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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). Vanaf begin 2017 

zal de huidige FOM-organisatie samen met andere 

NWO-onderdelen een nieuwe organisatie vormen. 

Dit heeft tot gevolg dat FOM-instituut AMOLF dan 

verder gaat onder de naam AMOLF - zonder verwij-

zing naar FOM - en vanaf dat moment rechtstreeks 

deel uitmaakt van de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

AMOLF verricht fundamenteel onderzoek in vijf 

thema’s met grote potentie voor technologische in-

novaties: Nanofotonica, Moleculaire Biofysica, Sys-

teem biofysica, Photovoltaics en Designer Matter. 

Het instituut draagt bij aan de overdracht van ken-

nis aan industrie en maatschappij en leidt jonge 

en hoogwaardige wetenschappers en technici op.  

Op AMOLF werken circa 140 wetenschappers in  

19 onderzoeksgroepen. Daarnaast kent het insti-

tuut 60 medewerkers in technische en administra-

tieve ondersteunende afdelingen. Het instituut is 

gevestigd in het Amsterdam Science Park. • 
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Met trots presenteer ik u de 

nieuwe AMOLF NEWS. Op de 

voorkant staat een foto van 

Sander Tans, Corentin Cou-

lais, Martin van Hecke en Bas 

Overvelde. Zij zijn er alle vier 

het afgelopen half jaar in ge-

slaagd om een artikel in Nature 

te publiceren. AMOLF heeft 

in het afgelopen kalenderjaar 

maar liefst vier artikelen in 

Nature en twee artikelen in 

Science gepubliceerd. Het is 

ook bijzonder leuk om te zien 

dat deze zes artikelen over alle 

onderzoeksthema’s van AMOLF 

gaan, met een hoofdrol voor 

ons nieuwe thema Designer 

Matter. 

Ik ben ook heel blij dat we 

onze wetenschappelijke staf 

versterken door het aanstel-

len van Jeroen van Zon en Erik 

Garnett als groepsleiders in 

vaste dienst. Jeroen ontwikkelt 

nieuwe microscopietechnieken, 

die hij succesvol gebruikt om 

de ontwikkeling van C. elegans 

te bestuderen. In de toekomst 

zal hij deze technieken ook 

gaan toepassen op organoïden. 

Jeroen levert hiermee een  

belangrijke bijdrage aan ons 

thema fysica van levende  

materie. Erik onderzoekt nano-

gestructureerde zonnecellen en 

nieuwe materialen voor zonne- 

cellen. Hij is de eerste tenure 

track groepsleider van onze 

FOM-focusgroep ‘Light ma-

nagement in new photovoltaic 

materials’ die een vaste aan-

stelling krijgt, en hij illustreert 

hiermee het succes van deze 

focusgroep. Dat succes kreeg 

zeer recent een gouden randje 

door de cum laude promotie 

van Sander Mann, de eerste 

promovendus in de groep  

van Erik.

De komende tijd gaat AMOLF 

flink investeren in nieuwe 

onderzoeksapparatuur en labo-

ratorium infrastructuur, onder 

andere in een elektronenbun-

del lithografie instrument voor 

ons Nanocentrum. Ook hebben 

we een ultramoderne freesma-

chine aangeschaft voor onze 

instrumentmakerij. Verderop 

in deze NEWS vindt u een in-

terview met Jan van der Linden 

over deze nieuwe machine.

Enigszins bedroefd, maar vol 

vertrouwen, ben ik over het 

opgaan van FOM in het nieuwe 

NWO. FOM heeft zich altijd 

met hart en ziel ingezet voor 

de Nederlandse natuurkunde 

en heeft een belangrijke rol 

gespeeld in het verbinden van 

de universitaire natuurkunde 

met het onderzoek van Nikhef, 

DIFFER, AMOLF en ARCNL. Ik 

vertrouw erop dat veel van 

de werkwijze van FOM zal 

terugkomen in de nieuwe 

institutenstichting NWO-I en 

in het NWO-Domein Exacte en 

Natuurwetenschappen (ENW). 

FOM, bedankt voor het orga-

niseren van meer dan 70 jaar 

Nederlandse natuurkunde!

Ik wens u een hele fijne Kerst 

en veel leesplezier! •

Huib Bakker
Directeur AMOLF

voorwoord

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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Medio november verkozen de 

leden van de Optical Society 

(OSA) Polman tot fellow voor 

zijn bijdrage aan “fundamenteel 

onderzoek naar het gedrag van 

licht op de nanoschaal dat leidt 

tot efficiëntere zonnecellen en 

de ontwikkeling van kathode- 

luminescentie-microscopie.”

Niet veel later maakte de Euro-

pean Physical Society (EPS) be-

kend dat Polman de winnaar is 

van de Research into the Science 

of Light 2017 prijs. De EPS kent 

de prijs iedere twee jaar toe aan 

een Europese onderzoeker(s) 

die excellent wetenschappelijk 

onderzoek heeft verricht op het 

gebied van de optica. De EPS 

sprak haar waardering uit voor 

de prestaties van Polman op 

het gebied van “het beheersen 

en manipuleren van licht op de 

nanoschaal en de ontwikkeling 

van nieuwe toepassingen in op-

tische circuits op de nanoschaal, 

fotovoltaïsche zonnecellen en 

superresolutie imaging.” Polman 

ontvangt deze prijs in januari 

2017 tijdens het zesde Nano-

meta congres in Oostenrijk. •

Sander Tans en Jeroen van Zon hebben groen licht gekregen 
voor het onderzoeksproject ‘E pluribus unum: van enkele 
cellen tot mini-organen’. Voor dit project werken zij samen 
met Hans Clevers van het Hubrecht Instituut en University 
Medical Center Utrecht, en Hubrecht Organoid Technology.  

NWO, ZonMw, FOM en STW kennen binnen het pro-

gramma ‘Bouwstenen van Leven’ ruim 10 miljoen euro 

toe aan zestien verschillende publiek-private consortia. 

Het onderzoek van de multidisciplinaire teams richt 

zich op het beter begrijpen van cellulaire systemen, 

vanuit het perspectief van de moleculaire bouwstenen. 

De gehonoreerde consortia opereren op het grensvlak 

van fysica, chemie, biologie, geneeskunde, informatica 

en systeemanalyse. Binnen het project gaan Tans en 

Van Zon met de samenwerkingspartners onderzoek 

verrichten aan ‘organoïden’; mini-organen die buiten 

het lichaam kunnen groeien met een combinatie van 

geavanceerde microscopie en kwantitatieve biofysische 

analysetechnieken. Het doel is om bloot te leggen hoe 

lokale interacties tussen cellen leiden tot differentiatie 

en ruimtelijke ordening op het niveau van het hele 

orgaan. Door gezonde en zieke organoïde-modellen te 

vergelijken, kunnen de onderzoekers zien welke veran-

deringen in het gedrag van enkele cellen leiden tot ziek-

teverschijnselen op het niveau van het hele orgaan. •

Internationale 
waardering voor  
Albert Polman

Deelname Sander Tans en Jeroen van Zon 
aan nieuw ‘Bouwstenen van Leven’ programma

Albert Polman heeft twee belangrijke internationale onderscheidingen 
ontvangen als erkenning voor zijn wetenschappelijke prestaties. 

Veni-beurs voor Scott Waitukaitis
Scott Waitukaitis, postdoc in de groep Mechanische Meta-

materialen, heeft deze zomer een Veni-beurs van NWO 

ontvangen. Het eerste jaar van het onderzoek vindt plaats 

aan de Universiteit Leiden, waar promotor Martin van Hecke 

een 50% aanstelling heeft. Daarna verplaatst Waitukaitis zijn 

opstelling naar AMOLF om het onderzoek in Amsterdam af te 

ronden. Met de Veni-beurzen biedt NWO veelbelovende jonge 

wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun 

ideeën verder te ontwikkelen. 

Waitukaitis gaat onderzoek doen naar actieve stuiterballen 

met het Elastische Leidenfrost Effect: hij wil ontrafelen hoe 

en waarom hydrogel-deeltjes gaan stuiteren in een hete pan. 

Daarnaast wil hij nieuwe deeltjes ontwerpen om daarmee 

actieve, collectieve dy-

namica te bestuderen en 

uiteindelijk materialen te 

ontwerpen die tot leven 

komen als ze verhit wor-

den. Het Leidenfrost-effect 

is het fenomeen waarbij 

een vloeistof, die in contact 

komt met een oppervlak 

dat veel heter is (warmer dan het Leidenfrost-punt), een 

thermisch isolerende damplaag vormt die voorkomt dat de 

vloeistof begint te koken. Iedereen heeft dit effect wel eens 

gezien: als waterdruppels in een hete pan ‘wegspringen’. •
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Microscopieafbeelding 

van celkernen in een 

darm-organoïde
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Ik zie in delft veel 
aanknopingspunten 
om mijn onderzoek 
op een natuurlijke 
manier te verbreden.

Kobus Kuipers gaat in Delft nanofotonica   koppelen aan quantummaterialen

Licht boetseren, manipuleren  en pesten op de nanoschaal

Dichter bij studenten
Kuipers is een rasverteller, die vaak 

met zichtbaar enthousiasme uitlegt 

hoe de fysica in elkaar steekt. Gaat hij 

in Delft meer college geven? Kuipers: 

“Een deelreden voor mijn vertrek is dat 

ik daar dichter bij bachelor en master 

studenten kom te zitten. Ik vind uitleg-

gen erg leuk. Het mooiste van ons vak 

is misschien niet eens dat we eens in 

de zoveel tijd als eerste een bepaald 

fenomeen waarnemen, maar dat we 

volcontinu het voorrecht hebben om 

met slimme jonge mensen te werken. 

Daar haal ik veel energie uit.” 

Langzaam licht
Kuipers’ palmares bevat een indruk-

wekkende hoeveelheid publicaties 

over succesvolle onderzoeksresultaten. 

Daarin staan ‘licht en het extreem 

kleine’ centraal. Kuipers: “Licht boet-

seren, manipuleren en pesten op de 

nanoschaal, dat is mijn voortdurende 

passie. Licht gedraagt zich nog steeds 

de decaan van de TU delft belde Kobus Kuipers met de vraag of hij Herre van der Zant wilde 
opvolgen als afdelingsvoorzitter van Quantum Nanoscience. “Ik zit fantastisch, maar je kunt  
me verleiden”, was Kuipers’ antwoord. en dat gebeurde. Per 1 oktober ging Kuipers’ groep  
over naar delft en een maand later kreeg hij de voorzittershamer. de collega’s namen op  
27 oktober afscheid, met een symposium en een receptie. 

Tekst: Anita van Stel • Foto’s: Henk-Jan boluijt

Op een maandag in november is  

Kuipers aan het werk op AMOLF.  

Omdat de meetapparatuur zich daar 

nog bevindt en het voor werkbespre- 

kingen handig is. De grote ‘why dit 

vertrek’ vraag voelde hij aankomen. 

Kuipers: “Het echte antwoord is dat ik 

toe was aan iets nieuws. AMOLF is een 

fantastische plek, maar Delft ook. Ik  

heb erg lang bij AMOLF gewerkt, ben 

hier afgestudeerd, gepromoveerd, ver-

volgens negen jaar weggeweest, en in 

2003 teruggekomen als groepsleider.  

Dat is alweer dertien jaar geleden.  

Verandering van spijs doet eten.” 

Quantum Nanoscience
De TU is blij met de komst van Kuipers. 

In een persbericht schreef men: ‘Met 

zijn brede ervaring is Kuipers de ideale 

aanvulling voor Quantum Nanoscience. 

De afdeling haalt met hem een senior-

onderzoeker binnen die een belangrijke 

schakel kan zijn in het bouwen aan de 

toekomst van de organisatie’. Quantum 

Nanoscience, onderdeel van Kavli  

Institute of Nanoscience, richt zich  

op onderzoek naar quantumaspecten  

voor een breed palet van materialen  

en devices. 

Waarmee werd Kuipers verleid? 

Kuipers: “Ik zie in Delft veel aankno-

pingspunten om mijn onderzoek op een 

natuurlijke manier te verbreden. De TU 

heeft bijv. experts op het gebied van 

tweedimensionale materialen en quan-

tumtransport aan individuele molecu-

len. Ik kan daar nanofotonica aan gaan 

koppelen, en op die manier licht op de 

nanoschaal in verbinding brengen met 

nieuwe materialen: quantum tunneling 

en supergeleiding in combinatie met 

(licht)golven, ideeën genoeg. Herre  

en Marileen (Dogterom, red) zijn voor 

mij voorbeelden dat het runnen van 

een afdeling (160 mensen) samengaat 

met succesvol wetenschap bedrijven. 

Dat was voor mij een absolute voor-

waarde.” 
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blijven bruisen. En zo niet zal AMOLF 

op een gegeven moment zeker de 

bakens verzetten.” 

Elkaar helpen
Op de vraag of hij denkt AMOLF te  

gaan missen volgt een ‘bijna suiker- 

verhaal’ in de woorden van Kuipers.  

AMOLF is speciaal, door het familie- 

gevoel dat sterker is dan op misschien 

wel alle plekken, denkt hij.  

“De nulde orde is om elkaar te helpen, 

bij het wegen van sollicitanten in 

andere groepen, bij het grillen in de 

voorbereiding naar een interview, in 

de begeleiding van promovendi. Op 

een willekeurige faculteit vind je  

een vergelijkbare dynamiek veel min-

der, en evenmin een dergelijke focus 

en massa, van een aantal groepen  

die – zonder elkaar de tent uit te  

vechten – aan zeer verwante onder-

werpen werken. Met de ondersteuning 

die op AMOLF van wereldklasse is.” 

Iedereen op AMOLF gaat naar het colloquium 
op maandagochtend, waardoor het 
gemakkelijk is om ideeën uit te wisselen.

“We bedenken samen wat goed is 

voor AMOLF, zoals het starten van het 

thema Designer Matter. Vervolgens 

is Vinod (Subramaniam, red) gaan 

rennen om Martin van Hecke en 

twee goede tenure trackers binnen te 

halen. Ik vind het spannend wat er 

in die richting gebeurt. AMOLF is een 

uitzonderlijke, positieve club in een 

übermooi gebouw, dat ik overigens 

ook erg ga missen.” 

Op de vraag wat hij niet gaat missen, 

blijft het oorverdovend stil. •

Het leuke aan dit vakgebied is dat je heel fundamenteel bezig kunt zijn, 
maar dat je ook altijd een afslag naar toepassingen kunt nemen.

Wereldklasse
Kuipers legt uit dat het familiegevoel 

met op het oog simpele rituelen in 

stand gehouden wordt, zoals het feit 

dat iedereen tegelijk koffiedrinkt en 

dat er op donderdag een praatje van de 

directeur is, waarin elke nieuwe mede-

werker zich voorstelt. Naar deze door 

Jaap Kistemaker geïnstitutionaliseerde 

tradities voegt iedereen zich. Iedereen 

gaat naar het colloquium op maan-

dagochtend, waardoor het gemakkelijk 

is om ideeën uit te wisselen. Kuipers: 

Driedimensionale weergave van een experimentele waarneming 

van een monstergolf van licht – in rood (2015).

onverwacht. Ik heb op AMOLF licht 

langzamer gemaakt en onderzocht 

met die speciale microscoop van me. 

We hebben laten zien dat je met lang-

zaam licht solitonen kunt maken. Die 

dan, als je ze te intens maakt, weer uit 

elkaar kunnen vallen, het principe van 

soliton fission. Nu ben ik bezig met opti-

sche singulariteiten. Dat onderzoek 

begon als iets lolligs, esoterisch funda-

menteels, maar het lijkt er nu steeds 

meer op dat de singulariteiten de 

basis kunnen vormen voor quantum-

technologie. Waarvoor mijn overgang 

naar Delft heel goed uitkomt.”

 

Tierelier
Samen met Albert Polman richtte  

Kuipers in 2005 het Center for Nano- 

photonics op. Elf jaar later laat hij het 

als vertrekkend afdelingshoofd met 

een gerust hart achter: “Deze leven-

dige afdeling loopt als een tierelier. In 

het decennium na 2005 zijn groepslei-

ders tot wasdom gekomen, zijn veel 

mensen gepromoveerd en is de in-

house Philips-groep van Jaime Gómez-

Rivas een gigantisch succesverhaal 

geworden. Er blijven genoeg goede 

mensen aan boord. Veel belangrijker 

is dat het onderzoek aan nanofotonica 

spannend blijft, bijvoorbeeld in de 

verbreding naar hybride nanofotonica. 

Het leuke aan dit vakgebied is dat je 

heel fundamenteel bezig kunt zijn, 

maar dat je ook de afslag naar toepas-

singen kunt nemen. In photovoltaics, 

of met langzaam licht richting de 

telecom, of naar gevoeligere biosenso-

ren voor de medische diagnostiek. Of 

nanofotonica toekomst heeft? Zo lang 

de wetenschap uitdagend is, zal het 

Kompasnaald voor licht. De 40 nm brede spleet in de zijkant van de naald 

maakt het mogelijk het magneetveld van licht waar te nemen (2009).

Artist impression van het elektrische- en magnetische veld van licht 

gemeten boven een fotonisch kristal (2013).
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De Nature publicatie van de Mechanical 

Metamaterials groep van Martin van Hecke 

kreeg aandacht in de nieuwsprogramma’s 

van AT5 en RTLZ.

De kristalbloemen van groepsleider 

Wim Noorduin als ‘Ik zie’-item bij het 

tv-programma ‘de Kennis van Nu’.

De instrumentmakerij is onlangs 

uitgebreid met een nieuwe vijfassige 

freesmachine. Daarmee is weer een 

flinke stap gezet in de modernisering 

van het machinepark; eerder werd  

een waterstraalsnijder aangeschaft.  

Er staat nog een draaibank op de  

wensenlijst van Jan van der Linden, 

leidinggevende van de werkplaats. 

“Met deze nieuwe freesmachine kun-

nen we zeer nauwkeurig werken”, 

vertelt Van der Linden, “tot op het 

niveau van een micrometer. Vier tech-

nici hebben de opleiding gevolgd die 

nodig is om deze machine te kunnen 

bedienen, en in de komende maanden 

gaan we ervaring opdoen. Daarna 

krijgen we opnieuw instructie om 

de mogelijkheden van deze machine 

volledig te kunnen benutten.” Bij de 

keuze voor de freesmachine speelde 

ook de ergonomie en de prettige 

werkplek mee: “Je kunt een werkstuk 

van drie kanten bekijken, terwijl het 

bedieningspaneel meedraait. Zo hou 

je vol zicht en controle over het werk”, 

zegt Van der Linden.

De instrumentmakerij werkt nauw 

samen met de ontwerpafdeling en dat 

was bij de implementatie van de frees-

machine een voordeel. Zo gebruiken 

de twee afdelingen hetzelfde CAD/

CAM platform, waardoor constructeur 

Dirk-Jan Spaanderman vooraf de 

postprocessor kon schrijven voor de 

vertaling van de code van het CAM-

programma naar een taal die de  

freesmachine ‘begrijpt’. “Dit is handig, 

omdat je niet meer afhankelijk bent 

van een leverancier die normaal 

gesproken de postprocessor levert en 

onderhoudt. Bij het wijzigen van de 

postprocessor gaan er altijd meerdere 

e-mails heen en weer voordat je te-

vreden bent. Als er nu iets gewijzigd 

moet worden kunnen we de wensen 

bij wijze van spreken aan de kof-

fietafel doornemen en daarna meteen 

implementeren”, licht Van der Linden 

verder toe. “AMOLF heeft met deze 

investering op freesgebied de techni-

sche ondersteuning op een hoger plan 

gebracht. We zien de toekomst, met 

nog complexere vragen en nauwere 

toleranties en miniaturisatie, met 

vertrouwen tegemoet.” •

Nieuwe freesmachine 
voor de instrumentmakerij

Wessel Zwart aan het werk 

met de nieuwe freesmachine. 
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Normaal gesproken bepalen atomen en molecu-

len de eigenschappen van de materialen die ze 

vormen. Dat ligt anders bij door de mens ont-

worpen metamaterialen. "Bij metamaterialen 

bepaalt de ruimtelijke structuur het gedrag van 

het materiaal", vertelt Martin van Hecke. "Zo 

zorgt een gaatjespatroon in een plak materiaal 

ervoor dat bijvoorbeeld de elasticiteit compleet 

anders is dan bij hetzelfde materiaal zonder 

gaatjes. We wilden dit fenomeen ook onderzoe-

ken voor een driedimensionaal gaatjespatroon."

3D-puzzel
Van Hecke en zijn collega's ontwikkelden een 

kubusvormig, flexibel bouwsteentje met een 

gat erin. Druk je op zo'n blokje, dan deuken 

sommige zijden van de kubus in, terwijl andere 

juist opbollen. Door meerdere van zulke bouw-

steentjes te stapelen, kunnen de onderzoekers 

driedimensionale structuren maken, met 

gaatjes binnenin. Van Hecke: "De oriëntatie van 

de blokjes in het uiteindelijke metamateriaal 

is van belang. Onder druk moeten alle holle 

en bolle zijden precies in elkaar passen. De 

meeste stapelingen zijn 'gefrustreerd': ergens 

binnenin komen een paar holle of bolle zijden 

elkaar tegen. Maar er blijkt ook een groot aantal 

passende oplossingen te zijn voor deze driedi-

mensionale puzzel."

Patronen
Van Heckes collega's aan de Universiteit van 

Tel Aviv rekenden het aantal mogelijke, niet-

gefrustreerde stapelingen door voor verschil-

lende kubussen van bouwblokjes. "Voor een 

kubus van 14x14x14 bouwstenen is dat een getal 

van maar liefst vijfenzestig cijfers", vertelt Van 

Hecke. "Voor elke mogelijke stapeling resulteert 

de vervorming binnenin in een specifiek pa-

troon op de zijden van de kubus. Door het slim 

combineren van bouwstenen kunnen we op die 

zijden elk gewenst patroon laten verschijnen als 

Bouwen met flexibele blokjes
Op een ogenschijnlijk gewone kubus verschijnt onder druk een patroon van hollingen en  

bollingen die samen een gezicht vormen. Onderzoekers uit de Mechanical Metamaterials groep 

van Martin van Hecke hebben een methode ontwikkeld om zulke driedimensionale structuren 

te ontwerpen en te maken met eenvoudige bouwstenen. dit opent de weg naar 'machine- 

materialen' die bijvoorbeeld op een natuurlijke manier aansluiten op het menselijk lichaam, 

voor gebruik in protheses en wearable technology. 

we de kubus indrukken. Verrassend genoeg kan 

zo’n kubus ook patronen analyseren. Als we hem 

tegen een patroon van hollingen en bollingen aan 

drukken, meten we een kracht die afhankelijk is 

van het patroon." 

Machinematerialen
Hoewel Van Heckes onderzoek fundamenteel is, 

liggen toepassingen om de hoek. "Dit soort pro-

grammeerbare 'machinematerialen' zouden goed 

bruikbaar zijn in bijvoorbeeld prothesen of draag-

bare technologie, waarbij nauwe aansluiting op 

het lichaam van belang is", aldus Van Hecke. "Als 

we de bouwstenen ingewikkelder kunnen maken, 

of van andere materialen, zijn de mogelijkheden 

helemaal eindeloos." 

Het onderzoek werd gedaan in samenwerking 

met de Universiteit Leiden en de Universiteit  

van Tel Aviv. De onderzoekers publiceerden hun  

vinding op 28 juli in een artikel in Nature. •

Referentie: 
Corentin Coulais, Eial Teomy, Koen de Reus, Yair Shokef  

and Martin van Hecke

Combinatorial Design of Textured Mechanical Metamaterials

Nature, 535, 529-532 (2016), DOI:10.1038/nature18960

HIGHLIGHT

Om te illustreren dat ze elk patroon aan de oppervlakte 

van een kubus kunnen laten verschijnen, ontwierpen de 

onderzoekers een kubus van 10x10x10 blokjes waarop 

onder druk een smiley verschijnt.
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Materialen: Made in Holland
Het onderzoek van AMOLF draagt bij aan de Materialen-route van de 
Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Steeds meer 'materialen op maat' 
worden ontwikkeld: materialen die, net als software, door program-
mering de gewenste eigenschappen krijgen. 3D-printen en design spelen 
daarbij een cruciale rol, en de 'smiley kubus' is een eerste stap in deze 
richting. Om dergelijke slimme materialen in de toekomst op grote schaal 
te maken en te gebruiken, is nog veel fundamenteel onderzoek nodig.

Tekst: bauke Vermaas
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HIGH ImpacT papERS

Toppublicaties amolf juli - december 2016

NATUre
Alternative modes of client binding  
enable functional plasticity of Hsp70
A. Mashaghi, S. bezrukavnikov,  
d.P. Minde, A.S. Wentink, r. Kityk,  
b. Zachmann-brand, M.P. Mayer,  
G. Kramer, b. bukau en S.J. Tans
Nanoschaal manipulatie van enkele 
moleculen laat zien dat de chaperonne 
Hsp70 andere eiwitten kan stabiliseren.

Combinatorial design of textured mechanical 
metamaterials
c. coulais, e. Teomy, K. de reus, Y. Shokef 
en M. van Hecke
Deze nieuwe methode om driedimensionale 
structuren te ontwerpen en te maken met 
eenvoudige bouwstenen opent de weg naar 
programmeerbare ‘machinematerialen’. 

cHeMIcAL reVIeWS
Water-mediated ion pairing: occurrence  
and relevance
N.F.A. van der Vegt, K. Haldrup, S. roke, 
J. Zheng, M. Lund en H.J. bakker
Positieve en negatieve ionen vormen  
gebonden ion-paren in water en dit speelt 
een belangrijke rol in (bio)chemische  
processen.

Protons and hydroxide ions in aqueous 
systems
N. Agmon, H.J. bakker, r.K. campen, 
r.H. Henchman, P. Pohl, S. roke en  
A. Hassanali
Protonen en hydroxide ionen vormen 
speciale complexen met water moleculen 
wat belangrijk is voor het transport en de 
reactiviteit van deze ionen.

NATUre NANOTecHNOLOGY
Quantifying losses and thermodynamic limits 
in nanophotonic solar cells
S. Mann, S.Z. Oener, A. cavalli, 
J.e.M. Haverkort, e.P.A.M. bakkers 
en e.c. Garnett
Met deze nieuwe theorie en experimentele 
methode wordt voor het eerst in detail  
getoond hoe een nanozonnecel werkt.

NANO LeTTerS
Metal-insulator-semiconductor nanowire 
network solar cells 
S.Z. Oener, J. van de Groep, b. Macco, 
P.c.P. bronsveld, W.M.M. Kessels,  
A. Polman en e.c. Garnett
Netwerken van metalen nanodraden
vormen op silicium zowel een zonnecel 
als een transparant contact.

Boosting solar cell photovoltage via  
nanophotonic engineering
Y. cui, d. van dam, S.A. Mann,  
N.J.J. van Hoof, P.J. van Veldhoven, 
e.c. Garnett, e.P.A.M. bakkers en 
J.e.M. Haverkort
Nanostructuren kunnen het rendement 
van zonnecellen verhogen en zorgen 
dat er minder materiaal nodig is. 

AcS NANO
Opportunities and limitations for 
nanophotonic structures to exceed the 
Shockley-Queisser limit
S. Mann, r.r. Grote, r.M. Osgood, 
A. Alù en e.c. Garnett
Nanotechnologie kan zonnecellen 
efficiënter maken door gerichte emissie 
van licht.

AcS PHOTONIcS
Harmonics generation by surface plasmon 
polaritons on single nanowires
A. de Hoogh, A. Opheij, M. Wulf, 
N. rotenberg en L. Kuipers
Grote lokale velden van licht gevangen 
op gouden nanodraadjes leiden tot 
het ontstaan van nieuwe kleuren: 
infrarood wordt rood en 
groen.

NATUre cOMMUNIcATIONS
Long-term time-lapse microscopy of  
C. elegans post-embryonic development
N. Gritti, S. Kienle, O. Filina en  
J.S. van Zon

Een nieuwe microscopietechniek om live  
de ontwikkeling van de cellen van de worm 
C. elegans te volgen, in een groeiend, etend 
en bewegend organisme.

Nonreciprocity and magnetic-free isolation 
based on optomechanical interactions
F. ruesink, M.A. Miri, A. Alù en  
e. Verhagen
De interactie tussen licht en een mecha- 
nische resonator zorgt ervoor dat licht  
maar een kant op kan bewegen. 

cHeMISTrY OF MATerIALS
Carrier diffusion lengths in hybrid 
Perovskites: processing, composition, 
aging and surface passivation effects
G.W.P. Adhyaksa, L.W. Veldhuizen, 
Y. Kuang, S. brittman, r.e.I. Schropp 
en e.c. Garnett
Onderzoekers hebben gemeten hoe ver  
elektronen kunnen reizen in dunne  
films van perovskiet.

JOUrNAL OF PHYSIcAL  
cHeMISTrY LeTTerS
Self-assembly and conformational changes of 
hydrophobin classes at the air−water interface 
K. Meister, A. bäumer, G.r. Szilvay, 
A. Paananen en H.J. bakker
Niet-lineaire oppervlaktegevoelige spectro-
scopie laat zien hoe hydrophobine eiwitten 
zich gedragen aan het wateroppervlak.

Dynamics of the hydration water of antifreeze 
glycoproteins
c.c. M. Groot, K. Meister, A.L. deVries, en  
H.J. bakker
De reoriëntatiedynamica van watermolecu-
len rondom antivriesglycoproteïnen geeft 
inzicht in hoe deze unieke eiwitten zich 
binden aan ijs.

JOUrNAL OF MATerIALS 
cHeMISTrY
Engineering the kinetic and interfacial energe-
tics of Ni/Ni-Mo catalyzed amorphous silicon 
carbide photocathodes in alkaline media
I.A. digdaya, P. Perez rodriguez, 
M. Ming, G.W.P. Adhyaksa, e.c. Garnett, 
A.H.M. Smets en W. A. Smith
De ontwikkeling van betere katalysatoren 
om zonnebrandstoffen te maken. 

PHYSIcAL reVIeW LeTTerS
Tensile instability in a thick elastic body
J.T.b. Overvelde, d.M.J. dykstra, r. de rooij, 
J. Weaver en K. bertoldi
Voor het eerst is experimenteel aangetoond dat 
met de juiste trekkracht een kubus van elastisch 
materiaal verandert in een dunne, vlakke plaat.

The Drexhage experiment for sound
L. Langguth, r. Fleury, A. Alù en  
A.F. Koenderink
Een practicumproef met geluidsgolven  
illustreert Drexhages experiment: hoe lang  
een Chinese gong die voor een betonnen muur 
staat rondzingt, en op welke toonhoogte, is 
analoog aan het effect dat een spiegel heeft 
op de kleur en de vervalsnelheid van een enkel 
fluorescent molecuul.

Spatial distribution of phase singularities in 
optical random vector waves
L. de Angelis, F. Alpeggiani, A. di Falco  
en L. Kuipers
De verdeling van de optische vortices in wan- 
ordelijke lichtgolven wordt sterk beïnvloed  
door het feit dat licht een vector is.

Criticality in vibrated frictional flows at a finite 
strain rate
G. Wortel, O. dauchot, en M. van Hecke
Zwak gevibreerde granulaire stromingen 
vertonen een nieuw kritisch punt, waarin 
net als in magneten en supergeleiders de 
fluctuaties oneindig groot worden.

Porosity governs normal stresses in polymer gels
H.c.G. de Gagny, b.e. Vos, M. Vahabi, 
N.A. Kurniawan, M. doi, G.H. Koenderink, 
F.c. MacKintosh en d. bonn 

Een nieuwe theorie verklaart waarom biologische 
gels krimpen terwijl synthetische gels uitzetten 
als er zijwaarts kracht op wordt uitgeoefend. •
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Bij mens en dier staat de periode na de geboorte in  

het teken van groei en ontwikkeling. Hoe dit proces 

zich manifesteert in de cellen van een organisme  

bleef echter tot nu toe verborgen. Met de nieuwe 

techniek komt dit proces in beeld: het is nu mogelijk 

is om op het niveau van individuele cellen én tijdens 

de hele ontwikkeling van larve tot volwassen dier de 

celontwikkeling te volgen. 

Hoe maak je een film van de ontwikkeling van larve 
tot worm?
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe microscopie-

techniek is de ‘time-lapse’ film, waarbij effecten die 

traag verlopen versneld in beeld komen. Groepsleider 

Van Zon vertelt: “Bij het gebruik van ‘time-lapse’ voor 

het bestuderen van de post-embryonale ontwikkeling 

is de beweeglijkheid van organismen de uitdaging. Het 

is voor ons lastig om ze in dit ontwikkelstadium op de 

juiste plek onder de microscoop te houden.” De worm 

C. elegans bood uitkomst. Het diertje is klein en groeit 

bovendien in slechts twee dagen van larve tot volwas-

sen worm. Van Zon en zijn team plaatsten C. elegans 

larven in microkamertjes ter grootte van de doorsnede 

van een haar, zodat ze zich binnen het blikveld van 

de microscoop ontwikkelden tot volwassen worm. 

Met een microscoop met een zeer korte sluitertijd 

(1-10 milliseconde) maakten de onderzoekers scherpe 

afbeeldingen, zelfs als de larven snel bewogen. Het 

resultaat is een ‘time-lapse’ film van de ontwikkeling 

van een pasgeboren larve van honderd micrometer  

tot een één millimeter lange volwassen worm. 

Beter zicht op biologische klok van ontwikkelings- 
processen
Met deze nieuwe microscopietechniek is het nu moge-

lijk meer te weten te komen over post-embryonale ont-

wikkeling, ook van mensen. Bijvoorbeeld over de nog 

onbeantwoorde vraag hoe het lichaam precies weet 

wanneer belangrijke veranderingen, zoals het wis-

selen van het melkgebit, zich moeten voltrekken. Over 

de 'biologische klok' die dit precieze moment bepaalt 

is nog weinig bekend. Net als bij de mens verloopt de 

ontwikkeling van de worm C. elegans ook volgens een 

bepaald ritme. De onderzoekers zagen hoe sommige 

eiwitten, die voor het experiment fluorescent waren 

gemaakt, iedere tien uur in de larven werden geprodu-

ceerd. Een biologische klok stuurt deze eiwitproductie, 

die voor het eerst op film is vastgelegd. 

De rol van de omgeving op de ontwikkeling
Nu het mogelijk is om ontwikkeling op het niveau van 

individuele cellen te volgen in een groeiend en bewegend 

organisme komt de volgende stap in beeld. Van Zon wil de 

‘time-lapse’ microscopietechniek gebruiken om te begrijpen 

hoe omgevingsfactoren zoals dieet de ontwikkelingsklok 

van C. elegans beïnvloeden. “Net als bij de mens bepalen 

signaaleiwitten, zoals bijvoorbeeld insuline, deze wissel- 

werking,” vertelt Van Zon. “Daar willen we meer over  

weten en deze techniek biedt daarvoor veel perspectief!” •

de ontwikkeling van larve tot  volwassen worm live volgen

a    Een C. elegans worm groeit in een microkamertje. De worm licht groen 

op als het eiwit MLT-10 op dat moment wordt aangemaakt. Dit eiwit 

maakt deel uit van de biologische klok die het ritme van zijn ontwik-

keling bepaalt. De aangegeven tijd is het aantal uren sinds de larve uit 

het eitje is gekomen. 

b    Metingen van de MLT-10 productie als functie van de tijd voor vijftien 

verschillende wormen. De zwarte curve hoort bij de worm in het 

eerste beeld (a). Het ontwikkelingsritme varieert van worm tot worm, 

waardoor sommige wormen eerder volwassen zijn dan andere. Deze 

variatie wordt pas zichtbaar als individuele wormen tijdens hun hele 

ontwikkeling gevolgd kunnen worden.

Referentie
Nicola Gritti, Simone Kienle, Olga Filina en  

Jeroen Sebastiaan van Zon, 

Long-term time-lapse microscopy of C. elegans post-embryonic 

development, Nature Communications 7, 12500 (2016) 

DOI 0.1038/NCOMMS12500
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Uren na de geboorte

              De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
Het C. elegans onderzoek in de groep van Jeroen van Zon draagt bij aan de route: de oorsprong van het leven – op aarde en in het 
heelal. Deze route brengt een breed scala aan wetenschapsdisciplines bijeen om grensoverschrijdend onderzoek naar fundamentele 
levensvragen mogelijk te maken. Een van deze vragen is: “Hoe ontwikkelt een bevruchte eicel zich tot een complex organisme met 
verschillende gespecialiseerde weefsels en organen?” Het onderzoek van Van Zon maakt het voor het eerst mogelijk dit hele proces, 
van embryo tot volwassen organisme, op het niveau van enkele cellen te volgen. 

Jeroen van Zon en onderzoekers in zijn groep ontwikkelden een microscopietechniek 

waarmee ze voor het eerst live de ontwikkeling van de cellen van de worm C. elegans 

kunnen volgen, dus in een groeiend, etend en bewegend organisme. Een volgende stap is 

zicht krijgen op de invloed van omgevingsfactoren op de ontwikkeling. De onderzoekers 

publiceerden hun bevindingen op 25 augustus in Nature Communications.

HIGHLIGHT



Op 1 oktober vond de jaarlijkse Open Dag op het Amsterdam Science Park plaats. Ook dit jaar kreeg AMOLF weer veel bezoekers die hun weg 
vonden naar de open labs, demonstraties en de kinderactiviteiten. Nieuw waren de workshops voor volwassenen: ‘materialen vouwen’ en 
‘maak je eigen zonneceltelefoonoplader’. 

Daarnaast bouwden onderzoekers en technici twee nieuwe demonstraties:

OpeN Dag

< De ontwerpafdeling van AMOLF ontwikkelde 

het ‘Schlieren Experiment’. Deze demonstratie 

maakt dichtheidsverschillen zichtbaar met 

behulp van de breking van licht. Een verschil 

in dichtheid kan komen door bijvoorbeeld de 

warmte van een menselijk lichaam op de lucht 

in de nabije omgeving. Maar ook een kaarsvlam 

zorgde voor spectaculaire visuele beelden 

tijdens het Schlieren experiment. 

 < Met knikkers die hun weg naar beneden 

vinden langs een patroon van spijkers maakten 

onderzoekers duidelijk hoe patroonvorming 

plaatsvindt en welke voorspellingen je kunt 

doen voor enkele knikkers of een verzameling. 

Telkens was de vraag in deze ‘Galton Board’ de-

monstratie: gaat de knikker links- of rechtsom? 

Een verzameling knikkers bleek uiteindelijk 

grofweg hetzelfde patroon te vormen. •
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Fysica met een Chinese gong
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De Chinese gong waarmee Lutz Langguth het Drexhage experiment uitvoerde. 

In de jaren 60 ontdekten wetenschappers die fluorescente 

moleculen bestudeerden, dat een spiegel de vervaltijd van 

een lichtbron kan verlengen en verkorten, en het spectrum 

kan verschuiven. Dit is bekend geworden als Drexhages ex-

periment. Vandaag de dag worden zulke interacties tussen 

een lichtbron en zijn omgeving bestudeerd op het niveau 

van enkele fluorescente moleculen. Met Drexhages experi-

ment kun je meten hoe efficiënt een molecuul zijn enkele 

fotonen uitzendt. Tegelijk staat het experiment beschreven 

in elk tekstboek over quantum-elektrodynamica omdat het 

iets heel ongrijpbaars laat zien: immers, hoe kan een mole-

cuul weten dat het voor een spiegel staat, nog voordat het 

zijn licht uitgezonden heeft?

Lutz Langguth, oud-promovendus uit de groep van Femius 

Koenderink, voerde een variant uit van het Drexhage-expe-

riment met een geluidsbron, een simpele Chinese gong. Hij 

ontdekte dat een nabijgelegen betonnen muur de frequentie 

en vervaltijd van de galm van een gong op eenzelfde manier 

verandert als bij de fluorescente moleculen gebeurde. De 

spiegelende betonnen muur veranderde de akoestiek van de 

gong niet hoorbaar, maar wel meetbaar met eenvoudige ge-

luidsopnameapparatuur en een laptop. Geluidswetenschap-

pers voorspelden dit Drexhage-effect bij een geluidsbron al 

wel, maar hebben het nog niet eerder gemeten.

Het experiment kostte slechts 520 euro en leverde een pu-

blicatie in Physical Review Letters op. Het experiment van 

Langguth leent zich er goed voor om het Drexhage-effect op 

een eenvoudige manier uit te leggen. •

Drexhage’s Experiment for Sound, Lutz Langguth,  

Romain Fleury, Andrea Alù, en A. Femius Koenderink,  

Phys. Rev. Lett. 116, 224301 

Medewerkers en bezoekers van AMOLF 

zal het niet zijn ontgaan. Grote hoe-

veelheden zand en zware graaf- 

machines in plaats van een parkeer-

plaats voor de deur. De bouwwerk-

zaamheden leveren overlast op, maar 

zijn ook een investering in de toe-

komst. Die toekomst heeft alles te ma-

ken met de bouw van Matrix VII achter 

het AMOLF-gebouw, op de plek van de 

huidige parkeerplaats en fietsenstal-

ling. ARCNL is een van de toekomstige 

huurders in het Matrix VII-gebouw, dat 

naar verwachting medio 2018 klaar is. 

Maar waarom graven rondom het 

AMOLF-gebouw? Dit heeft te maken 

met de warmte- en koude opslag 

(WKO) die AMOLF gebruikt voor de 

klimaatbeheersing en de koeling van 

experimenten. De huidige warme  

bron van dit systeem bevindt zich op 

180 meter diepte, precies onder de 

locatie van het toekomstige Matrix VII- 

gebouw. De warme bron moet dus 

verhuizen. Bovendien zocht Matrix In-

novation Center voor Matrix VII een lo-

catie voor een vergelijkbaar duurzaam 

systeem. Een samenwerking lag voor 

de hand, zodat er nu gewerkt wordt 

aan een WKO-systeem dat meerdere 

gebouwen kan bedienen. 

De werkzaamheden verlopen voor-

spoedig. Inmiddels is de nieuwe koude 

bron voor het WKO-systeem geboord 

tussen het AMOLF-gebouw en de toe-

gangspoort naar het Amsterdam  

Science Park. Voor de warme bron 

wordt wegens ruimtegebrek uitgewe-

ken naar een locatie buiten de poort: 

tegenover AMOLF, tussen de studen-

tenwoningen aan de Carolina MacGil-

lavrylaan. 

In februari 2017 zal AMOLF het  

nieuwe systeem in gebruik nemen.  

Als Matrix VII klaar is in 2018 zullen  

de twee gebouwen samen waar-

schijnlijk een overschot aan warmte 

produceren. Het bouwteam onderzoekt 

of ze hiermee appartementen aan 

de Carolina MacGillavrylaan kunnen 

verwarmen. •
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Nanozonnecellen
Over de werking van zonnecellen 

gebaseerd op nanotechnologie was 

tot nu toe weinig bekend. Deze 

nanozonnecellen gedragen zich 

volgens andere wetten dan de grote 

zonnecellen op ons dak, en laten zich 

door hun geringe afmeting ook lastig 

onderzoeken. Ze zijn zo klein dat door-

sneeapparatuur om metingen te doen 

onbruikbaar is. Promovendus Sander 

Mann legt uit: “We willen bijvoorbeeld 

weten hoeveel stroom er uit de zon-

necel komt als je er met rood of blauw 

licht op schijnt. Iedere keer dat een 

onderzoeker zo'n meting deed bij de 

nanozonnecellen kwam er veel meer 

stroom uit dan je volgens theorieën 

voor macroscopische zonnecellen zou 

verwachten.” 

Grote schaduw door golven
“Als een structuur zo klein wordt als 

de golflengte van licht, dan gaat het 

licht dat op de structuur valt zich op 

een heel andere manier gedragen”, 

legt Mann uit. “Wij zijn gewend aan 

licht als een straal, maar op de nano-

schaal gedraagt het zich als een golf.” 

Het gevolg is dat nanozonnecellen in 

vergelijking met doorsnee zonnecellen 

veel meer licht kunnen absorberen dan 

je op basis van hun afmetingen zou 

verwachten, en ze krijgen een schaduw 

die zelfs veel groter is dan hun op-

pervlak. “Dat verklaart ook waarom er 

meer stroom uit zo'n zonnecel komt”, 

zegt Mann. In hun artikel combineren 

de wetenschappers een theorie over 

de golfachtige optische natuur van de 

zonnecel met de bestaande theorieën 

over de elektronische werking van een 

zonnecel. 

Experimenten met nanozonnecellen 
De theorie is getest op een zonnecel van 

een enkele nanodraad. Het oppervlak 

daarvan is zo klein dat er bijna een 

miljard nanodraden op een postzegel 

passen. Om van deze enkele nano-

draad de absorptie te kunnen meten 

hebben de onderzoekers een nieuwe 

experimentele techniek ontwikkeld. 

“Absorptiemetingen op nanostructuren 

lukten voorheen niet omdat die structu-

ren niet alleen veel licht absorberen, ze 

verstrooien ook veel licht, in bijna alle 

richtingen”, legt Mann uit. “Met behulp 

van een zogeheten 'integrerende bol' 

om het monster heen kunnen we nu 

ook dat verstrooide licht detecteren, en 

daardoor weten we precies hoeveel licht 

de nanozonnecel geabsorbeerd heeft.” 

Deze nieuwe informatie vormt de basis 

voor inzichten in de kwaliteit van de 

nanozonnecel, en ook over hoe hij in de 

toekomst verbeterd kan worden. •

Referentie 
S.A. Mann, S.Z. Oener, A. Cavalli, J.E.M. Haverkort, E.P.A.M. Bakkers, en E.C. Garnett,  

Quantifying losses and thermodynamic limits in nanophotonic solar cells, Nature Nanotechnology, 2016.

DOI: 10.1038/nnano.2016.162

          energietransitie
Het zonnecelonderzoek van AMOLF 
draagt bij aan de Energietransitie-route 
van de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA). Deze route brengt partijen  
bijeen om samen te werken aan een 
duurzame en zekere energievoorzie-
ning. Om de mondiale temperatuur- 
stijging ruim onder de twee graden  
Celsius te houden zijn maatregelen 
nodig.  
Nanozonnecellen kunnen een bijdrage 
leveren aan een duurzame samen- 
leving, maar om de stap richting toe-
passing in zonnepanelen te nemen is 
eerst meer kennis nodig. 

t  LAATSTE NIEUWS
Dit onderzoek maakt deel uit van het 
proefschrift Quantifying limits and losses 
in nanoscale photovoltaics van promoven-
dus Sander Mann. Hij promoveerde op  
6 december cum laude aan de Universiteit 
van Amsterdam. Mann is de eerste pro-
movendus van groepsleider Erik Garnett.

In detail laten zien hoe een nanozonnecel werkt. Vanwege het kleine formaat van de  
zonnecellen was dit tot nu toe een probleem. Onderzoekers uit de groep van erik Garnett 
kregen het als eersten voor elkaar: ze ontwikkelden samen met onderzoekers van de 
Technische Universiteit eindhoven een nieuwe theorie en experimentele methode. Hiermee 
komt de toepassing van nanotechnologie in duurzame energievoorziening dichterbij. de 
onderzoekers publiceerden hun resultaten op 12 september 2016 in Nature Nanotechnology.

Nanozonnecellen absorberen veel meer licht

De nanodraad zonnecel (links) heeft slechts een grootte van 0.4 x 10 micrometer (miljoenste van 

een meter). Om precies te kunnen meten hoeveel licht deze zonnecel absorbeert is een opstelling 

nodig die het licht dat de nanodraad niet absorbeert, volledig detecteert. Dit gebeurt met de door 

de onderzoekers ontwikkelde nieuwe techniek, via een ‘integrerende bol’. Op de figuur rechts is  

de bol maar voor de helft te zien.

Negatieve elektrode

Positieve elektrode

Nanodraad

5 micometer

HIGHLIGHT
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          Pieter Zeeman  

Scriptieprijs voor  

Annemarie Berkhout

Annemarie Berkhout kreeg de 

Pieter Zeeman Scriptieprijs voor 

de beste natuurkundescriptie 

aan de Universiteit van Amster-

dam. Deze tweejaarlijkse prijs 

van 2500 euro werd op 24 no-

vember uitgereikt door de Stich-

ting Pieter Zeeman-fonds op de 

Pontes Pieter Zeemanschool in 

Zierikzee, de opvolger van de 

HBS waar Zeeman zijn opleiding 

kreeg. Berkhouts scriptie Silver 

Nanocubes as Building Blocks for a 

Transparent Conductive Network 

werd als beste gekozen uit 150 

scripties. Berkhout deed haar 

masterstage in de groep van Erik 

Garnett en is nu promovendus 

in de groep van Femius Koen-

derink.

Foto: Annemarie Berkhout en Ben van 

Linden van den Heuvell, voorzitter van de 

Stichting Pieter Zeeman-fonds. 

eervolle vermelding voor            

          Said Rodriguez 

Oud-promovendus Said Rodriguez ontving 

een eervolle vermelding bij de uitreiking 

van de Christiaan Huygens Wetenschaps-

prijs 2016 voor het onderzoek waarop hij 

in 2015 promoveerde: Coupling light and 

matter in metallic nanoparticle arrays. De 

Christiaan Huygens wetenschapsprijs 

wordt jaarlijks toegekend aan een onder-

zoeker die een vernieuwende bijdrage aan 

de wetenschap heeft geleverd. Rodriguez 

was een van de drie finalisten.

Rodriguez promoveerde in de AMOLF- 

Philips groep van Jaime Gómez Rivas en 

werkt nu als Marie Curie Individual Fellow 

bij het Centre de Nanosciences et de  

Nanotechnologies in Frankrijk.

Dr. Jet Bussemaker, minister van OCW, met (v.l.n.r.) 

prijswinnaar dr. Bernard van Heck, dr. Said Rodriguez 

en dr. Stefan Gadatsch (beiden ontvanger van een 

eervolle vermelding) en ir. Marjan van Loon, voorzitter 

van de stichting Christiaan Huygensprijs. 

             Rick Leijssen ontvangt prijs in emil Wolf  

Outstanding Student Paper competition

Promovendus Rick Leijssen (Photonic Forces groep van Ewold Verhagen) was een  

van de zeven winnaars van de Emil Wolf Outstanding Student Paper Competition.  

Hij ontving de prijs voor zijn presentatie dit najaar tijdens de door de Optical  

Society (OSA) georganiseerde Frontiers in Optics conferentie in Rochester (VS).  

In totaal gaven meer dan 1000 onderzoekers een presentatie waarvan 22 finalisten  

werden gekozen in 7 categorieën. Leijssen ontving de prijs voor zijn presentatie  

over: Nonlinear optomechanical measurement in sliced photonic crystal nanobeams. 

rubicon beurs voor Jorik van de Groep

Jorik van de Groep, oud-promovendus in de Photonic Materials groep van 

Albert Polman, heeft een NWO Rubiconbeurs ontvangen. Hij gaat daarmee 

de komende twee jaar onderzoek doen bij het Gabelle Laboratory for  

Advanced Materials van Stanford University.

Het programma Rubicon is be-

doeld om veelbelovende, recent 

gepromoveerde onderzoekers 

de mogelijkheid te geven inter-

nationale onderzoekservaring 

op te doen. Het opdoen van 

buitenlandervaring wordt gezien 

als een belangrijke stap in een 

wetenschappelijke carrière.

De kleur van de zon veranderen
Zonlicht bestaat uit vele kleuren, 

terwijl een zonnepaneel optimaal 

werkt voor slechts één kleur. Van 

de Groep gaat een oppervlakte-

coating ontwerpen die zonlicht 

omvormt tot één kleur, waar- 

door het rendement van een  

zonnepaneel omhoog kan gaan.
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Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde voor Anne Meeussen

Groepsfoto van alle finalisten en ontvangers van een travel grant.  

Leijssen is de 4e persoon van links op de onderste rij.
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Op 28 november ontving Anne Meeussen, promovendus in de Mechanical Metamaterials groep van 

Martin van Hecke, de Shell Afstudeerprijs voor Natuurkunde van de Koninklijke Maatschappij der  

Wetenschappen. Meeussen wint deze prijs voor haar afstudeeronderzoek naar het ontwerpen van 

nieuwe materialen die geprogrammeerd gedrag kunnen vertonen. Voor dit fundamentele onder- 

zoek wist ze onderzoeksvraagstukken uit de wiskunde, quantummechanica, klassieke mechanica  

en materiaalkunde uitstekend met elkaar te verbinden. Meeussen studeerde af aan de Universiteit  

Leiden in de groep van Vincenzo Vitelli. Fo
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CHAPERONE-MEDIATED PROTEIN FOLDING 

AT THE NANOSCALE

Fatemeh Moayed, 

Technische Universiteit Delft 

THE COOL STATE OF WATER. 

INFRARED INSIGHTS INTO ICE

Wilbert Smit,  

Universiteit van Amsterdam

QUANTIFyING LIMITS AND LOSSES 

IN NANOSCALE PHOTOVOLTAICS

Sander Mann, 

Universiteit van Amsterdam

INTERFACES IN NANOSCALE  

PHOTOVOLTAICS

Sebastian Oener, 

Universiteit van Amsterdam

OPTICAL SINGULARITIES AND NONLINEAR EFFECTS 

NEAR PLASMONIC NANOSTRUCTURES

Anouk de Hoogh, 

Technische Universiteit Delft

IN-DEPTH STUDy OF THE SURFACE  

OF WATER

Simona Strazdaite, 

Universiteit van Amsterdam
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