gamelin, A.F. Koenderink, 

A. Meijerink en D. Vanmaekelbergh

Zonnecel met lood-telluride nanodeeltjes 
genereert meer dan één elektron per foton.
Lead telluride quantum dot solar cells 
displaying external quantum efficiencies 
exceeding 120%
M.L. Böhm, T.C. Jellicoe, M. Tabachnyk, 

N.J.L.K. Davis, F. Wisnivesky, R. Rivarola, 

C. Ducati, B. Ehrler, A.A. Bakulin en 

N.C. Greenham

AcS NANO 
Uit ultrasnelle pomp-probe absorptie-
spectroscopie technieken en het meten van 
de correlaties tussen de aankomsttijden van 
spontaan geëmitteerde fluorescentie-foto-
nen blijkt dat quantum dots beter werken 
als ze zijn omhuld met een dikke schil. 
Dynamics of intraband and interband Auger 
processes in colloidal core-shell quantum 
dots
F.T. Rabouw, R. Vaxenburg, A.A. Bakulin, 

R.J.A. van Dijk-Moes, H.J. Bakker,  

E. Lifshitz, A.L. Efros, A.F. Koenderink  

en D. Vanmaekelbergh

Glazen nanodeeltjes verbeteren het rende-
ment van extreem dunne CIGS zonnecellen.
Light coupling and trapping in ultra-thin 
Cu(Ga,In)Se2 solar cells using dielectric 
scattering patterns
M.C. van Lare, G. Yin, A. Polman en 

M. Schmid

AcS PHOTONIcS 
Plasmonlasers zijn in hoge mate bestand 
tegen wanorde: haal willekeurig 99% van 
de plasmondeeltjes weg, en de laser 
werkt nog steeds.
Statistics of randomized plasmonic 
lattice lasers 
A. H. Schokker en A. F. Koenderink

JAcS 
Zonnecelonderzoekers combineren 
het beste van twee werelden in hun op 
mineralen gebaseerde nanodraden.
Transformation of Ag nanowires into 
semiconducting AgFeS2 nanowires
B. Sciacca, A. Yalcin en E.C. Garnett

 

NATure cOMMuNIcATION 
Met nieuwe vormen van ultrasnelle spec-
troscopie is aangetoond dat water relatief 
langlevende substructuren bevat die een 
structureel geheugen hebben van ongeveer 
1 picoseconde.
Strong frequency dependence of vibrational 
relaxation in bulk and surface water reveals 
sub-picosecond structural heterogeneity
S.T. van der Post, C.S. Hsieh, M. Okuno, 

Y. Nagata, H.J. Bakker, M. Bonn en 

J. Hunger 

Enkelvoudige motoreiwitten kunnen door 
bundeling van de gegenereerde trekkrachten 
membraanbuizen uitrekken en deze als een 
spiraal om microtubuli wikkelen.
Formation of helical membrane tubes around 
microtubules by single-headed kinesin KIF1A
D. Oriola, S. Roth, M. Dogterom en

J. Casademunt

Het ladingstransport van organische 
elektronische materialen kan worden 
geoptimaliseerd door vibraties van de 
organische moleculen te exciteren.
Mode-selective vibrational modulation of 
charge transport in organic electronic devices
A.A. Bakulin, R. Lovrincic, Y. Xi, O. Selig, 

H.J. Bakker, Y.L.A. Rezus, P.K. Nayak, 

A. Fonari, V. Coropceanu, J.L. Brédas en 

D. Cahen 

Door het tellen van enkele moleculen meten 
onderzoekers hoe cellen een celtype kiezen
Cells change their sensitivity to an EGF mor-
phogen gradient to control EGF-induced gene 
expression
J.S. van Zon, S. Kienle, G. Huelsz-Prince, 

M. Barkoulas en A. van Oudenaarden 

Nieuwe techniek om het zwemgedrag van 
bacteriën in 3D beelden te volgen.
High-throughput 3D tracking of bacteria  
on a standard phase contrast microscope
K.M. Taute, S. Gude, S.J. Tans, en 

T.S. Shimizu
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Internationaal Jaar van het Licht 

Atelier van Licht
In de tentoonstelling Lekker 

Licht in het Centraal Museum in 

Utrecht, tot en met 24 januari, 

is een mini Atelier van Licht 

gebouwd. In dit paviljoen kan 

het publiek vrij onderzoeken, 

experimenteren en verbeelden 

met licht. AMOLF-groepsleider 

Femius Koenderink is één van 

de initiators van deze tentoon-

stelling.

Museumnacht
Op 7 november maakten  

Museumnacht-bezoekers in  

Science Center Nemo kennis 

met de fascinerende eigen-

schappen van licht. AMOLF-

onderzoekers hadden een  

kleine stand waar bezoekers 

onder andere hun eigen spectro-

scoop maakten. Demonstraties 

over licht gevangen in een  

waterstraal en licht in een  

‘totale interne reflectie’ no-

digden uit tot geanimeerde 

gesprekken en veel vragen.  

Scholenexperiment
Oud-AMOLF’er Dries van Oosten 

(momenteel groepsleider aan 

de Universiteit Utrecht) nam 

het initiatief voor een Nationale 

Lichtmeting door scholieren in 

het voortgezet onderwijs. Na het 

ingaan van de wintertijd trokken 

de scholieren er met een zelfge-

bouwde spectroscoop op uit, om 

het lichtspectrum in de buurt 

te meten. Inmiddels zijn er vele 

metingen gerapporteerd en er 

zijn plannen om door te gaan 

met het scholenexperiment na 

afloop van het Internationaal 

Jaar van het Licht.

Findings on Light
In het voorjaar van 2016 ver-

schijnt de bloemlezing Findings 

on Light waarin de wereld van 

kunst en wetenschap laat zien 

hoe verrassend en bijzonder 

licht is. Het boek is een initiatief 

van Hester Aardse en Astrid 

Alben van de PARS foundation. 

Zij vroegen vijftig kunstenaars 

en wetenschappers hun erva-

ringen met licht te delen. Zo 

poogt Eleni Kalorkoti met haar 

animaties maanlicht te vangen 

in een doosje en vertelt AMOLF-

groepsleider Kobus Kuipers over 

het manipuleren van licht op 

extreem kleine lengteschalen. 

Meer informatie: 

info@parsfoundation.com

Uitgever: Lars Müller Publishers • 

Met het einde van 2015 komt er ook een einde aan het door de 
UNESCO en de Verenigde Naties uitgeroepen Internationaal Jaar van 
het Licht. AMOLF-groepsleider Kobus Kuipers was als voorzitter 
van de Stichting ‘International Year of Light’ verantwoordelijk voor 
het coördineren van de activiteiten in Nederland. Onderzoekers in 
het AMOLF Center for Nanophotonics en hun partners binnen andere 
kennisinstellingen hebben in de laatste maanden van dit jaar diverse 
activiteiten ondernomen om extra aandacht te vragen voor de  
bijzondere eigenschappen van licht.

Met 24 zonnepanelen naast het gebouw kan het de voorbij-

gangers op de Carolina MacGillavrylaan niet langer ontgaan: 

AMOLF-onderzoekers werken hard aan betere en goedkopere 

zonnecellen. De zonnepanelen leveren een bijdrage aan de 

opwekking van duurzame energie voor AMOLF, maar zijn vooral 

onderwerp van onderzoek. Bachelorstudenten gaan in het 

nieuwe jaar de verschillende typen zonnecellen testen onder 

uiteenlopende weersomstandigheden.  

Innovatieve panelen
Vooral het IBC mono-SI paneel trekt de aandacht vanwege de 

hoge energieopbrengst. In dit paneel zitten de contactaanslui-

tingen die de stroom wegleiden aan de achterkant. Daardoor 

kaatst het zonlicht niet meer terug van metalen contacten aan 

de voorkant en is er meer ruimte voor het zonlicht-absorberen-

de materiaal. Het IBC mono-SI paneel heeft met een opbrengst 

van 21,5% de hoogste energiescore van het AMOLF-veld. 

De dunne-laag zonnecellen op het veld zijn aanzienlijk minder 

efficiënt in het omzetten van zonlicht naar energie, maar heb-

ben andere voordelen. Zo is één van de CIGS-panelen (copper,  

indium, gallium, selenide) buigbaar. Een ander CIGS-paneel is 

zwart dankzij een structuur aan de achterkant, waardoor alle 

kleuren van het spectrum in de zonnecel worden geabsorbeerd. 

Omdat deze panelen er mooier uitzien, integreren bouwbedrij-

ven deze panelen steeds vaker in nieuwe gebouwen.•

Zonnepanelen voor de deur

Nano-staafjes in zonnecellen slagen er beter 
in om meerdere elektronen van een foton te 
maken dan ronde deeltjes. 
Multiple-exciton generation in lead selenide 
nanorod solar cells with external quantum 
efficiencies exceeding 120% 
N.J.L.K. Davis, M.L. Böhm, M. Tabachnyk, 

F. Wisnivesky-Rocca-Rivarola, 

T.C. Jellicoe, C. Ducati, B. Ehrler en 

N.C. Greenham

PNAS 
Verandering versnelt vastgelopen evolutie. 
Breaking evolutionary constraint with a 
tradeoff ratchet
M.G.J. de Vos, A. Dawid, V. Sunderlikova 

en S.J. Tans 

PHySIcAL revIeW LeTTerS 
Nieuw materiaal brengt 
250 jaar oude bouw-
principes aan het 
wankelen.
Discontinuous buckling 
of wide beams and 
metabeams 
C. Coulais, 

J.T.B. Overvelde, 

L.A. Lubbers, 

K. Bertoldi en 

M. van Hecke

Nanodeeltjes laten licht onverwachts  
sneller bewegen. 
Perturbing open cavities: Anomalous  
resonance frequency shifts in a hybrid 
cavity-nanoantenna system 
F. Ruesink, H. M. Doeleman, 

A. F. Koenderink en E. Verhagen 

Bacteriën kunnen accuraat de toekomst 
voorspellen!
Optimal prediction by cellular signaling 
networks
N.B. Becker, A. Mugler en  

P.R. ten Wolde •

HIGH ImpacT papERS Kijktip!
AMOLF-groepsleider Gijsje Koenderink 

doet mee aan de Nationale Wetenschaps-

quiz 2015. Samen met twee andere  

wetenschappers gaat zij de strijd aan 

met het team van uitvinders. 

De Nationale Wetenschapsquiz wordt 

uitgezonden op donderdag 24 december 

om 21.05 uur op NPO 2.•

Museumnacht in 

Science Center Nemo
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lang hebben fysici hun best gedaan om materie te ontleden 

in steeds kleinere bouwsteentjes. sinds kort is ook de omge-

keerde zoektocht ingezet: hoe bouw je zelf een nieuw type 

materie? bij AMOLF komt de onderzoekslijn designer Matter 

nu echt van de grond met een tweede onderzoeksgroep.

Tekst:  Mariette Huisjes • Foto: Mark Knight

INTERVIEW

Een zelfgemaakt microlandschap  om in te verdwalen

Van de strepen op de rug van zebra’s 

tot de tekening van schelpen of het 

patroon van duinen in een woestijn. 

Overal in de levende en dode natuur 

duiken steeds dezelfde, spontaan 

gevormde structuren op, waaraan vaak 

simpele regels ten grondslag liggen. Als 

postdoc op Harvard las Wim Noorduin 

een populair-wetenschappelijk boek 

over dit fenomeen (The selfmade tape-

stry, door Philip Ball) en raakte erdoor 

gefascineerd. Vooral door mineralisa-

tieprocessen: het spontane ontstaan 

van de meest wonderlijke en gevari-

eerde structuren in koraal, maar ook in 

sneeuwvlokken of in rotsformaties. De 

chemicus Noorduin zette experimen-

ten op waarbij hij mineralisatie van 

buitenaf probeerde te beïnvloeden om 

zo zelf structuurtjes te ‘bouwen’. Het 

natuurlijke proces waarbij subtiele ver-

anderingen in de omgeving tot heel an-

ders gevormde kristalstructuren leiden, 

bootste hij na in het lab. Water, zout en 

de chemische verbinding waterglas zijn 

voldoende om deze experimenten uit te 

voeren. Door bijvoorbeeld de tempera-

tuur te veranderen of het CO2-gehalte 

in de lucht, blijkt het proces van mi-

neraalvorming zich inderdaad te laten 

sturen. Noorduin heeft daarmee een 

nieuw en veelbelovend onderzoeksveld 

ontsloten en is enthousiast over de 

mogelijkheden: “Op een glasplaatje ter 

grootte van een postzegel kun je in een 

paar uur tijd duizenden structuurtjes 

laten groeien, een microlandschap om 

in te verdwalen.”

Topje van de ijsberg
Ongeveer een jaar geleden ontmoette 

Noorduin op Harvard Martin van Hecke, 

pionier op het gebied van designer  

matter. Van het één kwam het ander. 

Nu is hij druk bezig een lab in te  

richten en jonge mensen aan te  

trekken. In januari beginnen de eerste 

experimenten in zijn eigen onderzoeks-

groep bij AMOLF. Bij AMOLF krijgt  

Noorduin de kans om samen te werken 

met andere experts op het gebied van 

nanofabricage. Zo wil hij zijn experi-

menten met mineralisatie in kalk- 

structuren dus naar een hoger plan til-

len. Onder de microscoop verschillende 

vloeistoffen toevoegen bijvoorbeeld en 

real time op moleculair niveau observe-

ren hoe dit het proces van mineraal- 

Wim Noorduin start nieuwe onderzoeksgroep Self-Organizing Matter

vorming beïnvloedt. Maar behalve  

de reeds bekende processen beter 

te begrijpen en dus beter te kunnen 

sturen, hoopt hij ook geheel nieuwe 

experimenten op te zetten. Andere  

processen van patroonvorming bestu-

deren bijvoorbeeld dan mineralisatie,  

of deze processen combineren met  

nanotechnologie. “Wat we tot nu toe  

gezien hebben is nog maar het topje 

van de ijsberg. Het zou geweldig zijn 

als we patroonvorming zo goed kunnen 

sturen dat we er dingen mee kunnen 

die nu niet mogelijk zijn: nieuwe func-

tionele materialen maken bijvoorbeeld, 

juist op heel kleine schaal waar je met 

je blote handen niet bij kunt. Misschien 

kunnen we op deze speciale manier 

optische structuren maken waarmee 

je licht beter kunt manipuleren, of 

moleculen synthetiseren, of materialen 

waarmee het rendement van zon-

necellen omhoog gaat. Er is een breed 

toepassingsgebied denkbaar: van betere 

elektronica tot goedkopere geneesmid-

delen of efficiëntere zonnepanelen.”

Toekomst
Het lijkt Noorduin een uitdaging om 

juist die functionele materialen te 

maken die andere onderzoekers binnen 

AMOLF nodig hebben. Daarvoor zal hij 

samenwerken met Martin van Hecke, 

die bij AMOLF de groep Mechanical 

Metamaterials leidt. Noorduin verwacht 

dat het onderzoeksveld van Van Hecke 

en dat van hem op den duur naar el-

kaar toe zullen groeien. “Martin maakt 

nu met een 3d-printer vuistdikke roze 

blokken van een materiaal met bijzon-

dere eigenschappen. Maar de regels die 

hij zo ontdekt zijn ook op veel kleinere 

schaal toepasbaar. In de toekomst 

legt misschien Martin de regels bloot 

waaraan een nieuwe materiaal moet 

voldoen en ontwikkel ik het proces 

waarmee we het ook op de microschaal 

kunnen fabriceren.”•

 “wat we tot nu toe  
gezien hebben is nog  

maar het topje van  
de ijsberg”
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Brekingsindex
Voor het experiment gebruikten de 

onderzoekers een donutvormige glazen 

holte waarin het licht lange tijd kan 

ronddraaien. Vlakbij de donut plaatsten 

ze gouden nanodeeltjes. De onderzoe-

kers zagen tot hun verbazing dat het 

licht onder invloed van de nanodeeltjes 

sneller ging bewegen, en ook langer dan 

verwacht in de holte opgesloten bleef. 

Tot nu toe dachten wetenschappers dat 

het tegenovergestelde zou gebeuren; 

het licht zou vertragen omdat de hoge 

brekingsindex van de nanodeeltjes de 

lichtsnelheid in de donut verlaagt. 

Straling
De opmerkelijke resultaten van het 

experiment zijn toe te schrijven aan 

de straling die de nanodeeltjes en de 

holte uitzenden. Het ontsnappende 

licht reageert met de straling van de 

nanodeeltjes waardoor de lichtsnelheid 

in de holte toeneemt. Promovendus 

Freek Ruesink: “Er is altijd gedacht dat 

het effect van straling verwaarloosbaar 

is, met name bij een perfect gevormde 

holte zoals wij die gebruiken. Alleen de 

brekingsindex zou invloed uitoefenen 

op de lichtsnelheid. Die aanname blijkt 

niet juist te zijn. Onze experimenten 

laten zien dat dit stralingseffect de 

invloed van de brekingsindex zelfs kan 

overschaduwen.”

Sensoren en andere systemen
Het experimenteel aantonen van deze 

invloed van straling op de lichtsnel-

heid is van belang voor de ontwikkeling 

van sensoren. Veel moderne gevoelige 

sensoren zijn gebaseerd op nauwkeu-

rige metingen van de lichtsnelheid. 

Daarnaast kunnen de resultaten een 

aanzet zijn voor onderzoek naar allerlei 

systemen waarbij straling of andere 

vormen van energieverlies een rol 

spelen. Ewold Verhagen: “Het is verlei-

delijk om het feit dat systemen energie 

verliezen door wrijving, weerstand of 

straling te verwaarlozen. Dat maakt 

de beschrijving van natuurkundige 

fenomenen, zoals geluidstrillingen en 

elektrische stromingen, eenvoudiger. 

De onverwachte relevantie van ener-

gieverlies leert ons dat het nuttig kan 

zijn ook andere systemen opnieuw te 

beoordelen.”

Het bovengenoemde onderzoek is door 

de redactie van Physical Review Letters 

geselecteerd als editorial highlight.•

HIGHLIGHT

“Perturbing Open Cavities: Anomalous Resonance Frequency Shifts in a Hybrid Cavity-Nanoantenna System”, 

Freek Ruesink, Hugo M. Doeleman, Ruud Hendrikx, A. Femius Koenderink, en Ewold Verhagen, Physical Review Letters

Het artikel is op 11 november 2015 online gepubliceerd. 

Een glazen microdonut op een pilaar van silicium. Lichtgolven (blauwe pijl) kunnen tot wel een miljoen 

keer rondzingen in de  holte voordat ze ontsnappen (groene pijl). Als het ontsnappende licht uit de 

glazen holte interfereert met de lichtgolf van het nanodeeltje (oranje), dan gaat het licht in de  holte 

sneller bewegen in plaats van langzamer.  

Nanodeeltjes 
laten licht onverwachts 
sneller bewegen 

Onderzoekers in de groep van ewold Verhagen hebben een verrassend effect waargenomen 

tijdens experimenten waarbij ronddraaiend licht zit 'opgesloten' in een holte. Ze stelden 

vast dat de aanwezigheid van nanodeeltjes vlakbij de holte, de snelheid van het rond- 

draaiende licht kan vergroten. dat druist in tegen de 70 jaar oude verwachting dat de  

brekingsindex van de deeltjes de lichtsnelheid voorspelt. in dat geval zouden de nano- 

deeltjes het licht juist vertragen. straling van de deeltjes blijkt verantwoordelijk voor het  

verrassende effect. de deeltjes zorgen er bovendien voor dat het licht langer opgesloten 

blijft in de holte. 
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Een docent-onderzoeker in de groep is 
a breath of fresh air
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De docent-onderzoeker
“Ik was één dag in de week aanwezig, 

maar werd wel vanaf de eerste dag 

volwaardig lid van de onderzoeksgroep.” 

Notenboom kon met haar achtergrond 

in biofysica en eiwitkristallografie snel 

aan de slag met het programmeren van 

simulaties van biofysische processen. 

Dit specifieke onderzoek is onderdeel 

van een publicatie in voorbereiding.  

De opgedane programmeervaardig- 

heden kan ze goed toepassen in haar  

werk als docent aan de Scholen- 

gemeenschap Huizermaat in Huizen.  

De school biedt modules aan over  

robotica, met een focus op het model-

leren van natuurkundige processen 

via programmeren.

Het bijwonen van de colloquia heeft 

haar kennis van de fundamentele 

natuurkunde aanzienlijk vergroot, zegt 

Notenboom. Dit blijkt waardevol bij 

het begeleiden van profielwerkstukken 

en bij het doceren van het curriculum 

nieuwe natuurkunde (NiNa) waarin een 

sterke focus ligt op contextueel leren 

met veel aandacht voor de quantumwe-

reld.  Notenboom vond het een bijzon-

dere ervaring om weer in de schoenen 

van een leerling te staan. “Door het 

leren van een nieuwe vaardigheid 

buiten mijn expertisegebied kan ik me 

nu beter verplaatsen in de belevings-

wereld van de leerling. Ik heb dit jaar 

als enorm waardevol ervaren, op vele 

niveaus.”

De groepsleider
Het aantrekken van een docent-onder-

zoeker vereist een inspanning van de 

groepsleider. Hij of zij moet het onder-

zoeksproject opzetten en tijd vrijmaken 

voor de begeleiding. Is het dan toch 

een goed idee om als groepsleider een 

docent-onderzoeker aan te trekken?

Bela Mulder: “Een docent-

onderzoeker in de groep  

is echt a breath of fresh  

air. Het zijn super- 

gemotiveerde mensen 

die binnen de beschikbare korte tijd  

zoveel mogelijk proberen op te nemen. 

Ze stellen vaak ontwapenend goede 

vragen, juist omdat ze voortdurend in 

hun achterhoofd hebben hoe zij iets 

over de relevante onderwerpen aan hun 

leerlingen kunnen overbrengen. Het is 

ook heel nuttig voor de groep om tij-

dens de koffie eens een gesprek te heb-

ben over wat leerlingen motiveert, wat 

hen bezighoudt en waarom zij eventu-

eel voor een exacte richting kiezen. Hoe 

dan ook gaan deze docenten terug naar 

het onderwijs als ambassadeurs voor 

de onderzoekswereld en helpen zo een 

basis te leggen voor de volgende gene-

ratie, die mogelijk meer begrip krijgt 

voor de wetenschap, en wie weet, zelf 

ook die kant opgaat.”

Ook dit schooljaar heeft AMOLF weer 

twee docent-onderzoekers, ditmaal in 

de groepen van Femius Koenderink en 

Martin van Hecke.•

FOM en NWO bieden natuurkundedocenten de gelegenheid om zich een 

jaar als onderzoeker te verdiepen in fundamentele en actuele onderzoeks-

gebieden. In het schooljaar 2014-2015 was Valerie Notenboom docent- 

onderzoeker bij AMOLF. Ze maakte deel uit van de onderzoeksgroep Theory 

of Biomolecular Matter van Bela Mulder. Aan het einde van deze periode 

vroegen we de docent-onderzoeker en de groepsleider naar hun ervaringen.

Valerie Notenboom in discussie over haar onderzoek tijdens de postersessie van 

de Circle Meeting in april 2015.

Afgelopen zomer ontving AMOLF-post-

doc Corentin Coulais een Veni-subsidie. 

Coulais gaat met deze persoonlijke sub-

sidie onderzoek doen naar: ‘Aperiodieke 

mechanische metamaterialen: de kloof 

overbruggen tussen materie en ma-

chine’. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

in de groep van Martin van Hecke. 

Mechanische metamaterialen zijn 

structuren die door hun bijzondere 

vorm en/of architectuur buitengewone 

eigenschappen bezitten. Tot dusver zijn 

vooral metamaterialen onderzocht die 

een periodieke, zichzelf herhalende 

structuur bezitten. In dit project zullen 

metamaterialen worden onderzocht 

waarvoor de structuur aperiodiek is. 

Dit leidt mogelijk tot geheel nieuwe 

mechanische eigenschappen en  

functionaliteiten. Door het combineren 

van innovatieve productietechnieken, 

computersimulaties en numerieke  

optimalisatie hoopt Coulais nieuwe  

materialen te ontwikkelen met  

complexe mechanische functies:  

zogenaamde machine-materialen.•Fo
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Veni-subsidie voor Corentin Coulais

▲ In het begin van de jaren 80 was er een tekort aan studeerkamers in 

het AMOLF-gebouw.  Als noodoplossing werd in de grote experimenteer-

hal een soort 'Portacabin' geplaatst bovenop de bunker van de 320 kV 

versneller. De bouw van de nieuwe vleugel in 1986 loste het probleem 

gedeeltelijk op, waarna de  'Portacabin' weer verdween. 

▲ Autobrug: Vanaf de jaren '60 werd er in de pauzes op AMOLF nog wel eens 

aan auto's gesleuteld. Dit bleef niet alleen beperkt tot het vervangen van  een 

lampje; men schrok ook niet terug voor het vervangen van een koppelingsplaat, 

het reviseren van een versnellingsbak, het repareren van plaatwerk  en zelfs het 

overspuiten van auto's. De ‘brug' was hierbij natuurlijk heel handig. 

◄ Freonbad: In het begin van de 70-er jaren deed 

de ultra hoogvacuümtechniek z'n intrede op 

AMOLF. Vacuümsystemen en -onderdelen werden 

grondig schoongemaakt in het nieuwe freonbad, 

bestaande uit een kookbad en een ultrasoon tril-

bad. Daarna werden de systemen onder vacuüm 

sterk verhit, het zogenaamde 'uitstoken'.

Fotoschat
In de afgelopen 67 jaar zijn er talloze foto’s 

gemaakt op AMOLF: van het gebouw, van de 

mensen en hun activiteiten. Oud-medewerkers 

Huub Kersten en Louise Roos zijn deze fotoschat 

momenteel aan het inventariseren en beschrijven. 

Een aantal bijna vergeten momenten kwam naar 

boven.
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AMOLF-promovendus Said Rodriguez 

heeft de jaarlijkse FOM-prijs voor het 

beste proefschrift in de natuurkunde 

gewonnen. In zijn proefschrift  

‘Coupling Light and Matter in Metallic 

Nanoparticle Arrays’ beschrijft hij een 

aantal onderzoeken die ons begrip over 

de interactie tussen licht en materie 

vergroten. Rodriguez promoveerde in 

september 2014 cum laude aan de TU/e 

in de AMOLF-groep van Jaime Gómez 

Rivas. Veel van de concepten die hij 

onder de loep nam zijn niet alleen van 

fundamenteel belang, maar 

dragen ook bij aan de ont-

wikkeling van bijvoorbeeld 

ledverlichting.

Eén van de successen van 

Rodriguez’ promotieonder-

zoek bij AMOLF was het ont-

werp van een nieuw soort 

nanoschaal antenne voor 

licht, in de vorm van een 

piramide. De schuine vorm 

vergroot de interferentie 

tussen de magnetische en 

elektrische velden van het 

licht. Daardoor is de anten-

ne in staat om verschillende 

kleuren licht te versterken 

en in tegenovergestelde richtingen 

uit te zenden. De ontdekking zou leds 

efficiënter kunnen maken. Deze, en an-

dere toepassingsgerichte oplossingen, 

zorgden ervoor dat het onderzoek van 

Rodriguez in samenwerking met Philips 

Research tot vier patenten leidde.

Rodriguez zal de prijs, ter waarde 

van 10.000 euro, op 19 januari 2016 in 

ontvangst nemen, tijdens het congres 

Physics@FOM Veldhoven.•

PrIjZEN &
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Nieuwe medewerkers
OIO’S
Eliane van Dam

Marco Saltini

Melle Punter

Jenny Kontoleta

Mathijs Rozemuller

Joleen Traets

Celine van Alkemade

Frederica Burla

Moritz Futscher

POSTDOCS
Jason Kroll

Filippo Alpeggiani

Anders Aufderhorst-Roberts

GROEPSLEIDERS
Wim Noorduin

Niklas Ottosson

DOCENT-ONDERZOEKERS
Saskia van Asselt

Tomek van de Watering

STAGIAIRS
Dennis Boon

Isabelle Palstra

Sven Boots

Floris Romeijn

Benjamin Daiber

Emile van der Kuyp

Felicio Gordilho Fernandes

Philip Heringlake

Mick Boekhoff

Wouter den Hollander

Maarten Mennes

Annabel Droste

GASTEN
Andrea Baldi

Francesco Monticone

Ferhat Buke

Yakir Hadad

Alexander Baumer

Michael Engelmann

Antonio Borges Santos Da Costa

Roberto Gutierrez Cota

ONDERSTEUNEND PERSONEEL
André Schipper

Mariska Fuchs

Jan Wout Koelewijn

Reinout Jaarsma 

Bob Drent

Dave Broertjes

Marnix Verweij (stagiair)
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Said Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez 
wint FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2015

Pieter Rein ten Wolde en 
Andrea Alù benoemd tot 
APS-fellow 
De American Physical Society (APS) maakte dit najaar 

bekend dat AMOLF-groepsleider Pieter Rein ten Wolde en 

AMOLF-visiting scientist Andrea Alù benoemd zijn tot APS 

fellow. De leden van de APS kiezen zelf wie van hen fellow 

mag worden. Een dergelijke benoeming is voor slechts 

één op de tweehonderd leden weggelegd en is daarmee 

een eervolle erkenning van de collega-wetenschappers 

voor de bijdrage van de fellow aan het vakgebied.

Ten Wolde was 

voorgedragen door 

de APS-leden van 

de Division of  

Biological Physics 

vanwege “het 

verklaren van de 

ontwerpprincipes 

van biochemi- 

sche netwerken 

door degelijke  

theorie en innova-

tieve rekentechnie-

ken.”

De Division of Laser 

Science droeg Alù 

(University of 

Texas, Austin) 

voor om zijn be-

langrijke bijdrage 

aan de theorie en 

toepassingen van 

elektromagnetis-

me, nano-optica, 

plasmonics en  

metamaterialen.•
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Tom Shimizu is per 1 september benoemd tot bijzonder 

hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. 

Zijn leeropdracht is Experimental Physics of Behavior. 

Bij AMOLF is Shimizu leider van de onderzoeksgroep 

Systems Biology. 

Andere AMOLF-groepsleiders met een aanstelling  

bij de VU zijn Gijsje Koenderink en 
Pieter Rein ten Wolde, beiden werkzaam in de 

Systems Biophysics afdeling van AMOLF.•

Tom Shimizu hoogleraar aan 
de Vrije universiteit

Andrea Alù wint prijs in Texas 

 

Op 8 december maakte de Academy of Medicine,  

Engineering & Science of Texas (TAMEST) bekend dat  

Andrea Alù de ‘2016 Edith and Peter O’Donnell Award’  

gewonnen heeft. Deze prijs is een erkenning voor de  

uitzonderlijke bijdrage van een in Texas gevestigde  

onderzoeker aan één van de volgende vakgebieden:  

gezondheid, industriële wetenschappen en technolo- 

gische innovatie. Alù ontvangt de prijs van $ 25.000  

tijdens het jaarlijkse congres van de Academy op  

21 januari.•
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ARCHITECTURE AND DYNAMICS 
OF PROTEINS AND AqUEOUS 

SOLVATION COMPLExES
Stephan Lotze

Universiteit van Amsterdam

DYNAMICS OF WATER 
AND HYDRATED PROTONS IN 

CONFINEMENT
Liyuan Liu

Universiteit van Amsterdam

LIGHT PROPAGATION IN 
MULTILAYER METAMATERIALS

Ruben Maas

Universiteit van Amsterdam 

PLASMON ASSISTED 
FLUORESCENCE EMISSION: 

FAR-FIELD OBSERVABLES AND 
THEIR FLUCTUATIONS

Lutz Langguth

Universiteit van Amsterdam

HEAT SHOCK PROTEINS STUDIED 
WITH OPTICAL TWEEZERS

Sergey Bezrukavnikov

Technische Universiteit 

Delft

RESONANT 
NANOPHOTONIC STRUCTURES 

FOR PHOTOVOLTAICS
Jorik van de Groep

Universiteit van Amsterdam


