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Voorwoord
Wie denkt dat het na onze instituutsevaluatie van
vorig najaar nu wel wat rustiger zal zijn op en rond
AMOLF komt bedrogen uit! Per 1 januari zijn de negen
onderzoeksinstituten van NWO samen gekomen in
de Stichting NWO-I, maar daarmee is de fusie nog
geen afgerond proces. De ondersteunende afdelingen,
instituutsmanagers en directeuren zijn druk bezig met
de verdere ontwikkeling van onze organisatie. We
leren elkaar steeds beter leren kennen, mede dankzij
de connect@AMOLF workshop die we op 30 januari
hebben georganiseerd. NWO-I omvat prachtige
onderzoeksgebieden, van atoomkernen tot
sterrenstelsels, en van diep in de zee tot hoog
in de atmosfeer.

AMOLF NEWS
AMOLF NEWS verschijnt twee
keer per jaar en is bedoeld
voor collega’s, samenwerkings-

		Inhoud
		INTERVIEWS

partners, beleidsmakers en
alumni van AMOLF.
Indien u dit magazine niet langer
wenst te ontvangen dan kunt
u ons dit melden via e-mail:
info@amolf.nl of via telefoonnummer 020-7547100. Uw
gegevens zullen dan worden
verwijderd van de betreffende
lijst van relaties aan wie wij twee
maal per jaar NEWS versturen.

COLOFON
Redactie:
Erny Lammers,
Petra Rodriguez,
Anita van Stel

amolf in het kort
AMOLF richt zich op het initiëren en uitvoeren van
toonaangevend fundamenteel onderzoek aan de
fysica van natuurlijke en niet-natuurlijke complexe
materie en het maken van nieuwe functionele
materialen, in samenwerking met universiteiten en
industrie. Deze kennis draagt bij aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken op het gebied
van energie, groene ICT en gezondheidszorg.

6	De magie van AMOLF
14	Constructeur Henk-Jan Boluijt
denkt in glas

		 Highlights

12	Gestreste bacterie neemt zichzelf

16
20

de maat
Licht vangen in het oog van de storm
Van zee-egel tot halfgeleider

www.petraklerkx.nl
Afbeelding cover:
Henk-Jan Boluijt
Lukas Helmbrecht
Foto cover:

Op AMOLF werken circa 130 wetenschappers in
17 onderzoeksgroepen. Daarnaast kent het instituut
70 medewerkers in technische en administratieve
ondersteunende afdelingen. Het instituut is gevestigd in het Amsterdam Science Park.

Lukas Helmbrecht
Druk:
Drukkerij Badoux,

AMOLF is onderdeel van de institutenorganisatie
van NWO. •

		 Nieuws

4	Vidi-beurs voor Wim Noorduin
5	Kristina Ganzinger start nieuwe groep
18	Nieuwe materialen voor duurzame
energie

Houten
Correspondentieadres:
Postbus 41883
1009 DB Amsterdam
E-mail: info@amolf.nl

		 Verder

12
24

Foto: Mark Knight

Vormgeving:

Verder kwam er dit voorjaar goed nieuws vanuit
het kabinet, er komt geld voor de uitvoering van
de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Kort
daarop heeft NWO een call uitgebracht voor
onderzoeksvoorstellen gericht op beantwoording van
de vragen van de NWA. Belangrijke uitdaging hierbij
is om consortia te vormen van onderzoekers van
universiteiten, instituten, bedrijven en hogescholen,
die gezamenlijk het onderzoek zullen uitvoeren. In dit
kader hebben we op AMOLF op 12 juni een workshop
georganiseerd om onderzoekers op het gebied van
materialenonderzoek met elkaar in contact te brengen.
Er zal de komende maanden ongetwijfeld intensief
geschreven worden aan projectvoorstellen voor de
eerste ronde.

AMOLF is het opstarten en ontwikkelen van nieuwe
onderzoeksthema’s voor Nederland op het gebied
van functionele complexe materie en materialen.
Deze portfolio-evaluatie van de instituten zal worden
uitgevoerd door een commissie van internationale
onderzoekers die het Nederlandse onderzoekslandschap
goed kennen.
Met al deze organisatorische en evaluatie activiteiten
zou je bijna vergeten dat er op onderzoeksgebied ook
veel gebeurt. Dat is gelukkig wel het geval en deze
NEWS bewijst dat! Zo kunt u in dit nummer lezen
over de waarneming van licht dat is gevangen in een
lichtwervel, en hoe gestreste bacteriën hun celdeling
reguleren. Heel goed nieuws is dat Wim Noorduin
een VIDI-beurs heeft gekregen. Verder kijken we uit naar
de komst van Kristina Ganzinger die in september als
nieuwe tenure-track groepsleider binnen ons
Living Matter thema begint. In de volgende NEWS zult
u daar meer over lezen.
Ik wens u veel leesplezier en een hele fijne zomer!

Huib Bakker
Directeur AMOLF

AMOLF zal dit najaar nog een keer worden geëvalueerd.
In deze nieuwe evaluatie zullen alle NWO- en KNAWinstituten tegen het licht worden gehouden en worden
beoordeeld op de uitvoering van hun bijzondere rol
in het Nederlandse onderzoekslandschap. De rol van
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nieuws

Ultrasnelle SEM
kathode-luminescentiemicroscoop
op de markt

AMOLF-groepsleider Wim Noorduin is
een van de 86 onderzoekers die in juni
een Vidi-beurs van NWO ontvingen. De
Vidi-beurzen van maximaal 800.000
euro worden jaarlijks toegekend aan
ervaren wetenschappers die na hun
promotie al een aantal jaren succesvol
onderzoek hebben verricht. De beurzen
zijn onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Met deze financiering
kan Noorduin zijn onderzoek naar
veelzijdige kristalgroei voor functionele
materialen verder uitbouwen.

Op 1 september a.s. start Kristina
Ganzinger een nieuwe onderzoeksgroep op AMOLF. Ganzinger gaat
biofysische en systeembiologische
technieken inzetten om de natuurkundige principes te bestuderen
van complexe informatieoverdracht
en -verwerking in het immuunsysteem. Ganzinger komt naar
AMOLF met een WISE-beurs (Women
in Science Excel) van NWO; WISE is
een tenure track-programma voor
vrouwelijke toponderzoekers bij
NWO-instituten. Ganzinger is op dit
moment als postdoc verbonden aan
het Max Planck Institut für Biochemie
in Martinsried, Duitsland.
In AMOLF NEWS van december besteden we uitgebreid aandacht aan de
onderzoeksplannen van Ganzinger. •

De nieuwe microscopen combineren een gepulste elektronenbundel
met een speciaal ontworpen systeem dat het door de elektronenstraal
opgewekte licht collecteert en
analyseert (kathodeluminescenSamenwerking tussen
tie). In het eerste type worden
industrie en wetenschap 30 picoseconde elektronenpulsen
gemaakt door de elektronenstraal
boekt resultaat
in de SEM met hoge frequentie af
te buigen. Dit nieuwe instrument
maakt nu al deel uit van het AMOLF NanoLab Amsterdam waar interne
en externe gebruikers ermee werken. Het tweede type maakt picoseconde elektronenpulsen door de elektronenbron met een ultrakorte
laserpuls te bestralen. Hierdoor wordt het mogelijk om met de elektronenbundel ultrasnelle processen op de nanometerschaal af te beelden.
Tijdens de International Microscopy Conference in Sydney (9 - 14 september) zullen beide SEM-microscopen gepresenteerd worden. Thermo
Fisher en Delmic verkochten in april 2018 al het eerste instrument. •
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zet en uitgebouwd. Ze is nu voorzitter
van de afdeling Bionanoscience aan
de TU Delft.
Dogterom is ook de initiatiefnemer
en coördinator van het NWOzwaartekrachtprogramma ‘Building
a Synthetic Cell’ (BaSyc). Via dit
programma werkt ze nog steeds
samen met AMOLF-groepen
binnen het thema Living Matter.
De Spinozapremies zijn de hoogste
onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap en worden aan
de onderzoekers toegekend voor
hun uitmuntende, baanbrekende en
inspirerende werk. Sinds 1995 reikt
NWO de Spinozapremie jaarlijks uit
aan maximaal vier wetenschappers
die tot de internationale top van hun
vakgebied behoren.
Naast Dogterom ontvangen Anna
Akhmanova (Universiteit Utrecht),
Carsten de Dreu (Universiteit Leiden)
en John van der Oost (Wageningen
University & Research) een Spinozapremie. •

Het AMOLF, Thermo Fisher en Delmic projectteam bij de nieuwe ultrasnelle SEM.
V.l.n.r. Erik Kieft (Thermo Fisher), Ernst Jan Vesseur (Thermo Fisher), Nico Clemens (Thermo

Materialenonderzoekers verkennen consortia

Fisher), Sophie Meuret (AMOLF), Toon Coenen (Delmic/AMOLF), Albert Polman (AMOLF),
Sander den Hoedt (Delmic), Andries Effting (Delmic) en Magda Solà Garcia (AMOLF).

Foto: bron AMOLF

Materialen in topvorm
Het opbouwen van functionele materialen vereist controle over vormgeving én
chemische samenstelling. Om deze eisen
van elkaar te ontkoppelen gaat Noorduin
een nieuwe twee-staps-methode ontwikkelen. Eerst wordt de mineralisatie van
zouten gestuurd in voorgeprogrammeerde vormen. Vervolgens wordt de
chemische samenstelling naar wens veranderd, waarbij de eerder opgebouwde
vorm behouden blijft. Op pagina 20 leest
u meer over het onderzoek van
Wim Noorduin. •

Op 15 juni maakte NWO de Spinozalaureaten van 2018 bekend. Eén van
de prijswinnaars is voormalig AMOLFgroepsleider Marileen Dogterom. Dogterom verwierf wereldfaam met haar
experimentele onderzoek naar
het krachtenspel in het cytoskelet.
Als eerste wist Dogterom tijdens haar
tijd op AMOLF de krachten te meten die
de microscopisch kleine buisjes van het
cytoskelet tijdens celdeling uitoefenen.
Dogterom was van 1997 tot 2013 verbonden aan AMOLF en heeft de
onderzoekslijn Systeem Biofysica opge-

Foto: Rafael Philippen

Foto: Mark Knight

Een team van onderzoekers van AMOLF, Thermo Fisher en Delmic
presenteerde op 22 mei het resultaat van hun tweejarige samenwerking.
Ze ontwikkelden twee nieuwe scanning elektronenmicroscopen (SEM)
die in staat zijn ultrasnelle optische afbeeldingen op de nanometerschaal
te maken.

NWO Vidi voor
Wim Noorduin

Spinozapremie voor Marileen Dogterom

Kristina Ganzinger
nieuwe
groepsleider
binnen
het thema
Living Matter

Meer dan 100 deelnemers van universiteiten, instituten, hogescholen, en bedrijven
kwamen op 12 juni naar AMOLF voor de workshop van de NWA route ‘Materialen –
Made in Holland’. Bijna 60 deelnemers gaven een inspirerende pitch met als doel
collega-onderzoekers voor hun ideeën voor materialenonderzoek te motiveren. In
breakout-sessies werden vervolgens de eerste contouren verkend van mogelijke
consortia van onderzoekers die samen een materialenaanvraag willen indienen
bij de NWA. Voor de eerste NWA-ronde is ruim 50 miljoen euro beschikbaar. Metamaterialen, 3D printing, materialen voor opwekking en opslag van duurzame energie,
zelfherstellende materialen, materialen voor ‘adaptable electronics’, biomaterialen,
polymeren, membranen en coatings kwamen onder meer naar boven als thema’s
waarmee Nederlandse materialenonderzoekers samen interessante en belangrijke
wetenschappelijke vragen kunnen aanpakken. •
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Evaluatiecommissie
op alle fronten lovend
Huib Bakker had er vertrouwen in dat het
goed zou komen met de evaluatie van
AMOLF. Het instituut publiceerde immers
40 van de 120 artikelen per jaar in high
impact tijdschriften en ook met de societal
relevance zat het wel goed. Toch was het tot
de uitslag spannend, want hoe zou de commissie de viability,
het vermogen om strategische doelen in de toekomst te
verwezenlijken, beoordelen? Toen AMOLF op alle onderdelen
(wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en
viability) de hoogst mogelijke beoordeling excellent/worldleading scoorde, ging de vlag uit. Van relaxed achterover
leunen is echter geen sprake, want nu komt het op uitvoering
van strategische voornemens aan. In het najaar staat ook
de portfolio-evaluatie van alle NWO- en KNAW-instituten
op het programma.
Tekst: Anita van Stel

Kraamkamer
“Excellent/world leading, op alle drie
de onderdelen, het is fantastisch”, glimt
Bakker. De SEP-commissie vond ook dat
AMOLF een cruciale rol heeft als kraamkamer voor nieuw onderzoek. Verder
was ze heel positief over hoe AMOLF
promovendi opleidt, over de aandacht
voor wetenschappelijke integriteit en
de inzet voor diversiteit. ‘Maatschappelijke relevantie’ scoorde uitmuntend,
omdat het instituut samenwerkt met

bedrijven en zich richt op toepassingen
voor duurzame energie, geavanceerde
gezondheidssystemen en groene ICT. De
kan-niet-beter beoordeling is voor Bakker
het bewijs dat AMOLF met de nieuwe
strategie de juiste weg is ingeslagen. In
2016 ging het managementteam aan de
slag met de vraag ‘Wat hebben we aan
elkaar’. De instituutsbrede discussies
mondden uit in de nieuwe ondertitel:
Physics of functional complex matter.
“De zoektocht naar de onderliggende
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Standard Evaluation Protocol (SEP)
Iedere zes jaar worden de NWO-instituten beoordeeld door een panel
van onafhankelijke internationale experts, volgens het zogeheten
Standaard Evaluation Protocol (SEP). Dit protocol is opgesteld door
NWO, KNAW en universiteiten en geeft richtlijnen voor het evalueren
van onderzoek en onderzoeksbeleid. De evaluaties komen tot stand op
basis van een zelfevaluatierapport van het instituut, een voorbereiding
van de evaluatiecommissie en een meerdaags locatiebezoek.
Eind vorig jaar is AMOLF bezocht door een internationaal panel onder
leiding van Søren Keiding (Aarhus Universiteit, Denemarken) en beoordeeld op drie criteria: wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke
relevantie en viability. De SEP-evaluatiecommissies kunnen beoordelen op een vierpuntsschaal: excellent/world-leading, zeer goed, goed
en onvoldoende.

De evaluatiecommissie omschreef de
interactie en betrokkenheid van alle
medewerkers van AMOLF zelfs als
‘the magic of AMOLF’

natuurkundige mechanismen van deze
functies bindt alle groepen”, legt Bakker
uit. “Zowel groepen die zich met levende
als met niet levende materie bezighouden.
De ontwerpprincipes van levende systemen kun je analyseren, begrijpen
en gebruiken om nieuwe materialen
te ontwerpen. Andersom geldt dat het
onderzoeken van de ontwerpprincipes
van complexe niet-levende materie
nieuwe inzichten in de mechanismes
van levende systemen genereert.”

en Nanophotovoltaics) samenwerken.
“Designer Matter, het onderzoeksthema
waarmee we in 2014 begonnen, blijkt een
uitermate verbindend thema te zijn”, vervolgt Bakker. “Dat is ons niet als gelukje
overkomen, maar komt voort uit het goed
herkennen van de mogelijkheden die
functionele adaptieve materialen bieden.
Iedereen is enthousiast over de keuze
voor Designer Matter.”

Uitbouwen
Bakker vertelt graag over de kruisbestuivingen. AMOLF heeft de ambitie om
Uitermate verbindend
De evaluatiecommissie omschreef de inter- Designer Matter verder uit te bouwen,
mogelijk op het grensvlak van levende en
actie en betrokkenheid van alle medewerkers van AMOLF zelfs als ‘the magic of niet-levende materie. Binnen soft robotics lijken de mechanismen sterk op die
AMOLF’. Ze had veel waardering voor hoe
de groepen binnen de vier thema’s (Living van levende systemen. Nanophotonics en
Nanophotovoltaics hebben veel onderMatter, Designer Matter, Nanophotonics
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linge interactie en werken ook met Designer Matter samen. De droom is een coating
op een zonnecel waarmee de excitatie zich
kan splitsen, zodat uit één foton vier ladingdragers van elektriciteit ontstaan. Bakker
noemt eveneens de recente aanstelling van
groepsleider Said Rodriguez, als naadloos
passend bij de vier thema’s: “Hij gebruikt
complexe systemen van gestructureerde
materialen en onderzoekt hoe je informatie
kunt doorgeven in een ruizig systeem. Qua
fysische principes zie je daarin analogie
met levende systemen, die ook ruizig zijn.”
Leidende rol
De evaluatie bevatte een vraag over de
nationale rol van het instituut, waarop het
antwoord in de strategie te vinden was:
AMOLF is initiator en ontwikkelaar van
nieuwe onderzoeksthema’s voor Neder-

land. Verder speelt het instituut een belangrijke rol als coördinator van nationale
onderzoeksprogramma’s. Bakkers wens
is deze positie verder uit te bouwen, en
daarin intensief samen te werken met
andere kennisinstellingen, zoals in het
grote programma met Unilever, Wageningen Universiteit en de UvA, waarvan
AMOLF’s Gijsje Koenderink coördinator is.
Bakker hoopt ook dat AMOLF enkele onderzoeksprogramma’s van de Nationale
Wetenschapsagenda (NWA) kan gaan
trekken. Daar is recent een call voor opengesteld. “De concurrentie is groot, want
alle wetenschapsgebieden kunnen meedingen”, zegt hij. AMOLF organiseerde op
12 juni een materialendag, omdat Albert
Polman en Martin van Hecke een belangrijke rol hebben in de ‘materialenroute’
van de NWA. Bakker: “Het doel was om

met het Nederlandse onderzoeksveld de
thema’s te identificeren waarop we consortia kunnen vormen. Consortia bestaan
bij voorkeur uit groepen van universiteiten, instituten, hbo’s en TO2 instituten,
en zijn het liefst multidisciplinair.”
Scouten
De ambities van Bakker en AMOLF
reiken ook tot over de landsgrenzen:
“We zouden internationale partnerships
met andere instituten willen opzetten,
bijvoorbeeld in Spanje, Duitsland, of het
Verenigd Koninkrijk, maar ook buiten
Europa. Deze partnerships bieden de
mogelijkheid tot een brede uitwisseling
van promovendi of onderzoekers en
nieuwe vormen van samenwerking.” Een
andere belangrijke doelstelling is het
verhogen van het aandeel vrouwen in de

wetenschappelijke staf: “Ons doel is dat
in 2022 een kwart van de groepsleiders
vrouw is. Om dit te bereiken zijn we bij
openstaande groepsleidersposities actief
in het scouten van excellente vrouwelijke
wetenschappers.”
Meerwaarde
In opdracht van het Kabinet voert een
onafhankelijke commissie in 2018 een
portfolio-evaluatie uit, waarin in kaart
gebracht wordt hoe de 24 instituten van
NWO en KNAW zich tot elkaar verhouden
en tot de topsectoren, de Nationale Wetenschapsagenda en de ‘grand challenges’
van Horizon 2020. Onlangs moesten alle
instituten hiervoor een document aanleveren. Bakker licht toe dat deze portfolioevaluatie vooral gaat over hoe belangrijk
de verschillende instituten voor Nederland
zijn. “Wij spelen een belangrijke nationale
rol in het identificeren van nieuwe onderzoeksthema’s en het opstarten daarvan.
Bedrijven vinden ons een aantrekkelijke
partner voor het opzetten van nieuwe vormen van samenwerkingen. De oprichting
van ARCNL, in samenwerking met ASML, is
daarvan een duidelijk voorbeeld.”
Minder druk
Heeft Bakker dan helemaal geen zorgen?
Na enige aarzeling noemt hij de hoge
werkdruk van de groepsleiders en het MT,
die naast hun reguliere werk aan beide
evaluaties hebben bijgedragen en zich
nu weer inspannen voor de NWA. Bakker:
“Groepsleiders zijn vaak ook trekkers van
nationale onderzoeksprogramma’s. We
hebben daarbij ook nog te maken met de
doorontwikkeling van NWO en de institutenorganisatie NWO-I. Iedereen wordt
regelmatig gevraagd om input te leveren,
voor de strategie van NWO, de ENWdomeinstrategie en ga zo maar door. Dat is
allemaal belangrijk, maar bij elkaar is het
nu wel veel. Ik hoop dat het volgend jaar
minder druk zal zijn, ik ben een optimist.” •
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Groeiende E. coli markeert voortdurend waar te delen als de stress voorbij is

Gestreste bacterie
Als E. coli-bacteriën zich onprettig voelen, gaan ze in stress-modus

Highlight

neemt zichzelf de maat
Onder normale omstandigheden hebben E. coli-

Onder gewone omstan-

en stellen ze de celdeling uit. In de tussentijd groeien ze door

bacteriën een stabiele grootte: als een bacterie

digheden helpt het Min-

tot lange slierten. Onderzoekers in de groep van Sander Tans

met een vastgestelde lengte is gegroeid, deelt hij

systeem E. coli-cellen om

zich in tweeën.

zich op de juiste plaats te

ontdekten dat de bacteriën ’weten’ hoe lang ze dan zijn, waardoor

delen. De Min eiwitten
Onder stress, zoals een hoge temperatuur of de

houden deling tegen

ze eiwitringen kunnen verplaatsen naar de plekken waar ze moeten

aanwezigheid van een antibioticum, groeien de

op de plek waar zij zich

delen als de stress voorbij is. Ze publiceerden hun bevindingen op

bacteriën door zonder te delen. De lange cellen

bevinden. Als de cellen

bevatten meerdere kopieën van het DNA-mate-

sliertvormig worden als

riaal en deelringen die van plaats veranderen als

gevolg van stress, wordt

de bacterie verder groeit.

het Min-systeem de lini-

1 maart in Current Biology.

aal waarlangs deelringen

Tekst: Bauke Vermaas

“Naar de groei en deling van E. coli wordt wereldwijd veel
onderzoek gedaan, maar dat gebeurt meestal onder ideale laboratoriumcondities”, vertelt promovendus Martijn
Wehrens.“De echte wereld is natuurlijk niet ideaal, maar
bevat allerlei stressfactoren. Hoge temperaturen, antibiotica
of gebrek aan voedsel kunnen ervoor zorgen dat E. coli anders
groeit dan onder ideale omstandigheden.”
Slierten
Normaal verdubbelt E. coli zijn lengte voorafgaand aan
de celdeling in ongeveer een uur tijd. Dan verschijnt er een
ringvormige eiwitstructuur op de celwand die zorgt dat de
bacterie zich netjes in tweeën deelt. Onder stress blijft de
bacterie groeien, maar deelt hij zich niet. De bacterie wordt
sliertvormig en kan tot meer dan twintig keer zo lang worden
als normaal. “Zo'n lange E. coli-bacterie bevat meerdere kopieën van het DNA. Als de stress-situatie voorbij is,
begint de sliert zich meerdere keren achter elkaar te delen”,
vertelt Wehrens, die in zijn experimenten E. coli-cellen
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blootstelde aan stressfactoren zoals antibiotica of een hoge
temperatuur. “We zagen een bijzonder patroon van celdelingen dat samenhangt met de lengte van een normale cel. De
afstand tussen twee posities voor celdelingen was precies
twee maal de normale cel-lengte. Alsof E. coli er zelf een
liniaal langs legde.”
Verspringende liniaal
Om het delingsproces van E. coli na stress beter te begrijpen,
deed Wehrens ook experimenten met fluorescent gelabelde
eiwitten. De ringvormige eiwitstructuur die de cellen deelt,
bleek inderdaad op specifieke posities op te lichten. “Tot
onze verbazing blijven die deelringen niet zitten op de
plek waar ze ontstaan. Wanneer de cellen langer worden,
verdwijnen de ringen plotseling om op een andere plek weer
gevormd te worden”, zegt Wehrens. “Dat verdwijnen en op
een andere plek weer verschijnen is precies wat nodig is om
de afstand tussen twee deelringen altijd op twee normale cellengtes te houden.”

Als de stress voorbij is, delen de draadvormige

zich organiseren. Zodra

E. coli-bacteriën zich alsnog tot kleinere cellen.

de stress weer voorbij is,

De deelposities zijn volledig afhankelijk van de

komt het delen weer op

totale lengte van de bacterie.

gang.

Het bleek dat deze dynamische liniaal geregeld wordt door weer
een ander eiwit-systeem. “Het zogenoemde Min-systeem speelt
bij de deling van gewone E. coli-bacteriën een bijrol. Het zorgt
er vooral voor dat er geen piepkleine celletjes worden gevormd”,
vertelt Wehrens. “In sliertvormige E. coli-bacteriën blijkt het
Min-systeem veel meer te doen. De eiwitclusters bewegen zich
in de lange bacterie op een manier die lijkt op de trilling in een
vioolsnaar (een staande golf). Op bepaalde plekken varieert
de concentratie Min-eiwitten in de tijd, en op andere plekken
verschijnen ze helemaal niet. Bij een trillende snaar hebben de
plekken zonder trillingen een zeer precieze afstand en dat geldt
ook voor de plekken waar geen Min-eiwitten zitten in een lange
E. coli sliert. Dit zijn precies de plekken waar de bacterie zich
deelt. Het Min-systeem werkt dus als een liniaal waarmee de cel
als het ware zijn grootte meet en 'weet' waar hij moet delen.”
De resultaten laten zien dat E. coli-bacteriën met een systeem
van liniaaleiwitten en deelringen ook in ongunstige omstandigheden heel nauwkeurig hun formaat kunnen meten en

reguleren. Wehrens: “Nu we zien dat dit mechanisme juist
bij het herstellen van stress voor E. coli een onmisbare rol
blijkt te spelen, begrijpen we beter hoe bacteriën overleven in
stressvolle situaties, zoals wanneer ziekteverwekkende
bacteriën worden aangevallen door het immuunsysteem of
een antibioticakuur. Het groeien tot slierten is geen bewijs
van onvermogen, maar een doelmatig regulatiesysteem dat
zorgt dat bacteriën gecontroleerd langer kunnen worden,
maar ook weer op de juiste wijze korter.” •

Referentie
Martijn Wehrens, Dmitry Ershov, Rutger Rozendaal, Noreen
Walker, Daniel Schultz, Roy Kishony, Petra Anne Levin, Sander
Tans, Size Laws and Division Ring Dynamics in Filamentous
Escherichia coli cells, Current Biology 28, 6:972-979.e5 (2018)
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High impact papers

PLOS Biology

Toppublicaties amolf januari - juni 2018
Nature Nanotechnology

Nature Chemical Biology

Nanoscopic control and quantification of
enantioselective optical forces
Y. Zhao, A.A.E. Saleh, M.A. van de Haar,
B. Baum, J.A. Briggs, A. Lay, O.A. Reyes-Becerra
en J.A. Dionne
Nanometerkleine metalen resonatoren
maken het mogelijk om chirale optische
krachten te meten en te controleren.

Changes in microtubule overlap length
regulate kinesin-14-driven microtubule sliding
M. Braun, Z. Lansky, A. Szuba, F.W. Schwarz,
A. Mitra, M. Gao, A. Lüdecke, P.R. ten Wolde
en S. Diez
Motoreiwitten kunnen twee filamenten
langs elkaar bewegen met een kracht die
afhangt van de mate van overlap tussen
de filamenten.

Nature Photonics
Experimental observation of a polarization
vortex at an optical bound state in the
continuum
H.M. Doeleman, F. Monticone, W. den Hollander, A. Alù en A.F. Koenderink
Onderzoekers sluiten lichtgolven op in een
gevangenis zonder muren, oftewel een BIC,
bound state in the continuum.

Science
Nanoscale chiral valley-photon interface
through optical spin-orbit coupling
S-H. Gong, F. Alpeggiani, B. Sciacca,
E.C. Garnett en L. Kuipers
Een manier om spininformatie op kamertemperatuur om te zetten in een voorspelbaar
lichtsignaal; deze ontdekking brengt
spintronica en nanofotonica samen in een
2D-materiaal.

Nano Letters
Efficient green emission from wurtzite
AlxIn1-xP nanowires
L. Gagliano, M. Kruijsse, J.D.D. Schefold,
A. Belabbes, M.A. Verheijen, S. Meuret,
S. Koelling, A. Polman, F. Bechstedt,
J.E.M. Haverkort en E.P.A.M. Bakkers
Kathodeluminescentiespectroscopie geeft
gedetailleerd inzicht in de elektrische
excitatie en recombinatiemechanismen in
halfgeleider nanodraden.
Nanoscale relative emission efficiency
mapping using CL g(2) imaging
S. Meuret, T. Coenen, S. Woo, Y.-H. Ra, Z. Mi
en A. Polman
Door de kathodeluminescentie-fotoncorrelatiefunctie te meten wordt het
mogelijk excitatie- en de-excitatiemechanismen in materialen op nanoschaal
te ontrafelen.

Nature Communications
Optical circulation in a multimode
optomechanical resonator
F. Ruesink, J.P. Mathew, M.-A. Miri,
A. Alù en E. Verhagen
Een microscopisch kleine rotonde voor
licht: een optische circulator stuurt lichtsignalen op een optische chip in de
gewenste richting, zónder magneten.
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Sign epistasis caused by hierarchy within
signalling cascades
P. Nghe, M. Kogenaru en S.J. Tans
Kansrijke mutaties zijn te voorspellen:
eiwitten in een regulatienetwerk
blijken te evolueren in een specifiek
patroon.
Integrated nano-opto-electro-mechanical
sensor for spectrometry and nanometrology
Z. Zobenica, R.W. van der Heijden,
M. Petruzzella, F. Pagliano, R. Leijssen, T. Xia,
L. Midolo, M. Cotrufo, Y. Cho, F.W.M. van
Otten, E. Verhagen en A. Fiore
Heel gevoelig moleculen detecteren en
analyseren is mogelijk door licht, beweging,
en elektronen te combineren op een
chip.

Nature Chemistry
Shape-preserving transformation of carbonate
minerals into lead-halide perovskite semi
conductors based on ion exchange/insertion
reactions
T. Holtus, L. Helmbrecht, H.C. Hendrikse,
I. Baglai, S. Meuret, G.W.P. Adhyaksa, E.C. Garnett en W.L. Noorduin
De onderzoekers ontwikkelden een ionenwisselmethode waarmee je een kalkstenen
structuur, bijvoorbeeld een zee-egelskelet,
omzet in perovskiet halfgeleidermateriaal.

Current Opinion in Cell
Biology
Architecture shapes contractility in actomyosin
networks
G.H. Koenderink en E.K. Paluch
Een bespreking van de nieuwste inzichten
in de fysische mechanismen waarmee
moleculaire motoreiwitten cellen samentrekken en daarmee processen als celdeling,
celmigratie, en embryogenese mogelijk
maken.

Stochastic loss and gain of symmetric divisions
in the C-elegans epidermis perturbs robustness
of stem cell number
D. Katsanos, S.L. Koneru, L. Mestek Boukhibar,
N. Gritti, R. Ghose, P.J. Appleford, M. Doitsidou, A. Woollard, J.S. van Zon, R.J. Poole en
M. Barkoulas
De onderzoekers ontwikkelden een nieuwe
microscopietechniek om de deling van
stamcellen in groeiende en vrij bewegende
C. elegans wormen te kunnen volgen en zo
fouten in het delingspatroon van mutanten
in kaart te brengen.

Journal of Cell Biology
SPR2 protects minus ends to promote
severing and reorientation of plant cortical
micro-tubule arrays
M. Nakamura, J.J. Lindeboom, M. Saltini,
B.M. Mulder en D.W. Ehrhardt
Experimenten en computermodellen laten
zien dat microtubuli in plantencellen waarvan het min-uiteinde door het eiwit SPR2
beschermd wordt, vaker worden ‘geknipt’,
waardoor de cel beter kan reageren op
lichtsignalen.

PNAS
Directed nucleation and growth by balancing
local supersaturation and substrate/nucleus
lattice mismatch
L. Li, A.J. Fijneman, J.A. Kaandorp,
J. Aizenberg en W.L. Noorduin
Door verschillende kristalstructuren te
gebruiken kunnen de positie en de groeirichting van mineralen worden gestuurd.

Journal of Physical
Chemistry Letters
Reduced near-resonant vibrational
coupling at the surfaces of liquid water
and ice
W.J. Smit, J. Versluis, E.H.G. Backus, M. Bonn
en H.J. Bakker
De trillingen van watermoleculen aan het
oppervlak van water en ijs zijn veel minder
gedelocaliseerd dan in de bulk.

Laser & Photonic Reviews
Molecular insight into the slipperiness of ice
B. Weber, Y. Nagata, S. Ketzetzi, T. Fujie,
W.J. Smit, H.J. Bakker, E.H.G. Backus,
M. Bonn en D. Bonn
De gladheid van ijs kan worden verklaard uit
het feit dat de bovenste lagen van watermoleculen als knikkers over het oppervlak
kunnen rollen.

Current Biology
Size laws and division ring dynamics in
filamentous Escherichia coli cells
M. Wehrens, D. Ershov, R. Rozendaal,
N. Walker, D. Schultz, R. Kishony, P.A. Levin
en S.J. Tans
Gestreste E. Coli bacteriën delen niet meer,
maar ‘weten’ toch hoe lang ze zijn: een
staande golf van eiwit-oscillaties geeft aan
waar ze moeten delen als de stress voorbij is.

Physical Review Letters
Controlling nanoantenna polarizability
through backaction via a single cavity mode
F. Ruesink, H.M. Doeleman, E. Verhagen en
A.F. Koenderink
Het opslaan en uitzenden van licht door een
nano-antenne blijkt te controleren met een
optische trilholte.

ACS Energy Letters
100e publicatie van de focusgroep Light
Management in New Photovoltaic
Materials (LMPV)
Perovskite/colloidal quantum dot tandem
solar cells: theoretical modeling and monolithic structure
A. Karani, L. Yang, S. Bai, M.H. Futscher,
H.J. Snaith, B. Ehrler, N.C. Greenham en D. Di
Tandemzonnecellen kunnen zonlicht met
een veel hoger rendement omzetten dan
conventionele cellen. Onderzoekers van
AMOLF, Cambridge en Oxford laten het
grote potentieel zien van een tandemzonnecel gemaakt van quantumdeeltjes en
hybride perovskiet, een nieuw materiaal.

100

e

p u b l ic a t

Trapping light in plain sight: embedded
photonics eigenstates in metamaterials
F. Monticone, H.M. Doeleman, W. den Hollander,
A.F. Koenderink en A. Alù
Licht eindeloos opsluiten, zonder dat er aanwijsbaar bescherming is tegen weglekken in de
vorm van een diepe potentiaalput of van een
symmetrie? De onderzoekers voorspellen hoe
metamaterialen dit kunnen klaarspelen.

eLiFe
Phenotypic diversity and temporal variability
in a bacterial signaling network revealed by
single-cell FRET
J.M. Keegstra, K. Kamino, F. Anquez,
M.D. Lazova, T. Emonet en T.S. Shimizu
Bacteriën vertonen stemmingen en persoonlijkheid.
De onderzoekers hebben een microscopiemethode ontwikkeld, waarmee je kunt zien hoe
individuele bacteriën een signaalnetwerk van eiwitmoleculen gebruiken om beslissingen te nemen.

Nano Energy
Conductive-probe atomic force microscopy
as a characterization tool for nanowire-based solar
cells
D. Mikulik, M. Ricci, G. Tütüncüoglu, F. Matteini,
J. Vukajlovic, N. Vulic, E. Alarcón-Lladó en
A. Fontcuberta i Morral
Een zonnecel gemaakt van miljoenen aan elkaar
verbonden nano-zonnecellen. Onderzoekers
vonden een methode om elke nano-zonnecel
individueel te bestuderen en de oorzaak te
achterhalen van het verschil tussen de
individuele en de collectieve energieconversieefficiëntie.

ACS Photonics
High internal emission efficiency of silicon
nanoparticles emitting in the visible range
B. van Dam, C.I. Osorio, M. Hink, R. Muller,
A.F. Koenderink en K. Dohnalova
Individuele silicium nanodeeltjes blijken elk
afzonderlijk efficiënt zichtbaar licht uit te
kunnen stralen. Voor toepassingen is het de
kunst te voorkomen dat er ook heel donkere
exemplaren tussen zitten. •
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Constructeur
Henk-Jan Boluijt
denkt in

glas

nieuws

Bij AMOLF werkt de instrumentmakerij toch ook met glas?
Boluijt: “Ja dat klopt, maar in de AMOLF-instrumentmakerij kunnen we
alleen koud glas-bewerkingen uitvoeren, zoals boren, slijpen en zagen. Bij
de UvA maken we ook apparatuur met een vlam, een proces dat ‘warm
glas bewerken’ heet. Door een combinatie van beide technieken maken
we bij de UvA unieke wetenschappelijke apparatuur die je niet kunt kopen uit een catalogus. Vooral voor onderzoek waarbij verontreinigingen
moeten worden uitgesloten of waarin vloeistoffen door de instrumenten
lopen biedt het gebruik van glas vele voordelen.”
Zijn er nog andere redenen om voor glas te kiezen?
Boluijt: “Slechts weinig stoffen reageren met glas en het is bovendien
doorzichtig. Dat is zeker in scheikundige en biologische experimenten
handig. Daarnaast zijn er experimenten die bij hoge temperatuur plaatsvinden, en waar je geen kunststoffen of metalen voor kunt gebruiken.
Ook dan biedt glas uitkomst. Bij nog extremere temperaturen kunnen
we gebruikmaken van quartz, een ander type glas. Niet iedereen kent de
voordelen. Grappig, want ‘breekbaarheid’ wordt meteen genoemd, als
je mensen naar een nadeel van glas vraagt. Als je niet denkt in glas dan
weet je ook niet wat de mogelijkheden zijn.”

k Edge of chaos opstelling in Parijs

Edge of Chaos te
zien in Amsterdam

Bevalt het?
Boluijt, stralend: “Ja, het bevalt heel goed. Wat is er mooier dan een gecombineerde baan? Een dag in de week werk ik met mijn handen en dat
is geweldig.” Even later geeft hij een demonstratie. Soepel manoeuvreert
hij het glas rond tussen zijn handen. Het glas wordt stroperig en dreigt
te vallen, maar Boluijt stuurt het heel beslist de goede kant op. “Zwaartekracht is de grootste vriend van glasblazers, maar tegelijk ook onze
grootste vijand”, zegt hij.

Henk-Jan Boluijt werkt als
constructeur op de Mechanisch
Ontwerp afdeling van AMOLF,
maar hij volgde jaren geleden ook
een opleiding in een andere richting.
Aan de Leidse Instrumentmakers
School haalde hij het glas-

Tot ongeveer een jaar geleden, toen hij oud-studiegenoot en glasblazer
Gertjan Bon weer eens sprak. Bon werkt in de glas-instrumentmakerij
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en had destijds door drukte te
weinig tijd voor trainingen en ontwikkeling van zijn afdeling. Hij miste
ook iemand om mee te sparren over het vak. Bon en Boluijt bespraken de
mogelijkheden voor samenwerking. Alix Wattjes (hoofd van het Technologie Centrum van de UvA) was snel enthousiast over het plan om Boluijt
een dag in de week in de UvA glasinstrumentmakerij te verwelkomen.
Ook bij AMOLF werd het idee goed ontvangen. Sinds een jaar steekt
Boluijt eens per week over naar de UvA. Hoog tijd om op bezoek te gaan
en hem daar aan het werk te zien.

Na Parijs komt de interactieve kunstinstallatie Edge of Chaos nu ook naar
Amsterdam. Van 20 tot 26 oktober
kunnen bezoekers van het Cinekidfestival de installatie van Bas Overvelde
en zijn designpartners beleven.

En wat vinden de leidinggevenden?
Alix Wattjes heeft net samen met anderen gezorgd voor verlenging van
de aanstelling van Boluijt. Ze ziet veel voordelen in uitwisseling van
technisch personeel met andere instellingen. Wetenschappers weten
elkaar over het algemeen eenvoudig te vinden, zoals op congressen.
“Voor technici moet je dit organiseren en dan zie je dat ze van elkaar
leren, maar ook dat ze beter weten welke expertise waar te vinden is”,
zegt Alix. Ook Iliya Cerjak (hoofd van de Mechanisch Ontwerpafdeling
bij AMOLF) juicht de uitwisseling toe. Hij vindt het heel belangrijk voor
zichzelf en voor zijn medewerkers om techniek niet alleen te ontwerpen
maar af en toe ook in de praktijk te brengen. •

De installatie gebruikt kinetische structuren uit de Soft Robotic Matter groep
van Overvelde om een wonderlijke sfeer
te creëren. Het publiek loopt door de
geordende en turbulente systemen heen
en ervaart zo wat er in het grensgebied
tussen orde en chaos gebeurt. Edge of
Chaos weerspiegelt de ontwerpprocessen
van de toekomst waarin nieuwe materialen, technologieën, en zelfs kunstmatige
intelligentie een belangrijke rol spelen.

instrumentmakersdiploma.
Sinds die tijd is glas voor hem
glasblazen weinig.
Tekst: Petra Rodriguez
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Foto's: Bron AMOLF

een passie, ook al kwam er van

Edge of Chaos is een samenwerking
met Vasilija Abramovic en Ruari Glynn,
beiden verbonden aan het Interactive
Lab van de Bartlett School of Architecture
in Londen. Het project is mogelijk gemaakt door steun van het internationale
fonds ‘Supernatural: stories of worlds to
come’. •
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Licht vangen in het oog van de storm
In het midden van een orkaan is het rustig; zonder orkaan geen oog, zonder oog geen orkaan.
Maar niet alleen orkanen hebben een oog blijkt nu. Onderzoekers van AMOLF en de Universiteit
van Amsterdam hebben namelijk licht gevangen in het oog van een lichtwervel. “Het licht kan
alle kanten op, maar doet dat niet”, aldus onderzoeker Hugo Doeleman. Het onderzoek verscheen
op 4 juni in toptijdschrift Nature Photonics.
Tekst: Anouck Vrouwe • illustratie: Ella Maru Studios

“Het is een raar fenomeen, alsof je licht
opsluit in een gevangenis met onzichtbare muren”, aldus Hugo Doeleman van
de AMOLF-groep Resonant Nanophotonics én de Universiteit van Amsterdam.
Doeleman vertelt dat veel mensen in
zijn vakgebied gefascineerd zijn door
een in 2013 ontdekt verschijnsel. Dit
verschijnsel, dat natuurkundegrootheden
Von Neumann en Wigner in 1929 voor
elektronen hadden bedacht, bleek ook in
licht op te kunnen treden. In jargon heet
dit verschijnsel een BIC, bound state in
the continuum. Men spreekt over een BIC
als lichtgolven ergens gevangen blijven
zitten, zonder dat er iets is dat ze tegenhoudt. “Het licht zou naar buiten kunnen,
maar doet dat niet”, aldus Doeleman.
In 2014 voorspelde een groep onderzoekers van MIT, Harvard en Yale dat deze
BICs het middelpunt zijn van een soort
wervel van licht. Doeleman heeft nu met
zijn collega’s Wouter den Hollander en
Femius Koenderink het bestaan van zo’n
wervel experimenteel bewezen. Ze wisten
een lichtorkaan te maken en aan te tonen
dat het licht inderdaad is ingesloten in
een zogeheten polarisatiewervel: het licht
kan niet ontsnappen uit het oog. De Amsterdamse onderzoekers werkten in dit
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onderzoek samen met twee gastonderzoekers uit de Verenigde Staten, Francesco
Monticone en Andrea Alù.
Om onverwacht opgesloten licht, oftewel
een BIC, te maken, is een sample nodig
waarin invallend laserlicht door twee
afzonderlijke lichtresonatoren – een soort
klankkasten voor licht - wordt verstrooid.
Het sample dat op AMOLF is gemaakt,
bestond uit een rij siliciumnitride balkjes
op een dun, glazen membraan. Door de
interferentie tussen het licht uit beide
klankkasten vormt er een draaikolkachtige vorm in de polarisatierichting van
het licht. Dit gebeurt rondom het punt
waar het licht opgesloten zit – het oog.
Doeleman ontwikkelde samen met de
gastonderzoekers een model, waarmee
de onderzoekers laten zien wat er in hun
sample gebeurt. “In het oog van de draaikolk zijn de twee klankkasten precies zo
uitgebalanceerd dat ze elkaar door interferentie uitdoven, en zo vormt zich dan de
onzichtbare muur die het licht opsluit.”

Bijzonder is dat de wervel het ogenschijnlijk gevangen licht robuust maakt,
aldus Doeleman. “Zolang de wervel er
is, is er een oog. Kleine imperfecties
kunnen de wervel wel verplaatsen of
vervormen, maar dan beweegt het oog
mee. Net zoals bij een orkaan: als deze
beweegt, beweegt het oog mee. Pas als
de wervel helemaal verdwijnt, verdwijnt
ook het opgesloten licht.” Dat zal handig
zijn voor toepassingen in de fotonica;
het betekent dat de lichtorkaan tolerant
is voor afwijkingen, die altijd voorkomen.
Op termijn zouden lichtorkanen nuttig
kunnen zijn bij de fabricage van kleine
lasers. Doeleman: “Om een goede laser
te maken, moet je licht namelijk een
tijd kunnen vasthouden en concentreren.” Zo’n kleine laser zou je vervolgens
kunnen plaatsen op een fotonische chip.
“Maar dat is de lange termijn. Nu zijn
we vooral gegrepen door het fenomeen
zelf. We staan nog aan het begin van het
ontdekken wat er allemaal mee kan.” •

Referentie
Experimental observation of a polarization vortex at an optical bound state in
the continuum, Hugo M. Doeleman, Francesco Monticone, Wouter den Hollander,
Andrea Alù, A. Femius Koenderink, Nature Photonics 12, 399-401 (2018)
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Nieuws

Nieuwe materialen dragen bij aan

duurzame energie
Op 15 juni kwamen onderzoekers
uit heel Nederland naar AMOLF
voor het jaarlijkse symposium Light
Management in Photovoltaics
(LMPV). Een van de sprekers was
Varun Sivaram (Council on Foreign
Relations, Washington), schrijver
van het boek Taming the Sun dat
onlangs verscheen.
In Taming the Sun gaat Sivaram
in op de bijdrage die de zon als
eindeloze bron van energie kan
leveren aan de energietransitie en
wat daarvoor nodig is. Hij beschrijft
problemen die in het energienetwerk ontstaan als zonnecellen op
zeer grote schaal worden toegepast
en draagt oplossingen aan. The
New York Times noemde het boek
eerder dit jaar een must-read.
De overige drie sprekers op het symposium richtten zich met hun lezing
meer op specialisaties in het vakgebied. Zo sprak Silke Christiansen
(Helmholtz Center Berlin) over 3D
nanostructuren voor zonnecellen.
Aditya Mohite (Los Alamos National
Laboratory) en Filippo de Angelis
(University of Perugia) spraken over
perovskietmaterialen. •

Light management

lmpv
in new photovoltaic materials
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Bruno Ehrler, Femius Koenderink en Gijsje Koenderink ontvingen ieder een
prestigieuze internationale prijs voor bijdragen aan hun onderzoeksveld.

Groepsleiders Bruno Ehrler, Erik Garnett en Albert Polman nemen deel aan drie
nieuwe onderzoeksprojecten binnen het NWO-programma Materials for Sustainability (Mat4Sus). Voor een soepele overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame
energiebronnen zijn nieuwe materialen nodig. Met dit programma wil NWO een
impuls geven aan het interdisciplinaire materiaalonderzoek in Nederland; met de
resultaten van de gehonoreerde onderzoeken moeten belangrijke stappen voorwaarts
gezet worden in de ontwikkeling van materialen die zuinig zijn, lang meegaan, en op
een schone manier kunnen bijdragen aan onze
energievoorziening.
Verdubbelde stroomopbrengst
Bruno Ehrler gaat met een consortium van
onderzoekers van de TU Delft, Wageningen
Universiteit en industriële partners werken aan
een nieuw type zonnecel, waarbij de stroomopbrengst per hoge-energie foton verdubbeld
kan worden. Het werkingsprincipe hiervan is de
Schematische weergave
zogenaamde ‘singlet fission’, waarbij de energie
van een singlet fission
van een energierijk molecuul zich verdeelt
zonnecel.
over twee moleculen. Efficiënte implementatie
van singlet fission kan leiden tot een sterke vermindering van de kosten van zonneenergie en daarmee tot een versnelde en grootschalige invoering van duurzame
energiebronnen.
Recordbrekende zonnecel door nieuwe kristalstructuur
Het doel van Erik Garnett’s onderzoek is om een silicium-germanium zonnecel met
een nieuwe kristalstructuur te fabriceren. Met de nieuwe hexagonale kristalstructuur
verwachten de onderzoekers het efficiëntierecord van de veelgebruikte silicium
zonnecellen te kunnen verbreken. Omdat silicium-germanium een zogenaamde
directe bandgap heeft, moet het zelfs mogelijk zijn om boven de Shockley Queisser
limiet van 33,7 procent te komen. Een bijkomend voordeel is dat de nieuwe technologie uitwisselbaar is met siliciumtechnologie. Garnett werkt in dit project samen
met onderzoekers van de TU Eindhoven.
Metazonnecellen met verbeterde functionaliteit
In dit project werkt Albert Polman met een internationale groep onderzoekers aan
een nieuwe methode om de absorptie en conversie van zonlicht naar electriciteit in
zonnecellen te verhogen met behulp van metagratings: op de nanoschaal gestructureerde oppervlakken en grensvlakken. De metagratings, die zijn opgebouwd uit een
periodiek rooster van lichtverstrooiers met een speciaal ontworpen vorm, maken het
mogelijk lichtkleuren in de zonnecel over een bepaalde hoekverdeling te verstrooien.
Door de metagratings in zonnecellen te integreren maken de onderzoekers zonnecellen met een verhoogd rendement. Ook ultradunne flexibele zonnefolies en gekleurde
of juist transparante zonnepanelen die passen in de leefomgeving, komen een stap
dichterbij met deze nieuwe techniek. •

Foto: Lukas Helmbrecht

LMPV symposium

Drie prijzen voor AMOLF groepsleiders

Bruno Ehrler

(groepsleider Hybrid Solar
Cells) is de eerste winnaar van
de WIN Rising Star Award.
Deze prijs is ingesteld door het
Waterloo Institute for Nanotechnology (WIN, onderdeel
van de Canadese University of
Waterloo) ter gelegenheid van
het tienjarig bestaan. Ehrler
ontvangt de prijs als erkenning voor zijn bijdragen aan
de ontwikkeling van nieuwe
materialen en devices voor
zonnecellen. De prijs is op 5 juni
uitgereikt. •

Femius Koenderink

(groepsleider Resonant Nanophotonics en hoofd van het thema Nanophotonics) heeft
de ACS Photonics Young Investigator Award Lectureship van 2018 gewonnen. De jury
gaf deze prijs aan Koenderink vanwege zijn indrukwekkende bijdrage aan een reeks
van nanofotonische problemen. Zijn perspective ‘Single Photon Nano-antennas’, tegelijk
een review en een toekomstvisie op nano-antennes voor enkele foton-bronnen, was
het meest gelezen artikel in ACS Photonics in 2017 en illustreert zijn grote expertise.
De prijs bestaat uit een oorkonde, een geldbedrag en een plenaire lezing tijdens de
Nanophotonics and Micro/Nano Optics International Conference in Rome. •

Gijsje Koenderink

(groepsleider Biological
Soft Matter en hoofd van
het thema Living Matter)
kreeg de Pierre-Gilles de
Gennes prijs. Deze prijs is
in het leven geroepen ter
ere van de gelijknamige
Franse natuurkundige
en Nobelprijswinnaar.
Koenderink krijgt hiermee erkenning voor haar
belangrijke bijdrage aan
het begrip van biologische zachte materie en
daaraan gerelateerde
interdisciplinaire fenomenen. Ze ontving de prijs
op 19 juni in Dubrovnik,
tijdens de conferentie
‘From Solid State to Biophysics IX: from Basic to
Life Sciences’. •
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Highlight

De proef kun je bij wijze van spreken op het strand uitvoeren op
een sepia (het witte ovale rugschild van een inktvis) of zee-egel,
vertelt Noorduin. “Het is niet meer dan twee verschillende vloeistoffen die je over de kalk druppelt. Binnen enkele minuten is de
omzetting compleet. Je ziet het voor je ogen gebeuren wanneer
je er met een UV-lamp op schijnt: de zee-egel die eerst blauw
oplicht onder de lamp verandert druppel voor druppel in een
heldergroene structuur.”
Alchemie
Voor zijn komst naar AMOLF ontwikkelde Noorduin op Harvard
al een manier om allerlei microstructuren van kalk te maken.
Kalk komt op aarde veel voor in bijvoorbeeld kalksteengroeven en skeletten van dieren. Maar kalk heeft niet zoveel
toepassingen. AMOLF-groepsleider Erik Garnett wees hem op
perovskiet, een veelbelovend nieuw materiaal voor zonnecellen.
“Het is eigenlijk alchemie,” zegt Noorduin. “Koning Midas
veranderde alles in goud, wij veranderen kalk in perovskiet.”

Van zee-egel

tot halfgeleider

Nieuwe stapeling
Met het nieuwe proces, ontwikkeld door Noorduin’s promovendi Lukas Helmbrecht en Hans Hendrikse, kun je elke kalkstenen structuur, bijvoorbeeld een zee-egelskelet of de
microstructuren van Noorduin, omzetten in gelijkvormige
perovskietstructuren. Het gaat daarbij om de gecontroleerde
omzetting van de ene kristalstructuur in de andere, een lastige
klus binnen de chemie. Een kristalstructuur is zoiets als een
verzameling gestapelde knikkers, de ionen. Kalk bestaat uit
andere ionen dan perovskiet en de stapeling is ook anders. De
onderzoekers vervingen alle ionen uit kalk door andere; eerst
de positief geladen calciumionen door loodionen en daarna de
negatief geladen carbonaationen door bijvoorbeeld chloride.
Tot slot voegden ze nog een ander ion toe, het methylammoniumion. Dit laatste ingrediënt zorgt voor een nieuwe stapeling
waardoor perovskiet ontstaat.

Drie jaar geleden introduceerde Wim Noorduin als nieuwe
groepsleider zijn zelfgemaakte microstructuren van kalk
op AMOLF. Onder de belangstellenden was groepsleider
Erik Garnett (Nanoscale Solar Cells). Want zou het niet
mooi zijn als het lukt om de chemische techniek van
Noorduin in te zetten voor het groeien van functionele
materialen voor zonnecellen? De onderzoekers gingen

Bedrieglijk eenvoudig
De proef is eenvoudig, als je eenmaal weet hoe het moet.
De moeilijkheid van het omzetten van kalk in perovskiet is
dat alles anders is: niet alleen de compositie van positief
geladen kationen en negatief geladen anionen, maar ook de
kristalstructuur, zegt Noorduin. “De reactiecondities zoals de
concentratie en zuurgraad moeten precies kloppen anders
valt de structuur uit elkaar en gaat de vorm verloren. Daar
zijn we wel een half jaar naar op zoek geweest.” Zo moet de
uitwisseling van de kationen in de eerste stap perfect zijn.
De tweede stap is nog lastiger omdat daarbij de kristalstructuur moet veranderen. Het bleek essentieel dat deze laatste
stap zeer snel gebeurt om te voorkomen dat de structuur uit
elkaar valt.
Halfgeleiders
Dankzij de ionenwisselmethode hebben de onderzoekers
nu de mogelijkheid om de kristalstructuur om te zetten met
behoud van de totale vorm van het materiaal en dat biedt
kansen voor toepassingen. Zo heeft perovskiet voor zonneceltoepassingen vaak een 2D-vormstructuur. Dankzij de nieuwe
omzettingsreacties kunnen nu ook perovskieten worden
gemaakt met een 3D-vorm, zonder verlies van de bijzondere
materiaaleigenschappen van perovskiet. Garnett is
verheugd over de kansen die dit biedt voor nieuwe zonnecelmaterialen. •

Referentie
Tim Holtus, Lukas Helmbrecht, Hans C. Hendrikse,
Iaroslav Baglai, Sophie Meuret, Gede W.P. Adhyaksa,
Erik C. Garnett, Willem L. Noorduin, Shape-preserving
transformation of carbonate minerals into lead-halide
perovskite semiconductors based on ion exchange/insertion
reactions, Nature Chemistry 10, 740-745 (2018)

van start en met succes. Ze vonden een manier om de
samenstelling van een kalkstructuur aan te passen zodat
het materiaal een halfgeleider wordt, maar wel zijn vorm
behoudt. Op 4 juni verscheen dit onderzoek in het
tijdschrift Nature Chemistry.
Tekst: Bastienne Wentzel / Petra Rodriguez
Beelden: Noorduin Lab, AMOLF

Driedimensionale halfgeleider microstructuren. Door te kiezen voor een specifieke ionensamenstelling kunnen de kleuren tijdens de omzetting worden afgestemd
op het hele spectrum van zichtbaar licht, van blauw naar groen naar rood. Het blauwe koraal is lood methylammonium chloride, de groene spiraal is lood methylam-
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Afbeeldingen van een zee-egelskelet dat geleidelijk

monium bromide en de rode vazen zijn lood methylammonium iodide. De afbeeldingen zijn gemaakt met een gemodificeerde elektronenmicroscoop. De gebruikte

verandert in een perovskiet dat licht uitstraalt.

techniek heet kathodeluminescentie (CL).
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Nieuwe medewerkers
OIO’s
Ramon Creijghton
Loreta Muscarella
Lucia Baldauf
Lucie Mc Govern
David van der Flier
Luuk van Laake
Xuan Zheng

Prijzen
Sander Mann met Rubicon
naar New York

Postdocs
Anne-Bart Seinen
Marco Valenti
Radoslaw Kolkowski

Museum Boerhaave:

een synthetische cel
en een kunsthart
Maar liefst twee AMOLF-onderzoekers hebben
bijgedragen aan een tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. Gijsje Koenderink
legt in een stripverhaal uit dat het bouwen van
een synthetische cel een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw is. Bas Overvelde laat
zien hoe zijn onderzoek naar nieuwe materialen
kan worden toegepast bij het maken van een
zacht kunsthart.
Het werk van Koenderink en Overvelde is onderdeel van de tentoonstelling ‘Frankenstein, op
weg naar een nieuwe mens.’ Deze is tot en met
28 oktober te bezoeken. •

STAGIAiRS
Dana Glikman
Leah Dickhoff
Merlijn Kersten
Omar Abdel-Aal
Jaro Schmitt
Ariane Mader
Daan Klijn
Wendy de Kleijn
Davey Fokker
Nathan Kayumba
Esther van Nieukerken
Rutger Kok
Marloes Bistervels
Kyra Orbons
Bruno Ortiz Kessels
Charlie Maslen
Anne-Sophie van Schelt
Ilva Klomp
Stijn van Leuken
Weiyi Ding
Lisa Stigter
Alexandra Tsoukala
Marieke Kral
Ramses Kools

De German Liquid Crystal Society heeft
op 23 mei de Alfred-Saupe-Prize uitgereikt aan voormalig AMOLF-groepsleider
Wim de Jeu. Hij kreeg de prijs voor zijn
onderzoek aan vloeibare kristallen en
zachte materie. Dit onderzoek is
grotendeels bij AMOLF uitgevoerd.
De Jeu leidde van 1985 tot 2007 de
groep Order/Disorder in Soft Condensed
Matter. •

GASTEN
Rezin Majied
Elizabeth von Hauff
ONDERSTEUNEND
PERSONEEL
Sylvia van Os
Reindert Daniels
Dominique Stoverink
Dico Kruining
Gerben Wichers
Oana Draghici •
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Alfred-Saupe-Prize
voor Wim de Jeu

AMOLF-alumnus Sander Mann ontving
in januari een Rubicon beurs van NWO
om onderzoek te gaan doen aan het
CUNY Advanced Science Research Center
in New York. Mann promoveerde cum
laude in de Nanoscale Solar Cells groep
van Erik Garnett. In New York gaat hij
onderzoek doen naar het controleren
van warmtestraling. Alles dat licht absorbeert moet ook licht kunnen uitstralen, maar dit is vaak ongewenst: in zonnepanelen leidt het uitstralen tot een
lager rendement. Mann wil bijzondere
oppervlaktecoatings ontwerpen die licht
(warmtestraling) kunnen absorberen,
maar niet uitstralen.

Met het Rubicon programma laat NWO
recent gepromoveerde wetenschappers
ervaring opdoen aan een buitenlands
topinstituut. Dat is een belangrijke
opstap voor een wetenschappelijke
carrière. •

AMOLF in de (FYSICA) prijzen
Tijdens het jaarlijkse congres FYSICA van
de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) op 13 april vielen twee AMOLFonderzoekers in de prijzen.
Scott Waitukaitis (postdoc in de onderzoeksgroep Mechanical Metamaterials)
won de Young Speakers Contest. Met
zijn lezing nam Waitukaitis het publiek
mee in het onderzoek naar het elastische
Leidenfrost-effect. Dit effect verklaart
waarom hydrogel balletjes op een hete
plaat rondspringen en hoge piepgeluidjes
maken. Naast de eer en een oorkonde
ontving Waitukaitis € 750.

AMOLF-alumnus Wilbert Smit
won de eerste prijs van de
jaarlijkse prijsvraag van het
Nederlands Tijdschrift voor
Natuurkunde met een toegankelijk geschreven artikel over
zijn onderzoek in de Ultrafast
Spectroscopy groep van Huib
Bakker. Het artikel ‘Schaatsen
over water’ verscheen in het
maartnummer van het NTvN
met op de cover een foto van
een schaatsende Smit. De prijs
is een bedrag van € 1000.
Smit werkt nu als postdoc bij
het onderzoekscentrum ESPCI
in Parijs. •

Promovendus Benjamin Daiber
(Hybrid Solar Cells) bij zijn poster
waarmee hij op de 2018 MRS
Spring meeting in Phoenix (VS)
de prijs voor beste poster won. •
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Shaping light emission for solid state

A theoretical study of circadian clocks

lighting with plasmon nanoantennas

and circadian metabolism

Ke Guo

Michele Monti

Universiteit van Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Monocrystalline halide perovskite nano-

Variation and fluctuations

Understanding losses

structures for optoelectronic applications

in a bacterial signaling network

in halide perovskite thin films

Parisa Khoram

Johannes Keegstra

Gede Adhyaksa

Universiteit van Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

24 • AMOLF NeWS •juli 2018

