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Caltech groepsleider Harry 

Atwater werkt al jaren samen 

met AMOLF-groepsleider Albert 

Polman. Atwater heeft voor 

zijn zonnecelonderzoek de 

beschikking over een centrale 

werkplaats op de campus, maar 

groepstechnici en een ontwerp-

bureau ontbreken. De Ameri-

kaanse onderzoekers werken 

aan een zonnecelopstelling die 

het lichtspectrum splitst, om 

vervolgens de afzonderlijke 

kleuren zeer geconcentreerd 

aan de bijpassende zonnecel te 

koppelen. Spaanderman kreeg in 

eerste instantie de taak om losse 

onderdelen tot een volledige 

zonnecelopstelling samen te 

voegen, maar toen één van de 

onderdelen, de compound para-

bolic concentrator, niet goed bleek 

te werken, ging hij ook hiermee 

aan de slag. 

Eén van de uitdagingen werd het 

minutieus snijden van PDMS-

materiaal. Bij zijn zoektocht naar 

een oplossing miste hij  eerst 

de kleinschaligheid en over-

zichtelijkheid van AMOLF, waar 

iedereen elkaar makkelijk vindt. 

Spaanderman bedacht zelf een 

techniek om het materiaal te 

snijden en ontdekte gaandeweg 

wat de universitaire werkplaat-

sen te bieden hadden.  Zo vond 

hij een hele mooie 3D-printer 

voor rubber en vaste materialen 

waar AMOLF’ers alleen van kun-

nen dromen. “Opmerkelijk”, zegt 

Spaanderman, “het materiaal 

en de kennis is aanwezig, maar 

het overzicht ontbreekt en dan 

staat zo’n 3D printer ergens 

ongebruikt in een gebouw.” Het 

trof Spaanderman ook dat de 

Amerikaanse collega’s alles dat 

nieuw en ongebruikelijk is met 

een open blik tegemoet treden. 

Een eigenschap die hij wel weet 

te waarderen.•

In juni 2015 vierde NWO 

tijdens de Synchrotron and 

Neutron Workshop het vijftienjarige 

bestaan van de DUBBLE bundellijn en de 

duizendste publicatie gebaseerd op data van 

de bundellijn. De DUBBLE bundellijn is een mooi 

voorbeeld van een grote faciliteit die met de  

kennis en kunde van AMOLF ontwikkeld is en  

die nog steeds springlevend is.   

In de periode 1994 - 2000 werd onder leiding van 

toenmalig groepsleiders Elias Vlieg, en later Wim 

de Jeu, de complete technische infrastructuur van 

AMOLF ingezet om de ‘Dutch Belgian BeamLinE’ 

te ontwerpen en te realiseren bij de European 

Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble. 

Dit betrof het ontwerp van de volledige lay-out en 

de fabricage van optische elementen en delen van 

de experimentele apparatuur. Op 5 juni 2000 werd 

de DUBBLE bundellijn officieel geopend door de 

Nederlandse en Vlaamse ministers van onderwijs  

en wetenschappen. Sindsdien heeft deze bundel-

lijn een waardevolle en significante bijdrage gele-

verd aan de wetenschappelijke output van ESRF 

in het algemeen en aan de Nederlands-Vlaamse 

wetenschappelijke output in het bijzonder. 

De laatste jaren zijn er weer AMOLF-groepen  

die werken met de DUBBLE bundellijn: de  

Biologische Zachte Materiegroep van  

Gijsje Koenderink voert er SAXS metingen  

(kleine-hoekverstrooiing van röntgenstraling)  

mee uit, aangezien deze  de unieke kans bieden 

om veranderingen in de moleculaire structuur  

van biologische materialen, zoals fibrine bloed- 

stolsels, te meten onder invloed van een  

mechanische belasting. Ook de groep van  

Bruno Ehrler heeft plannen om de DUBBLE-lijn  

te gebruiken voor het onderzoek aan hybride  

zonnecellen.•

NIEUwS

Dirk jan Spaanderman van het AMOLF-ontwerpbureau woonde en werkte een maand lang 
bij het California institute of Technology (Caltech) in Pasadena, Verenigde Staten. Daar waar 
onderzoekers regelmatig in het buitenland zijn voor congressen en projecten, werken  
medewerkers in de ondersteunende afdelingen vrijwel altijd op het Amsterdam Science Park. 
Het verblijf werd een succes voor Caltech en voor Spaanderman. 

De zonnecelopstelling bij Caltech

         Vijftien jaar oude DUBBLE 
bundellijn is springlevend

Schematische 

afbeelding van de 

DUBBLE bundellijn

AMOLF-constructeur bedenkt 
oplossingen in Pasadena

Voor niets gaat de zon op
Albert Polman krijgt veel enthousiaste reacties van het publiek  

op zijn theatercollege “Voor niets gaat de zon op”.  Hij zal de show 

nog een aantal keer uitvoeren de komende maanden en wel op:

28 september 2015  Stadsschouwburg, Blauwe zaal, Utrecht

3 oktober 2015 Open Dag Amsterdam Science Park, Amsterdam 

11 januari 2016 Parktheater, Philipszaal, Eindhoven

27 januari 2016  Theater De Verkadefabriek, Den Bosch

7 april 2016 Theater aan het Spui, Den Haag •


