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Er kan veel gebeuren in een half jaar en deze volle 

AMOLF NEWS bewijst dat! We zijn druk bezig ge-

weest met het afronden van ons nieuwe Strategisch 

Plan voor de komende zes jaar en het schrijven van 

een zelf-evaluatie over de afgelopen zes jaar. Beide 

documenten vormen belangrijke input voor onze 

instituutsevaluatie door een internationaal panel, die 

dit najaar zal plaatsvinden. Ook alle andere NWO-

instituten worden nog dit jaar geëvalueerd. 

Binnen NWO gebeurt er op dit moment veel, naast 

het voorbereiden van de instituutsevaluaties wordt er 

hard gewerkt aan de inrichting van de nieuwe NWO-

domeinen en de fusie van alle NWO-instituten in de 

Stichting NWO-I. AMOLF hoort daar sinds 1 januari 

van dit jaar bij, als gevolg van de omvorming van de 

Stichting FOM tot de Stichting NWO-I. Als consequen-

tie van deze verandering zal AMOLF een nieuwe huis-

stijl en een nieuw logo krijgen, dat zult u binnenkort 

gaan zien!

Met al deze organisatorische activiteit zou je haast 

vergeten dat we toch vooral onderzoek doen. Gelukkig 

zijn ook daar heel veel prachtige resultaten behaald. 

Deze NEWS bevat een overzicht van de voornaamste 

publicaties van het afgelopen halfjaar en een paar 

uitgebreide artikelen over hoogtepunten uit het on-

derzoek. Bijzonder trots ben ik op onze groepsleiders 

Jeroen van Zon, Erik Garnett en Ewold Verhagen. Zij 

hebben het alle drie uitstekend gedaan in hun tenure 

track en hebben zich daarmee een vaste aanstelling 

als wetenschappelijk groepsleider op AMOLF verwor-

ven. In november verwelkomen we binnen ons onder-

zoeksthema Nanophotonics een nieuwe tenure track 

groepsleider. Said Rodriguez zal dit najaar een nieuwe 

groep gaan opzetten, genaamd Interacting Photons. In 

de volgende NEWS zult u daar meer over horen.  

Heel bijzonder was de reünie voor oud-medewerkers 

van 9 juni. Het was geweldig om zoveel voormalige 

collega’s te zien en te spreken. Het was heel mooi om 

te merken dat AMOLF voor veel mensen nog steeds 

een bijzondere plek in hun hart heeft. 

Ik wens u veel leesplezier en een hele fijne zomer!

Huib Bakker

Directeur AMOLF

Voorwoord
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amolf in het kort  
AMOLF is één van de onderzoeksinstituten van de 

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onder-

zoek Instituten. NWO-I is een zelfstandige stich-

ting, behorende bij de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

AMOLF richt zich op het initiëren en uitvoeren 

van toonaangevend fundamenteel onderzoek 

aan de fysica van natuurlijke en niet-natuurlijke 

complexe materialen en het maken van nieuwe 

functionele materialen, in samenwerking met uni-

versiteiten en industrie. Deze kennis draagt bij aan 

het oplossen van maatschappelijke vraagstukken 

op het gebied van energie, groene ICT en gezond-

heidszorg.

Op AMOLF werken circa 130 wetenschappers in  

16 onderzoeksgroepen. Daarnaast kent het insti-

tuut 70 medewerkers in technische en administra-

tieve ondersteunende afdelingen. Het instituut is 

gevestigd in het Amsterdam Science Park. • 
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AMOLF-groepsleider Bruno Ehrler heeft een NWO 

Vidi-beurs van 800.000 euro ontvangen, waarmee 

hij onderzoek kan gaan doen naar metaalhalide 

perovskiet, een veelbelovend nieuw materiaal voor 

zonnecellen. 

Ehrler wil de geheimen van dit nieuwe zonnecel-

wondermateriaal ontrafelen. Metaalhalide perovskiet 

is een verrassend materiaal met een zeer hoog zon-

necelrendement. Het vangt licht goed in en vertraagt 

de recombinatie van ladingsdragers, een mecha-

nisme dat leidt tot het verlies van de door het licht 

geëxciteerde elektronen. Materialen die deze twee 

effecten combineren zijn zeldzaam. Ehrler en zijn 

team zijn van plan meer kennis te vergaren over de 

oorsprong van deze eigenschappen en te onderzoe-

ken hoe ze optimaal toe te passen in zonnecellen. 

NWO kende aan 89 onderzoekers een Vidi-financie-

ring toe.

Op pagina 12 leest u meer over dit onderzoek. •

Van Zon, Garnett en Verhagen krijgen vaste aanstelling
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NWO kende in juni een TOP- en vier ECHO-subsidies 

toe aan excellente chemici. De TOP-subsidie van 

780.000 euro is voor AMOLF-groepsleider Sander Tans 

voor zijn voorstel Seeing and sensing Hsp70 and Hsp90 

action. Met de TOP-subsidies versterkt en vernieuwt 

NWO uitdagende onderzoekslijnen van excellente, 

gevestigde onderzoeksgroepen in de chemie.

Eiwitten voor eiwitten
Tans wil in zijn TOP-voorstel een klasse eiwitten 

onderzoeken die andere eiwitten helpen om de 

juiste structuur te vinden en te behouden. Hoe deze 

zogenoemde chaperonne-eiwitten werken was tot 

nu toe moeilijk te bepalen omdat dit proces heel snel 

gaat en op kleine lengteschaal plaatsvindt. Tans gaat 

een nieuwe techniek gebruiken om de werking van 

chaperonne-eiwitten te onderzoeken. Hij kijkt in het  

bijzonder naar drie functies van deze eiwitten:  

het assisteren bij het vouwen, de regulatie van een 

steroïde hormoonreceptor, en het ontrafelen  

van eiwitaggregaten. •
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TOP-subsidie 
voor eiwitten

NWO Vidi voor Bruno Ehrler
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Afgelopen half jaar was voor de drie tenure track groeps-

leiders Jeroen van Zon, Erik Garnett en Ewold Verhagen 

van cruciaal belang: de resultaten van hun jarenlange 

werk op AMOLF werden geëvalueerd. Het oordeel 

was voor alle drie positief. De wetenschappelijke staf, 

het management team en de beleidsadviescommis-

sie spraken zich zeer lovend uit over de resultaten en 

plannen voor de toekomst. Daarmee kon de tijdelijke 

aanstelling worden omgezet in een vaste aanstelling als 

groepsleider. 

Nieuwe groepsleiders bij AMOLF krijgen een tijdelijke 

tenure track aanstelling voor vijfenhalf jaar. Gedurende 

deze periode bouwen ze de onderzoeksgroep op, gehol-

pen door een start-up budget (voor investeringen en 

promovendi) en uitgebreide ondersteuning, waaronder 

de hulp van een groepstechnicus. Elk jaar wordt de 

voortgang van de nieuwe groep bekeken en krijgt  

de tenure track groepsleider advies over hoe hij of zij 

zaken nog beter kan aanpakken. De definitieve evalua-

tieprocedure start na vier jaar, gevolgd door het besluit 

over het wel of niet aanbieden van een vaste aanstel-

ling (tenure).  

AMOLF heeft op dit moment zestien groepsleiders in 

dienst, waarvan vier met een tenure track aanstelling.•

Ewold Verhagen is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar in de nano-optomechanica aan 

de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Verhagen gaat deel uitmaken van de Photonics 

and Semiconductor Nanophysics groep binnen de faculteit Technische Natuurkunde en blijft bij 

AMOLF groepsleider van de groep Photonic Forces. Met deze aanstelling verwachten de TU/e en 

AMOLF de onderzoekssamenwerking verder te versterken. •
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LAATSTE NIEUWS • Nieuwe groepsleider 
Said Rodriguez gaat per  

1 november het Nanophotonics 

thema binnen AMOLF ver- 

sterken als nieuwe tenure track 

groepsleider van de onderzoeks-

groep Interacting Photons.  

Op dit moment is Rodriguez als 

postdoc verbonden aan  

de Universiteit Utrecht. •
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Waarom onder één dak?

Van promovendus tot directeur
Bakker kent AMOLF als geen ander: als 

promovendus (1991), groepsleider, en 

sinds 2003 afdelingshoofd, maakte hij 

alles mee. Na een uitstapje naar Aken 

van drie jaar keerde hij in 1995 definitief 

terug. Wat maakt hem zo honkvast? 

AMOLF heeft nou eenmaal altijd aan-

sprekende onderwerpen, zegt hij. Als 

scheikundestudent aan de VU voelde hij 

zich al aangetrokken door de vastestof-

fysica. “Ik wilde weten waarom iets zich 

gedraagt zoals het dat doet. Niet het 

wat, maar het waarom. Samen met Paul 

Planken (nu ARCNL) heb ik bij Ad Lagen-

dijk tijdens mijn promotie een laserop-

stelling gebouwd om met picoseconde 

infrarood lichtpulsen te bekijken hoe 

energie tussen moleculen werd overge-

dragen. We pasten fysische technieken 

toe om chemisch georiënteerde sys-

temen te bestuderen. Toen ik drie jaar 

later terugkwam als groepsleider was 

de lasertechniek zover voortgeschreden 

dat we een nieuwe opstelling konden 

bouwen waarmee we honderd keer 

kortere infrarood lichtpulsen konden 

maken.” Met deze nieuwe pulsen kon 

Bakker voor het eerst draaibewegingen 

van watermoleculen meten en laten 

zien hoe moleculen waterstofbruggen 

maken en zich groeperen rond een ion. 

“Samen met een groep in Parijs waren 

we echt pioniers. Pas na een aantal 

jaren pikten groepen uit de Verenigde 

Staten het op.”

Ook nu doet de groep van Bakker nog 

veel onderzoek naar complexe syste-

men en water, zoals hoe eiwitten of 

membranen water structureren. Met als 

bekendste voorbeeld het antivrieseiwit, 

een eiwit dat het vriespunt verlaagt als 

het opgelost wordt in water, door zich 

te hechten aan minuscule eiwitkristal-

lietjes. 

Waarom onder één dak? 
In hoeverre kan Bakker zijn liefde voor 

het onderzoek nog kwijt in zijn huidige 

bestaan? Vreet het management niet 

te veel tijd? Bakker: “De verhouding 

INTERVIEW
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Na het vertrek van Vinod Subramaniam in 2015 was Huib Bakker eerst een paar 
maanden interim-directeur. Daarin kon hij mooi de kat uit de boom kijken, en 
ervaren of hij ook nog aan onderzoek toekwam. Dat was zo. Per 1 februari 2016 
werd hij aangesteld als directeur van AMOLF. Nu, ruim een jaar directeurschap 
verder, maakt hij de balans op: er liggen diverse beleidsdocumenten waarvan 
het Strategisch Plan het meest tot de verbeelding spreekt. De koers van AMOLF 
voor de komende vijf jaar is uitgestippeld. ‘Physics of functional complex  
matter’ is de nieuwe ondertitel van het instituut. “Wat hebben we aan elkaar? 
Daarvan moesten we ons bewust worden”, zegt Bakker. 

Tekst: Tekst: Anita van Stel • Foto’s: jan Willem Steenmeijer

Het nieuwe strategisch plan van AMOLF benadrukt de vele kansen  op kruisbestuiving
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Streamer

“Wat hebben we 
aan elkaar? 

Daarvan moesten 
we ons bewust 

worden”



INTERVIEW

tussen directeurstaken en onderzoek 

is nu zeventig – dertig, schat ik, maar 

dat varieert van week tot week. Toen 

ik directeur werd, wist ik al dat er een 

zelfevaluatie en een nieuw strategisch 

plan aan zouden komen. Verder was be-

kend dat FOM en NWO gingen reorgani-

seren. Dat alles betekende meteen ook 

een uitdaging.” ‘AMOLF is een heel goed 

onderzoeksinstituut dat zich kenmerkt 

door uitstekende wetenschappelijke 

output’, oordeelde de buitenwacht. 

Tegelijkertijd kwam uit diverse hoeken 

de kritiek dat het centrale doel van het 

instituut en de samenhang niet duide-

lijk genoeg waren. Met andere woorden, 

‘waarom zitten de verschillende onder-

zoekgroepen onder één dak’? 

Fundamenteel begrip bindend
Bakker en zijn management team gin-

gen met die vraag aan de slag. Bakker: 

“Wat hebben we eigenlijk aan elkaar, 

wat hebben we gemeen?”, legden we de 

collega’s voor. Het leidde tot leuke dis-

cussies. De conclusie is dat er weliswaar 

veel verschillen zijn tussen groepen en 

de vier thema’s, maar dat onze grote 

gemeenschappelijke noemer is dat we 

allen met complexe materie en mate-

rialen bezig zijn, met vaak nieuwe en 

bijzondere functies. De zoektocht naar 

de onderliggende natuurkundige me-

chanismen van deze functies bindt de 

groepen. Kennis van de principes kan 

bijdragen aan het uitvinden van nieuwe 

complexe materialen, waaraan veel 
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behoefte is. Bakker noemt toepassingen 

voor duurzame energie, geavanceerde 

gezondheidssystemen en groene ICT: 

“Als je licht efficiënter in een zonnecel 

kunt invangen heb je minder materiaal 

nodig en kun je ook het rendement 

verhogen.” 

Kennis delen
“Meer dan ooit delen de AMOLF-

onderzoekers hun kennis, sowieso 

tijdens de kleine colloquia op maan-

dagmorgen, maar ook in onverwachtse 

gezamenlijke onderzoeksprojecten”, 

stelt Bakker. Om enthousiast te vervol-

gen: “Een mooi voorbeeld is dat binnen 

de groepen van Sander Tans en Tom 

Shimizu (Living Matter) de vraag be-

stond hoe men tuimelende bacteriën 

met een relatief simpele microscoop 

in drie dimensies zou kunnen volgen. 

De nanofotonica-collega’s lieten zien 

hoe ze de diffractiepatronen, van een 

bacterie die uit focus zwom, konden 

interpreteren in een afstand tot het 

focusvlak. Een ander voorbeeld is dat 

het begrip over het opvouwen van 

eiwitten gebruikt kan worden voor 

het maken van nieuwe artificiële 

materialen. Binnen Soft Robotic Matter 

onderzoekt Bas Overvelde hoe een 

materiaal reageert op een prikkel. Dat 

heeft analogieën met hoe een levend 

organisme reageert.” Bakker legt uit 

dat ook het responsieve gedrag van 

hydrogel, een collageen, inzicht kan 

geven in de mechanische respons van 

metamaterialen. Gijsje Koenderink 

doet binnen het Zwaartekracht thema 

‘Synthetic cell’ onderzoek naar hoe 

een levende cel gemaakt kan worden. 

De onderliggende fysische principes 

zijn toepasbaar bij de productie van 

nieuwe responsieve materialen. De 

kennis van nanofotonica, en specifiek 

het inzicht in hoe licht zich concen-

treert op een heel kleine plaats, draagt 

bij aan het ontwikkelen van een zon-

necel met meer rendement. Bakker: 

“Een belangrijk speerpunt van het on-

derzoek op AMOLF is de ontwikkeling 

van nieuwe meettechnieken, zoals de 

extreem korte lichtpulsen. Je vindt dat 

in alle onderzoeksthema’s terug.” 

AMOLF is een merknaam
De gemeenschappelijke noemer is door-

vertaald in de vier onderzoekthema’s 

van het Strategisch Plan. Het plan staat 

volgens Bakker bol van de kansen en 

ambities. Was het tot stand komen een 

zware bevalling? Bakker: “Het was een 

ingrijpendere operatie dan bij voor-

gaande strategische plannen. We wilden 

de missie juist nu extra goed op orde 

krijgen en ons krachtig profileren. Ook 

omdat we – met het verdwijnen van 

FOM – in de volle wind tussen de NWO-

instituten zijn komen te staan. We zijn 

er een jaar mee bezig geweest, hebben 

alle mogelijkheden verkend. Het is 

moeilijk om alle wensen te vervullen. 

De discussie ging de diepte in; op een 

zeker moment hebben we ons afge-

vraagd of we de naam AMOLF moesten 

opgeven. De meesten waren daar niet 

voor. ‘AMOLF’ is een merknaam en de 

ondertitel geeft nu kort en krachtig 

weer waar we voor staan. We hebben 

bewust tijd genomen om tot een plan 

en nieuw mission statement te komen 

waarbij iedereen zich thuis voelt. En om 

de bewustwording van de onderlinge 

dynamiek en de gezamenlijke kracht tot 

stand te laten komen. Op basis van dit 

plan kan elke groep verder. Het mooie 

van AMOLF is dat iedereen betrokken is 

bij elkaar.” 

Tevreden
Terugkijkend op zijn eerste jaar als 

directeur is Bakker tevreden: “Het 

was een intensieve periode, met veel 

onverwachte en nieuwe zaken. Soms 

is een beetje routine dan best prettig. 

Als directeur ben je een publiek figuur 

en moet je vaak optreden. Daar moest 

ik aan wennen. Ik weet ook dat ik geen 

natural ben in time management. Ge-

lukkig zijn anderen altijd bereid om me 

te helpen.” Waarop hij nog een aantal 

minuten de loftrompet steekt over de 

ondersteuning, de werkplaats, de soft-

ware engineers, de groepsleiders, of met 

andere woorden: heel AMOLF. •

AMOLF tussen 2017 en 2022

het Strategisch Plan

AMOLF heeft als nieuwe on-

dertitel Physics of functional 
complex matter. Het instituut 

richt zich op het initiëren 

en uitvoeren van toon-

aangevend fundamenteel 

onderzoek aan de fysica van 

natuurlijke en niet-natuur-

lijke complexe materialen 

en het maken van nieuwe 

functionele materialen, in 

samenwerking met univer-

siteiten en industrie. Deze 

kennis draagt bij aan het  

oplossen van maatschap-

pelijke vraagstukken op het 

gebied van energie, groene 

ICT en gezondheidszorg. 

Het onderzoeksprogramma 
omvat vier met elkaar  
verbonden thema’s: 
• Nanophotonics

• Nanophotovoltaics

• Designer Matter 

• Living Matter

Om de hoge onderzoeks- 
ambities te onderstrepen  
gaat AMOLF:
• een nieuwe groep opstar-

ten binnen Nanophotonics

• het thema Designer Matter 

uitbreiden

• investeren in vernieuwing 

van de onderzoeksinfra-

structuur

• beleid ontwikkelen om 

onderzoeksdata voor de  

buitenwereld beschikbaar  

te maken. 

AMOLF wil: 
• een optimaal aantrekke-

lijke omgeving bieden voor 

tenure track groepsleiders

• een aanjager zijn voor de 

Nederlandse wetenschap, 

door talent aan te trekken  

en op te leiden en nieuw  

wetenschappelijk instru-

mentarium te ontwikkelen

• nauw samenwerken met 

universiteiten en onder-

zoeksinstituten, nationaal  

en internationaal

• publiek-private partner-

ships initiëren en onder- 

houden

• het aantal vrouwelijke 

groepsleiders laten toe- 

nemen tot 25% in 2022. 

AMOLF
130 wetenschappelijke onderzoekers

70 werknemers voor technische en algemene ondersteuning 

AMOLF is 1 van de 9 wetenschappelijke instituten van NWO 

(Aantal fte)
...waarvan 30%  
in high-impact  
wetenschappelijke 
tijdschriften(=impact 

factor groter of gelijk 

aan die van Physical 

Review Letters)

AMOLF publiceert 
per jaar meer dan 120 artikelen

 16 
wetenschappelijke  

groepsleiders

AMOLF publiceert 
jaarlijks gemiddeld 15 
proefschriften

60 
promovendi

30 
postdocs

35 
technisch

35 
algemeen

24 
o.a. studenten

Aantallen als bekend op 01.01.2017
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NIEUWS

AMOLF neemt 
deel aan HOT 
Op 1 januari 2017 startte een  

nieuw vierjarig Europees Horizon 

2020 programma genaamd Hybrid 

Optomechanical Technologies (HOT). 

AMOLF-groepsleider Ewold Verhagen 

heeft de leiding van het daaronder 

vallende deelprogramma Extreme 

optomechanical interactions at the 

nanoscale. HOT, met een omvang van 

10 miljoen euro, is onderdeel van het 

initiatief van de EU om Future and 

Emerging Technologies te ondersteu-

nen. Het uitvoerende consortium 

bestaat uit 17 Europese kennisin-

stellingen en bedrijven, waaronder 

AMOLF. 

Het programma heeft met het 

acroniem HOT een toepasselijke 

naam: de HOT-wetenschappers gaan 

nieuwe toepassingen onderzoeken 

die voortkomen uit efficiënte omzet-

ting van signalen gedragen door 

elektronen, fotonen (licht) en fono-

nen (mechanische beweging). Dit 

soort ‘hybride’ nanotechnologisch 

onderzoek, dat een aantal discipli-

nes bij elkaar brengt, staat volop in 

de belangstelling bij zowel industrie 

als wetenschappers en is dus met 

recht hot te noemen.

HOT consortium: École Polytechni-

que Fédérale de Lausanne (coordi-

nator), University of Copenhagen, 

University of Camerino, University 

of Cambridge, AMOLF, University of 

Malta, Aalto University, Max Planck 

Institute for the Science of Light, 

University of Konstanz,  

Ghent University, CNRS, Delft  

University of Technology, IST Austria, 

Thales SA, IBM Research GmbH  

(Zurich), Hitachi Europe Ltd,  

STMicroelectronics srl. •

NWO stelt twee miljoen 

euro beschikbaar voor 

een strategisch program-

ma op het gebied van 

zonneceltechnologie, het 

Joint Solar Programme 

III (JSP3). AMOLF-groeps-

leiders Albert Polman en 

Erik Garnett maken deel 

uit van het consortium 

dat het onderzoek uit-

voert. 

Het doel van het JSP3-

programma is om 

fundamentele kennis 

te ontwikkelen voor 

het maken van hybride 

tandem zonnecellen met 

een conversierendement 

van dertig procent of 

meer. JSP3 is een vervolg 

op twee eerdere pro-

gramma’s op het gebied 

van zonnecelonderzoek 

en maakt deel uit van de 

NWO-bijdrage voor de 

topsector Energie 2016-

2017. Het onderzoek bij 

AMOLF zal zich richten 

op het ontwerp van 

slimme nanostructuren 

die de verschillende  

kleuren van het zonlicht 

op een optimale manier 

over de subcellen van 

een zogenaamde tan-

demzonnecel verdelen, 

en vervolgens de door 

het licht gegenereerde 

elektrische ladingsdra-

gers op een efficiënte 

manier verzamelen.

Het consortium bestaat, 

naast AMOLF, uit teams 

van de Technische Uni-

versiteit Delft, de Tech-

nische Universiteit Eind-

hoven en de Universiteit 

van Amsterdam. Daar-

naast doen Energieonder-

zoek Centrum Nederland 

en haar afdeling Sol-

licance mee, en verder de 

bedrijven Shell, Exasun, 

Eternal Sun, Levitech en 

Tempress Systems, door 

de inzet van middelen 

en/of personeel. •

Op 23 juni kwamen zonnecelonderzoekers naar AMOLF voor de 

derde editie van het symposium Light Management in Photovoltaics 

(LMPV). Het symposium bood de ruim honderd deelnemers onder 

andere lezingen van Harry Atwater (Caltech), Martina Schmid 

(University of Duisburg-Essen), Frank Dimroth (Fraunhofer ISE) en 

Richard Friend (University of Cambridge).•
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Honderd zonnecelonderzoekers 
bezoeken LMPV symposiumLMPV

Zonnepanelen van AMOLF.

Hybride tandem zonnecellen

◄ Harry Atwater (Caltech) 

demonstreert de efficiëntste 

zonneceltechnologie van dit 

moment: de GaAs zonnecel.

◄ Martina Schmid (University of  

Duisburg-Essen) demonstreert 

een zogenoemde chalcopyrit zon-

necel. Dit type dunne film zonnecel 

onderscheidt zich door een gunstige 

combinatie van hoge efficiëntie en 

lage kosten.
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Op 6 juni namen Christa 

Hooijer, directeur van de 

institutenorganisatie van 

NWO, en Joost Frenken, 

directeur ARCNL, plaats in 

de cabine van een bijzondere 

machine voor het schroeven 

van de eerste paal van het 

nieuwe gebouw Matrix VII. 

Dit gebouw komt pal naast 

het AMOLF gebouw. ARCNL 

is de eerste huurder, maar 

het gebouw biedt ook ruimte 

aan andere instellingen en 

bedrijven. 

De palen voor het nieuwe 

gebouw worden niet geheid 

maar geschroefd, om de 

trillingsoverlast voor de labs 

van AMOLF en ARCNL zoveel 

mogelijk te beperken. De 

oplevering van het nieuwe 

ARCNL-onderkomen is naar 

verwachting medio 2018.•

ARCNL breidt uit naast AMOLF
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Een nieuwe groep materialen geba-

seerd op lood-halide perovskiet half-

geleiders staat volop in de aandacht 

van wetenschappers die onderzoek 

doen naar zonnecellen. Binnen vijf jaar 

nadat ze toevallig zijn ontdekt, zijn 

deze perovskiet materialen al bijna 

even efficiënt als de beste silicium 

zonnecellen. Bovendien is het moge-

lijk perovskieten te printen als inkt, 

waardoor goedkope, grootschalige 

productie in het verschiet ligt. “De 

ontwikkeling van prototypes gaat heel 

snel, maar tegelijkertijd begrijpen we 

nauwelijks waarom deze materialen 

zo efficiënt zijn”, zegt Ehrler, hoofd van 

de groep Hybrid Solar Cells. “Als licht 

het actieve materiaal van een zonnecel 

raakt, komen elektronen vrij, die als 

elektrisch vermogen kunnen worden 

gewonnen. In perovskiet halfgeleiders 

leven deze vrije elektronen veel langer 

dan je zou verwachten van een halfge-

leider met zo'n sterke lichtabsorptie.”

Experimenten onder hoge druk
Het feit dat vrije elektronen zo lang 

blijven bestaan in perovskiet, maakt 

dat er in zonnecellen veel tijd is om 

het elektrisch vermogen te onttrekken. 

Ehrler en zijn team stonden echter 

voor een verrassing toen zij tijdens 

experimenten hoge druk uitoefenden 

op een perovskiet halfgeleider  

(methylammonium lead iodide 

perovskite). De onderzoekers zagen 

dat bij hoge druk de vrije elektronen 

veel sneller vervielen en ze verwacht-

ten daarom ook een sterke afname 

van de emissie van licht. “Maar het 

tegenovergestelde gebeurde; we zagen 

een verdubbeling van de lichtemissie”, 

vertelt Tianyi Wang, die in Ehrlers 

groep promotieonderzoek doet. “Dit 

resultaat was niet te rijmen met het 

gedrag van een traditionele halfgelei-

der. We hebben de metingen meerdere 

keren gedaan om zeker te weten dat 

we niet met een fout in het experiment 

te maken hadden.”

Theorie bevestigd
De theorie van een duale bandkloof-

structuur voor perovskiet materialen 

voorspelt ook dat onder hoge druk 

de bescherming van vrije elektronen 

door de indirecte bandkloof verdwijnt, 

waardoor het materiaal zich meer als 

een gewone directe bandkloof half- 

geleider gaat gedragen. “Met deze the-

orie waren onze experimentele data 

ineens heel erg logisch”, zegt promo-

vendus Benjamin Daiber. Zijn collega 

Aron Walsh van het Imperial College 

was blij zijn theorie zo snel bevestigd 

te zien door het experiment: “Natuur-

lijk geloven wij sterk in theoretische 

voorspellingen, maar zonder experi-

menteel bewijs is het veel moeilijker 

de wetenschappelijke gemeenschap 

ervan te overtuigen dat we een deel 

van de perovskiet puzzel hebben 

opgelost.”

Onderzoekers uit de groep van Bruno ehrler hebben het mysterieuze werkingsmechanisme 

opgehelderd van een veelbelovend nieuw materiaal voor zonnecellen. experimenten waarin ze 

druk uitoefenden op perovskiet halfgeleiders leidden tot tegen-intuïtieve resultaten die ze niet 

konden verklaren met de conventionele halfgeleidertheorie. De resultaten bleken echter wel 

verrassend goed overeen te komen met een nieuwe theorie van het imperial College in Londen, 

die een eigenaardige bandstructuur voorspelt in perovskiet halfgeleiders. 

Tekst: Bauke Vermaas • illustraties: Henk jan Boluijt 

Referentie
Tianyi Wang, Benjamin Daiber, Jarvist M. Frost, Sander A. Mann,  

Erik C. Garnett, Aron Walsh and Bruno Ehrler, Indirect to direct bandgap transition  

in methylammonium lead halide perovskite under pressure.  

Energy Environ. Sci., 2016, DOI: 10.1039/c6ee03474h.

Onverwachte experimentele resultaten leiden tot beter begrip van het  veelbelovende materiaal perovskiet

Verrassend wondermateriaal  voor zonnecellen 

 
Uitzonderlijke energiebanden
De onderzoekers zochten de hulp  

van hun theoretische collega's van  

het Imperial College in Londen, die  

onlangs samen met collega’s van het  

Londense King's College een nieuwe 

theorie hadden ontwikkeld om perovskiet 

materialen te beschrijven. Deze theorie 

voorspelt een zeer uitzonderlijke struc-

tuur van energiebanden die de vrije 

elektronen in perovskiet halfgeleiders 

beschermen tegen snel verval naar een 

lagere energietoestand. “Halfgeleiders 

kunnen worden onderverdeeld in twee 

duidelijk verschillende soorten, met een 

directe en een indirecte bandkloof”, legt 

Ehrler uit. “Directe bandkloof halfgeleiders 

absorberen heel veel licht, maar hun vrije 

elektronen vervallen ook erg snel. Half- 

geleiders met een indirecte bandkloof, zo-

als het veelgebruikte silicium, absorberen 

het licht veel minder goed, maar de vrije 

elektronen zijn als het ware beschermd 

voor verval waardoor ze veel langer 

aanwezig zijn. De nieuwe theorie stelt 

dat perovskiet zowel een directe als een 

indirecte bandkloof heeft, met een verge-

lijkbaar energieniveau. Hierdoor ervaren 

de elektronen beide bandkloofsoorten, en 

combineren ze een sterke absorptie met 

een uitzonderlijk lange levensduur.”

Het hybride 

perovskiet in de 

hogedrukcel bij 

AMOLF.

NatioNale  
WeteNschapsageNda (NWa)

het zonnecelonderzoek van 
aMolF draagt bij aan twee routes 
van de NWa: energietransitie en 
Materialen – Made in holland. 
de ‘energietransitieroute’ brengt 
partijen bijeen om samen te 
werken aan een duurzame en 
zekere energievoorziening. 
perovskiet zonnecellen zijn een 
veelbelovende opvolger van de 
volop aanwezige silicium panelen. 
daarnaast speelt perovskiet een 
rol in de ‘Materialen-route’ die 
ons leidt naar het tijdperk van 
materialen op maat met de door 
ons gewenste eigenschappen. 

HIGHLIGHT

Kristalstructuur van het hybride lood-halide perovskiet materiaal met 

het anorganische lood in blauw en het jodide in roze aangegeven. 

Ehrler erkent dat perovskietmateria-

len nog niet al hun geheimen hebben 

prijsgegeven. “De volgende stap is  

dat we gaan onderzoeken welk 

deel van de kristalstructuur van 

perovskiet verantwoordelijk is voor 

de uitzonderlijke bandkloofstruc-

turen. Ook willen we ontdekken 

welke combinaties van bandkloven 

het best zijn voor zonnecellen en 

andere toepassingen”, zegt hij. 

“Onze resultaten laten zien dat we 

de eigenschappen van perovskiet 

halfgeleiders fundamenteel kunnen 

veranderen. Dit kan uiteindelijk lei-

den tot efficiëntere leds en lasers die 

gemaakt zijn van perovskiet  

materialen.” •
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HIGH ImpacT papERS

Toppublicaties amolf december 2016 - juni 2017

NATuRe 
Rational design of reconfigurable prismatic 
architected materials
j.T.B. Overvelde, j. Weaver, C. Hoberman en  
K. Bertoldi
Vouwen met vervormbaar materiaal: 
gereedschapskist voor metamaterialen met 
programmeerbare vorm en functie.

Static non-reciprocity in mechanical meta- 
materials 
C. Coulais, D.L. Sounas en A. Alù 
eenrichtingsweg voor beweging: de onder-
zoekers ontwikkelden een materiaal dat 
ingaat tegen reciprociteit, een van de basis-
principes van de natuurkunde.

SCieNCe
 

Controlled growth and form of precipitating 
microsculptures
C.N. Kaplan, W.L. Noorduin, R. Sadza,  
j. Aizenberg en L. Mahadevan 
een model dat veelzijdige kristalgroei voor 
functionele materialen nauwkeurig beschrijft 
en voorspelt.

eNeRGY & eNViRONMeNTAL 
SCieNCe 
Indirect to direct bandgap transition in  
methylammonium lead halide perovskite
T. Wang, B. Daiber, j.M. Frost, S. Mann,  
e.C. Garnett, A. Walsh en B. ehrler
Wondermateriaal voor zonnecellen  
verrast onderzoekers: onverwachte  
experimentele resultaten leiden tot beter 
begrip van het veelbelovende materiaal 
perovskiet.

ACS NANO 
Integrating sphere microscopy for direct 
absorption measurements of single  
nanostructures
S. Mann, B. Sciacca, Y. Zhang, j. Wang,  
e. Kontoleta, H. Liu en e.C. Garnett
een nieuwe experimentele techniek voor 
het meten van de absorptie van licht in 
nanodraden.

ACS PHOTONiCS
The origin and limit of asymmetric transmis-
sion in chiral resonators 
N. Parappurath, F. Alpeggiani, L. Kuipers en  
e. Verhagen 
Chirale nanostructuren, geometrieën 
waarvan het spiegelbeeld niet gelijk is aan 
het origineel, kunnen gepolariseerd licht in 
de ene richting doorlaten en in de andere 
verzwakken. Wat veroorzaakt dit verschil en 
hoe kan het maximaal worden?

Single-Photon Nano-Antennas (Perspective)
A.F. Koenderink 
een overzicht van tien jaar ontwikkeling en 
een blik op de toekomst van quantumlicht-
bronnen gebaseerd op nanoantennes. 

 
jOuRNAL OF THe AMeRiCAN 
CHeMiCAL SOCieTY
Organic cation rotation and immobilization  
in pure and mixed methylammonium  
lead-halide perovskites 
O. Selig, A. Sadhanala, C. Müller, R. Lovrincic,  
Z. Chen, Y.L.A. Rezus, j.M. Frost, T.L.C. jansen 
en A.A. Bakulin
Snel tollende ionen in een nieuw materiaal 
voor zonnecellen.

Reduced acid dissociation of amino-acids  
at the surface of water
S. Strazdaite, K. Meister en H.j. Bakker
Aan het oppervlak van water blijken amino-
zuren veel minder zuur te zijn dan in de bulk, 
wat gevolgen kan hebben voor de structuur 
van eiwitten aan waterige oppervlakken.

NANO eNeRGY 
Soft imprinted Ag nanowire hybrid electrodes 
on silicon heterojunction solar cells
M.W. Knight, j. van de Groep, P.C.P. Bronsveld, 
W.C. Sinke en A. Polman
Met soft-imprint gefabriceerde zilvernano-
draadnetwerken blijken efficiënte, trans-
parante, geleidende coatings voor silicium 
zonnecellen.

NATuRe COMMuNiCATiONS 
Small heat shock proteins sequester mis- 
folding proteins in near-native conformation 
for cellular protection and efficient refolding 
S. ungelenk, F. Moayed, C.-T. Ho, T. Grousl,  
A. Scharf, A. Mashaghi, S.j. Tans, M.P. Mayer,  
A. Mogk en B. Bukau
een nieuw verdedigingsmechanisme 
aangetoond: tijdens stressvolle periodes 
verzamelen cellen actief gevoelige eiwitten 
in aggregaten, om deze daarna functioneel te 
kunnen gebruiken.

Super-resolution imaging of light-matter 
interactions near single semiconductor  
nanowires
e. johlin, j. Solari, S. Mann, j. Wang, T.S. 
Shimizu en e.C. Garnett
Nieuwe microscopietechnieken voor het 
onderzoek naar de eigenschappen van  
structuren op de nanoschaal.

The interfacial structure of water droplets  
in a hydrophobic liquid
N. Smolentsev, W.j. Smit, H.j. Bakker en  
S. Roke 
Het oppervlak van piepkleine waterdruppels, 
omgeven door een hydrofobe stof zoals olie, 
is veel sterker geordend dan verwacht. 
 

 PROCeeDiNGS OF THe  
NATiONAL ACADeMY  
OF SCieNCeS

 
Experimental and theoretical evidence  
for bilayer-by-bilayer surface melting  
of crystalline ice
M.A. Sanchez, T. Kling, T. ishiyama,  
M.-j. van Zadel, P.j. Bisson, M. Mezger,  
M.N. jochum, j.D. Cyran, W.j. Smit,  
H.j. Bakker, M.j. Shultz, A. Morita,  
D. Donadio, Y. Nagata, M. Bonn en  
e.H.G. Backus, 
Als de temperatuur van ijs stijgt, begint 
het oppervlak al ver onder het smelt-
punt – in opeenvolgende dubbellagen 
van watermoleculen – te smelten. 

How selective severing by katanin 
promotes order in the plant cortical 
microtubule array
e. Deinum, S.H. Tindemans,  
j. Lindeboom en B.M. Mulder
een simulatieprogramma laat zien 
onder welke omstandigheden het 
’knippen’ van microtubuli door het eiwit 
katanine kan leiden tot toegenomen or-
dening, cruciaal voor de correcte groei, 
in de cortex van plantencellen. 
 Initial anatomical and gene 

expression variability

Invariant outcome

Lateral inhibition
Cell migration

A B

Anchor
cell

Vulva
precursor

cells
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jong leidt oud door de labs
“Geen oubollige, saaie reünie maar superleuk!”, was de review van een bezoeker van de 

oud-medewerkersreünie die AMOLF op 9 juni organiseerde. Jonge groepsleiders en promo-

vendi namen de 180 oud-medewerkers mee het lab in en vertelden enthousiast over de 

huidige AMOLF-onderzoekthema’s. Daarnaast was het ook een gezellig weerzien met de 

collega’s van vroeger. “Ook al zijn jullie niet meer in AMOLF, AMOLF blijft in jullie”, vatte 

directeur Huib Bakker het algemene gevoel pakkend samen. *

fo
to

’s
: L

u
ka

s 
H

el
m

br
ec

h
t

jOuRNAL OF PHYSiCAL  
CHeMiSTRY LeTTeRS
Observation of PH-induced protein  
reorientation at the water surface 
K. Meister, S.j. Roeters, A. Paananen,  
S. Woutersen, j. Versluis, G.R. Szilvay en  
H.j. Bakker 
Met geavanceerde spectroscopietechnieken 
is gemeten dat de eiwitmoleculen in elasti-
sche hydrofobinefilms op water van  
richting veranderen als het water zuurder 
wordt.

eLiFe 
Calcium-mediated actin reset (CaAR)  
mediates acute cell adaptations 
P. Wales, C.e. Schuberth, R. Aufschnaiter,  
j. Fels, i. Garcia-Aguilar, A. janning,  
C.P. Dlugos, M. Schäfer-Herte, C. Klingner,  
M. Wälte, j. Kuhlmann, e. Menis, L. Hockaday 
Kang, K.C. Maier, W. Hou, A. Russo, H.N. Higgs, 
H. Pavenstä, T. Vogl, j. Roth, B. Qualmann, 
M.M. Kessels, D.e. Martin, B.M. Mulder en  
R. Wedlich-Söldner 
experimenten en een model van een super-
snelle reorganisatie van het actine cytoskelet 
van dierlijke cellen als gevolg van potentieel 
bedreigende externe factoren. 

LASeR & PHOTONiCS 
ReVieWS
Broadband light scattering and photo- 
luminescence enhancement from plasmonic 
Vogel’s golden spirals
K. Guo, M. Du, C. i. Osorio en  
A.F. Koenderink 
Zonnebloem-spiralen zijn zeer effectieve 
structuren om het licht dat fosforen uitstra-
len te bundelen, bijna ongeacht de kleur  
van dat licht.

NANOSCALe 
3D multi-energy deconvolution electron 
microscopy
M. de Goede, e. johlin, B. Sciacca,  
F. Boughorbel en e.C. Garnett 
Nieuwe microscopietechnieken voor het 
onderzoek naar de eigenschappen van  
nanostructuren.

PHYSiCAL ReVieW LeTTeRS 
Coherent atom-phonon interaction through 
mode field coupling in hybrid optomechanical 
systems 
M. Cotrufo, A. Fiore en e. Verhagen
een nieuwe manier om de excitatie van een 
atoom, of van een andere optische emitter, 
om te zetten in de mechanische trilling van 
een nanostructuur. 
 

Biochemical machines for the interconversion 
of mutual information and work 
T. McGrath, N.S. jones, P.R. ten Wolde en  
T.e. Ouldridge
De onderzoekers presenteren een biochemi-
sche machine die informatie om kan zetten 
in arbeid.

Fundamental costs in the production and  
destruction of persistent polymer copies 
T.e. Ouldridge en P.R. ten Wolde
Accuraat kopiëren van polymeren zoals DNA 
tijdens replicatie en genexpressie,  
kost energie.

ACS APPLieD MATeRiALS  
& iNTeRFACeS 
Preparation of organometal halide  
perovskite photonic crystal films for poten- 
tial optoelectronic applications 
S. Schünemann, K. Chen, S. Brittman,  
e.C. Garnett en H. Tüysüz
Voor het eerst gemaakt: een fotonisch kristal 
van perovskiet.

CeLL SYSTeMS
Canalization of C. elegans vulva induction 
against anatomical variability 
G. Huelsz-Prince en j.S. van Zon
Puberende worm geeft inzicht in celontwik-
keling: kanalisatie van zich ontwikkelende 
cellen voor het eerst in kaart gebracht.

PHYSiCAL ReVieW X
Thermodynamics of computational copying  
in biochemical systems
T.e. Ouldridge, C.C. Govern en P.R. ten Wolde
Computerkracht van cellen: het cellulaire  
kopieerproces is te vergelijken met het  
kopiëren van bits in computers. •



Een functionerende biologische cel 

bouwen is een formidabele uitdaging, 

aldus Koenderink: "Je hebt honderden 

biomoleculaire bouwstenen nodig, 

die samen een complex, autonoom sys-

teem vormen dat zichzelf niet alleen in 

stand houdt, maar ook kan groeien en 

zich kan reproduceren. Het mooie van 

BaSyC is dat wetenschappers uit che-

mie, biologie en natuurkunde hier voor 

het eerst samen de schouders onder 

gaan zetten." 

Met een looptijd van tien jaar en bijna 

negentien miljoen euro NWO-financie-

ring vormt het zwaartekrachtpro-

gramma een enorme impuls voor het 

Nederlandse onderzoek naar cellulaire 

processen. Ons land kan hier het ver-

schil maken, denkt Koenderink. Ze 

kent geen vergelijkbaar initiatief van 

deze omvang. "Elders zie je vooral top-

down benaderingen; daar begint men 

met een levende cel en kleedt deze ge-

netisch gezien als het ware uit tot het 

punt waar de cel nog net levensvatbaar 

is. Onze bottom-up benadering is, voor 

zover we weten, uniek." Daar komt 

bij dat alle BaSyC groepen wereldwijd 

een uitstekende reputatie genieten 

en "super gecommitteerd" zijn, aldus 

Koenderink. "Iedereen richt zich voor 

de volle 100% op het realiseren van die 

synthetische cel."

Experimenten en modellen
Koenderinks eigen onderzoek heeft 

een sterk experimentele inslag, en is 

gericht op de rol van actine-eiwitten 

in het cytoskelet dat de mechanische 

eigenschappen van cellen bepaalt. Ook 

het werk van Sander Tans is voorna-

melijk experimenteel. In het kader van 

BaSyC onderzoekt hij hoe de cel het 

moment van celdeling reguleert. Zo 

richt elk van de BaSyC onderzoekers 

zich op een cruciaal aspect dat aan 

een van de basisfunctionaliteiten van 

de cel ten grondslag ligt: energiehuis-

houding, informatieoverdracht en 

celdeling. 

Daarnaast heeft AMOLF met theoretici 

Bela Mulder en Pieter Rein ten Wolde 

een niet te onderschatten inbreng met 

INTERVIEW

Met BaSyC: Building a Synthetic Cell willen Nederlandse onderzoekers op  

basis van biomoleculaire componenten een functionerende biologische cel 

op gaan bouwen. Gijsje Koenderink is een van de hoofdaanvragers van  

BaSyC, waarin vier groepen van het AMOLF thema ‘Living Matter' een  

belangrijke rol spelen. 

Tekst: Harm ikink • illustratie: Graham johnson 
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Hoe bouw je een 
levende cel? 

AMOLF-onderzoekers participeren in  ambitieus NWO-zwaartekrachtprogramma BaSyC

“Het is echt razend 
spannend”

Artist’s impression van een synthetische 

cel, waarin de drie basisprocessen worden 

weergegeven die plaatsvinden in een 

levende cel: opname van celbrandstof 

(groen), DNA-verwerking (oranje/rood), 

en celdeling (blauw).
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de modellering van cellulaire proces-

sen in hun onderlinge samenhang. 

Koenderink: "Die combinatie van expe-

rimenteren en modelleren is cruciaal. 

Uiteindelijk willen we natuurlijk wel 

een compleet werkend systeem realise-

ren. Experimentele onderzoekers rich-

ten zich op afzonderlijke aspecten van 

de cel, op losse 'modules' als het ware. 

Modellen zijn onontbeerlijk om die 

losse modules in een latere fase van het 

project allemaal succesvol tot één cel-

lulair systeem te kunnen integreren."

Leven begrijpen
Achter het cellulair knutselen ligt een 

belangrijker doel, aldus Koenderink: 

"Uiteindelijk gaat het om onze fasci-

natie over 'wat is leven' en 'hoe werkt 

de cel'? Het antwoord op die vragen 

is belangrijk voor betere medische 

diagnostiek en betere medicijnen. Maar 

het biedt ook mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van nieuwe materialen 

en biobrandstoffen. En denk ook aan 

de duurzame productie van veilig en 

gezond voedsel."

Met tientallen onderzoekers die tien 

jaar aan de slag gaan zijn grote stap-

pen te zetten, aldus Koenderink. Ze 

geeft BaSyC een goede kans dat er echt 

een werkende cel valt te maken en 

verwacht dat daar uiteindelijk "enkele 

honderden" componenten voor nodig 

zijn. "Als je het uitrekent dan kom je 

op een minimaal systeem met zo’n 

tweehonderd genen en een vergelijk-

baar aantal componenten. De vraag 

is natuurlijk hoe robuust dat zal zijn, 

dus wellicht zijn er meer nodig. Aan 

de andere kant vertoont zo'n complex 

systeem misschien wel stabiliserende 

emergente effecten. Het is echt razend 

spannend."

Bela Mulder 
Theory of Biomolecular 
Matter

Modelleren van de cellulaire 
zelforganisatie die nodig is voor 
celdeling.

Wapenfeit: Mulder liet zien 
dat grote biomoleculen in een 
beperkte ruimte spontaan sym-
metrische patronen vormen. 

ioana Gârlea,  Pieter Mulder,  
jose Alvarado, Olivier Dammone, 
Dirk Aarts, Pavlik Lettinga,  
Gijsje Koenderink, Bela Mulder: 
Finite particle size drives defect-
mediated domain structures  
in strongly confined colloidal 
liquid crystals.  
Nat Commun. 7(2016):12112

Pieter Rein ten Wolde 
Biochemical Networks

Modelleren van cellulaire 
processen op systeemniveau; 
regelen van het tijdsstip en de 
locatie in de cel waar celdeling 
plaatsvindt. 

Wapenfeit: Ten Wolde stelde 
vast hoe de biologische klok 
van een organisme stabiel kan 
blijven tikken terwijl de cellen 
van dat organisme groeien en 
zich delen.

joris Paijmans, Mark Bosman, 
Pieter Rein ten Wolde,  
David Lubensky: 
Discrete gene replication events 
drive coupling between the 
cell cycle and circadian clocks, 
Proc. Natl. Acad. Sci. uSA, 
113(2016):4063-8 

Gijsje Koenderink 
Biological Soft Matter

experimenteel genereren van 
modules in de synthetische cel 
die voor mechanische stabiliteit 
tijdens celgroei zorgen, en voor 
celdeling. 

Wapenfeit: Koenderink toonde 
aan dat het eiwit septine cru- 
ciaal is voor het bouwen van het 
actinenetwerk dat de drijvende 
kracht is bij celdeling.

Manos Mavrakis, Yannick 
Azou-Gros, Feng-Ching Tsai, 
josé Alvarado, Aurélie Bertin, 
Francois iv, Alla Kress, Sophie 
Brasselet, Gijsje Koenderink, 
Thomas Lecuit: 
Septins promote F-actin ring 
formation by cross-linking actin 
filaments into curved bundles. 
Nature Cell Biology, 16(2014):
322-34 

Sander Tans 
Biophysics

Onderzoek van de regulatie van 
het moment van celdeling door 
het genetisch engineeren van 
bacteriële cellen. 

Wapenfeit: Tans ontwikkelde 
methoden om het celmetabo-
lisme in kaart te brengen en 
kwam daarbij onvoorspelbare 
fluctuaties op het spoor. 

Daniel Kiviet, Philippe Nghe, 
Noreen Walker, Sarah Boulineau,  
Vanda Sunderlikova and  
Sander Tans: 
Stochasticity of metabolism and 
growth at the single-cell level,  
Nature 514 (2014), 376-9 •

AMOLF-onderzoekers in BaSyC 
Met de deelname van vier groepsleiders op een totaal van 
negentien principal investigators brengt AMOLF waarde-
volle expertise in het zwaartekrachtprogramma 'Building 
a Synthetic Cell'.

Initiatiefnemer en programmacoördinator van BaSyC, de Delft/
Leidse hoogleraar Marileen Dogterom, heeft haar roots bij AMOLF. 
Ze kwam in 1997 als een van de eerste biofysici naar het instituut  
en was daarna als afdelingshoofd de drijvende kracht achter de 

groeiende aandacht voor biofysische systemen. Het AMOLF- 
programma Living Matter kent inmiddels zes onderzoeksgroepen die 

gezamenlijk levende systemen bestuderen van cellen tot organoïden en 
c. elegans wormen. Complementair aan het experimentele onderzoek werken AMOLF-
onderzoekers aan het fysisch modelleren van biomoleculaire systemen. 
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Overal in de natuur komen water-

druppels in contact met hydrofobe 

omgevingen, zoals in de atmosfeer 

(wolken), de aarde (olievelden) en in 

het menselijk lichaam (medicijnen). De 

interactie van watermoleculen met zo’n 

hydrofobe omgeving vindt vaak plaats 

in de gekromde oppervlakken van 

waterdruppeltjes met een afmeting van 

nanometers. De onderzoekers wilden 

weten of het sterk gekromde oppervlak 

van zo’n nanowaterdruppel tot een 

andere structuur van water leidt dan de 

structuur van bulk water. 

Netwerk
“Tot onze verbazing blijkt het oppervlak 

van een nanowaterdruppel een veel 

beter geordende structuur te hebben 

dan bulk water”, zegt Bakker. “Je kunt 

de structuur vergelijken met die van 

onderkoeld water. In vloeibaar water 

hebben de watermoleculen sterke on-

derlinge interacties; ze vormen water-

stofbruggen. Die interacties worden nog 

steviger als de temperatuur daalt. In ijs 

vormen de watermoleculen daardoor 

zelfs een sterk tetraëdrisch netwerk. 

Aan het oppervlak van nanowaterdrup-

pels zagen we ook een waternetwerk 

dat veel sterker is dan in gewoon water 

bij dezelfde temperatuur. Het oppervlak 

gedraagt zich alsof de temperatuur 

ongeveer vijftig graden lager is. Dat 

hadden we niet verwacht.” 

Chemische eigenschappen
De geordende structuur van het opper-

vlak van nanowater kan consequenties 

hebben voor de chemische eigenschap- 

Nanowaterdruppels blijken  sterker geordend 
Als water omgeven wordt door een hydrofobe stof zoals 

olie, blijkt het oppervlak van de piepkleine waterdruppels 

veel meer geordend dan verwacht. Bovendien hebben 

watermoleculen in het gekromde oppervlak van nanowa-

terdruppels een sterkere interactie met elkaar dan in bulk 

water. Dit kan consequenties hebben voor biologische en 

chemische processen. Onderzoekers uit de groep van Huib 

Bakker en hun collega-onderzoekers van de ecole Poly-

technique Fédérale de Lausanne publiceerden hun resul-

taten op 24 mei in het tijdschrift Nature Communications.

Tekst: iris Nijman • illustratiie: Nikolay Smolentsev

Referentie
Nikolay Smolentsev, Wilbert J. Smit, Huib J. Bakker and Sylvie Roke,  

The interfacial structure of water droplets in a hydrophobic liquid,  

Nature Communications, 8(2017): 15548, doi:10.1038/ncomms15548.

HIGHLIGHT

Boven

Een infrarode en een bijna zichtbare laserstraal ko-

men samen in het oppervlak van de waterdruppel 

en vormen een nieuwe kleur die informatie bevat 

over de moleculaire structuur van het oppervlak. 

Onder

Een illustratie van de mogelijke structuur van 

waterstofbruggen aan het oppervlak van een 

waterdruppel. 

Bakker: “Het is technisch heel moeilijk 

om het licht van zulke kleine water-

druppeltjes zonder veel ruis te detec-

teren. Samen met de groep van Sylvie 

Roke in Lausanne is het gelukt om het 

licht op een heel gevoelige manier te 

detecteren. Daarin zijn we uniek in de 

wereld.” 

Ionen
Het bepalen van de oppervlakte-

structuur was een eerste stap in het 

onderzoek naar de microstructuur van 

nanodruppels, waarover nog weinig 

bekend is. De onderzoekers willen 

nu kijken of andere factoren invloed 

kunnen hebben op de structuur van 

nanowater. “We willen weten of de 

oppervlaktestructuur wordt versterkt 

of verzwakt door opgeloste ionen, 

zoals bijvoorbeeld keukenzout”, aldus 

Bakker. •

 

pen van de druppels. “We kunnen ons 

voorstellen dat de watermoleculen aan 

het oppervlak van nanowaterdruppels 

veel minder beweeglijk zijn dan in 

bulk water. Dat kan de snelheid van 

chemische reacties aan het oppervlak 

beïnvloeden”, speculeert Bakker. Der-

gelijke reacties zijn zowel van belang in 

atmosferische processen als in levende 

cellen.

Laserstralen
Om de structuur van het oppervlak van 

de waterdruppels in olie in beeld te 

brengen, gebruikten de onderzoekers 

de bijzondere techniek van vibrational 

sum frequency scattering. Hierbij worden 

twee heel korte, intense laserstralen op 

de waterdruppels gericht: een infrarode 

straal en een bijna zichtbare straal. Als 

deze laserstralen samenkomen op het 

oppervlak van de druppel, genereren 

zij een nieuwe kleur, die specifieke 

informatie geeft over de buitenste mo-

leculaire laag van de waterdruppel. 

NatioNale  
WeteNschapsageNda (NWa)

het onderzoek naar de eigen-
schappen van water draagt bij 
aan de NWa-routes: ‘Materialen’ 
en ‘de oorsprong van het leven’. 
als we de eigenschappen van het 
oppervlak van water beter begrij-
pen kunnen we de interactie met 
bijvoorbeeld medicijnen gebrui-
ken in ons voordeel. omdat water 
een van de bouwstenen van leven 
is, draagt fundamenteel onder-
zoek naar de eigenschappen van 
water bij aan het doorgronden 
van de werking van het leven. 
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NIEUWS

Waar gaat je onderzoek over?
“Mijn proefschrift gaat over hoe je nanotechnologie kunt 

inzetten om zonnecellen met een hoger rendement te 

maken. Dit is een vakgebied met pioniers als Albert Polman 

en Erik Garnett. Ik had het geluk om met hen samen te 

kunnen werken. Mijn onderzoek was zowel experimenteel 

als theoretisch. We hebben bijvoorbeeld onderzocht hoe 

een nanodraad-zonnecel precies werkt, waarvoor we een 

nieuwe experimentele techniek moesten introduceren. Met 

deze microscopiemethode kunnen we, dankzij het gebruik 

van een integrerende bol die het hele sample omvat, met 

hoge resolutie meten hoeveel licht er geabsorbeerd 

wordt. Gecombineerd met fotoluminescentie- en 

stroommetingen vertelt ons dat vrijwel alles 

over de zonnecel.

 Is er AMOLF-onderzoek – buiten je 
eigen vakgebied – dat in de afgelopen 
vier jaar je aandacht trok?
“Ja, heel veel! Het optomechanica-

onderzoek in de Photonic Forces 

groep van Ewold Verhagen 

bijvoorbeeld. Zij laten mecha-

nische en optische resonanties 

van hoge kwaliteit op elkaar 

inspelen, waardoor er zich veel 

interessante fenomenen, zoals 

non-reciprociteit openbaren. Het 

lijkt erop dat het vakgebied nano-

fotonica zich verder in deze hybride 

richting ontwikkelt, zoals onderzoek 

naar licht met beweging, licht met spin  

etcetera. Ik vind dit een spannende  

ontwikkeling en ben benieuwd hoe het  

er over een paar jaar uit zal zien.”

Waar gaat je onderzoek over?
“Ik heb gekeken naar de interactie tussen water en biomo-

leculen, zoals eiwitten. Organismen bestaan voor een groot 

deel uit water - de mens bijvoorbeeld voor 65% - en water 

speelt een actieve rol in veel biologische processen. Door 

fundamenteel onderzoek te doen naar deze wisselwerking 

komen we dus meer te weten over het functioneren van 

levende organismen.”

Hoe doe je dat: kijken naar water?
“We kijken niet echt naar de watermoleculen, daarvoor 

zijn ze te klein, maar we gebruiken de 

vibraties van watermoleculen als 

labels om hun eigenschappen 

en bewegingen in de tijd te 

kunnen volgen. Dit vertelt 

ons bijvoorbeeld hoe 

sterk de binding is tus-

sen de afzonderlijke 

waterstofmolecu-

len of hoe snel de 

watermoleculen 

draaien. Een van 

de drie hoofd-

projecten in mijn 

proefschrift behan-

delt de invloed van 

suikers opgelost in 

water. Mijn metingen 

lieten zien dat suikers 

de beweging van water 

vertragen en dan niet alleen 

de moleculen in de directe 

omgeving, maar ook op langere 

afstand.”

Twee cum laude promoties vlak achter elkaar

Wat is je volgende carrièrestap?
“Ik ga als postdoc naar de groep van Andrea Alù op de 

University of Texas in Austin, Verenigde Staten. Behalve dat 

het uitdagend en leuk wordt, staat mijn onderzoek nog niet 

vast.” 

Wat zegt groepsleider en promotor Erik Garnett?
“Sander is een bijzondere onderzoeker die sterk is in zowel 

theorie als experimenteel onderzoek. Hij heeft uitstekende 

resultaten geboekt, maar wat ik heel bijzonder vind is 

dat hij het lab vanaf de grond heeft opgebouwd. Er stond 

letterlijk helemaal niets toen hij kwam 

(Sander Mann en Sebastian Oener 

waren de eerste promovendi in 

de groep, red.). Bijna alles 

waarmee Sander gestart 

is heeft een vervolg 

gekregen en vormt de 

basis voor nieuwe 

projecten van pro-

movendi en post-

docs. Kortom, ik 

ben heel trots op 

hem en blij dat hij 

er destijds voor 

gekozen heeft 

om in mijn lab te 

komen werken!” 

Is er AMOLF-onderzoek – buiten je eigen vakgebied – dat in de 
afgelopen vier jaar je aandacht trok?
“Ja, ik heb samengewerkt met onderzoekers in de Biological 

Soft Matter groep van Gijsje Koenderink. We onderzochten 

bloedeiwitten en wilden meer weten over hoe ze zich rondom 

elkaar groeperen. Het was super interessant onderzoek dat 

helaas zonder duidelijke conclusie eindigde na het vertrek 

van de masterstudent. Het zou leuk zijn als het een vervolg 

krijgt.”

Wat is je volgende carrièrestap?
“Ik ga aan de slag bij ASML op de afdeling Performance 

and Integration waar ik me redelijk dicht bij het 

eindproduct bevind. Dus iets heel anders dan 

mijn promotieonderzoek.”

En wat zegt groepsleider en promotor 
Huib Bakker?

“Ik ben buitengewoon trots op wat 

Carien voor elkaar heeft gekre-

gen. Ze heeft gewerkt met zeer 

geavanceerde spectroscopische 

technieken, die we tot voor  

kort alleen maar konden toepas-

sen op puur water en heel een-

voudige oplossingen. Carien  

is erin geslaagd om oplossingen 

van complexe biomoleculen te 

bestuderen en ze heeft daarmee 

belangrijke nieuwe informatie 

verkregen. Dat is te danken aan een 

unieke combinatie van kwaliteiten: ex-

perimentele handigheid en slimheid in het 

analyseren van de data. Ze is zeer terecht cum 

laude gepromoveerd!” •
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Gemiddeld eens in de twee jaar promoveert een AMOLF-promovendus cum laude.  
Recent was het maar liefst twee keer raak, in twee opeenvolgende maanden. We spraken 
de gelukkige promovendi over hun vier jaar op AMOLF en de plannen voor de toekomst.

Sander Mann Quantifying limits and losses  
in nanoscale photovoltaics 6 december 2016

Carien Groot Dynamics of water interacting  
with biomolecules 13 januari 2017

Carien Groot: 
experimentele 
handigheid en 
slimheid in  
het analyseren 
van de data 

Sander Mann: 
sterk in zowel 
theorie als 
experimenteel 
onderzoek
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Nieuwe medewerkers

OIO’S
Kevin Cognee

Christian Dieleman

Agustin Iniguez Rabago

Robin Buijs

POSTDOCS
Sachin Kasture

Sven Askes

Nick Schilder

Steffen Werner

Daniel Paardekooper

STAGIAIRS
Iwan Vaandrager

Aliriza Kavsara

Rob Nieman

Wendy Noordam

Sanne Remmelzwaal

Elio Monaco

Ruben Bosschaert

Toon Maassen

Andor Bent

Geert Kamphuis

Liza de Wilde

Joris Schefold

Jasper Bos

Jessica Louzame Ruano

Renske Voerman

Atwanna Voglezon

Lucie Mc Govern

Cyrian Leriche

Jason Tsiaxiras

Ameya Murukutla

Andrea Cordaro

Paul Le Lan

Ana Kriselj

Hans Frijters

Simon Grannetia

Arnoud Jongeling

Chetan Aditya

Mark ten Hooven

Giulia Bergamaschi

Sami Laroui

Remi Briche

Rik Haagmans

Nadia Meijer

Arno van der Weijden

Matthijs Meijers

GASTEN
Maria Olmedo Lopez

Aravind Jayasankar

Peng Siying

Derek Wang

Manish Grover

George Jenkinson

Alicia McTaggart

Bandan Chakrabortty

Matthieu Labousse

Edgar Correa de Amorim Filho

Tatjana Sentjabrskaja

ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Zuzana Rychnavska

Khas Hosseini Lavasani

Carmen Breeuwer •

Sinds het begin van dit jaar is het 

Nanocenter van AMOLF een van de 

partners in NanoLabNL. NanoLabNL 

is een nationale faciliteit voor onder-

zoek gebaseerd op nanotechnologie. 

Andere partners zijn de universitei-

ten van Delft, Eindhoven, Groningen 

en Twente. Door de unieke gezamen-

lijke infrastructuur maken de Nano-

Labs fundamenteel onderzoek op de 

nanoschaal mogelijk en dragen ze bij 

aan het versterken van de kenniseco-

nomie in Nederland. Mede daardoor 

hoort Nederland tot de wereldtop op 

het gebied van de nanotechnologie 

en de nanowetenschap. De partners 

van NanoLabNL stellen hun facilitei-

ten en expertise beschikbaar  

voor universiteiten, onderzoeks- 

instellingen, start-ups en industrie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorheen was de cleanroom van 

AMOLF bekend als het ‘Amsterdam 

Nanocenter’. Hans Zeijlemaker heeft 

de dagelijkse leiding over het AMOLF 

NanoLab. AMOLF-groepsleider Ewold 

Verhagen is lid van het bestuur van 

NanoLabNL. •

Postdoc Konrad Meister reisde de 

laatste week van juni af naar het 

Duitse Lindau voor een ontmoe-

ting met Nobelprijswinnaars in 

de chemie, onder wie Ben Feringa, 

Nobelprijswinnaar in de schei-

kunde van dit jaar. Meedoen aan 

de Lindau Nobel Laureate Meeting 

is voorbehouden aan een selecte 

groep jonge onderzoekers en 

Meister was blij daarbij te mogen 

horen. Naast de ontmoetingen 

met de Nobelprijswinnaars, vond 

Meister ook de gesprekken met 

andere onderzoekers zeer inspi-

rerend. •

Konrad Meister ontmoet Nobelprijswinnaars
Konrad Meister (links) in gesprek tijdens 

67th Lindau Nobel Laureate Meeting.

Landkaart met  

nanolabfaciliteiten.

Publiek toegankelijke activiteiten na de zomerperiode

Start nieuw seizoen  
van  

publiek colloquium 

Met als eerste spreker  

Paul Blom, directeur van het 

Max Planck Institute for  

Polymer Research, Mainz.  

De colloquia-agenda staat  

op www.amolf.nl.

Open Dag  
Amsterdam Science 

Park  
met als thema  

‘Helden van Morgen’

AMOLF opent haar deuren  

voor bezoekers en laat ze ken-

nismaken met de laatste ont-

wikkelingen in de wetenschap. 

De opstellingen in de labs zijn 

vrij te bezoeken en in de  

workshops kunnen kin-

deren en volwassenen zelf  

de handen uit de mouwen 

steken.

bijzonder colloquium,  
‘Wereld in Trilling’  
door Huub Rutjes

Een voorstelling over natuur-

kunde, muziek en harmonie.

maandag 

4 
september

zaterdag

7 
oktober

vrijdag 

20 
november

AMOLF deelname in  NanoLabNL
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amolf-proefschriften januari - juni 2017

TIME-LAPSE MICROSCOPy STUDy  

OF NOISE IN DEVELOPMENT 

Nicola Gritti 

Technische Universiteit Delft 

A COMPUTATIONAL STUDy 

OF THE ROBUSTNESS OF CELLULAR OSCILLATORS 

Joris Paijmans 

Vrije Universiteit Amsterdam

ULTRASENSITIVE NONLINEAR VIBRATIONAL 

SPECTROSCOPy OF COMPLEx MOLECULAR SySTEMS 

Oleg Selig

Universiteit van Amsterdam

DyNAMICS OF WATER 

INTERACTING WITH BIOMOLECULES 

Carien Groot

Universiteit van Amsterdam


