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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.

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

AMOLF is onderdeel van de institutenorganisatie  
van NWO. • 

Na de instituutsevaluatie van vorig jaar is AMOLF dit najaar 
nog een keer geëvalueerd, als onderdeel van de nationale 
portfolio evaluatie van de NWO en KNAW instituten  
(25 in totaal). In deze evaluatie is door een onafhankelijke 
commissie beoordeeld hoe de instituten hun nationale  
rollen vervullen. 

Ik vond het een bijzondere ervaring om samen met de  
andere directeuren deze evaluatie voor te bereiden en  
naar het interview door het panel begin november toe  
te leven. De uitslag van de evaluatie is nu nog niet bekend. 
Naar verwachting zullen de besturen van NWO en KNAW 
in januari het rapport ontvangen en dan zal het rapport  
van de commissie eind februari openbaar worden  
gemaakt. 
Verder heeft u mogelijk gemerkt dat de Nationale 
Wetenschaps Agenda (NWA) in een nieuwe fase is  
beland. Afgelopen september verscheen de eerste 
‘call for proposals’: het startsein voor consortia van 
universiteiten, instituten, bedrijven en hogescholen om 
onderzoeksvoorstellen in te dienen. Meerdere groepen van 
AMOLF doen hier aan mee, in voorstellen over duurzame 
energie, materialenonderzoek en biofysisch onderzoek. 
binnenkort horen de indieners of ze door zijn naar de  
tweede ronde van deze call. Volgend jaar komt er ook  
al een tweede ‘call for proposals’, wat laat zien dat de  
NWA een belangrijke bron van financiering van onderzoek  
zal worden. 

Ook binnen AMOLF zijn er het afgelopen half jaar belangrijke 
dingen gebeurd. Zo is Kristina Ganzinger als nieuwe tenure- 
track groepsleider begonnen. Kristina gaat met haar  
groep Physics of cellular Interactions onderzoek doen naar 
de mechanismen waarmee cellen signalen afgeven en 
verwerken. Verderop in deze NeWS vindt u een interview  

met haar. Ook vindt u een verslag over een belangrijke 
ontdekking van de groep van erik Garnett waarmee de 
elektrische geleidbaarheid van nanodraadzonnecellen 
verbeterd kan worden. Verder kunt u lezen over de eerste 
resultaten van een groot samenwerkingsprogramma van 
AMOLF, de Universiteit van Amsterdam, Wageningen 
University en Unilever. In dit programma wordt 
fundamentele kennis van natuurlijke processen verkregen 
voor het ontwikkelen van betere en gezondere voeding.  
en daarmee ben ik als vanzelf aangeland bij het Kerstdiner... 
Ik wens u een hele fijne Kerst, een gezellige jaarwisseling  
en natuurlijk heel veel leesplezier met deze NeWS!

Huib Bakker
Directeur AMOLF

Voorwoord
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Samenwerken staat bij AMOLF hoog in het vaandel. 
Niet alleen extern, ook intern wordt steeds gezocht 
naar manieren om samenwerkingen te stimuleren en 
te versterken. Daarom was er op de laatste heisessie 
van de wetenschappelijke staf een matchmaking 
sessie waarin iedere groepsleider de samenwer-
kingsmogelijkheden een-op-een verkende met een 
groepsleider uit een andere afdeling. Na afloop van 
de heisessie maakte Jeroen van Zon een programma 
op basis van alle wensen en vervolgens gingen de 
groepsleiders allemaal een dag aan het werk in een 
ander lab om kennis te maken met elkaars expertise 
en meettechnieken. Zo ging Huib bakker een dag 
aan de slag in de groep van Albert Polman om de op 
AMOLF ontwikkelde techniek van kathodelumines-
centie beter te leren kennen. biofysicus Jeroen van 
Zon was benieuwd of hij de mechanische modellen 
waarmee bas Overvelde (Soft robotic Matter) werkt, 
kon gebruiken om te verklaren waarom de darm van 
de worm C. elegans soms een golfvorm aanneemt. 
bijkomend voordeel: aan het eind van de dag wist hij 
ook van alles over 3D-printen. 

Op vrijdag 19 oktober volgde de afsluiting van het 
project. De groepsleiders presenteerden een poster 
met de resultaten van een dag onderzoek in het lab 
van de ander. •

‘  Group leader  
       in the other  
lab - day’
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De posterpresentatie op 19 oktober.

NIEUWS NIEUWS
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AMOLF-groepsleiders Ewold Verhagen, 

Femius Koenderink en Huib Bakker 

hebben een Europese FET OPEN subsidie 

ontvangen voor het uitvoeren van hun 

onderzoeksplannen. 

Licht laat moleculen vibreren 

ewold Verhagen en Femius Koenderink maken deel uit van 
een team van onderzoekers dat op zoek gaat naar nieuwe 
manieren om Terahertz-straling te detecteren. Terahertz-
straling is net als licht een elektromagnetische golf – met 
een frequentie die tussen die van microgolven en infra-
rood licht inzit. Ondanks de interessante toepassingen, bij-
voorbeeld voor het analyseren van dunne materiaallagen, 
is er op dit moment maar beperkt technologie beschikbaar 
voor het genereren en detecteren van deze straling. 

Met experts uit Spanje, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk onderzoeken de twee AMOLF-groepsleiders 
of Terahertz-straling omgezet kan worden in makkelijk 
te detecteren zichtbaar licht. De onderzoekers willen 
gebruikmaken van de kracht van licht om kleine objecten 
in beweging te brengen. Dit doen ze door met nieuw te 
ontwikkelen nanotechnologie Terahertz-golven dusdanig 
te focusseren dat ze krachtig genoeg zijn om bepaalde 
moleculen te laten vibreren. eigenschappen van de 
Terahertz-golven worden op deze manier overgedragen  
in de molecuulvibraties. Voor de laatste belangrijke stap 
willen de onderzoekers de vibrerende moleculen bloot- 
stellen aan laserlicht. Naar verwachting zullen de fotonen 
van het laserlicht van kleur veranderen doordat ze de  
trillingsenergie van de moleculen opnemen. Met deze  
omzetting van een mechanische beweging in een  
makkelijk te detecteren lichtsignaal komt detectie van 
Terahertz-straling binnen handbereik.

Kunstmatige fotosynthese

Fotosynthese kennen we van planten. Met kunstmatige 
fotosynthese gaan Huib bakker en europese partners  
proberen dit natuurlijke proces na te bootsen en op  
die manier de energie van het zonlicht om te zetten in 
zonnebrandstof voor gebruik op een later moment. 

In het project ‘Soap Film based Artificial Photosynthesis’ 
(SoFiA) willen de onderzoekers zonnebrandstof maken 
met behulp van een zeepmembraan met een foto- 
katalytisch oppervlak. een belangrijke stap in dit proces 
is het transport van protonen (waterstofionen) door  
het membraan. De rol van AMOLF is het onderzoeken 
van de snelheid en het mechanisme waarmee de  
protonen zich door het zeepmembraan bewegen.  
De ultrasnelle spectroscopietechnieken in het lab van 
bakker lenen zich bij uitstek voor het bestuderen  
van deze moleculaire processen.  
De verkregen kennis zal worden gebruikt om nieuwe 
efficiëntere zeepmembranen te ontwerpen. •

Instituutsadviesraad
Net als de andere NWO-I instituten 
heeft AMOLF sinds begin dit jaar 
een instituutsadviesraad (IAr) die de 
directeur van het instituut en de raad 
van bestuur van NWO adviseert. Met 
de komst van de nieuwe raad heeft 
de beleidsadviescommissie (bAc) 
haar taken neergelegd. een deel van 
de voormalige bAc-leden is lid van de 
nieuwe adviesraad. Op 21 september 
is de IAr voor het eerst op AMOLF  
bijeengekomen. Deze installatie-
bijeenkomst werd afgesloten met  
een borrel waarbij de IAr leden en  
de groepsleiders en hoofden van de  
ondersteunende afdelingen van 
AMOLF met elkaar kennis konden 
maken.

De instituutsadviesraad heeft  
de volgende leden: 
•  Prof.dr. caspar van der Wal  

(rijksuniversiteit Groningen),  
voorzitter

•  Prof.dr. Alexander van Oudenaarden  
(Hubrecht Instituut)

•  Prof.dr. claire Wyman  
(erasmus Universiteit rotterdam)

•  Prof.dr. Michel Orrit  
(Universiteit Leiden)

•  Prof.dr.ir. rené Janssen  
(Technische Universiteit eindhoven)

•  Prof.dr. Marloes Groot  
(Vrije Universiteit Amsterdam)

•  Dr. Frank de Jong  
(FeI company)

•  Dr. Wim van der Meer  
(Tata Steel)

•  Dr. bart broers  
(Autoriteit consument en Markt) •
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FET OPEN  
voor AMOLF-onderzoek

FET OPEN maakt deel uit van Horizon 2020 en is bedoeld voor 

financiering van onderzoek dat bijdraagt aan de technologie  

van de toekomst. Voor ieder FET OPEN project is in totaal  

M€3.2 beschikbaar, waarvan k€ 498 en k€ 465 voor het AMOLF- 

onderzoek van respectievelijk Verhagen/Koenderink en Bakker.

Zeepfilm waar onder invloed van zonlicht CO2 wordt omgezet.



Een nieuw perspectief op
 cellen en  signalen

De jonge Duitse groepsleider is inmid-
dels behoorlijk gewend in Amsterdam. 
Ze verhuisde vanuit München, waar ze 
als postdoc bij het Max Planck Institut 
für biochemie werkte. Daar nam ze het 
openbaar vervoer, hier kan ze lekker fiet-
sen. Net als in cambridge, waar ze haar 
promotieonderzoek deed. Fietsen helpt 

haar het hoofd leeg te maken, vertelt 
ze. Ganzinger is een ware spraakwater-
val en dan nog gaan haar gedachten 
vaak sneller dan haar lippen. Af en toe 
onderbreekt ze zichzelf om een zin op-
nieuw te formuleren. bijvoorbeeld als 
het over het WISe programma gaat, het 
tenure-track programma voor vrouwe-

INTERVIEW
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Sinds september van dit jaar versterkt  
dr. Kristina Ganzinger het AMOLF onderzoek 
in het thema Living Matter. Als groepsleider 
Physics of Cellular Interactions gaat ze 
op zoek naar de details van cellulaire 
signaalverwerking. Via een bijzondere 
combinatie van biofysica en synthetische 
biologie wil ze cellen en signalen nabootsen, 
om mechanismen te ontrafelen die tot nu toe 
verborgen bleven.

Tekst: Harm Ikink, foto’s: Lukas Helmbrecht
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“ Met behulp van synthetisch 
biologische technieken  
gaan we een eenvoudige, 
minimale cel bouwen”



lijke toponderzoekers bij NWO-instituten. 
“Ik wilde graag naar AMOLF en dit bood 
me de mogelijkheid”, zegt Ganzinger.  
“Ik vind het WISe programma waardevol, 
door meer vrouwen te werven maakt 
NWO de ‘scientific community’ diverser 
en aantrekkelijker voor vrouwen.” 

Immuuncellen
In haar onderzoek wil Ganzinger in kaart 
brengen hoe cellen uit het menselijke 
immuunsysteem hun omgeving waar-
nemen en er op reageren. Die kennis 
is bijvoorbeeld van belang om auto-
immuunziekten te kunnen begrijpen en 
om betere medicijnen tegen kanker te 

ontwikkelen. Natuurlijk wordt er op dat 
gebied al heel veel onderzoek gedaan, 
maar er is nog nauwelijks mechanistisch 
inzicht, zegt Ganzinger. “We weten dat er 
een wisselwerking is tussen receptoren 
en signaalmoleculen, maar hoe dat 
precies verloopt, daar is nog maar weinig 
zicht op.” 
Ze legt uit dat laboratoriumonder-
zoek naar de structuur en biochemie 
van geïsoleerde moleculen nauwelijks 
informatie biedt over hun biologisch 
functioneren. Aan de andere kant is 
het heel lastig om moleculaire details 
te ontrafelen bij biologisch onderzoek 
naar kanker en andere ziektes. “Ik wil 
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daar met mijn onderzoek precies tussenin 
zitten”, zegt Ganzinger. “Met behulp van 
synthetisch biologische technieken gaan 
we een eenvoudige, minimale cel bouwen 
met precies die receptoren die voor de 
signaalverwerking relevant zijn. Dat brengt 
ons van de pure biochemie dichter bij een 
echte cel, dichter bij hoe signaalverwerking 
echt werkt. Ondertussen zorgen we ervoor 
dat het systeem nog wel volledig beheers-
baar blijft, en dus – hopen we – beter te 
begrijpen.” 

Kunstmatige bloedcellen
Ganzinger hoopt zo bijvoorbeeld te ontra-
felen hoe cellen in staat zijn onderscheid te 

maken tussen meerdere signaalmecha- 
nismen waarin hetzelfde moleculaire 
complex een rol speelt. “Het blijkt bij-
voorbeeld verschil te maken of de 
signaalstof is opgelost in de omringende 
vloeistof, of dat deze wordt gepresen-
teerd door een andere cel. Hoe 'ziet' een 
cel dat verschil? Dat zijn hele interessante 
details waar ik het fijne van wil weten.”
Ze benadrukt dat het bijzondere van haar 
benadering in de combinatie ligt van syn-
thetische biologie en biofysica: “Nog bij-
na niemand heeft er in deze combinatie 
minimale celsystemen mee bestudeerd. 
Ik verwacht dat dit echt nieuwe inzichten 
zal opleveren. Ik hoop dat dit ons uitein-

delijk in staat zal stellen om minimale 
cellen te bouwen met levensechte functi-
onaliteiten. Zulke cellen kunnen dan – op 
zijn minst tijdelijk – cellen in ons lichaam 
vervangen. Denk bijvoorbeeld aan kunst-
matige bloedcellen”.

Ambitie
Ganzinger voelt zich als een vis in het 
water in een academische omgeving en 
prijst zich gelukkig dat ze bij AMOLF de 
kans krijgt haar eigen groep te leiden. 
“Vanaf mijn promotieonderzoek heb ik 
me gewijd aan onderzoek gedreven door 
nieuwsgierigheid, waarbij vrijheid en 
creativiteit belangrijk zijn. In mijn ogen 

is ‘blue sky science’, waarbij je buiten de 
gebaande paden durft te gaan, cruciaal  
om tot echt nieuwe inzichten te komen”. 
De interdisciplinaire AMOLF omgeving  
inspireert haar en ze verwacht daar zelf 
ook een bijdrage aan te kunnen leveren. 
Op de vraag of ze ambitieus is valt ze voor 
het eerst even stil. Na een korte denk-
pauze: “Ik denk het wel, ja. Niet om aan de 
wereld te laten zien hoe geweldig ik ben, 
maar meer om voor mezelf te laten zien 
dat ik het kan. Daarnaast is het natuurlijk 
enorm motiverend om iets te doen dat 
relevant is. Ik heb absoluut de ambitie  
om resultaten te boeken die medische 
betekenis kunnen hebben.” •

“ Ik heb absoluut de ambitie  
om resultaten te boeken  
die medische betekenis  
kunnen hebben”

INTERVIEW
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increasing complexity

Hoe communiceert de cel?

Om een antwoord te geven op 

deze vraag maakt Ganzinger een 

modelsysteem van de cel dat 

begint bij de afzonderlijke  

bouwstenen (links) en steeds 

complexer wordt (rechts). 
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HIGHLIGHT

De onderzoekers haalden hun inspiratie 
uit de werking van veldeffecttransis-
toren, een bepaald type halfgeleider-
schakeling dat veel in computers wordt 
gebruikt. “Halfgeleiderelementen in 
computers en die in zonnecellen lijken 
misschien heel verschillend”, zegt 
groepsleider erik Garnett. “Maar beide 
structuren zijn gebaat bij een zo goed 
mogelijke geleiding van de elektrische 
lading door het materiaal.” 

Vervuilen...
Om stroom beter te geleiden maken 
fabrikanten van conventionele zonne-

cellen gebruik van ‘vervuiling’, oftewel  
dotering. Door in de bovenste en  
onderste laag van een siliciumzonnecel 
atomen toe te voegen, namelijk boor- 
en fosforatomen, creëer je een elek-
trisch veld in de zonnecel. Dit maakt 
dat de door het licht gegenereerde 
elektronen de juiste kant op bewegen. 
De ‘vervuilde’ lagen zorgen er dus 
voor dat het elektron met succes door 
het materiaal wordt getransporteerd. 
“Traditionele halfgeleider dotering is 
echter heel moeilijk op de nanoschaal”, 
zegt Garnett. “Door de extreem kleine 
schaal van onze nanodraden heeft een 

enkel atoom meer of minder al snel  
een verstorende werking.”

... Of coaten 
een andere manier om het rendement 
van zonnecellen te verbeteren is het 
aanbrengen van een oppervlaktelaag 
die de geleidbaarheid van het silicium 
zonnecelmateriaal vergroot. De opper-
vlaktelaag trekt als het ware de lading 
aan en geeft die door aan de metalen 
contactpunten aan weerszijden van het 
silicium. Zonnecellen met zo'n opper-
vlaktelaag noemen we 'heterojunction-
zonnecellen'. Deze methode is ook  

Hoe goed ze stroom geleiden, bepaalt in belangrijke mate het 

rendement van zonnecellen. De technieken die bij traditionele 

zonnecellen de geleiding sterk verbeteren, leveren echter problemen 

op bij zonnecellen gebaseerd op nanodraden. Met collega’s uit 

Oregon, eindhoven en Delft ontwikkelde de AMOLF groep 

Nanoscale Solar cells een oppervlaktelaag die de geleiding van 

zulke nanodraadzonnecellen sterk verbetert. 

 
Tekst: bauke Vermaas

Referentie
Sebastian Z. Oener, Alessandro cavalli, Hongyu Sun, Jos e.M. Haverkort, erik P.A.M. bakkers, 
erik c. Garnett, Charge Carrier-Selective Contacts for Nanowire Solar Cells, 
Nature communications 9 (2018)

geschikt voor nanodraad-zonnecellen, 
maar heeft een nadeel, vertelt Garnett: 
“De dikte van de oppervlaktelaag is van 
groot belang. een dikkere laag betekent 
meer geleiding in het silicium, maar be-
tekent tegelijk dat de lading moeilijker bij 
de metalen contactpunten arriveert, om-
dat de lading dóór die laag heen moet.”

Geleiding beïnvloeden
Garnett en zijn collega’s zochten een 
andere oplossing en vonden inspiratie in 
de werking van veldeffecttransistoren.  
bij deze halfgeleiders zorgt spanning op 
een extra contactpunt (de ‘surface gate’) 

dat er stroomgeleiding mogelijk is. Dit 
contactpunt doet zelf niet mee met de 
stroomgeleiding. Met de werking van 
veldeffecttransistoren in het achter- 
hoofd, brachten de onderzoekers een 
coating van molybdeenoxide aan rond 
een zonnecel van enkele honderden 

nanometers dikte. Deze coating vergroot 
de geleidbaarheid van de zonnecel, 
maar blijkt zelf niet mee te doen aan 
de stroomgeleiding. De ladingsdragers 
worden geoogst via metalen contacten 
aan de uiteinden van de zonnecel. De 
coating van molybdeenoxide zit dus 
niet 'in de weg', zoals de oppervlakte-
laag in heterojunction-zonnecellen. “De 
dikte van de geleidingsbevorderende 
oppervlaktelaag is geen probleem meer”, 
aldus Garnett. “Dit biedt ons allerlei 
mogelijkheden om de nano-zonnecellen 
verder te verbeteren, bijvoorbeeld om 
de lading selectief te oogsten of optisch 
transparant te maken.” •
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HIGH ImpacT papERS

NATUre reVIeWS  
MOLecULAr ceLL bIOLOGY

 
Actin-microtubule crosstalk in cell biology 
M. Dogterom en G.H. Koenderink
een overzichtsartikel van een nieuwe 
onderzoeksrichting in celbiologie en bio-
fysica die zich richt op de rol van inter- 
acties tussen de verschillende cytoskelet-
systemen van de cel in fundamentele 
processen als celdeling en celmigratie.

 
NATUre 
Multi-step self-guided pathways for 
shape-changing metamaterials
c. coulais, A. Sabbadini, F. Vink en 
M. van Hecke 
De onderzoekers hebben een structuur 
(een metamateriaal) ontworpen die  
zichzelf in meerdere stappen opvouwt.

 
ADVANceD MATerIALS 
Understanding detrimental and beneficial 
grain boundary effects in halide perovskites 
G.W.P. Adhyaksa, S. brittman, H. Abolins,  
A. Lof, X. Li, J.D. Keelor, Y. Luo, T. Duevski, 
r.M.A. Heeren, S.r. ellis, D. Fenning en   
e.c. Garnett 
een nieuwe, zeer gevoelige 2D-elektronen-
detector wordt gebruikt om te zien hoe de 
grensgebieden tussen perovskietkristallen 
de optische en elektronische eigenschap-
pen van dit materiaal beïnvloeden.

LIGHT: ScIeNce  
& APPLIcATIONS 
Quantifying single plasmonic  
nanostructure far-fields with interferometric 
and polarimetric k-space microscopy
r. rörich, c. Hoekmeijer, c.I. Osorio,  
en A.F. Koenderink 
De onderzoekers bouwden een microscoop 
om het stralingspatroon van een enkel 
nano-object geheel op te lossen naar 
intensiteit, polarisatie en fase voor elke 
uitgestraalde hoek. bij elkaar vertelt deze 
informatie precies via welke mechanismen 
het nano-object licht verstrooit.
 

JOUrNAL OF THe AMerIcAN 
cHeMIcAL SOcIeTY 
Antifreeze glycoproteins bind irreversibly  
to ice
K. Meister, A.L. DeVries, H.J. bakker, 
en r. Drori
Suikerhoudende antivrieseiwitten blijken 
zich onomkeerbaar aan ijsoppervlakken  
te binden en verhinderen zo de groei van 
ijskristallen. Hierdoor kunnen organismen 
in polaire gebieden overleven.

AcS eNerGY LeTTerS 
The potential of singlet fission photon 
multipliers as an alternative to silicon-
based tandem solar cells
M. Futscher, A. rao, en b. ehrler
Door een lichtdeeltje met hoge energie 
te splitsen in twee deeltjes met een 
lagere energie, maakt singlet-splitsing 
hoog-energetische fotonen beschikbaar 
voor zonnecellen. 
 
NATUre 
cOMMUNIcATIONS 
Broadband highly directive 3D  
nanophotonic lenses 
e. Johlin, S.A. Mann, S. Kasture,  
A.F. Koenderink en e.c. Garnett
Hoe zorg je dat nanostructuren licht in 
één specifieke richting uitzenden? Onder-
zoekers creëerden succesvol nanolenzen 
met behulp van een genetisch algoritme.

Charge carrier-selective contacts for  
nanowire solar cells 
S.Z. Oener, A. cavalli, H. Sun, J.e.M.  
Haverkort, e.P.A.M. bakkers en e.c. Garnett 
een veelgebruikte transistortechniek 
blijkt ook nuttig voor nanozonnecellen.

Long-term positioning and polar 
preference of chemoreceptor clusters 
in E. coli  
M. Koler, e. Peretz, c. Aditya, T.S. Shimizu 
en A. Vaknin
Door fluoresente afbeeldingen van 
enkele-cellen en enkele-moleculen te 
combineren, konden de onderzoekers  
de biofysische factoren analyseren  
die de positie van zintuiglijke organellen 
in de cellen van bacteriën bepalen. Zo 
ontdekten ze een eenvoudige regel die 
voorspelt hoe deze positie verandert 
tijdens het groeien en delen van de cel.

 
cUrreNT bIOLOGY 
A plausible microtubule-based mechanism 
for cell division orientation in plant  
embryogenesis
b. chakrabortty, V. Willemsen, T. de Zeeuw,  
c.Y. Liao, D. Weijers, b. Mulder en b. Scheres 
een nieuw licht op de honderd jaar oude  
fundamentele vraag hoe plantencellen  
weten in welke richting ze moeten delen. 

 
cHeMIcAL  
cOMMUNIcATIONS 
The Strecker reaction coupled to Viedma 
ripening: a simple route to highly hindered 
enantiomerically pure amino acids
I. baglai, M. Leeman, K. Wurst, b. Kaptein,  
r. M. Kellogg en W. L. Noorduin
Links- en rechtshandige aminozuren zijn 
essentiële bouwstenen voor bioactieve 
moleculen zoals medicijnen. De onder-
zoekers presenteren een simpele methode 
om aminozuren van een gewenste ‘hand’  
te maken. •

 
PHYSIcAL reVIeW LeTTerS 
Nonlocal metasurfaces for optical signal 
processing 
H. Kwon, D. Sounas, A. cordaro, A. Polman  
en A. Alù
Metaoppervlakken die elementaire wiskun-
dige bewerkingen uitvoeren banen de weg 
naar snelle en energie-efficiënte ultradunne 
apparaten voor optische beeldverwerking.

Robustness of clocks to input noise
M. Monti, D.K. Lubensky en P.r. ten Wolde 
ruis in het bioritme: wiskundige modellen 
laten zien dat biologische klokken verschil-
lend op lichtfluctuaties reageren.

From bouncing to floating: the Leidenfrost 
effect with hydrogel spheres
S. Waitukaitis, K. Harth en M. van Hecke 
Nadat onderzoekers recentelijk vonden dat 
hydrogelballen blijven stuiteren op een heet 
oppervlak, hebben ze nu de overgang tussen 
zweven en stuiteren bepaald en verklaard.

Crack initiation in viscoelastic materials
Y. Mulla, G. Oliveri, J.T.b. Overvelde en  
G.H. Koenderink
een universeel toepasbaar model van het 
faalgedrag onder mechanische belasting van 
dynamisch gecrosslinkte materialen zoals 
hydrogels en colloïdale gels. 

Toppublicaties amolf juli 2018 - december 2018

eerSTe GeZAMeNLIJKe PUbLIcATIe AMOLF/ArcNL



14 • AMOLF NeWS • DeceMber 2018

NIEUWS

AMOLF NeWS • DeceMber 2018 • 15

Sinds 2015 werken AMOLF, de Universiteit van 
Amsterdam en Wageningen Universiteit nauw 
samen met Unilever research & Development in het 
vijfjarige Industrial Partnership Programme Hybrid 
Soft Materials. Het succesvolle programma heeft 
al meer dan tien publicaties opgeleverd. er doen 17 
senior onderzoekers en 16 promovendi en post-docs 
aan mee.
"We willen mechanismen in levende systemen zo 
goed leren begrijpen, dat je er ontwerpprincipes 
aan kunt ontlenen voor consumentenproducten", 
vertelt programmaleider Gijsje Koenderink. Zij is 
biofysicus en groepsleider biologische zachte ma-
terie bij AMOLF. "consumentenproducten moeten 
aan veel, vaak tegenstrijdige, eisen voldoen. Goed 
smaken, goed verwerkbaar en houdbaar zijn. Het 
mooie is dat de natuur zulke ‘conflicten’ vaak al 
heeft opgelost. Zo moeten onze lichaamscellen 
en weefsels flexibel zijn, en water goed kunnen 
vasthouden, maar ook stevig zijn. De natuur lost die 
tegenstrijdigheid op met combinaties van zachte en 
harde materialen. Neem bijvoorbeeld die magische 
formule van harde mineralen en zachtere eiwitten 
die onze botten zo goed laten functioneren, of 
kijk naar de veerkracht van kraakbeen. binnen het 
IPP-programma onderzoeken we zowel natuurlijke 
materialen als kunstmatige materialen waarmee 
we natuurlijke processen kunnen nabootsen. Deze 
laatste materialen bestaan vaak uit combinaties 
van verschillende polymeren en microscopische 
deeltjes.” 

Smeuïg
Net als moeder natuur loopt ook levensmiddelen-
fabrikant Unilever vaak tegen tegenstrijdige eisen 
aan. Hoe maak je bijvoorbeeld mayonaise of ijs 

minder vet met behoud van smaak, smeuïgheid en 
houdbaarheid? Unilever wil veel productformule-
ringen herzien, met minder verzadigd vet, minder 
suiker, minder zout en meer duurzame ingrediënten. 
“Maar tegelijkertijd wil de consument dat alles net 
zo blijft smaken als vroeger en niet duurder wordt”, 
zegt John van Duynhoven, expert microstructurele 
analyse bij Unilever. “We hebben niet alleen heel 
specialistische kennis nodig, maar ook peperdure 
apparatuur om chemische processen op moleculair 
niveau te analyseren. Samenwerking is dan cruciaal. 
AMOLF en Unilever werken dan ook al bijna 20 jaar 
samen.” Volgens Gijsje Koenderink gaan de techni-
sche ontwikkelingen rondom het meten van mole-
culaire processen inderdaad razendsnel. “Om zo’n 
meettechniek goed in te kunnen zetten heb je vaak  
een hele groep academische specialisten nodig.”

Lessen uit de natuur   om levensmiddelen te verbeteren

Tekst: Marion de boo 

Levensmiddelen moeten lekker smaken, gezond zijn, lang houdbaar, betaalbaar en duurzaam 

geproduceerd. Vaak zijn die eisen tegenstrijdig. Onderzoekers uit wetenschap en industrie 

zoeken samen naar nieuwe oplossingen geïnspireerd door de natuur in het Industrial 

Partnership Programme ‘Hybrid soft materials’. 

Guilia Giubertoni (rechts) met collega Eliane van Dam in het ultrasnelle laserlab.
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Op 16 november organiseerden AMOLF, Unilever en NWO het Soft Matter Biomimetics symposium.  

80 Onderzoekers uit binnen- en buitenland kwamen op AMOLF bijeen om de nieuwste ontwikkelingen 

op het grensvlak tussen de biologie, materiaalkunde, en voedingswetenschap te delen.

Ultrasnel
een goed voorbeeld van zo’n unieke meettechniek is 
ultrasnelle laserspectroscopie, een techniek die op 
AMOLF ontwikkeld is in de groep van Huib bakker. 
een laser stuurt ultrakorte pulsjes (met een tijdsduur 
van 10-13 seconde) door een optisch circuit van 
tientallen zeer secuur afgestelde spiegels. Onderweg 
wordt zichtbaar licht omgezet in infrarood licht dat 
door de monsters schijnt. “Zo kun je niet alleen de 
structuur van moleculen meten, maar ook ultrasnelle 
moleculaire processen in werking zien, zoals het bin-
den van water aan biomoleculen”, zegt promovenda 
Giulia Giubertoni. Zij onderzoekt met de supersnelle 
spectrometer ondermeer de werking van hyaluron-

Normaal gesproken houdt Marco Seynen, software 
engineer op AMOLF, zich bezig met het schrijven 
van software voor meetopstellingen. Maar, recent 
kwam groepsleider Pieter rein ten Wolde  
(biochemical Networks) met een heel andere vraag 
bij hem langs. Of hij, samen met collega Luc blom, 
de code die jaren geleden was gemaakt voor simu-
laties van biochemische netwerken, opnieuw kon 
opzetten. In de loop van de tijd was de code steeds 
groter en ingewikkelder geworden, waardoor het 
nieuwe gebruikers te veel tijd kostte om er ver-
trouwd mee te raken. ‘Opruimen’ was hard nodig.  

Software engineers zijn experts op het gebied van 
programmeertalen. Voor het verbeteren van de 
code moesten ze echter eerst meer te weten komen 
van de onderzoekers over het algoritme en de simu-
latietechniek. Daarna herschreven Seynen en blom 
de code die deels uit Python was opgebouwd, in 
Modern c++. Nu is de code veel sneller: simulaties 
die eerst een week duurden, nemen nu slechts een 
paar uur in beslag. “en wat ook bijzonder is”, zegt 
Seynen, “de code werkt zowel in een Windows, 
Linux als MacOS omgeving, en van laptop tot 
rekencluster.”

Meestal blijft de software van Seynen binnen 
AMOLF, maar deze nieuwe code gaat de wereld  
in. De nieuwe eGFrD code is voor iedereen  
beschikbaar op de GitHub repository  
(github.com/gfrd/modern_egfrd). 

Uitleg over de code en voor welke simulaties  
deze te gebruiken is, vind je op gfrd.org. •

Een opgeruimde code

Green’s Function Reaction 

Dynamics (GFRD) is een 

algoritme waarmee 

wetenschappers een 

biochemisch netwerk 

kunnen simuleren. 

Zo’n netwerk, zoals 

bijvoorbeeld de levende 

cel, kan worden gezien 

als een grote chemische 

reactor, waarin moleculen 

(bijvoorbeeld eiwitten en 

DNA) reageren als ze met 

elkaar in contact komen. 

De concentratie van 

moleculen is meestal laag, 

wat betekent dat met 

conventionele methoden 

veel computertijd verloren 

gaat aan het naar elkaar 

toe laten bewegen van de 

moleculen. GFRD gebruikt 

wiskundige trucjes waar-

mee dit bewegen veel 

sneller gaat, zonder daar-

mee concessies te doen 

aan de nauwkeurigheid. 
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Marco Seynen 

zuur. Dit is een polymeer dat in het menselijk li-
chaam belangrijk is voor stevigheid en hydratatie van 
weefsels. Hyaluronzuur kan zeer grote hoeveelheden 
water binden. Zo’n waterhoudend netwerk heet een 
hydrogel. Synthetische varianten van hydrogels zit-
ten ondermeer in contactlenzen, vochtinbrengende 
crèmes, wegwerpluiers en maandverband. Giuber-
toni ontdekte met ultrasnelle spectroscopie hoe de 
hyaluronzuurmoleculen samen een netwerk vormen. 
Voor haar collega Federica burla was dit waardevolle 
informatie. Het verklaarde waarom gels op basis van 
hyaluronzuur bijzonder gevoelig zijn voor verande-
ringen in pH en temperatuur. 

Volgens levensmiddelenfysicus Simeon Stoyanov 
die namens Unilever het IPP-onderzoek coördineert, 
kunnen ook levensmiddelen die maar weinig  
ingrediënten bevatten zeer complex zijn. “Zoals 
mayonaise, die zijn stevigheid en smaak dankt aan 
oliedruppeltjes die dicht tegen elkaar aan in een 
waterige emulsie zitten. Het is een hele uitdaging 
om in een low-fat mayonaise dat vet door een gelijk-
waardige component te vervangen.” Voor een goede, 
stabiele emulsie zijn kleinere druppeltjes nodig, 
want hoe kleiner de druppels, hoe groter het opper-
vlak. Met ultrasnelle meettechnieken leert men het 
gedrag van die druppeltjes steeds beter kennen.  
Ook de eierdooier die het water-oliemengsel stabi-
liseert maakt het product complex, want die bevat 
veel verschillende eiwitten, lipiden en suikers.  
Stoyanov: “We moeten nog heel veel metingen doen 
om onze producten beter te leren ontwerpen.” •

< Screenshot van een 

simulatie van een  

biochemisch netwerk
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Het binden van een antivrieseiwit aan een ijskristal.
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Microtubuli
Sinds enkele decennia weten we dat 
zogenaamde microtubuli een bepalen-
de rol spelen bij de groei en deling van 
plantencellen. Deze lange buisvormige 
eiwitpolymeren zijn een onderdeel  
van het cytoskelet van alle eukaryote 
organismen, organismen waarvan de 
cellen minstens één celkern bevatten. 
Anders dan het woord skelet doet 
vermoeden, zijn microtubuli juist heel 
dynamisch en wisselen voortdurend 
perioden van groei en krimp af. In plan-
tencellen vormen de microtubuli een 

speciale structuur: ze liggen allemaal 
keurig op een rij en vormen zo een 
rooster vlak onder het celmembraan. 
De richting waarin de microtubuli in  
de cel wijzen bepaalt de richting 
waarin de cel gaat groeien en delen. 
Via een wiskundig model en geavan-
ceerde computersimulaties probeerde 
de groep van bela Mulder een aantal 
jaar geleden te begrijpen waarom 
microtubuli dezelfde kant op wijzen. 
De onderzoekers constateerden dat 
hoe groter de hoek tussen de botsende 
microtubuli was, hoe groter de kans  

dat de inkomende microtubuul  
na de botsing krimpt en verdwijnt.  
Deze ‘vroegpensioenregeling’ voor  
dwarsliggende microtubuli zorgt  
ervoor dat na verloop van tijd alleen 
die microtubuli die in dezelfde richting 
wijzen, overblijven.  

Maar hoe weten de microtubuli nu  
in welke richting ze moeten wijzen  
en hoe hangt dit gedrag samen met  
de vorm van de cel? Om hier grip  
op te krijgen ging Mulder een 
samenwerking aan met plantenont-

wikkelingsbioloog ben Scheres van 
Wageningen Universiteit (WUr). Samen 
begeleidden ze promovendus bandan 
chakrabortty die aan de slag ging met 
het beantwoorden van deze fundamen-
tele vraag. chakrabortty werkte twee  
jaar aan een technisch hoogstandje,  
het aanpassen van een bestaand  
simulatieprogramma, zodat het niet  
alleen kon werken met een simpel  
plat vlak, maar ook met een complexe 
driedimensionale celvorm. Gewapend 
met door WUr-collega Dolf Weijers  
aangeleverde gedigitaliseerde vormen 

van echte embryonale plantencellen  
kon chakrabortty de volgende stap  
in het onderzoek zetten. 

Celvorm 
De driedimensionale computersimula-
ties bevestigden het vermoeden dat de 
vorm van de cel de microtubuli in een 
bepaalde richting dwingt. Daarnaast 
kunnen de microtubuli op hun beurt 
ook de groei van de cel bepalen. Deze 
laatste factor speelt bij de nauwelijks 
groeiende embryonale plantencellen 
geen rol van betekenis. De onderzoekers 
konden zo een zuiver beeld krijgen van 
de invloed van alleen de vorm van de 
cel. Het team identificeerde ook twee 
verstorende factoren: het groeihormoon 
auxine, dat maakt dat microtubuli een 
voorkeur hebben voor bepaalde vlakken 
in het celoppervlak, en het cLASP-eiwit, 
dat microtubili helpt scherpe bochten 
tussen celvlakken te nemen. Met dit 
uitgebreide model is het nu voor het 
eerst mogelijk te verklaren hoe een 
embryoplantencel de vorm van haar 
nakomelingen voorprogrammeert, 
namelijk door de oriëntatie van haar 
microtubuli-cytoskelet. •

Wetenschappers houden zich al meer dan honderd jaar bezig met de regelmatige patronen 

waarin plantencellen zijn gerangschikt. Op de groeipunten, waar nieuwe stengels en bladeren 

tevoorschijn komen, delen de plantencellen consistent in een bepaalde richting. Dit gebeurt 

ook in het embryo van de plant. Omdat plantencellen omgeven zijn door een celwand, die ze 

delen met hun buurcellen, bepalen de delingsrichtingen de regelmatige structuur van de hele 

plant. Van oudsher bestaan er al meetkundige regels die de delingsrichting van plantencellen 

min of meer voorspellen. Deze regels waren echter niet gekoppeld aan de moleculaire 

processen in de plantencel. Daar is nu verandering in gekomen, dankzij werk dat tien jaar 

geleden op AMOLF is gestart. 

Ontwikkeling plantencel  steeds beter begrepen

Het onderzoek vormde de basis van twee recente publicaties:
•  Bandan Chakrabortty, Ikram Blilou, Ben Scheres, Bela Mulder  

A computational framework for cortical microtubule dynamics in realistically 
shaped plant cells, PLoS Comput Biol 14(2): e1005959 (2018)

•  Bandan Chakrabortty, Viola Willemsen, Thijs de Zeeuw, Che-Yang Liao, Dolf 
Weijers, Bela Mulder, Ben Scheres, A Plausible Microtubule-Based Mechanism 
for Cell Division Orientation in Plant Embryogenesis, Current Biology 28(19): 
3031-3043 (2018) 

HIGHLIGHT

Simulaties van microtubuli in een planten embryocel na de eerste drie delingen. De paarse bolletjes 

geven de sterke voorkeursrichting weer van ongeveer 1000 onafhankelijke simulaties.

Plantencellen hebben  

een grote verscheidenheid 

aan vormen: Epidermiscel zandraket Bladcel sorgum Bladcel tabaksplant
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Juha Muhonen
Postdoc in Photonic Forces groep  
van 2015 t/m 2018

Wat ga je doen?
Ik ga terug naar Finland, waar ik geboren 
ben. Aan de Universiteit Jyväskylä (JYU) 
heb ik een positie als tenure-track as-
sociate professor gekregen. Ik ben daar 
verbonden aan zowel de natuurkunde-
vakgroep als het centrum voor nano- 
science van JYU. Met mijn onderzoeks-
groep wil ik me richten op het ontwikke-
len van hybride quantumtechnologieën 
in silicium. De expertise die ik op AMOLF 
in optomechanica en nanofotonica hebt 
opgedaan, komt hierbij goed van pas. In 
Australië, waar ik mijn promotie deed aan 
de Universiteit van Nieuw-Zuid-Wales, 
leerde ik over ‘spin qubits’ in silicium.  
Die kennis zal ik ongetwijfeld ook goed 
kunnen gebruiken.  
 
Wat neem je mee van AMOLF?
Mijn tijd op AMOLF blijkt om twee rede-
nen cruciaal voor mijn carrière. Ik ga in 
Finland verder met het onderzoek dat ik 
met mijn Marie Sklodowska Curie beurs 
op AMOLF deed. Op AMOLF heb ik geleerd 
hoe je experimenteel onderzoek doet in 
de optica en laserfysica. Daar ga ik zeker 
van profiteren. Voordat ik naar AMOLF 
kwam wist ik niets van optica! Ik ben dan 
ook heel dankbaar voor de kansen die ik 
in de Photonic Forces groep kreeg.

Sophie Meuret 
Postdoc in Photonic Materials groep  
van 2016 t/m 2018

Wat ga je doen?
Ik start in december met een CNRS-
onderzoekpositie bij het CEMES-labo-
ratorium in Toulouse. Ik wil daar een 
spectroscopietechniek ontwikkelen voor 
de elektronenmicroscoop, op basis van 
elektronenholografie en kathodelumi-
nescentie. Ik ben erg blij dat ik een vaste 
positie heb gekregen.

Wat neem je mee van AMOLF?
Ik ga goed voorbereid weg van AMOLF, 
klaar voor de volgende stap. Op AMOLF 
leerde ik het aansturen van projecten, het 
creëren van de juiste omstandigheden 
voor samenwerkingen en het begeleiden 
van studenten. 
De afgelopen jaren heb ik mijn expertise 
op het gebied van elektronenmicrosco-
pie uitgebreid, onder andere met kennis 
van gepulste en coherente excitaties. 
Dankzij de discussies in het Center for 
Nanophotonics weet ik nu ook meer over 
plasmonica, fotonica en scheikunde. Een 
permanente onderzoekpositie was be-
langrijk voor me. Ik ben AMOLF dankbaar 
voor de kansen en middelen om dit voor 
elkaar te krijgen  •

Postdocs spelen een belangrijke 

rol in de onderzoeksgroep. 

Voor de promovendi zijn ze 

een bron van informatie en 

voor de groepsleiders steun en 

toeverlaat. Een postdocpositie 

is ook een goede voorbereiding 

voor de volgende carrièrestap: 

de eigen onderzoeksgroep.  

Met enige regelmaat zetten 

AMOLF-postdocs deze stap. 

Wat zijn hun plannen en wat 

nemen ze mee van AMOLF?  

We vroegen het twee 

vertrekkende postdocs.

NIEUWS

Vertrekkende postdocs
Metamateriaal        
vouwt zichzelf op

Hoe vaak heb je een wegen-
kaart verkeerd opgevouwen? 
Het vouwprincipe is simpel, 
maar behelst meerdere stap-
pen die je in de juiste volgorde 
moet uitvoeren. en wegen-
kaarten zijn nog peanuts 
vergeleken bij de zonne- 
schermen en instrumentar-
men die ruimtevaartuigen 
in- en uitvouwen. elke stap 
vereist een kleine motor die 
op het juiste moment zijn 
taak uitvoert. De natuurkundi-
gen hebben nu een structuur 
ontworpen die zichzelf op-
vouwt in meerdere stappen, 
waarbij een simpele druk op 
de zijkanten volstaat. 

Ingebakken vouwproces 
“Als je kijkt naar de natuur zie  
je ook veel meerstaps-vouw- 
processen,” zegt corentin  
coulais (voormalig AMOLF 

postdoc, nu UvA) . “eiwitten 
vouwen zich op in meerdere 
stapjes, inclusief ingebouwde 
zelfcorrecties. Maar in techno-
logie gaan zulke stapjes niet 
autonoom en zijn er meerdere 
motoren nodig. Wij wilden 
kijken of je kunstmatige 
materialen kan maken waar 
een automatisch meerstaps-
vouwproces ingebakken zit, 
zodat je niet meerdere vouw-
motoren nodig hebt.” 

Rubberen structuur
De onderzoekers werken met 
een decimeter brede rub-
beren structuur van blokjes 
die dankzij hun flexibele 
verbindingen kunnen draaien. 
Ze programmeren de vouw-
volgorde door de verbindin-
gen verschillende diktes te 
geven. Uitoefenen van druk 
op de zijkanten dwingt de 
constructie in een nieuwe, 
compactere structuur waarbij 
sommige blokjes tegen elkaar 
aan liggen. Meer druk leidt 
daarna tot de volgende stap-
pen in het vouwproces. Deze 
zogenoemde metamaterialen 
vouwen zichzelf op in maar 
liefst drie stappen—een 
record. bovendien hebben 

de metamaterialen een inge-
bouwde zelfcorrectie. Als een 
productiefout zorgt voor een 
verbinding die uit het gelid 
staat, draaien de aangrenzende 
blokjes verkeerd, maar die 
komen daarna andere blokjes 
tegen die ze weer in de juiste 
positie drukken.  
 
Van fundamenteel tot  
toegepast
Vooralsnog beschouwen de 
onderzoekers hun ontdekking 
als een stap op fundamenteel 
niveau, hoewel veel toepas-
singen denkbaar zijn. AMOLF-
groepsleider Martin van Hecke: 
“Automatische vouwing en 
zelfcorrectie zijn belangrijk in 
bijvoorbeeld de ruimtevaart, 
want daar kan veel misgaan 
terwijl er juist niets mis mág 
gaan. Of als een medische 
sonde vastloopt bij het opvou-
wen, kan die moeilijker weer uit 
het lichaam verwijderd worden. 
Wij proberen dat automatische 
vouwen nu na te bouwen en te 
begrijpen via relatief simpele 
structuren. Pas als je het snapt 
op fundamenteel niveau 
kun je nieuwe ingewikkelde 
structuren ontwerpen met een 
praktisch nut.” •

Hoe complexer het voorwerp, des te 

ingewikkelder het is om op te vouwen. een 

ruimtevaartuig heeft al snel vele motortjes 

nodig om een instrument-arm in elkaar te 

vouwen en zelfs het opvouwen van een 

wegenkaart kan behoorlijk lastig zijn.  

AMOLF-onderzoekers hebben samen met 

partners van de UvA en Universiteit Leiden 

nu een structuur ontworpen die zichzelf in 

meerdere stappen opvouwt. 

 
Tekst: erik Arends

Referentie
corentin coulais, Alberico Sabbadini, Fré Vink en Martin van Hecke, Multi-step self-guided 
pathways in shape-changing metamaterials, Nature 561, 512-515 (2018)

Een metamateriaal dat zichzelf in drie stappen opvouwt.

HIGHLIGHT
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Nieuwe medewerkers

OIO’S
Alexander Korotkevich
roel burgwal
Jesse Slim
Jente Vandersmissen
christian Niederauer
Matthias Liebtrau
Mareike berger
eitan Oksenberg

POSTDOCS
Javier Del Pino Gutierrez
Jian-Yao Zheng

GROEPSLEIDER
Kristina Ganzinger

STAGIAIRS
Joey van beugen
Duco Doornenbal
remano Maurick
Susan rigter
Floris Taminiau
Joris bodin
Yorick bleiji
Fatemeh Kazem Zadeh
Floris Uleman
Jeroen Goedhart
Pim Quene

Andrea Pollastri
rosa rougoor
erik van Lagen
Tomas Kaandorp
Mischa Hillenius
Nesrine Jamal
Davide bray
Kevin Peters

GASTEN
Andrew Pun
barbara Scalvini
Pierre busi
rowan MacQueen
Malin Klein

Mike Ah Sen
Jiangnan Ding
Amitesh Singh
Judith de Vries

ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Wilco Slok
rahiel Kasim
Katja Schotten
Henriette Langeveld
Yusuf balogun
Patrick de Vries •

       De Best Student Poster Prize op de  
european Optical Society biennial  
Meeting (eOSAM) 2018 in Delft was  
voor Kevin Cognee, promovendus  
in de groep van Femius Koenderink, voor 
zijn poster ‘Substantial improvement 
of the perturbation theory for high-Q 
photonic cavities’. •

Agenda 2019

Start nieuw  
seizoen van  

publiek colloquium  
met Beatriz Noheda  

(Rijksuniversiteit Groningen)
De colloquia-agenda staat op 

amolf.nl/events.

AMOLF International 
Nanophotonics  
Summerschool 

Informatie en registratie:  
amolf.nl/nanophotonics-school

Symposium
Light Management in 

Photovoltaics  
(LMPV)

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOLF 70 jaar

vrijdag

30 
augustus

zondag 15 
september

AMOLF IN DE PRIjzENOPEN DAG
 
Op 6 oktober hield AMOLF de jaarlijkse Open Dag. Wetenschappers en ondersteu-
nend personeel bedachten nieuwe, creatieve manieren om wetenschap te vertalen in 
aansprekende demonstraties en activiteiten. Daarnaast werden succesvolle bestaande 
activiteiten opnieuw ingezet. Mede dankzij het mooie weer trok AMOLF dit jaar zo’n 
1100 bezoekers. De AMOLF Open Dag is onderdeel van de Amsterdam Science Park 
Open Dag die ieder jaar gehouden wordt tijdens het Weekend van de Wetenschap. •

Hugo Doeleman (groep  
Femius Koenderink) kreeg een 
Best Student Paper Award voor  
zijn paper ’experimental obser- 
vation of a polarization vortex 
at a bound state in the conti-
nuum’ tijdens de SPIe Optics 
and Photonics conferentie 2018 
in San Diego, californië. •

maandag 

14 
januari

maandag t/m vrijdag

17-21 
juni
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BESt 
StuDENt 
POSTer 
PrIZe

Groepsleider Albert Polman 
is net als vorig jaar verkozen tot 
highly cited researcher. Polman 
dankt deze titel aan het grote 
aantal – veel geciteerde –  
publicaties in Web of Science  
(top 1%). 

hIGhLy 
CItED 

RESEARChER

BESt 
StuDENt 

PAPER 
AwARD
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amolf-proefschriften juli - december 2018

FIBRIN STRUCTURE AND MECHANICS:

A JOUrNeY AcrOSS ScALeS

bart Vos

Vrije Universiteit Amsterdam

MECHANICAL METAMATERIALS: 

NONLINeAr beAMS AND eXceSS ZerO MODeS

Luuk Lubbers

Universiteit Leiden

ORIGAMI METAMATERIALS: 

DeSIGN, SYMMeTrIeS, AND cOMbINATOrIcS

Peter Dieleman

Universiteit Leiden


