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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: Nanofo-

tonica, Moleculaire Biofysica, Systeem Biofysica en 

Photovoltaics. Het instituut draagt bij aan de over-

dracht van kennis aan industrie en maatschappij 

en leidt jonge en hoogwaardige wetenschappers en 

technici op.  

Op AMOLF werken circa 140 wetenschappers in  

18 onderzoeksgroepen. Daarnaast kent het insti-

tuut 60 medewerkers in technische en administra-

tieve ondersteunende afdelingen. Het instituut is 

gevestigd in het Science Park Amsterdam. 
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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.

Fo
to

: w
w

w
.p

et
ra

kl
er

kx
.n

l

“The old order changeth, yielding place to new, …”
                                                        Alfred Lord Tennyson

Het zijn zes bijzondere maanden geweest sinds u de 

laatste AMOLF NEWS in uw handen heeft gehad. In 

mijn voorwoord in december 2014 wees ik erop dat de 

nieuwe wetenschapsvisie, gepresenteerd door minister 

Bussemaker, forse veranderingen in het Nederlandse 

wetenschapsstelsel met zich mee zou brengen. De 

contouren van deze veranderingen zijn nu duidelijker. 

NWO krijgt een nieuwe structuur en governance om 

slagvaardiger en flexibeler te opereren. Er komen 

vier domeinen: Bètawetenschappen, Technische en 

Toegepaste Wetenschappen, Geestes- en Maatschappij-

wetenschappen, en Zorgonderzoek en Medische Weten-

schappen. Ook voor ons moederschip, de Stichting FOM, 

heeft deze vernieuwing zeer ingrijpende gevolgen. De 

huidige FOM-organisatie wordt opgesplitst; het granting 

deel zal samen met de Chemische Wetenschappen, 

Exacte Wetenschappen, en Aard- en Levens-

wetenschappen het nieuwe bètadomein 

vormen. Het deel van FOM dat nu de 

FOM-instituten beheert, zal opgaan in 

het nieuwe NWO-organisatieonderdeel 

dat alle NWO-instituten gaat beheren 

en ondersteunen. 

Ook op AMOLF is er veel ver-

andering. Het besluit van 

Philips om haar verlich-

tingstak te verkopen, 

luidt het einde in 

van de AMOLF-

groep op de High 

Tech Campus 

in Eindhoven. 

Groepsleider Jaime Gómez Rivas, die jarenlang met 

verve leiding heeft gegeven aan onze groep aldaar zet 

zijn carrière voort bij het FOM-instituut DIFFER en de 

Technische Universiteit Eindhoven. We bedanken Jaime 

voor zijn enorme inzet voor deze bijzondere publiek-

private samenwerking.

Er is veel te vieren: AMOLF-groepsleider en afdelings-

hoofd Huib Bakker is verkozen tot lid van de KNAW; 

wij hebben - in samenwerking met de UvA, WUR en 

Unilever - een groot IPP-voorstel gehonoreerd gekregen; 

groepsleider Femius Koenderink verwierf een Vici-grant 

en we mogen in het najaar twee nieuwe groepsleiders 

verwelkomen. Niklas Ottoson, als leider van de AMOLF-

ARCNL groep, en Wim Noorduin als leider van de 

tweede groep van onze nieuwe richting Designer Matter. 

Tot slot, ikzelf ben afgelopen week benoemd als Rector 

Magnificus van de Vrije Universiteit Amsterdam en 

zal per 1 september a.s. deze functie aanvaarden 

en AMOLF verlaten. In de korte periode dat ik 

directeur ben geweest heb ik AMOLF leren 

kennen als een zeer inspirerende omgeving 

waar toponderzoek wordt verricht dankzij 

de creativiteit en inzet van alle AMOLF-

medewerkers. Het was een groot voorrecht 

om dit prachtige instituut te mogen leiden en 

met dit bijzondere gezelschap te mogen 

samenwerken. Ons instituut vaart 

een heldere koers en blijft een 

verrijking voor het Nederlandse 

onderzoekslandschap.  

Ga zo door!

Vinod Subramaniam
directeur AMOLF

verandering en vernieuwing

Fo
to

: H
en

k-
Ja

n
 B

ol
u

ij
t



4 • AMOLF NeWS • juNi 2015 AMOLF NeWS • juNi 2015• 5

De Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc 

heeft AMOLF-directeur Vinod Subramaniam be-

noemd tot rector magnificus van de Vrije Univer-

siteit Amsterdam. Per 1 september vertrekt hij als 

directeur van AMOLF. 

AMOLF is trots op haar directeur. Veel collega’s 

kwamen Subramaniam feliciteren na de bekend-

making in de AMOLF kantine en ze bedankten 

hem voor de zeer persoonlijke en informele 

wijze waarop hij leiding gaf aan het instituut. 

Subramaniam heeft na zijn komst naar AMOLF 

in 2013 zijn visie voor het instituut uitgezet en is 

er in geslaagd om in een korte periode de nieuwe 

onderzoeksrichting Designer Matter op te zetten 

en een nieuwe publiek-private samenwerking met 

Unilever te realiseren. 

In de volgende NEWS besteden we uitgebreid  

aandacht aan het vertrek van Subramaniam.•

Groepsleider Huib Bakker is onlangs 

gekozen als één van de zestien nieuwe 

leden van de Koninklijke Nederlandse  

Akademie van Wetenschappen 

(KNAW). Leden van de KNAW zijn 

vooraanstaande wetenschappers uit 

alle disciplines. Zij worden gekozen op 

grond van voordrachten van peers bin-

nen en buiten de Akademie. De KNAW 

telt circa vijfhonderd leden, verdeeld 

over de Afdeling Letterkunde en de  

Afdeling Natuurkunde. Een lidmaat-

schap is voor het leven.

Bakker is expert in het onderzoek naar 

de  eigenschappen van water en ijs. Hij 

ontwikkelde een bijzondere infrarood-

techniek die het mogelijk maakt de 

beweging en interactie van watermole-

culen te bepalen. De met deze techniek  

 

 

 

 

verworven nieuwe inzichten over  

het gedrag van watermoleculen vinden 

hun toepassingen in de voedings- 

industrie, energieopslag en bij water-

zuivering. Bakker is ook hoogleraar bij 

de Universiteit van Amsterdam.•

Het doel van het programma is het be-

grijpen en voorspellen van de stabiliteit 

van alledaagse consumentenproducten 

en het gedrag van het product tijdens 

gebruik. De nadruk zal liggen op de 

relatie tussen de moleculaire, microsco-

pische en mechanische eigenschappen 

van de complexe productmengsels. 

Daarnaast zal het team structuren 

bestuderen die door de natuur ge-

maakt zijn, en hierin inspiratie zoeken. 

Ze hopen de lessen van de natuur te 

vertalen naar het ontwerp van betere, 

gezondere en duurzamere materialen 

en producten.

AMOLF-directeur Vinod Subramaniam: 

"Veel voedings- en consumentenpro-

ducten, zoals mayonaise en verzor-

gingsproducten, bestaan uit complexe 

mengsels van verschillende materialen. 

We willen deze producten verbeteren, 

om een optimale gebruikerservaring 

te kunnen leveren, door bijvoorbeeld 

de voedingswaarde, het gevoel, of de 

productstabiliteit en duurzaamheid 

te maximaliseren. Momenteel is dit 

verbeterproces nog een empirische 

onderneming. AMOLF is verheugd dat 

het zijn theoretische en experimentele 

expertise op het gebied van zachte ma-

terie kan bijdragen om tot een grondig 

fysisch begrip van de materiële eigen-

schappen van deze complexe systemen 

te komen. Samen met onze academi-

sche collega’s en de wetenschappers 

van Unilever verwachten we nieuwe 

kennis op te doen over deze complexe 

materialen, waarmee we uiteindelijk 

nieuwe materialen en producten met 

vooraf bepaalde eigenschappen kunnen 

ontwerpen."

Het onderzoek wordt uitgevoerd op 

de verschillende locaties van de 

betrokken partijen (Vlaardingen, 

Amsterdam en Wageningen). Binnen 

AMOLF werken de groepen van 

Huib Bakker, Gijsje Koenderink, Bela 

Mulder, Yves Rezus en Sander Tans 

aan projecten van dit programma.•

NIEUwSNIEUwS

Nieuwe samenwerking met Unilever

AMOLF leidt sinds 1 juni het nieuwe FOM industrial Partnership Programme (iPP) met unilever, de universiteit  
van Amsterdam en Wageningen university. in dit programma gaan de onderzoekers het fysische gedrag van 
alledaagse producten onderzoeken. FOM en NWO-ALW zullen jaarlijks samen 400.000 euro investeren in het 
vijfjarige programma. unilever draagt eveneens dit bedrag bij.

Schematisch overzicht van de specifieke uitdagingen uit het voorstel.

Fysisch inzicht, geïnspireerd door de natuur 

Industrial Partnership Programmes zijn onderzoeksprogramma’s van FOM voor meerjarig fundamenteel onderzoek, waarbij FOM-onderzoekers samenwerken 

met onderzoekers in bedrijven. Het onderzoek vindt plaats binnen thema's waarin innovatiekansen liggen, evenals uitdagende wetenschappelijke vragen. Dit 

IPP sluit aan bij de Topsector Agri & Food.

Huib Bakker lid van de KNAW

Vinod Subramaniam benoemd  
tot nieuwe rector magnificus VU



‘De competitie is buiten’

Met het binnenhalen van Ad Lagendijk 

en Willem Vos wisten nanofotonici 

Kobus Kuipers en Albert Polman in het 

voorjaar van 2005 alle grote Nederland-

se spelers op hun vakgebied onder één 

dak te brengen. Ze hadden hun nieuwe 

Centrum voor Nanofotonica direct op 

oorlogssterkte en dat was ook precies 

de bedoeling. Na een periode waarin bij 

AMOLF vele bloemen bloeiden, wilde 

het instituut inzetten op een paar on-

derzoekslijnen, en daarmee doorstoten 

tot de wereldtop. Naast biofysica werd 

voor nanofotonica gekozen omdat dit 

gebied veel belofte in zich droeg, onder 

meer door de sterk verbeterde mogelijk-

heden om perfecte fotonische kristal-

len te fabriceren. Met behulp van die 

nanostructuren streven de nanofotonici 

iets bijna-onmogelijks na. Ze sturen 

het gedrag van licht op lengteschalen 

die veel kleiner zijn dan zijn eigen 

golflengte, soms werken ze zelfs met 

enkele atomen of moleculen 

Als dat lukt levert het niet alleen  

nieuwe fundamenteel-fysische inzich-

ten op, maar ook interessante toepas-

singen op uiteenlopende terreinen, 

zoals de productie van zonnecellen, de 

elektronica-industrie en de microsco-

pie.

Goed model
Nu, tien jaar na die vliegende start, telt 

het Centrum zes onderzoeksgroepen 

en werken er in totaal 61 mensen. Het  

afgelopen decennium is vruchtbaar 

geweest (zie kader). Theo Rasing, 

hoogleraar in Nijmegen, bestuurslid 

van FOM en NanoNed en oprichter 

van het NanoLab, werkt vanuit een 

aangrenzend vakgebied af en toe met 

de AMOLF-nanofotonici samen. ‘Ze zijn 

op fundamenteel gebied toonaangevend 

in de wereld, een parel in de Neder-

landse fysica’, zegt hij. ‘Als bestuurslid 

van FOM ben ik heel trots op hen, als 

collega-onderzoeker bekijk ik hen met 

gezonde jaloezie. Het geheim van hun 

succes is dat er mensen samenwerken 

met een gedeelde interesse in licht, 

maar met complementaire expertise. 

En misschien ook dat de jonge mensen 

die binnenkomen er lang genoeg zitten 

om impact te hebben, maar na verloop 

van tijd ook weer uitvliegen. Dat is een 

goed model om talent op te leiden; het 

voorkomt dat je op den duur met grote 

ego’s zit die elkaar de tent uitvechten. 

Daarbij zijn ze met genoeg mensen 

om een zeer geavanceerd lab overeind 

te kunnen houden. Dat moet wel iets 

moois opleveren. En dat heeft het dus 

ook gedaan.’

Eenheid in verscheidenheid
Kobus Kuipers, hoofd van het Cen-

trum voor Nanofotonica, herkent dit 

beeld: ‘Ik zoek altijd groepsleiders die 

wetenschappelijk net genoeg gemeen 

hebben om elkaar te kunnen begrijpen, 

INTErvIEw
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Complementaire competenties en een collegiale sfeer  
lijken de sleutel te zijn tot het succes van het Centrum  
voor Nanofotonica. Het trekt talent aan als een magneet  
en levert dat na enkele jaren weer af aan de samenleving,  
geëquipeerd voor carrière in wetenschap of industrie.

Tekst: Mariette Huisjes • Foto’s: Mark Knight, ivar Pel

2nieuwe 
hoogleraren

3nieuwe 
tenure tracks

Wat heeft 10 jaar 
Centrum voor Nanofotonica 
onder andere opgeleverd?

48 
promoties

416 
publicaties (inter- 
nationaal, refereed)

31aangevraagde patenten, 
o.m. uit samenwerking met FEI, 
Philips en Delmic

10 Jaar 
Centrum voor 
Nanofotonica

citatie-impact is 6.77
keer het wereldgemiddelde 
(bron: CWTS 2014)



maar ook voldoende eigenheid om zelf 

op hun terrein te kunnen schitteren 

en een eigen carrière op te bouwen.’ 

Nieuwe groepsleiders worden ook 

geselecteerd op een open houding, 

want collegialiteit staat centraal bij 

de nanofotonici. Ze helpen elkaar in 

de clean room en met berekeningen, 

leren van elkaars expertise en brengen 

elkaar op nieuwe ideeën. Elke woensdag 

worden verse resultaten gepresenteerd, 

waarna meestal een levendige discussie 

ontstaat. Opbouwend-kritisch. Want 

topwetenschap mag dan een rat race 

zijn, de competitie is buiten, benadrukt 

Kuipers. ‘Een vleugje gezonde jaloezie 

op een collega met een mooie publicatie 

prikkelt misschien om zelf net zo goed 

te willen worden, maar kinnesinne is 

uit den boze.’ 

Democratisch
Sir John Pendry, hoogleraar theoretische 

fysica aan Imperial College London, Fel-

low of the Royal Society en winnaar van 

de Kavli Prijs in Nanowetenschap was 

in 2005 voorzitter en in 2010 lid van het 

panel dat AMOLF evalueerde. In 2005 

had AMOLF net een vernieuwing achter 

 andrea alù
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Is Gasthoogleraar 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Komt van  University of Texas in Austin (associate 

professor)

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Ambitie  Met kunstmatige composietmaterialen 

licht, elektromagnetische en akoesti-

sche golven boetseren zoals we dat nog 

nooit eerder hebben gedaan.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Zocht  Ik kom uit het klassieke elektromagne-

tisme; nanofotonica is voor mij een  

interessant aangrenzend onderzoeks-

veld. Nanofotonica bij AMOLF behoort 

tot de wereldtop, dus dit leek een ge-

weldige plek voor mijn sabbatical.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Heeft gevonden  De collegiale cultuur is indrukwekkend. 

En effectief, want juist als mensen  

met een verschillende achtergrond 

intensief met elkaar optrekken 

gebeuren de interessantste dingen. 

Ik had verwacht hier met een paar 

groepen samen te werken, maar het 

zijn er veel meer geworden. We hebben 

financiering aangevraagd in de VS en 

Europa om ideeën voor samenwerking 

te kunnen uitvoeren. Als ik straks weer 

terug ga naar de VS, zal de uitwisseling 

van mensen en ideeën die tijdens mijn 

sabbatcial zijn begonnen alleen maar 

sterker worden.

  erik Garnett
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Is Groepsleider Nanoscale Solar Cells 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Komt van Stanford University (postdoc)

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Ambitie  De fundamenteel-fysische processen in 

goedkope zonnecellen beter begrijpen, 

zodat we ze efficiënter kunnen maken.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Zocht  Als scheikundige zocht ik de connectie 

met materiaalwetenschappen en nano-

fotonica om een goede basis te hebben 

voor het ontwikkelen van een nieuw 

type zonnecel. Daarvoor is AMOLF een 

heel goede plek. 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Heeft gevonden  De combinatie van onderzoek op het 

hoogste niveau en een vriendelijke, col-

legiale atmosfeer is de ideale omgeving 

voor wetenschap. Doordat ik snel feed-

back krijg op ideeën werk ik beter. En 

door de vele gesprekken met collega’s is 

mijn expertise behoorlijk verbreed. 

  BrUNo EHrLEr 
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Is Groepsleider Hybrid Solar Cells 

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Komt van  University of Cambridge (research  

fellow)

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Ambitie  De unieke eigenschappen van orga-

nische materialen zoals polymeren 

gebruiken om de beperkingen van anor-

ganische zonnecellen te overwinnen.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Zocht  Toen ik hier voor het eerst kwam, trof ik 

een lab aan waar mensen opgewonden 

zijn over wat ze doen en beseffen dat ze 

boffen om hier te werken. Dat sprak me 

aan.

  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Heeft gevonden  Er zijn altijd heel veel mensen om je 

ideeën mee te delen, ook als je zelf 

maar een kleine groep hebt. Het is 

vruchtbaar om over de grenzen van je 

eigen onderzoeksveld heen te kijken. En 

ook om apparatuur te delen. Als er een 

kostbaar instrument staat dat meestal 

voor iets anders wordt gebruikt, ga je je 

afvragen wat jij daarmee zou kunnen. 

Dan doe je vanzelf iets nieuws, wat nie-

mand anders nog gedaan heeft. Dat kan 

zeer interessante resultaten opleveren.•

de rug, waaruit het Centrum voor 

Nanofotonica was ontstaan. Het viel 

hem toen op dat zelfs de mensen die te 

horen hadden gekregen dat ze op den 

duur moesten vertrekken nog vrolijk 

waren. ‘Ik was onder de indruk van de 

democratische manier waarop die reor-

ganisatie was ingezet. Vijf jaar later had 

iedereen zijn plek gevonden en bleken 

de keuzes die waren gemaakt vrucht-
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INTErvIEw

baar te zijn. Nu ze weer vijf jaar verder 

zijn, is er alle reden om te zeggen: “Goed 

gedaan. Ik ben een groot bewonderaar. Ik 

hoop voor jullie dat er nog eens één van 

de grote prijzen jullie kant op komt.”’ 

Toekomst
Wat zal het komende decennium bren-

gen? Is er over tien jaar nog steeds een 

Centrum voor Nanofotonica, of vindt de 

spannendste fysica dan op een ander 

onderwerp plaats? Pendry wil niet in 

een glazen bol kijken. ‘Maar over het 

algemeen is het in ons veld na tien jaar 

een goed moment to take a good hard 

look. Zitten we nog steeds op de goede 

weg? Al vermoed ik dat het onderzoek 

ook op een natuurlijke manier evolu-

eert.’ Kuipers bevestigt dit. ‘Het gebied 

is voorlopig nog heel spannend en 

vernieuwt zich voortdurend. Op dit mo-

ment is er een verbreding aan de gang 

naar hybride nanofotonica. Daarbij 

laten we licht reageren met een andere 

vrijheidsgraad op de nanoschaal waar 

we controle over willen hebben, bij-

voorbeeld beweging, spins, of excitaties. 

Is dat een voorteken dat er een heel 

nieuw vakgebied gaat ontstaan? Dat 

kan alleen de toekomst uitwijzen.’

10 Jaar 
Centrum voor 
Nanofotonica
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“Programmeren in Python is leuk”  

De feiten
“Nou, we zijn niet tegen Matlab”, legt 

Mulder ons uit. “Maar Python is een 

open source, moderne all-purpose 

programmeertaal en kan een elegant 

alternatief zijn voor Matlab.” Zelf kwam 

Mulder een aantal jaren geleden in 

Wageningen in aanraking met Python. 

Hij somt de voordelen moeiteloos op.  

“Programmeren met Python is relatief 

eenvoudig. Omdat het  wereldwijd 

veel gebruikers kent, zijn er voor veel 

toepassingen pakketten beschikbaar en 

vind je online diverse cursussen. Het is 

een misvatting dat softwareleveranciers  

van betaalde pakketten als Matlab de 

ondersteuning beter geregeld hebben. 

Bij Matlab moet je ook op een Wikipe-

dia-achtige manier op internet naar 

oplossingen zoeken.” Ook het AMOLF- 

management steunt het gebruik van 

Python. Matlab licenties zijn duur en de 

contracten knellend. Een volstrekt gra-

tis alternatief, naast Matlab, is daarom 

welkom. 

Python Happy Hour 
Inmiddels is er op AMOLF een heuse 

Python community ontstaan. Om de 

twee weken komt de groep gebruikers 

bij elkaar tijdens een Python Happy 

Hour met pizza en powerdrankjes. 

Niet alle onderzoekers zullen Python 

omarmen. Momenteel gebruiken vooral 

startende promovendi het programma, 

want het kost tijd om te switchen van 

Matlab naar Python. Ook is een aantal 

onderzoekers gebonden aan Matlab, 

omdat hun programma’s alleen werken 

met Matlab als interface.  Maar Mulder 

ziet dat de voordelen van Python nu 

bekend worden bij een grotere groep 

Python versus Matlab: 
wetenschappers in discussie over data-analysetools
‘Matlab zone’ of  ‘Matlab free zone’: de wetenschappers bij AMOLF lijken 
partij te kiezen voor of tegen de softwareomgeving voor wiskundige 
toepassingen. Posters op de ramen van de studeerkamers laten zien welke 
zone je betreedt. We vroegen groepsleider Bela Mulder, de Python  
pleitbezorger binnen AMOLF, om opheldering.

onderzoekers en 

hij verwacht dan 

ook dat het gebruik 

van Python op 

AMOLF zich als 

een olievlek zal 

uitbreiden. Mulder 

heeft nog een laatste argument: “Tegen-

standers van Python wijzen er vaak op 

dat Python langzaam is, maar Python 

is ook niet geschikt voor heel geavan-

ceerde, grote rekenklussen. Daar zijn 

andere programmeertalen  zoals C++ of 

Fortran beter in. Het antwoord van de 

Python community is dan ook Fortran is 

fast, but Python is quicker. In Python kun 

je namelijk veel sneller programma’s 

schrijven, ook al gaat het rekenen  

misschien wat minder snel. Zo kost  

het je per saldo toch minder tijd.”

Ook buiten AMOLF groeit de populari-

teit van Python. Zo publiceerde  

Nature onlangs een artikel over het 

toenemende gebruik van Python in 

de wetenschap: Programming: pick up 

Python. A powerful programming  

language with huge community support, 

Nature, 4 February 2015.•

Met dit instrument kunnen de onder-

zoekers straks de ultrasnelle response 

op licht meten van materialen op  

lengteschalen die  in grootte variëren 

van vierkante micrometers tot  

vierkante centimeters. Deze materia-

len worden toegepast in zonnecellen 

of hoogfrequente opto-elektronica. De 

unieke combinatie van lengteschalen 

maakt het mogelijk om zowel grote 

devices te onderzoeken als om het 

geleidingsvermogen van kleine 

structuren of zelfs van enkele nano-

structuren te bepalen.

De onderzoekers werken samen met 

Protemics GmbH, een Duits bedrijf voor 

sensoren voor geavanceerde nabije-

veld-microscopen en gespecialiseerd in 

Terahertz-gebaseerde niet-destructieve 

testtechnologie. 

De Proof of Concept beurzen van de 

European Research Council zijn bedoeld 

om een brug te slaan tussen onderzoek 

en de commerciële markt. De onder-

zoekers kunnen het geld bijvoorbeeld 

investeren in de verdere ontwikkeling 

van een innovatie, de oprichting van 

een start-up of om strategische samen-

werkingen te realiseren.•

ERC Proof of Concept 
grant voor  
Jaime Gómez Rivas
Jaime Gómez Rivas, groepsleider van de 
Oppervlakte fotonicagroep, heeft een 
ERC Proof of Concept subsidie van  150.000 
euro ontvangen voor de ontwikkeling  
van een nieuw Terahertz instrument dat 
een nabije-veld-microscoop en een verre-
veld-spectrometer combineert.

“Zelfs teflon gaat moeiteloos 
de waterstraalsnijder in”

Geavanceerde technieken zoals 

microscopie, solid state lighting en 

optische computers zijn gebaat bij 

het goed kunnen controleren van de 

interactie tussen één enkele lichtbron 

en één foton. “Het onderzoeksveld 

kent momenteel twee verschillende 

benaderingen om deze controle te 

bewerkstelligen”, licht Koenderink 

zijn plannen toe. “Onderzoekers 

bouwen ofwel de optimale optische 

resonator (microcavity) waarmee je 

de interactie tussen licht en bron 

versterkt door licht zo lang mogelijk 

op te sluiten rond de lichtbron, of 

ze kiezen voor een nano-antenne, 

waarmee de lichtbron razendsnel 

fotonen kan versturen en ontvangen. 

Ik ga, samen met mijn groep, het 

beste van deze twee oplossingen 

combineren.” De onderzoekers ont-

wikkelen hybride structuren waarin 

de lichtversturende antennes gekop-

peld worden aan de lichtopsluitende 

optische resonatoren (microcavities). 

Deze aanpak zal hopelijk leiden tot 

een zeer sterke interactie tussen licht 

en materie, die werkt over een grote 

(teraHertz) bandbreedte. Koenderink: 

“Met deze subsidie hoop ik  een 

platform voor quantumoptica te 

realiseren waarin je enkele fotonen 

en enkele lichtbronnen op ultra-

snelle  tijdschalen kunt mani- 

puleren.”  

Vici is een financieringsinstrument 

van NWO (1.5 miljoen euro), gericht 

op excellente senior onderzoekers die 

hebben aangetoond met succes een 

eigen vernieuwende onderzoekslijn 

tot ontwikkeling te kunnen brengen.•

Femius Koenderink ontvangt 
Vici-subsidie
NWO honoreerde onlangs het Vici-onderzoeksvoorstel Hybrid nanophotonic 
architectures for ultrafast quantum optics van groepsleider Femius Koenderink.
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Celcomputer
Cellen zijn in staat chemische concentraties 

met een ongekende precisie te meten dankzij 

receptoreiwitten aan hun oppervlak, die met de 

omgevingsmoleculen binden. Een netwerk van 

chemische reacties stuurt dit signaal vervolgens 

de cel in. 

Deze netwerken zijn de informatieverwerkende 

machines van de levende cel, vergelijkbaar met 

een computer. Evenals een computer heeft het 

cellulaire systeem tijd, energie en opslagcapaciteit 

nodig om te functioneren. Een groot verschil tus-

sen een computer en het cellulaire meetsysteem 

is dat celprocessen veel ruis vertonen, waardoor 

het niet duidelijk was hoe cellen concentraties 

met een hoge precisie kunnen meten. De onder-

zoekers ontwikkelden een theorie die beschrijft 

hoe de nauwkeurigheid van een concentratie- 

meting afhangt van het aantal aanwezige  

eiwitten, de tijd en de energie die de cel in de 

meting steekt. 

Optimaal ontwerp
De onderzoekers keken eerst naar passieve 

systemen in de celcomputer, die geen energie 

verbruiken. In deze systemen begrenst het aantal 

receptoreiwitten, de eiwitten die met moleculen 

kunnen binden, het aantal metingen dat de cel 

doet. De celcomputer middelt over dit aantal om 

de molecuulconcentratie te bepalen. 

Om een nauwkeurigere schatting te maken van 

de concentraties moet het celsysteem metingen 

uit het verleden onthouden. Dit vergt echter tijd, 

energie, en andere eiwitten om de metingen op 

HIGHLIGHT

         Tijd, energie en opslagcapaciteit 
bepalen meetnauwkeurigheid van de  ‘celcomputer’ 

Alle levende cellen moeten kunnen reageren op signalen uit hun omgeving. 

Deze signalen bestaan uit chemische concentraties van nabije moleculen. 

Cellen meten deze concentraties met behulp van energie, tijd en eiwitten. 

Maar hoe doen ze dit in een omgeving vol biochemische ruis en waar liggen 

de grenzen voor een nauwkeurige biochemische meting? Onderzoekers  

uit de groep van Pieter Rein ten Wolde ontwikkelden een theorie die de 

nauwkeurigheid van dergelijke metingen beschrijft.

te slaan. Tot verrassing van de onderzoekers bleken 

deze drie onderdelen de meetnauwkeurigheid te 

bepalen als schakels in een keten. Het onderdeel dat 

het minst aanwezig is begrenst de precisie. Onderde-

len kunnen elkaar namelijk niet compenseren in het 

bereiken van een vereiste meetnauwkeurigheid.

Deze observatie bracht de onderzoekers op een voor 

dit soort systemen nog niet eerder geïdentificeerd 

ontwerpprincipe: in een optimaal meetsysteem zijn 

alle schakels even sterk. Het bleek dat het netwerk 

dat de bacterie E. coli in staat stelt voedsel te vinden, 

aan dit principe voldoet. 

De onderzoekers verwachten dat deze ontwerplogica 

van cellulaire systemen ook gebruikt kan worden om 

efficiënte synthetische systemen en materialen te 

ontwikkelen.

Levende cellen meten  

concentraties van moleculen 

(blauw) via biochemische  

netwerken bestaande uit 

eiwitten die met elkaar reage-

ren. Onderzoekers uit de groep 

van Pieter Rein ten Wolde 

hebben een theorie ontwik-

keld die beschrijft hoe de 

meetnauwkeurigheid wordt 

bepaald door het aantal eiwit-

ten, de meettijd, en de energie 

die het systeem verbrandt.

De resultaten van het onderzoek zijn beschreven  

in twee publicaties: 

Christopher C. Govern and Pieter Rein ten Wolde, 

Optimal resource allocation in cellular sensing systems, 

PNAS 111, 17486–17491 (2014)

Christopher C. Govern and Pieter Rein ten Wolde, 

Energy Dissipation and Noise Correlations in Biochemical Sensing, 

Phys. Rev. Lett. 113, 258102 1-5 (2014)•
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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 14 juni kwam  

Anouk de Hoogh in beeld. Anouk 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. 

De NTR-programmareeks kwam tot stand met  

inhoudelijke en financiële steun van FOM en 

NWO. De samenwerking maakt deel uit van het 

NWO-beleid rond genderdiversiteit. De serie werd 

in mei en juni uitgezonden en is terug  te zien op 

www.ntr.nl/bontevrouwen.•

AMOLF in Kidsweek
De weekkrant Kidsweek bracht een aantal basisschool-

leerlingen mee naar AMOLF voor proefjes met licht. 
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AMOLF-promovenda Anouk de Hoogh in tv-serie Bonte Vrouwen

NIEUwS

Het Advanced Research Center for Nano- 
lithography (ARCNL), dat in november 2014 
feestelijk geopend werd, is klaar voor de  
volgende stap. Het centrum dat fundamen-
teel onderzoek naar nanolithografie doet 
voor de halfgeleiderindustrie is opgericht 
door AMOLF, in samenwerking met ASML  
en de Amsterdamse universiteiten. 

 

Vanaf dit najaar is ARCNL niet langer een 

afdeling van AMOLF, maar gaat als zelfstandig 

centrum door. ARCNL telt nu zo’n vijftig mede-

werkers en voldoet daarmee aan de voorwaarde 

voor verzelfstandiging. Dat ARCNL zo snel kon 

groeien heeft veel te maken met de banden met 

AMOLF. Als afdeling van AMOLF kon ARCNL een 

vliegende start maken. Zo kon het centrum van-

af de beginfase beschikken over de assistentie 

van ondersteunende afdelingen, zoals technici 

en de instrumentmakerij. Na de verzelfstandi-

ging blijven ARCNL en AMOLF alle technische  

en ondersteunende afdelingen delen. Beide  

organisaties leggen de afspraken hierover  

formeel vast in een overeenkomst.

ARCNL zelfstandig  
verder

AMOLF-postdoc Konrad Meister kan zijn onder-

zoek naar antivrieseiwitten in de groep Ultrasnelle 

Spectroscopie van Huib Bakker voortzetten. Voor 

zijn onderzoeksvoorstel Hydration Dynamics of 

Antifreeze Proteins ontving hij  een Europese subsidie 

van 165.000 euro uit het Marie Sklodowska-Curie 

Actions (MSCA) fonds. 

Het antivrieseiwit fascineert Meister al geruime 

tijd. Hij ging er vorig jaar voor naar Antarctica, om 

daar samen met andere wetenschappers onderzoek 

te doen naar de werking van de antivrieseiwitten. 

Lokale vissen overleven bij temperaturen onder 

het vriespunt dankzij deze bijzondere eiwitten. In 

AMOLF NEWS van december 2014 stond een artikel 

over Meister en zijn reis naar Antarctica. 

De vissen in Antarctica zijn niet de enige dieren 

die antivrieseiwitten inzetten tegen de vrieskou. 

Ook de larven van de rode woestijnkever Dendroi-

des Canadensis overleven bij lage temperaturen 

dankzij dit type eiwitten. Bij zowel de vissen als 

de kever speelt de interactie tussen de eiwitten 

en de watermoleculen een belangrijke rol in het 

voorkomen van ijsvorming. De spectroscopische 

technieken die de groep van Bakker gebruikt, zijn 

bij uitstek geschikt om meer inzicht te krijgen in 

deze interacties.•

Europese subsidie voor 
antivrieseiwittenonderzoek  
van Konrad Meister 

Konrad Meister in Antarctica 

Met de aanstelling van 

Niklas Ottosson per 1 augustus 

als projectleider binnen de 

ARCNL-AMOLF-groep krijgt  

de wetenschappelijke samen- 

werking tussen ARCNL en 

AMOLF meer vorm. In de vol-

gende AMOLF NEWS kunt  

u meer lezen over Ottosson.•
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HiGH impact papers

Toppublicaties amolf  december 2014 - juni 2015

NATuRe NANOTeCHNOLOGY
Nieuwe methode om driedimensionale 
afbeeldingen te maken van ultrakleine 
objecten.
Nanoscale optical tomography with 
cathodoluminescence spectroscopy 
A. Atre, B.J.M. Brenny, T. Coenen,  

A. Polman en J.A. Dionne

SCieNCe
Wetenschappelijke hoogtepunten, 
toepassingen en een toekomstperspectief 
van licht op de nanoschaal.
Nanophotonics: shrinking light-based  
technology
A.F. Koenderink, A. Alù en A. Polman

NATuRe PHOTONiCS
Licht zichtbaar maken op de nanoschaal. 
Mapping nanoscale light fields
N. Rotenberg en L. Kuipers

NATuRe PHYSiCS
Onderzoekers zien monstergolven van licht 
en slagen er ook in deze naar hun hand te 
zetten.
Triggering extreme events at the nanoscale 
in photonic seas
C. Liu, R.E.C. van der Wel, N. Rotenberg, 

L. Kuipers, T.F. Krauss, A. Di Falco en 

A. Fratalocchi

NANO LeTTeRS
Een zonnecel gemaakt van een in een oplos-
sing verwerkbaar materiaal, onttrekt 1,5 elek-
tron voor iedere foton die in het materiaal 
geabsorbeerd wordt.
Solution-processable singlet fission photovol-
taic devices
L. Yang, M. Tabachnyk, S.L. Bayliss, 

M.L. Böhm, K. Broch, N.C. Greenham, 

R.H. Friend en B. Ehrler

Coaxiaal metamateriaal van zilver en silicium 
laat lichtgolven achteruit lopen.
Experimental realization of a polarization-
independent ultraviolet/visible coaxial 
plasmonic metamaterial
M.A. van de Haar, R. Maas, H. Schokker 

en A. Polman

Coating van nanodeeltjes elimineert reflectie 
van glas bij zonnepanelen, smart phones en 
tablets.
Single-step soft-imprinted large-area 
nanopatterned anti-reflection coating
J. van de Groep, P. Spinelli en A. Polman

 

ACS NANO
Plasmonen van ultraviolet licht afgebeeld in 
gallium nanobolletjes
Gallium plasmonics : deep sub-wavelength 
spectroscopic imaging of single and  
interacting Gallium nanoparticles
M.W. Knight, T. Coenen, Y. Yang, 

B.J.M. Brenny, M. Losurdo, A.S. Brown, 

H.O. Everitt en A. Polman

ACS PHOTONiCS
Gouden nanodraadjes verslaan siliciumtech-
nologie voor het transport van ultrasnelle 
optische informatie op de nanoschaal.
Ultrafast plasmonics on gold nanowires: 
confinement, dispersion and pulse 
propagation
M. Wulf, A. de Hoogh, N. Rotenberg en 

L. Kuipers

NATuRe COMMuNiCATiONS
Wervelingen in spiegelpaleis wijzen tollend 
licht de weg naar buiten. 
Nanophotonic control of circular dipole 
emission
B. le Feber, N. Rotenberg en L. Kuipers

PNAS
AMOLF-onderzoekers hebben een theorie 
ontwikkeld, die de nauwkeurigheid van een 
concentratiemeting beschrijft aan de hand 
van het aantal aanwezige eiwitten, de tijd en 
de energie die de cel in de meting steekt.
Optimal resource allocation in cellular 
sensing systems
C.C. Govern en P.R. ten Wolde

Waarom vissen in Antartica niet bevriezen: 
geordende watermoleculen op het oppervlak 
van  antivrieseiwitten zorgen ervoor dat deze 
niet binden aan ijskristallen.
Observation of ice-like water layers at an 
aqueous protein surface
K. Meister, S. Strazdaite, A.L. DeVries, 

S. Lotze, L.L.C. Olijve, I.K. Voets en 

H.J. Bakker

CuRReNT OPiNiON iN CeLL 
BiOLOGY
De verschillende vezelnetwerken die samen 
de cel verstevigen door een cytoskelet te vor-
men, doen dit door nauw samen te werken.
Cytoskeletal crosstalk: when three different 
personalities team up
F. Huber, A. Boire, M. Preciado López 

en G.H. Koenderink

PHYSiCAL ReVieW LeTTeRS
Nieuw model voorspelt hoe actieve vezel- 
netwerken uit de cel spontaan opbreken  
in clusters.
Anomalous discontinuity at the percolation 
critical point of active gels
M. Sheinman, A. Sharma, J. Alvarado, 

G.H. Koenderink en F.C. MacKintosh

Hoe levende cellen de nauwkeurigheid van 
een concentratiemeting kunnen verhogen 
door energie te verbranden.
Energy dissipation and noise correlations 
in biochemical sensing
C.C. Govern en P.R. ten Wolde

De moleculaire radio: afstemmen op het 
signaal van moleculen
Ultrasensitive ultrafast vibrational 
spectroscopy employing the near field of 
gold nanoantennas
O. Selig, R. Siffels en Y.L.A. Rezus

SMALL
De moleculaire structuur van de buitenkant 
van een enkele amyloïde fibril voor het eerst 
in kaart gebracht.
Nanoscale heterogeneity of the molecular 
structure of individual hIAPP amyloid 
fibrils revealed with tip-enhanced Raman 
spectroscopy
C.C. van den Akker, T. Deckert-Gaudig, 

M. Schleeger, K.P. Velikov, V. Deckert,  

M. Bonn en G.H. Koenderink •
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Klassiek experiment in een spiegelpaleis
De onderzoekers injecteerden tollend licht in een 

soort mini-spiegelpaleis, een fotonisch kristal, 

waaruit het licht in slechts twee verschillende 

richtingen kon ontsnappen. Ze ontdekten dat ze 

konden beïnvloeden uit welke uitgang het licht 

ontsnapte door heel precies te kiezen op welke 

plek ze het licht inbrachten. 

In het spiegelpaleis zitten namelijk plekken waar 

licht van nature gaat wervelen: het elektrische 

veld van het licht gaat daar in de rondte draaien. 

Licht dat in één richting door het spiegelpaleis 

reist, zou bijvoorbeeld altijd linksom draaien op 

zo'n wervelplek. De onderzoekers namen nu een 

leeg, lichtloos spiegelpaleis, en brachten met 

een naald wat reeds tollend licht naar binnen, 

op precies zo'n wervelplek. Als de draairichting 

van dit licht uit de naald overeenkwam met de 

natuurlijke wervelrichting op deze plek, verliet 

het licht het spiegelpaleis aan de ene kant. Was 

de draairichting van het licht uit de naald tegen-

gesteld aan de gebruikelijke wervelrichting, dan 

ging het licht de andere kant op. 

Quantumwereld
Deze truc, die binnen de grenzen van de klassieke 

natuurkunde valt, verklapt hoe licht zich zal ge-

dragen in de quantumwereld. Quantumlichtbron-

nen zenden namelijk vaak ook licht uit dat draait 

(circulair gepolariseerd is), net als het licht dat 

de onderzoekers in het spiegelpaleis stopten. De 

draairichting van het tollende licht van quantum-

bronnen is direct afhankelijk van de quantum-

toestand (spin) van de bron. Als het experiment 

dus zou worden herhaald met een quantumbron, 

zou de quantumtoestand de draairichting van het 

tollend licht, en daarmee ook de ontsnappings-

richting bepalen. 

Ofwel, de ontsnappingsrichting van het uitge-

zonden licht laat zien wat de toestand van de 

lichtbron is: de richting van het uitgezonden  

licht is daarmee een bron van quantuminforma-

tie geworden.

Spiegelpaleis
Het bovengenoemde 'spiegelpaleis' dat de on-

derzoekers voor hun experiment gebruikten, is 

eigenlijk een fotonisch kristal dat bestaat uit een 

superdunne plak silicium. De dikte van de plak 

is slechts 220 nanometer (een nanometer is een 

miljoenste van een millimeter). In het silicium is 

een patroon van gaten geëtst. Dat patroon zorgt 

ervoor het licht alle kanten op kaatst en niet 

zomaar kan ontsnappen, net als in een spie-

gelpaleis. De eigenschappen van het fotonisch 

kristal bepalen waar de wervelplekken zitten, en 

in welke richting licht op deze plekken normaal 

gesproken draait.•

Onderzoekers in de groep van Kobus Kuipers hebben met de klassieke  

gereedschapskist van de natuurkunde een experiment uitgevoerd waarmee  

ze voorspellingen kunnen doen over de quantumwereld. Hun klassieke  

experiment laat zien hoe de richting waarin een quantumlichtbron licht  

uitzendt, onthult wat de quantumtoestand (spin) van de bron is. 

VERBAND TUSSEN DE DRAAIRICHTING VAN HET 

LICHT EN DE RICHTING WAARIN HET ONTSNAPT

De grijze plak (onder) is een schets van het fotoni-

sche kristal waarin het licht wordt gevangen. Het 

blauwpaarse reliëf geeft de meting van de onder-

zoekers weer. Op een piek kiest het licht op basis 

van de lokale draairichting aan welke kant van het 

kristal het ontsnapt. In een dal heeft de draairich-

ting van het licht geen invloed op de ontsnappings-

richting. Bij een blauwe piek gaat rechtsom tollend 

licht naar rechts, en linksom tollend licht naar links. 

Bij een paarse piek geldt het omgekeerde: linksom 

tollend licht gaat naar rechts en rechtsom tollend 

licht gaat naar links. 

HIGHLIGHT

Wervelingen in spiegelpaleis wijzen tollend licht de weg naar buiten
Klassieke natuurkunde verklapt quantumgeheimen

B. le Feber, N. Rotenberg & L. Kuipers  

Nanophotonic control of circular dipole emission 

Nature Communications 6, 6695 (2015) | DOI: 

10.1038/ncomms7695
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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 •
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INTErvIEwNIEUwS

Ieder jaar ontmoeten de biofysicagroepen 

van AMOLF hun Europese collega’s tij-

dens de Circle Meeting. De deelnemende 

onderzoeksorganisaties zijn bij toerbeurt 

verantwoordelijk voor de organisatie van 

deze bijeenkomst. In april was AMOLF 

weer aan de beurt. Rond de thema’s 

‘multicellulaire systemen en ontwikke-

ling’, ‘architectuur van het cytoskelet’, 

en ‘celsignalering en genexpressie’ 

hielden 25 promovendi en postdocs hun 

voordracht. Ook ontstonden levendige 

discussies rondom de veertig posters. 

Organisator Jeroen van Zon is tevreden: 

“Door van tevoren drie thema’s te kiezen 

werd de scope van deze meeting breder 

en was de bijeenkomst voor een grotere 

groep onderzoekers interessant. Met 

82 deelnemers kijken we terug op een 

geslaagde editie.”•

Aan de Circle Meeting nemen deel: 

Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme (Dresden), 

Institut Curie (Parijs), 

European Molecular Biology Laboratory (Heidelberg), 

Universität des Saarlandes (Saarbrücken) en 

FOM-instituut AMOLF (Amsterdam)

Succesvolle Circle Meeting 2015 op AMOLF
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Vinod Subramaniam heet de leden van de 

Circle of Influencers welkom op AMOLF

Het Amsterdam Science Park (ASP) is sterk in ontwik-

keling. Op dit moment wonen en werken er circa 

10.000 studenten, wetenschappers en ondernemers. 

De belangstelling voor nog beschikbare kavels is 

groot. Ook het aantal innovatieve start up bedrijven 

groeit. Mede daarom koos Neelie Kroes het ASP  

als locatie voor bijeenkomsten van haar nieuwe  

initiatief, StartupDelta. 

StartupDelta wil het klimaat voor Nederlandse star-

tende ondernemers verbeteren. Kroes heeft een aan-

tal topbestuurders en CEO’s aan zich weten te binden 

in een zogenaamde Circle of Influencers. Dit team 

moet moet het startup-klimaat van Nederland op de 

kaart zetten en verbindingen leggen met het inter-

nationale bedrijfsleven. AMOLF ontving de leden van 

deze Circle op 8 juni voor hun eerste bijeenkomst.•

StartupDelta bezoekt Amsterdam Science Park 

NIEUwS
Pioniers in nieuw vakgebied Designer Matter 
bij elkaar in Amsterdam
Van maandag 22 tot woensdag 24 juni organiseerde groeps- 

leider Martin van Hecke samen met Pedro Reis (MIT) en  

Heinrich Jaeger (Chicago) een Designer Matter Workshop, 

waarvoor hij de pioniers in dit nieuwe vakgebied naar AMOLF 

wist te halen.

De workshop concentreerde zich op het raakvlak van mecha-

nische metamaterialen, zachte robotica, origami, jamming,  

architectuur, en ontwerpprincipes en –strategieën om mate-

rie met bijzondere functionaliteiten te maken. De sprekers 

komen niet alleen uit de natuurkunde, maar ook uit de  

wereld van engineering, architectuur en design. Dat geeft  

de workshop een bijzonder karakter. Zo is natuurkundige 

Martin Wegener (Karlsruhe University) een pionier op het 

gebied van metamaterialen, en is architectural designer Skylar 

Tibbits (MIT) bekend vanwege zijn werk aan zelf-assemble-

rende componenten en 4D printen. Ook John Rogers (Illinois 

University) en Katia Bertoldi (Harvard University) maakten 

deel uit van de line-up. “Het leukste in dit veld is de intense 

uitwisseling van nieuwe, uitdagende ideeën, zoals we ook 

tijdens de discussies zagen”, aldus Van Hecke.

Postersessie tijdens Circle meeting Alle deelnemers van  

de Circle Meeting

De laatste sprekers op 

maandag hebben een 

onverwachte achter-

grond. Dani Lasa en 

Ramon Perisé, koks van 

het toonaangevende 

restaurant Mugaritz 

in Spaans Baskenland, 

leggen in hun presen-

tatie uit hoe ze in het 

restaurant werken 

met de zintuigelijke en 

emotionele eigenschap-

pen van materie, in 

dit geval voedsel, en 

de presentatie van het 

eten. Ook daarbij speelt 

het gebruikte materiaal 

een belangrijke rol.

AMOLF startte de onderzoekslijn  

Designer Matter vorig jaar in september 

met de komst van Martin van Hecke. 

Dit najaar gaat de tweede onderzoeks-

groep in dit programma van start onder 

leiding van Wim Noorduin (nu nog Rad-

boud Universiteit/Harvard University).•

Wim Noorduin
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Faces of science is een online-omgeving die jonge wetenschappers in de 

schijnwerpers zet en ze de kans geeft te schrijven over zaken die hen bezig 

houden. Promovendus Hugo Doeleman is één van  

de gezichten op de website. De blogs en korte i 

introductiefilm van Doeleman gaan onder 

andere over het vele wikken en wegen bij de 

studiekeuze. Hij rekent ook nog af met het  

vooroordeel dat natuurkundigen niet creatief 

hoeven te zijn. 

Faces of science is een project van de  

KNAW, De Jonge Akademie en Kennislink  

in samenwerking met Fastfacts. 

www.kennislink.nl/facesofscience •

Hugo Doeleman in faces of science 

Met een subsidie van 1 miljoen 

euro voor Solardam  

stimuleert de Amsterdam 

Academic Alliance (AAA) het 

zonnecelonderzoek in de regio 

Amsterdam. Solardam is een 

samenwerkingsverband waarin 

honderd zonne-energie-onder-

zoekers van AMOLF, UvA, VU en 

ECN werken aan uiteenlopende 

oplossingen om energie van de 

zon om te zetten in elektriciteit en 

brandstof. Door samen op te trek-

ken en faciliteiten en expertise 

te delen, zijn de onderzoekers in 

staat oplossingen te creëren die 

buiten het bereik van afzonderlijk 

werkende organisaties liggen. Zo 

treffen de Light Management in 

new Photovoltaic Materials (LMPV) 

onderzoekers hun collega’s iedere 

drie maanden om tijdens poster-

sessies en presentaties kennis uit 

te wisselen. 

Met de AAA subsidie gaan de 

onderzoekers acht projecten 

opzetten. AMOLF neemt deel aan 

projecten voor quantum dot zon-

necellen en het fotokatalytisch 

splitsen van water met plasmo-

nen.•

Solardam zonnecelonderzoek 
ontvangt subsidie van 1 miljoen
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Sinds een paar maanden heeft de instrumentmakerij 
van AMOLF een geavanceerde waterstraalsnijder voor 
het snijden van metalen en kunststoffen.

Materialen onder hoge druk snijden in een waterstraalsnij-

der, met alleen water en zand, is zeker geen nieuwe techniek, 

maar de Nederlandse instrumentmakerijen haalden er tot nu 

toe hun neus voor op. Veel te grof en te vuil voor het precieze 

werk, was het algemene beeld. Maar de tijden veranderen en 

de moderne waterstraalsnijder is niet meer te vergelijken met 

de originele modellen waarmee onder andere scheepswerven 

grote stukken staal snijden. 

Het apparaat valt op. Tussen de bekende groene apparaten 

staat een grote grijze bak met water opgedeeld door  

gekromde schotjes. Het hart van de waterstraalsnijder is de 

snijkop met een aantal bijzondere accessoires. Zo zorgt de di-

amant met een klein gaatje boven op de snijkop voor een fijne 

bundel water. Dankzij de aangesloten pomp met een druk van 

4000 bar verlaat het water de snijkop met een snelheid 2,5 

maal de snelheid van geluid. Aan de zijkant hangt een  

bak met het abrassief, een scherp granaatzand, dat  

gedoseerd zijn weg vindt naar de snijkop. 

Projectleider Jan van der Linden is enthousiast over de onge-

kende mogelijkheden die de waterstraalsnijder biedt. “Het ap-

paraat snijdt alle denkbare materialen uiteenlopend van staal 

en aluminium tot zeer harde materialen als graniet glas en 

aluminiumoxide”, vertelt Van der Linden. Hij demonstreert de 

bijgeleverde microsnijkop die ingezet wordt voor het snijden 

van details in dunne materialen. “Zelfs teflon, dat vanwege 

gasvorming niet verwerkt mag worden in bijvoorbeeld de 

lasersnijder, gaat moeiteloos de waterstraalsnijder in.”•

Nieuw in de instrumentmakerij

Geavanceerde waterstraalsnijder gaat 
door alle materialen heen

NIEUwSNIEUwS
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        Posterprijs voor 
        Anouk de Hoogh

De poster Harmonics generation by surface 

plasmon polaritons on single nanowires van 

Anouk de Hoogh (Nano-optica groep) 

werd verkozen als beste poster van het 

congres Surface Plasmon 

Photonics 7 (SPP7) in Jerusalem, Israel. 

Het congres vond plaats van 31 mei – 

5 juni 2015.•

Op 10 maart ontving AMOLF-directeur Vinod Subramaniam (links op de 

foto) tijdens het jaarlijkse NWO Broodje Diversiteit de Runner-up wissel- 

trofee. Deze wordt jaarlijks uitgekeerd aan het NWO-onderdeel dat  

de sterkste toename laat zien van het 

percentage vrouwen in besturen en 

commissies. In 2014 ging de Runner-up 

prijs naar FOM.•

Postdoc Konrad Meister van de groep van Huib Bakker  

heeft in Bochum (Duitsland) tijdens de Bunsentagung van  

de German Bunsen Society for Physical Chemistry  (DBG) de  

Hot Topic prijs gewonnen. Hij ontving de prijs voor zijn  

onderzoek naar de werking van antivrieseiwitten met  

behulp van niet-lineaire spectroscopische technieken.•

Voor het eerst ging de Gold Graduate Student Award van 

de Materials Research Society (MRS) naar een AMOLF-

promovendus. Jorik van de Groep (promovendus in de 

groep Fotonische Materialen) ontving de prijs tijdens  

de MRS Spring Meeting in San Francisco.  

Van de Groep (rechts op de foto) kreeg deze erkenning 

voor zijn presentatie over plasmo-elektrische effecten  

in een metalen nanostructuur.•

De Amerikaanse National Science 

Foundation (NSF) heeft de Alan T. 

Waterman Award toegekend aan 

KNAW Visiting Professor Andrea 

Alù (Universiteit van Texas, Austin) 

voor zijn baanbrekend onderzoek 

aan metamaterialen. Alù is dit jaar 

als gast werkzaam in het Center for Nanophotonics op 

AMOLF. Hij ontving de prijs op 5 mei in Washington D.C. 

De NSF kent deze prijs al veertig jaar toe aan buiten- 

gewoon getalenteerde jonge wetenschappers  en  

ingenieurs afkomstig van uiteenlopende vakgebieden.•

Susannah Heeren en Celia Eitjes, 
havoleerlingen van het Vechtstede 

College in Weesp, hebben samen met 

onderzoekers van AMOLF gezocht naar 

sporen van drugs in het haar van de 

gebruiker. De resultaten verwerkten 

ze in hun profielwerkstuk en daarmee 

wonnen ze de eerste prijs van het 

HAN College of Technology in Arnhem. 

Ze onderzochten de haren van zeven 

proefpersonen met een oplopend 

drugsgebruik. Samen met de onderzoe-

kers sneden ze de haren doormidden 

en met een speciale lasertechniek wer-

den de onderzoeksgegevens verzameld. 

De resultaten zijn zo goed dat ze voor 

verder onderzoek gebruikt kunnen wor-

den in de onderzoeksgroep van oud-

groepsleider Ron Heeren (Maastricht 

University).•

Tijdens de BLAST XIII-conferentie 

over voortbeweging en signaalover-

dracht bij bacteriën heeft AMOLF-

postdoc Katja Taute de BLAST 

Founders’ Award for an Outstanding 

Talk gewonnen voor haar presenta-

tie over het volgen van voortbewe-

gende bacteriën in drie dimensies. De conferentie werd 

gehouden in Tucson, Arizona, Verenigde  

Staten van 19 tot 23 januari 2015.•

PrIjZEn
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Nieuwe medewerkers
OIO’S
Nikhil Parappurath

Olga Filina

Dolfine Kosters

POSTDOCS
Poulomi Sadhukhan

Ju Min Lee

Eric Johlin

Juha Muhonen

Viktoria Wollrab

Irina Kabakova

Mohsin Mubarak Naqvi

Galja Pletikapic

STAGIAIRS
Verena Neder

Terese Ortmann

Philipp Tockhorn

Ireth Garcia Aguilar

Maria Mione

Linda van der Waart

Sander van de Haar

Haralds Abolins

Thijs Kleijntjens

Giada la Gala

Remmert Muller

Pepe Solimeno

Eleonora Perego

Oliver Menken

Freek Broeren

Harmen Wierenga

Rasa Muller

Eduardo Pavinato Olimpio

Yuki Esser

Niels van der Linden

Marco de Jong

Davey Fokker

GASTEN
Andrea Alù

Dimitrios Sounas

Kings Ghose

Luis Pazos

Dimitrios Vavylonis

Patrick Balzerowski

Le Yang

ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Jan Bonne Aans

Zuzana Rychnavska
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AMOLF wint diversiteitsprijs van NWO

Hot Topic prijs voor Konrad Meister

Prijs van Materials Research Society voor 
Jorik van de Groep

Andrea Alù wint Alan T. Waterman Award

Prijs voor beste profielwerkstuk na onderzoek op AMOLF  

Katja Taute wint prijs voor beste voordracht
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SPATIAL CONSTRAINTS AND 
THE ORGANIZATION OF THE 

CyTOSKELETON
Ioana Cristina Garlea,  

Wageningen Universiteit 

NONLINEAR PULSE 
PROPAGATION IN NANOSCALE 

WAVEGUIDES
Matthias Wulf, 

Universiteit Twente

NANOSCALE ELECTRIC AND 
MAGNETIC OPTICAL VECTOR 

FIELDS - MAPPING & INJECTION
Boris le Feber, 

Universiteit Twente

CHARACTERIZATION OF 
SINGLE EMITTERS AND 

NANO-ANTENNAS
Abbas Mohtashami, 

Universiteit van Amsterdam

IN VITRO STUDIES OF 
ACTIN-MICROTUBULE 

COORDINATION
Magdalena Preciado López,  

Vrije Universiteit Amsterdam

THz RESONANCES IN 
SEMICONDUCTOR STRUCTURES

Martijn  Schaafsma,  

Technische Universiteit 

Eindhoven

A TWISTED BREAKUP STORy : 
FLOW BEHAVIOUR OF CHIRAL 

NEMATIC FLUIDS
Jeanette Nguyen, 

Vrije Universiteit Amsterdam


