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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.• 

Met de tropische hitte van de afgelopen weken zou je 
bijna denken dat de zomer al is begonnen. AMOLF is echter 
nog niet begonnen aan het zomerreces, en dat komt niet 
alleen door onze airconditioning. In de afgelopen maanden 
is er weer veel gebeurd, zowel op organisatorisch als op 
wetenschapsgebied. Zo kregen we eind februari de uitslag 
van de nationale portfolio-evaluatie van de NWO- en KNAW-
instituten die vorig jaar november door een onafhankelijke 
commissie is uitgevoerd. AMOLF is uitstekend uit deze 
evaluatie gekomen, de commissie was zeer positief over de 
wijze waarop AMOLF nieuwe onderzoeksrichtingen opstart 
en internationaal wetenschappelijk toptalent weet aan te 
trekken. Daarmee vervult AMOLF volgens de commissie 
zeer goed haar nationale rol als onderzoeksinstituut. Ik ben 
uiteraard blij en trots met deze beoordeling! 

een ander organisatorisch hoogtepunt is de internationale 
zomerschool voor Nanophotonics die in juni door AMOLF-
groepsleiders is georganiseerd. AMOLF heeft met deze 
school een prachtig programma verzorgd met een groot 
aantal tutorials gegeven door internationale coryfeeën. 
De 120 deelnemers aan deze school waren buitengewoon 
enthousiast!  

er zijn ook weer mooie onderzoeksresultaten geboekt, in 
deze NeWS kunt u lezen over onderzoek van de groep van 
Gijsje Koenderink naar de wijze waarop hyaluronzuur de 
stijfheid van weefsels reguleert. Ook vindt u een interview 
met Bruno ehrler die vertelt hoe je als onderzoeker soms 
door toevallige omstandigheden interessante en belangrijke 
onderzoeksresultaten kunt boeken. Het engels kent daar een 
prachtig woord voor: serendipity. 

Tot slot, als je iedereen op AMOLF druk in de weer ziet, 
zou je niet denken dat AMOLF als instituut eigenlijk al 
bejaard is, zelfs als je rekening houdt met de opgeschoven 
pensioenleeftijd. Dit jaar bereikt AMOLF de eerbiedwaardige 
leeftijd van 70 jaar, om precies te zijn op 15 september 
aanstaande. Dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij 
gaan. Komend najaar organiseren we onder andere een 
wetenschappelijk symposium om dit te vieren. In de volgende 
NeWS zult u daar ongetwijfeld meer over lezen! 

Ik wens u bijzonder veel leesplezier en een hele mooie zomer!

Huib Bakker
Directeur AMOLF

Voorwoord
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Schematische weergave van nanokubusjes in een oplossing die zich 

organiseren in een geul van een silicium- of rubbersubstraat. Door 

capillaire krachten ordenen de kubusjes zich tot een metalen lijn. Deze 

lijn kan worden gebruikt als een microscopisch kleine stroomdraad, 

bijvoorbeeld op een zonnecel. Harshal Agrawal uit de Nanoscale Solar 

Cells groep van Erik Garnett werkt aan dit onderzoek.

Op de cover



NIEUWS NIEUWS

AMOLF NeWS • JULI 2019 • 5

Nieuwe materialen: leren van de natuur
Hoewel veelgebruikte materialen zoals 
kunststof welvaart en gemak hebben 
gebracht, zwelt de roep om betere mate-
rialen aan. Niet alleen sterkere, lichtere, 
slimmere en goedkopere materialen, 
maar ook materialen die groener zijn 
– duurzaam ingebed in natuurlijke  
kringlopen. In het programma Soft 
Advanced Materials bundelen 
materialenonderzoekers hun krachten 
met industriële partners om deze 
transitie mogelijk te maken.  

Noorduins groep gaat nieuwe ontwerp-
principes ontwikkelen voor kunstmatige 
coatings gebaseerd op de ontwerp- 

principes van biologische materialen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan parelmoer, 
dat niet alleen bijzondere optische eigen-
schappen heeft, maar ook sterk is door 
zijn geordende nanostructuur. 

De bedrijven in het consortium dragen 
gezamenlijk een miljoen euro bij aan  
dit onderzoek dat valt binnen de  
Topsector Chemie. De deelnemers aan 
het consortium zijn: ALTANA, BASF,  
Corbion, DSM, AMOLF, Technische  
Universiteit eindhoven, Universiteit 
Leiden, Universiteit van Amsterdam, 
Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit 
Twente, Universiteit Utrecht, Vrije  
Universiteit Amsterdam.•

AMOLF-groepsleider Wim Noorduin ontvangt samen met anderen in een 
multidisciplinair consortium ruim drie miljoen euro voor onderzoek naar 
nieuwe materialen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. 

een stevige delegatie van veertig 
personen van het Parijse Gulliver 
Lab van de École Supérieure  
de Physique et de Chimie Indus-
trielles (eSPCI) bezocht in mei 
het Amsterdam Science Park. Op 
zoek naar onderzoeksverbanden 
en samenwerkingsmogelijk- 
heden namen circa negentig  
onderzoekers van eSPCI, AMOLF 
en de Universiteit van Amster-
dam deel aan lezingen, lab- 
rondleidingen, posterpresenta-
ties en discussies. Martin van 
Hecke was de coördinator van 
het bezoek aan de Living  

Matter en Designer Matter  
afdelingen van AMOLF.  
Vanuit de UvA was de Soft  
Matter groep van het  
Institute of Physics betrokken.
Jaarlijks bezoekt een grote  
groep eSPCI-onderzoekers  
diverse labs in Frankrijk, maar  
dit jaar ging de reis voor het 
eerst naar het buitenland. 
Ook AMOLF heeft de ambitie om 
zijn nationale en internationale 
samenwerkingsverbanden  
uit te breiden en daar sloot  
deze wederzijdse verkenning 
uitstekend bij aan.•
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NWO financiert onderzoek naar nieuwe materialen

Franse onderzoekers op Amsterdam Science Park 
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Samen met collega-wetenschapper Thierry Emonet van Yale University heeft Tom Shimizu 
een subsidie ontvangen van het Amerikaanse National Institute of Health (NIH). Voor het 
onderzoek bij AMOLF is 540.000 dollar beschikbaar.

NIH financiert onderzoek naar gedrag cellen

Shimizu en emonet gaan met 
hun onderzoek uitzoeken hoe 
het komt dat in groepen van 
cellen die dezelfde eiwitten tot 

expressie brengen en 
waarvan je dus 

zou verwachten 
dat ze op elkaar 
lijken, er toch 
grote verschillen 

in eigenschap-

pen kunnen optreden. Dit is een 
beetje te vergelijken met groepen 
mensen die ongeveer dezelfde 
achtergrond hebben maar zich 
toch verschillend gedragen en 
andere rollen ontwikkelen. De 
onderzoekers bestuderen hoe de 
waargenomen variëteit in gedrag 
het vermogen van groepen cel-
len om signalen van buitenaf te 
verwerken beïnvloedt. Hiervoor 

gebruiken ze geavanceerde  
microscopietechnieken om veel 
cellen tegelijk te volgen en  
wiskundige modellen. 
Begrijpen wat de variatie in 
gedrag betekent voor het func-
tioneren van groepen cellen is 
niet alleen van fundamenteel 
biologisch belang, maar kan ook 
belangrijke medische toepassin-
gen opleveren.•

Thierry Emonet 
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Naar Delft
Per 1 september gaat Gijsje Koenderink over 
naar de Bionanoscience-afdeling bij de TU 
Delft. Daar ontmoet ze ex-AMOLF-collega en 
voormalig mentor Marileen Dogterom weer, 
die de grote afdeling van zestien groepen leidt. 
Koenderink neemt haar AMOLF-groep van 
zeven onderzoekers mee. Met de in februari 

toegekende NWO Vici, de subsidie van 1,5 
miljoen euro die NWO jaarlijks aan een 
select gezelschap van vooraanstaande we-
tenschappers uitreikt, zal ze aan de TU Delft 
onderzoek starten naar hoe levende cellen 
omgaan met mechanische stress. Koende-
rink is ook één van de dragers van BaSyC,  
een Zwaartekrachtprogramma van NWO,  

INTERVIEW
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“Qua timing was 
het na dertien jaar 

AMOLF niet gek om 
over een volgende 

stap na te denken.”

Fundamenteel onderzoek koppelen aan  
biomedische toepassingen
“Ontzettend mooie kans voor jou, maar jammer voor AMOLF.” 
Zo reageerden de collega’s unaniem op de aankondiging van het 
komende afscheid van prof.dr. Gijsje Koenderink. Haar vertrek gaat 
niet ongemerkt aan AMOLF voorbij, want Koenderink is MT-lid, hoofd 
van de afdeling Living Matter en leider van de Biological Soft Matter 
groep. “Op de TU Delft heeft mijn groep veel nieuwe mogelijkheden 
tot samenwerking. Ik kon deze prachtige kans niet laten lopen.” 

Tekst: Anita van Stel, foto’s: Lukas Helmbrecht

Afbeelding bij een publicatie van 
Koenderinks groep die de cover 
haalde van het tijdschrift Soft 
Matter in november 2018.
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dat zich richt op het bouwen van een 
functionerende synthetische cel.  
Na het vertrek van Koenderink blijven 
drie AMOLF groepen betrokken bij dit 
programma.

Sterk inzetten op biofysica
De beslissing om naar de TU Delft te 
verhuizen kwam “niet lichtvaardig” tot 
stand, vertelt Koenderink. Ze werd recent 
gevraagd en onderzocht de mogelijk-
heden: “Ik voelde enthousiasme bij het 
idee van nieuwe mogelijkheden in een 
andere omgeving. Qua timing was het na 
dertien jaar AMOLF niet gek om over een 
volgende stap na te denken. Maar een 
goede wetenschappelijke en sociale in-

bedding van mijn groep was voor mij een 
belangrijke voorwaarde om de verhuizing 
te overwegen. Uiteindelijk gaf het toe-
komstperspectief de doorslag.  
Tijdens de verkennende bezoeken  
tekenden zich aantrekkelijke kansen voor 
nieuwe samenwerkingen af, zowel bin-
nen de afdeling als de grotere omgeving 
van de universiteit, zoals bijvoorbeeld 
met biomedici van het erasmus Univer-
sity Medical Center.” 

Stevig en dynamisch
Koenderink wordt gezien als een van de 
grondleggers van een nieuw vakgebied: 
de fysica van biologisch afbreekbare  
materialen. Dat zul je Koenderink zelf  
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nooit horen zeggen. Ze gaat bij de TU Delft 
immers ‘gewoon’ door op de weg die ze 
met haar onderzoek bij AMOLF is ingesla-
gen. Dat richt zich op materiaaleigenschap-
pen van levende cellen en weefsels. Hoe 
kan het dat de cellen in ons lichaam ener-
zijds stevig zijn en anderzijds dynamisch, 
zich kunnen aanpassen aan hun omgeving 
en kunnen delen? “Dat is vanuit een 
natuurkundig oogpunt curieus”, legt ze uit. 
“Als we de fysica begrijpen geeft dit nieuwe 
inzichten in biologische processen zoals 
celdeling. Tegelijkertijd kun je er ideeën uit 
opdoen voor het maken van biomimetische 
materialen, zoals een synthetische cel 
met een cytoskelet. Door het bouwen van 
synthetische cellen die het gedrag van de 

cel nabootsen, krijg je vervolgens inzicht 
in de vreemde materiaaleigenschappen 
van levende cellen.”
een ander deel van Koenderinks groep 
doet onderzoek aan weefsels. Cellen  
vormen een weefsel, samen met de  
extracellulaire matrix, de collageen- 
structuren die buiten de cel voor stevig-
heid van biologische weefsels zorgen. 
Ook hier is de vraag: hoe gaat die 
stevigheid samen met dynamiek en hoe 
herstellen weefsels zich als ze beschadigd 
zijn? 

Biomedische toepassingen
Koenderink vertelt dat er bij onderzoek 
aan biologische weefsels als vanzelf- 
sprekend verbindingen  met medische 
toepassingen ontstaan. In de regenera-
tieve geneeskunde is veel behoefte aan 
begrip over hoe weefsels zichzelf repare-
ren, ook om met de kennis hierover artifi-
ciële weefsels te produceren. Bijvoorbeeld 
door in het lab stamcellen te combineren 
met een dragend materiaal. Koenderink 
legt uit dat de hoofdrichting van haar bij 
AMOLF gestarte onderzoekslijn dezelfde 
blijft, maar dat zich in Delft interessante 
nieuwe wendingen kunnen voordoen, in 
het bijzonder richting biomedische toe-
passingen. Haar onderzoek naar fibrine, 

een eiwit dat cruciaal is voor bloed- 
stolling, past in dit perspectief. Recent 
startte ze een samenwerking met een 
medicus van erasmus MC die onderzoek 
doet naar hemostase, het mechanisme 
waarmee het lichaam bloedverlies  
probeert te voorkomen. Koenderink:  
“Ik zou het prachtig vinden als de 
uitkomsten van mijn fundamenteel 
onderzoek bijdragen aan het verbeteren 
van wondgenezing.”

Voor vol aangezien
Wat betekenen dertien jaar AMOLF 
voor Koenderink? “AMOLF is een 
perfecte omgeving. Vanaf dag één ben 
je zichtbaar. Als tenure tracker met je 
eigen groep word je meteen voor vol 
aangezien. Het design van AMOLF, met 
een beperkt aantal kleine en equiva-
lente groepen, maakt dat je snel met 
elkaar gaat samenwerken. Iedereen 
kent elkaar, ook doordat promovendi en 
postdocs labs en kantoorruimtes delen. 
Het is zo belangrijk om met je collega’s 
plezier te hebben. Het instituut trekt 
gelijkgestemde mensen aan. AMOLF 

heeft mij alle mogelijke kansen op  
wetenschappelijke ontwikkeling  
geboden. Wat minstens zo belangrijk 
is: ik ben tijdens mijn AMOLF-tijd ook 
moeder van twee zoons geworden en 
kreeg de ruimte om werk met privé op 
een ideale manier te combineren.” 

Dynamiek
er is AMOLF veel aan gelegen om de 
diversiteit te verhogen, met name 
onder de vaste staf. Met het vertrek van 
Koenderink daalt het aantal vrouwelijke 
wetenschappelijke groepsleiders van drie 
naar twee (tegenover vijftien mannen). 
“Dat is de wet van de kleine getallen”,  
becommentarieert Koenderink. “De 
neiging is groot om te denken dat het 
vertrek van een vrouwelijke groepsleider 
een verlies is, maar je kunt ook redeneren 
dat het een succes is als iemand een 
mooie positie elders krijgt. AMOLF wil 
kraamkamer zijn en nieuwe richtingen 
binnen de natuurkunde inzetten. Dat 
kan alleen als er dynamiek is, die voor 
een belangrijk deel tot stand komt via 
uitstroom en instroom van mensen.”

INTERVIEW

AMOLF neemt in het najaar afscheid van Koenderink, tijdens een symposium dat het 
instituut voor haar organiseert. 

"AMOLF heeft mij alle 
mogelijke kansen op 

wetenschappelijke 
ontwikkeling geboden."
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Hoe werkt het?
Antivrieseiwitten binden aan één kant aan de ijskristallen. 
Aan deze vrij vlakke kant bestaat het eiwit uit kleine gootjes 
gevuld met watermoleculen. Maar, niet alleen het eiwit heeft 
een laagje water aan het oppervlak. eerder onderzoek in de 
groep van Huib Bakker liet zien dat de buitenste laag van ijs 
zich gedraagt als vloeibaar water, zelfs bij een temperatuur 
van dertig graden onder nul. Dit betekent dat watermoleculen 
elkaar van twee kanten ontmoeten. 

Dit riep bij de onderzoekers de vraag op hoe de watermolecu-
len in deze twee lagen zich ten opzichte van elkaar gedragen. 
Voor het beantwoorden gebruikten de onderzoekers een 
lasertechniek die geschikt is voor het meten van oppervlak-
telagen. Zo konden ze voor het eerst zien of de ruimtelijke 
structuur van een eiwit verandert als het landt op een ijs- 
oppervlak. Daarnaast namen ze waar dat – als dit gebeurt – 
de watermoleculen tussen het ijsoppervlak en het antivries- 
eiwit zich heel anders gedragen dan tussen het ijsoppervlak 
en een ’normaal’ eiwit.

Vissen in Antarctica overleven bij een 

watertemperatuur van -1,9°C door de 

aanwezigheid van antivrieseiwitten in hun 

bloed. Deze bijzondere eiwitten binden zich 

aan microscopisch kleine ijskristalletjes en 

voorkomen hiermee de verdere groei van het 

ijs. Onderzoekers in de AMOLF-groep van Huib 

Bakker zijn er nu in geslaagd om deze binding 

tussen eiwitoppervlak en de ijskristallen op 

moleculair niveau in kaart te brengen. 

   Fase 1

Als het antivrieseiwit nog geen contact 
maakt met het ijsoppervlak richten de 
watermoleculen in de gootjes van het eiwit 
zich met hun waterstof (H) atomen naar 
het negatief geladen eiwit. De water- 
moleculen op het ijsoppervlak richten  
zich juist met hun H-atomen naar de  
bulk van het ijs. 

   Fase 2

Tot hun verbazing ontdekten de onderzoe-
kers dat - als het antivrieseiwit het ijs- 
oppervlak dicht nadert - de watermole-
culen op het antivrieseiwit hun oriëntatie 
ten opzichte van fase 1 niet aanpassen: de 
H-atomen van de watermoleculen blijven 
gericht naar het antivrieseiwit. Bij ‘nor-
male’ eiwitten zagen de onderzoekers een 
dergelijke aanpassing van de watermole-
culen wel: voor die eiwitten veranderden 
de watermoleculen van richting en oriën-
teerden zich met hun H-atomen van het 
eiwit af in de richting van de bulk  
van het ijs.

   Fase 3

Als het ijskristal gaat groeien blijken extra 
watermoleculen vanwege de gefrustreerde 
oriëntatie slecht in te passen tussen het 
antivrieseiwit en het ijsoppervlak. Het ijs-
kristal zal daardoor alleen naast het eiwit 
kunnen groeien waardoor er een sterk 
gekromd ijsoppervlak met een hoge opper-
vlaktespanning ontstaat. Dit vertraagt de 
groei van de ijslaag en brengt de groei zelfs 
helemaal tot stilstand bij temperaturen 
boven de -2°C.

Naast de wetenschappelijke impact zijn de resultaten van het onderzoek van Bakker 
c.s. ook belangrijk voor toepassingen. Zo kan kennis over het moleculaire gedrag van 
antivrieseiwitten bijdragen aan het voorkomen van ijsvorming op vliegtuigvleugels 
of – dichter bij huis – het verhinderen van de spontane scheiding van roomijs in 
ijskristallen, suiker en vet, en het voorkomen van ijskristalvorming op ijsjes in een 
geopende verpakking in de vriezer.•

Referentie: K. Meister, C.J. Moll, S. Chakraborty, B. Jana, A.L. DeVries, H. Ramløv en  
H.J. Bakker, Molecular structure of a hyperactive antifreeze protein adsorbed to ice,  
Journal of Chemical Physics 150, 131101 (2019) 

Oriëntatie waterstofatomen  verantwoordelijk voor werking antivrieseiwitten
Een antivrieseiwit in drie fases van interactie met het ijsoppervlak. 

Op zondagmorgen 14 april trad Gijsje 
Koenderink op in de grote zaal van 
Paradiso Amsterdam. In het kader van 
de serie Paradisolezingen ‘De nieuwe 
Natuur’ was Koenderink gevraagd een 
lezing te houden over haar onderzoek 
naar het cytoskelet van de cel. een 
uur lang nam ze het publiek mee in 
de fascinerende wereld van eiwitten, 
cellen en weefsels. Afsluitend vertelde 
Koenderink over het ambitieuze pro-
gramma BaSyC, waarin scheikundigen, 
biologen en fysici van diverse kennis-
instellingen bottom up samenwerken 
aan het bouwen van een werkende 
synthetische cel.  
De Paradisolezingen ‘De nieuwe  
Natuur’ werden gehouden van  
februari tot en met juni, door bekende 
wetenschappers die dieper ingingen 
op de ontwikkelingen rondom het 
ontstaan van een nieuwe natuur.•

Gijsje Koenderink on stage in 

Paradiso
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Tom Shimizu krijgt geld voor onderzoek naar  
 symbiotische netwerken
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AMOLF-groepsleider Tom Shimizu 
(Systems Biology) heeft samen met 
collega-onderzoekers uit Nederland, 
de Verenigde Staten en Japan een 
beurs van 1,2 miljoen euro ontvangen 
van het Human Frontier Science  
Program (HFSP). De onderzoekers  
gaan nieuwe experimenten ontwikke-
len om te monitoren hoe schimmel- 
netwerken voedingsstoffen trans-
porteren en uitwisselen met de plant 
waarmee ze samenleven.

Onderzoeksplan
eenvoudige organismen zijn in staat 
tot verrassend geraffineerd gedrag. 
De wortels van planten en schimmels 
vormen complexe ondergrondse 
netwerken om voedingsstoffen 
uit te wisselen. Het internationale 
onderzoeksteam gaat op zoek naar 

de onderliggende structuur van deze 
netwerken. Welke ‘afspraken’ maken 
de organismen met elkaar voor het 
uitwisselen van voedingsstoffen?  
De belangrijkste onderzoeksvraag  
is: hoe zijn organismen zonder  
hersenen toch in staat om informatie 
te verzamelen en te verwerken,  
om zo de juiste beslissingen op het  
gebied van voeding te kunnen ne-
men? De onderzoekers zetten innova-
tieve technieken in, zoals het labelen 
van quantum-dots om voedingsstof-
fen te volgen (uitgevoerd door  
Toby Kiers aan de VU, tevens trekker 
van het programma), vloeistofmecha-
nica op de micrometerschaal (Howard 
Stone van Princeton), hoge-snelheid 
imaging (Tom Shimizu) en landbouw-
folietechnologie (Hirokazu Toju bij 
Kyoto University).•

Postdoc Udit Choudhury 
verbindt groepen

’Samenwerken binnen en buiten 
AMOLF’; het is een van de speerpunten 
van het AMOLF-beleid. Maar, samen-
werken over de disciplines heen gaat 
niet altijd vanzelf. Daarom lanceerde 
AMOLF vorig jaar een interne call 
met als inzet een postdocpositie. Bas 
Overvelde (Soft Robotic Matter) en 
Sander Tans (Biophysics) schreven een 
ambitieus en innovatief plan en won-
nen de competitie.

Met de komst van postdoc Udit 
Choudhury is de eerste stap in de uit-
voering van dit plan gezet. Choudhury 
moet de groepen van Overvelde en 
Tans verbinden, door zijn kennis over 
ontwerpprincipes van relatief grote 
metamaterialen toe te passen op de 
biomaterialen waarmee de groep van 
Tans werkt. Zo wil hij dna gebruiken als 
bouwsteen voor metamaterialen op de 
nanometerschaal. een van de grootste 
uitdagingen waarvoor Choudhury 
staat is het overbruggen van de schaal-
verschillen.•

AMOLF-groepsleider Femius Koende-
rink heeft financiering van NWO TTW 

HTSM ontvangen voor een samen-
werkingsproject met Jaime Gómez 
Rivas (Technische Universiteit 
eindhoven) en het bedrijf Lumileds. 
Wit licht wordt tegenwoordig vaak 
gegenereerd door blauwe leds te 

bedekken met fosformaterialen. 
In toepassingen als buitengewoon 

heldere lichtbron opereren de leds en 
de fosforen onder extreme omstandig-

heden, dat wil zeggen bij hoge stroom-
dichtheden en hoge temperaturen. In het 
project Nanoleds: bringing nanophotonics 
into solid-state lighting bestuderen de 

onderzoekers hoe ze, door toepassing van 
nanogestructureerde oppervlakken, het 
genereren van blauw licht en de omzetting 
naar wit licht kunnen optimaliseren. een 
hoge opbrengst van wit licht is nodig  
voor verlichting, displays en lampen in 
automotive en projectoren. 
Het programma High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM) daagt onderzoekers en 
bedrijven uit gezamenlijk kennis te ont-
wikkelen voor technologische doorbraken 
en innovatieve toepassingen. De jaarlijkse 
call for proposals van HTSM wordt georga-
niseerd door het NWO-domein Toegepaste 
en Technische Wetenschappen (TTW) en is 
onderdeel van het topsectorenbeleid.•

Samenwerken aan wit ledlicht 

Jaime Gómez Rivas

Het Advanced Research Center for Nano-
lithography (ARCNL) verhuisde eind 
december naar het nieuwe Matrix VII-
gebouw dat zich naast AMOLF bevindt.  
Op 21 maart werd dit nieuwe laborato-
rium- en kantoorgebouw officieel geopend 
door Udo Kock, wethouder economische 
Zaken van Amsterdam.

Onder leiding van Kock werd tijdens de 
opening een live trillingstest uitgevoerd in 
het lab van ARCNL. een groep onderzoekers 
sprong tegelijkertijd op de vloer in de gang 
terwijl trillingsmeters van start-up Innoseis 
het effect op de vloer van het laboratorium 
lieten zien. Het publiek kon zo met eigen 
ogen waarnemen dat de speciale eilanden 

Opening Matrix VII  ARCNL heeft een gloednieuw onderkomen
in het laboratorium helemaal trillingsvrij 
zijn. Deze labeilanden zijn voor ARCNL 
aangebracht om de gevoelige apparatuur 
af te zonderen van de bewegingen in de 
poldergrond. Zelfs langsdenderend trein- en 
vrachtverkeer heeft geen storende invloed 
op de experimenten. 

In het Matrix VII gebouw huurt ARCNL twee 
verdiepingen, ongeveer veertig procent  
van het totaal. Diverse andere bedrijven 
hebben er eveneens een plek gevonden.  
De verhuizing van ARCNL verliep gefaseerd. 
eind mei gingen de laatste laboratoria over 
en daarmee is de verhuizing afgerond.  
ARCNL startte in januari 2014 als afdeling 
van AMOLF en werd in september 2015 een 
zelfstandig onderzoeksinstituut. Als goede 
buur levert AMOLF nog steeds technische 
en administratieve ondersteuning aan 
ARCNL.•

Trillingsvrij eilandAtrium

In de week van 17 tot 21 juni kwamen ruim honderd nanofotonica studenten 
bijeen voor de AMOLF Nanophotonics Summerschool. Internationale sprekers 
gaven een tutorial gevolgd door een highlight over de laatste ontwikkelingen. 
Op het programma stond ook een postersessie en er was gelegenheid om de 
labs van het Center for Nanophotonics te bezoeken.•

Summerschool
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Vanaf dit jaar heeft Bruno ehrler, groepsleider van Hybrid Solar Cells, een vaste aanstelling binnen 
AMOLF. Twee veelbelovende materiaalsoorten, organische halfgeleiders waarin singlet fission 
plaatsvindt en printbare perovskiet-halfgeleiders, vormen de pijlers van het zonnecelonderzoek 
dat ehrler vijf jaar geleden begon als tenure track groepsleider en dat hij nu met plezier voortzet 
bij AMOLF. “De ondersteuning en de hechte samenwerking tussen verschillende groepen, maken 
AMOLF uniek. Ook mijn gezin voelt zich thuis in Amsterdam.”

Tekst: Bauke Vermaas, foto: Lukas Helmbrecht

Momenteel bestaat de Hybrid Solar Cells 
groep uit zes promovendi, een postdoc en 
een wisselend aantal masterstudenten. 
De eerste promotie was in maart, later 
dit jaar volgen er meer. een deel van 
de medewerkers houdt zich bezig met 
singlet fission, waarop ehrler in 2012 
promoveerde aan de University of 
Cambridge. “Singlet fission is een proces in 
organische halfgeleiders, zoals polymeren 
of plastics, waarbij een hoog-energetisch 
foton zich splitst in twee deeltjes met elk 
ongeveer de helft van de energie”, vertelt 
hij. “Conventionele silicium zonnecellen 
gebruiken voornamelijk het laag-
energetische deel van het zonlicht. een 
extra laagje organisch materiaal waarin 
singlet fission plaatsvindt voor het hoog-
energetische deel, kan de opbrengst van 
zo’n zonnecel flink verhogen.”

Winterweer
“Het was de bedoeling dat Hybrid Solar 
Cells zich alleen zou richten op singlet 
fission, maar het toeval besliste anders”, 
vertelt ehrler. “De levering van de op-
damper voor onze experimenten, liep 
vertraging op. Door het winterse weer 
in Massachusetts lag het schip met ons 
apparaat weken stil. Om de wachttijd 
nuttig te besteden, deden we hoge-druk-
metingen aan perovskiet halfgeleiders, 
waar zulke verrassende en veelbelovende 
resultaten uitkwamen, dat nu ongeveer de 
helft van mijn groep zich met perovskieten 
bezighoudt.”
ehrler ontdekte dat perovskiethalfgelei-
ders een directe en een indirecte bandkloof 
hebben die dicht bij elkaar in energie 
zitten. “Daardoor absorberen ze veel licht 
dat relatief gemakkelijk als elektrisch 

vermogen geoogst kan worden. Bovendien 
zijn perovskieten te printen als inkt, waar-
door goedkope, grootschalige productie 
mogelijk is.”

Uitdagingen
Het succesvolle perovskiet-onderzoek  
leidde in 2017 tot een VIDI-toekenning, 
maar ehrler vindt beide pijlers van zijn 
onderzoek belangrijk. “We kunnen nog 
lang niet genoeg zonne-energie oogsten 
voor de wereld. Ons werk is fundamen-
teel, maar draagt uiteindelijk bij aan 
innovatieve zonnecellen van de toekomst. 
Zo proberen we de interactie tussen een 
laagje singlet fission materiaal en een zon-
necel beter te begrijpen en onderzoeken 
we hoe je zo’n laagje het beste kunt aan-
brengen. Ook over het printbare perovskiet 
is nog veel te leren. Het kan goedkope 

zonnecellen opleveren, maar de werking 
is nog niet stabiel genoeg voor langdurige 
toepassingen.”

Twitter
“In de praktijk is onderzoek doen vaak een 
kwestie van goede plannen maken voor 
bijvoorbeeld subsidieaanvragen, maar ik 
wil nadrukkelijk open blijven staan voor 
het toeval dat soms de mooiste ontdek-
kingen kan opleveren”, zegt ehrler die ook 
buiten het laboratorium het toeval opzoekt 
op Twitter. “een erg toegankelijk medium 
dat me tot mijn verrassing veel oplevert. 
Het brengt me sneller op de hoogte van 
wat er speelt in het onderzoeksveld dan 
de conventionele kanalen zoals journal 
alerts, en maakt mijn eigen onderzoek 
zichtbaarder. Ook leidde het tot verschil-
lende samenwerkingen, uitnodigingen 
voor conferenties en goede kandidaten 
voor vacatures in mijn groep.”

ehrler is blij met de omzetting van zijn 
tenure track in een vaste aanstelling. 
“AMOLF is een fantastisch instituut waar ik 
de afgelopen jaren niet alleen veel geleerd 
heb op wetenschappelijk gebied, maar 
ook over hoe je succesvol een groep leidt. 
Die ondersteuning is uniek”, zegt hij. “Ook 
persoonlijk blijf ik graag in Amsterdam. Na 
een periode in engeland kozen we vijf jaar 
geleden voor Nederland. Vooral vanwege 
de goede wetenschappelijke omgeving, 
maar het was ook fijn om dichterbij onze 
Duitse familie te wonen. Inmiddels voelt 
het hele gezin zich hier erg thuis. De 
manier waarop je als gezin met kinderen 
in Nederland kunt leven bevalt mij erg 
goed.”•

“Juist uit toevallige  
ontdekkingen komen soms de 

mooiste onderzoeken voort.” 

Als alles gaat zoals gepland   is het niet zo interessant

Bruno Ehrler over de rol van toeval in het leven van een wetenschapper
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pUbLIcaTIES

NANO LeTTeRS
Increasing photoluminescence quantum 
yield by nanophotonic design of quantum-
confined halide perovskite nanowire arrays
D. Zhang, L. Gu, Q. Zhang, Y. Lin, D.H. Lien, 
M. Kam, S. Poddar, e.C. Garnett, A. Javey en 
Z. Fan
Hele kleine nanodraden zenden licht snel-
ler en efficiënter uit.

PHYSICAL ReVIeW LeTTeRS
Probing the band structure of topologi-
cal silicon photonic lattices in the visible 
spectrum
S. Peng, N.J. Schilder, X. Ni, J. van de Groep, 
M.L. Brongersma, A. Alù, A.B. Khanikaev, 
H.A. Atwater en A. Polman
Samengedrukte en uitgerekte hexagonale 
patronen van siliciumdeeltjes vertonen 
bijzondere lichtgolfpatronen, ook op hun 
grensvlak.

ACS PHOTONICS
Combined metagratings for efficient broad-
angle scattering metasurface
V. Neder, A. Alù, Y. Ra’di en A. Polman 
Micropatroon van nanodeeltjes verstrooit 
licht naar alle hoeken.

Energy-momentum cathodoluminescence 
imaging of anisotropic directionality in ellip-
tical aluminium plasmonic bullseye antennas
T. Coenen en A. Polman
Kathodeluminescentiemicroscoop meet in 
twee dimensies het spectrum en de richting 
van het uitgezonden licht.

Spatial resolution of coherent cathodolumi-
nescence super-resolution microscopy
J.D.D. Schefold, S. Meuret, N.J. Schilder,  
T. Coenen, H. Agrawal, e.C. Garnett en  
A. Polman  
Kathodeluminescentiespectroscoop maakt 
beelden van optische velden met een 
nauwkeurigheid van drie nanometer.

NATURe PHYSICS
Stress management in composite biopolymer 
networks
F. Burla, J. Tauber, S. Dussi, J. van der Gucht 
en G.H. Koenderink
De onderzoekers laten zien hoe hyaluron-
zuur de stijfheid van de huid en andere 
weefsels heel precies reguleert.

NATURe COMMUNICATIONS
Merging transformation optics with electron-
driven photon sources
N. Talebi, S. Meuret, S. Guo, M. Hentschel,  
A. Polman, H. Giessen en P.A. van Aken 
Stuur een elektron op een gouden nanozeef 
en er vormt zich een lichttrilling die slechts 
één keer op en neer gaat.

PROCeeDINGS OF THe  
NATIONAL ACADeMY OF 
SCIeNCeS
Nonequilibrium correlations in minimal  
dynamical models of polymer copying
J.M. Poulton, P.R. ten Wolde en  
T.e. Ouldridge
Biopolymeren zoals dna kopiëren minder  
efficiënt doordat ze de kopie van het  
template moeten scheiden.

eMBO JOURNAL
Long-term expanding human airway  
organoids for disease modeling
N. Sachs, A. Papaspyropoulos, D.D. Zomer- 
van Ommen, I. Heo, L. Böttinger, D. Klay,  
F. Weeber, G. Huelsz-Prince, N. Iakobachvili, 
G.D. Amatngalim, J. de Ligt, A. van Hoeck,  
N. Proost, M.C. Viveen, A. Lyubimova,  
L. Teeven, S. Derakhshan, J. Korving,  
H. Begthel, J.F. Dekkers, K. Kumawat,  
e. Ramos, M.F.M. van Oosterhout,  
G.J. Offerhaus, D.J. Wiener, e.P. Olimpio,  
K.K. Dijkstra, e.F. Smit, M. van der Linden,  
S. Jaksani, M. van de Ven, J. Jonkers, A.C. Rios, 
e.e. Voest, C.H.M. van Moorsel, C.K. van der 
ent, e. Cuppen, A. van Oudenaarden,  
F.e. Coenjaerts, L. Meyaard, L.J. Bont,  
P.J. Peters, S.J. Tans, J.S. van Zon, S.F. Boj,  
R.G. Vries, J.M. Beekman en H. Clevers
Mini-longen, ontwikkeld voor de studie  
van menselijke longziekten, laten een  
spectaculaire draaibeweging zien na  
infectie met het RS virus.

JOURNAL OF CeLL BIOLOGY
CLASP stabilizes microtubule plus ends created 
by serving to drive cortical array reorientation
J.J. Lindeboom, M. Nakamura, M. Saltini,  
A. Hibbel, A. Walia, T. Ketelaar, A.M.C. emons, 
J.C. Sedbrook, V. Kirik, B.M. Mulder en  
D.W. ehrhardt
Met behulp van op AMOLF ontwikkelde com-
putermodellen kon worden aangetoond hoe 
het eiwit CLASP pas geknipte microtubuli 
beschermt en zo plantencellen helpt om op 
de juiste manier op licht te reageren.

JOURNAL OF PHYSICAL  
CHeMISTRY LeTTeRS
Determination of the solution structure  
of antifreeze glycoproteins using two- 
dimensional infrared spectroscopy
G. Giubertoni, K. Meister, A.L. DeVries en  
H.J. Bakker
Door het niet-lineaire vibratiespectrum met 
behulp van femtoseconde infrarood lasers 
te meten zijn voor het eerst de verschillende 
ruimtelijke vormen (conformaties) van 
antivries-glyco-eiwitten in water bepaald.

Tracking quantum-dot tagged phosphorus 
across mycorrhizal networks to determine 
how symbiotic fungi mediate terms of trade 
with host plants
M.D. Whiteside, G.D.A. Werner, V.e. Caldas,  
A. van ‘t Padje, S.e. Dupin, B. elbers, M. Bakker, 
G.A.K. Wyatt, M.A. Hink, M. Postma, B. Vaitla, 
R. Noë, T.S. Shimizu, S.A. West en e.T. Kiers 
Met behulp van fluorescente nanodeeltjes 
maken de onderzoekers zichtbaar hoe 
planten en schimmels de beste deals sluiten 
voor voedingsstoffen in de ondergrondse 
markplaats.

ACS NANO
Shape and size control of artificial cells for 
bottom-up biology
F. Fanalista, A. Birnie, R. Maan, F. Burla,  
K. Charles, G. Pawlik, S. Deshpande,  
G.H. Koenderink, M. Dogterom en C. Dekker
een nieuw microfluïdisch platform kan de 
vorm en grootte van synthetische cellen 
gecontroleerd veranderen en zo de geometri-
sche condities van levende cellen nabootsen.

NATURe ReVIeWS PHYSICS
From mechanical resilience to active material 
properties in biopolymer networks
F. Burla, Y. Mulla, B.e. Vos, A. Aufderhorst-
Roberts en G.H. Koenderink
een overzicht van de laatste stand van zaken 
in het onderzoek aan de materiaaleigen-
schappen van de biopolymeernetwerken die 
cellen en weefsels in ons lichaam mecha-
nisch ondersteunen.•

ACS APPLIeD MATeRIALS  
& INTeRFACeS
Air-stable and oriented mixed lead halide 
perovskite (FA/MA) by one-step deposition 
method using zinc iodide and chloroamine 
additive
L.A. Muscarella, D. Petrova, R. Jorge Cervasio,  
A. Farawar, O. Lugier, C. McLure, M.J. Slaman,  
J. Wang, B. ehrler, e. von Hauff en R.M. Williams 
Perovskiet, een veelbelovend zonnecelmate-
riaal, kristalliseert op een chaotische manier. 
Door het toevoegen van een mengsel van 
twee ingrediënten kunnen onderzoekers het 
materiaal laten groeien in één richting en 
wordt het ook nog waterbestendig.

MATeRIALS HORIZONS
Quantification of ion migration in  
CH3NH3Pbl3 perovskite solar cells by  
transient capacitance measurements
M.H. Futscher, J.M. Lee, L. McGovern,  
L.A. Muscarella, T. Wang, M. Irfan Haider,  
A. Fakharuddin, L. Schmidt-Mende en B. ehrler
Onderzoekers gebruiken een oude techniek 
om ionenverplaatsingen in perovskiet beter 
te begrijpen en te voorspellen. Deze ionenver-
plaatsingen zijn een van de problemen die het 
toepassen van perovskiet in de weg staan. 

CURReNT BIOLOGY
Cell boundary confinement sets the size and 
position of the E. coli chromosome
F. Wu, P. Swain, L. Kuijpers, X. Zheng, K. Felter, 
M. Guurink, J. Solari, S. Jun, T.S. Shimizu,  
D. Chaudhuri, B. Mulder en C. Dekker
Op basis van fysische modellen van polyme-
ren laten onderzoekers zien dat de omvang 
van het chromosoom van een E.coli-bacterie 
afhangt van de lengte van de cel en de dicht-
heid van andere moleculen.

publicaties uitgelicht  januari 2019 - juni 2019



Onze huid is meestal zacht, maar 
kan als het nodig is ook stijf zijn. Ook 
andere weefsels, zoals spierweefsel en 
kraakbeen kunnen hun stijfheid veran-
deren op een manier die past bij hun 
functie in het lichaam. Wetenschap-
pers van AMOLF en de Universiteit 
van Wageningen ontdekten onlangs 
dat hierbij naast collageen een ander 
biomolecuul een cruciale rol speelt. 
Hun experimenten laten zien hoe 
hyaluronzuur de stijfheid van de 
huid en andere weefsels heel precies 
reguleert. 

Als je op je oorlel drukt, voelt dat 
zacht, maar als je eraan trekt, zul je 
merken dat de oorlel steeds stijver 
wordt. Dit vermogen van huid en 
andere weefsels om te schakelen 
tussen zacht en stevig is belangrijk 
voor ons dagelijks functioneren. Aan 
de ene kant moeten weefsels soepel 
zijn en ze moeten makkelijk van vorm 
veranderen. Dankzij deze eigenschap-

pen kunnen we bijvoorbeeld ademen 
en lachen. Aan de andere kant moeten 
weefsels stijver worden als we ze te 
veel uitrekken, zodat ze niet kunnen 
breken. Zelfs bij langdurig uitrekken, 
zoals bij een zwangerschap, gaan de 
weefsels in ons lichaam niet kapot. 
Om te begrijpen hoe de huid en 
andere biologische weefsels met zulke 
grote mechanische vervormingen kun-
nen omgaan, wordt veel onderzoek 
gedaan naar de eigenschappen van 
collageen, een molecuul dat in heel 
het lichaam aanwezig is en waarvan 
bekend is dat het bijdraagt aan de 
stijfheid van weefsels. 

Collageen
“Collageen moleculen in weefsel 
vormen een netwerk, dat zich bij uit-
rekken gedraagt als een soort visnet”, 
vertelt Federica Burla, promovendus 
in de groep Biological Soft Matter van 
AMOLF. “Op het strand onder invloed 
van kleine krachten kan zo’n net 

Kunstweefsel
Burla en haar collega’s werkten samen 
met theoretici van de Universiteit van 
Wageningen om een computermodel te 
maken dat beschrijft hoe collageen met 
verschillende hoeveelheden hyaluron-
zuur zich gedraagt onder druk. “Ons 

model blijkt ook toepasbaar voor andere 
vezelachtige netwerken,” aldus Burla. 
“Daarom kunnen we met dit model niet 
alleen de eigenschappen van weefsels 
onder mechanische spanning verklaren, 
maar het ook gebruiken om nieuwe 
biologisch-geïnspireerde materialen 

te maken met slimme mechanische 
eigenschappen. We kunnen onze 
inzichten bijvoorbeeld gebruiken om 
kunstweefsels te maken die zich zoveel 
mogelijk gedragen als echte weefsels, 
zoals kunsthuid voor de genezing van 
brandwonden.•

Collageen netwerken 

(gestreept/blauw) 

geven weefsels in het 

menselijk lichaam 

hun vorm. In deze 

schematische weergave 

is een hoge concentratie 

hyaluronzuur (rode 

filamenten) te zien. 

Deze hyaluronzuur- 

moleculen dragen bij 

aan een vertraging van 

het moment waarop 

een weefsel omschakelt 

van flexibel naar stijf 

onder invloed van druk.

Onze huid is meestal zacht, maar kan als het nodig is 

ook stijf zijn. Ook andere weefsels, zoals spierweefsel en 

kraakbeen kunnen hun stijfheid veranderen op een manier 

die past bij hun functie in het lichaam. Wetenschappers 

van AMOLF en de Universiteit van Wageningen ontdekten 

onlangs dat hierbij naast collageen een ander biomolecuul 

een cruciale rol speelt. Hun experimenten laten zien hoe 

hyaluronzuur de stijfheid van de huid en andere weefsels 

heel precies reguleert. 

Hoe hyaluronzuur                    de stijfheid van weefsels reguleert 
HIGHLIGHT

Referentie: F. Burla, J. Tauber, S. Dussi, J. van der Gucht, G.H. Koenderink, Stress management in composite biopolymer networks,  
Nature Physics 15, 549–553 (2019).
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gemakkelijk uitgerekt worden. Maar als 
de visser het net vol met vis uit de zee 
haalt is het netwerk stijf genoeg om niet 
te breken.”

Hyaluronzuur
Ondanks dat wetenschappers veel 
wisten van collageen stelde de vari-
atie in de manier waarop weefsels 
functioneren hen voor een raadsel. Zo 
heeft elk specifiek type weefsel, van 
huid tot kraakbeen of longweefsel, 
een eigen stijfheidsgedrag dat past 
bij de specifieke omgeving van dat 
weefsel in het lichaam. “Het leek erop 
dat er moleculen in het weefsel zaten 
die de eigenschappen van collageen 
op maat aanpassen”, zegt Burla. “Wij 
vermoedden dat hyaluronzuur hierin 
wel eens een belangrijke sturende rol 
kon hebben, omdat het in elk weefsel in 
verschillende hoeveelheden voorkomt. 
En dit vermoeden bleek juist!”

Weefsels onder druk
Als je snijdt in levend weefsel, zoals 
kraakbeen, zal het openspringen. “Dit 
komt omdat veel moleculen in het weef-
sel, waaronder hyaluronzuur, een erg 
hoge elektrostatische lading hebben. 
Ze kunnen hierdoor een grote interne 
druk uitoefenen op het weefsel”, legt 
Burla uit. Samen met haar collega’s 
zag ze dit effect in het vereenvoudigde 
laboratoriummodel van weefsels dat ze 
maakten van gezuiverd collageen met 
hyaluronzuur. “Door zijn elektrostatische 
lading versterkt hyaluronzuur het col-
lageennetwerk, maar het verandert ook 
de kracht die nodig is om het materiaal 
te laten omschakelen van zacht naar 
stevig.”
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Waar gaat je onderzoek over?
“Ik heb nieuwe combinaties van nano- en 
microstructuren onderzocht die licht kun-
nen vangen. Licht vangen is nuttig, want 
hierdoor versterk je de kans op interactie 
van licht met materie – bijvoorbeeld voor 
een fluorescerend molecuul. Het groot-
ste deel van mijn onderzoek gaat over 
combinaties van optische micro-trilholtes 
en metalen nano-antennes. Deze micro-
trilholtes zijn heel goed in het lang 
vasthouden van licht – wel honderddui-
zend trillingen lang – terwijl de antennes 
goed zijn in het sterk concentreren van 
het licht in een klein punt. Wij hebben 
laten zien, theoretisch en experimenteel, 
dat je met een combinatie van de twee – 
dus een antenne ín een trilholte – beide 
kunt bereiken: lang opslaan én sterk 
concentreren. Door met de afmeting van 
de antenne te spelen kun je bovendien 
kiezen hoe lang en hoe geconcentreerd je 
het licht wilt opslaan. 
een kleiner deel van mijn onderzoek 
gaat over een bijzonder soort gevangen 
toestand voor licht. Hierbij wordt licht 
gevangen in een optisch rooster, ondanks 
het feit dat er stralende toestanden 
beschikbaar zijn om te ontsnappen. Het 
licht zit als het ware vast in een ‘gevange-
nis zonder muren’. Wij hebben voor het 
eerst de polarisatiestructuur van deze 
gevangen lichttoestand experimenteel 
onderzocht.”

Is er AMOLF-onderzoek buiten je eigen 
vakgebied dat in de afgelopen vier jaar  
je aandacht trok?
“Heel veel! Dankzij de nanofotonica 
colloquia krijgen we regelmatig en op 
een leuke manier onderzoek uit andere 
groepen binnen de nanofotonica te zien. 
Zo was ik laatst erg onder de indruk van 
het onderzoek van Loreta Muscarella uit 
de Hybrid Solar Cells groep naar de kris-
talstructuur van perovskiet-zonnecellen. 
Daarvoor had ze een nieuwe detector 
gebruikt in de elektronenmicroscoop, die 
prachtige resultaten opleverde! Maar ook 
buiten het Center for Nanophotonics heb 

ik heel gaaf werk gezien. Ik heb een zwak 
voor de kalkstructuur bloemen van Wim 
Noorduin – volgens mij kun je daar zoveel 
leuke kanten mee op. Ook ben ik wel eens 
jaloers op de mensen uit de Soft Robotic 
Matter groep – zonder dure lasers of 
ingewikkelde nanotechnologie (en de 
bijbehorende frustraties om mislukte 
samples) tóch erg leuk onderzoek doen 
met duidelijke toepassingen.”

Wat is je volgende carrièrestap?
Ik ga in augustus beginnen als postdoc 
aan de eTH in Zürich. In de groep van 
Yiwen Chu, die in januari is gestart, ga ik 
meewerken aan het bouwen van een ap-
paraatje dat enkele microgolven via me-
chanische trillingen om kan zetten naar 
enkele fotonen in het zichtbare gebied 
van het lichtspectrum. Het onderzoek 
ligt op het snijvlak van drie verschillende 
gebieden – stroomcircuits, mechanische 
trillingen en optica. Van optica weet ik in-
middels wel wat af, maar de andere twee 
velden zijn nieuw voor me. Dat maakt het 
leuk. Ook de technieken waarmee ik ga 
werken worden heel anders: alles moet 

diep verborgen in een enorme koelkast 
gebeuren, bij een temperatuur van 10 
mK. Dat brengt heel andere uitdagingen 
met zich mee. 

En wat zegt groepsleider en promotor 
Femius Koenderink?
Hugo heeft in vier jaar tijd uit het niets 
een onderwerp op de kaart gezet. Het 
was fantastisch om te zien hoe een 
abstract idee voor onderzoek in Hugo’s 
handen vorm kreeg. Alle aspecten van 
dit proces waren een avontuur. Al vrij 
snel bleek dat als je zomaar op goed 
geluk antennes en trilholtes bij elkaar 
gooit, licht-materie interactie helemaal 
niet beter wordt. Alleen door subtiele 
interferenties tussen de antenne en de 
trilholte kun je echt iets bereiken. In de 
cleanroom van het NanoLab Amster-
dam heeft Hugo zeker het ingewik-
keldste hoogstandje van onze groep 
gerealiseerd; hij maakte fantastische 
optische trilholtes met daarop antennes 
die op precies de juiste plek voorzien 
waren van quantum lichtbronnetjes 
om de licht-materie interactie te testen. 
Dit huzarenstuk van Hugo zal nog vele 
promovendi inspireren en staat ook aan 
de basis van een nieuw eU-FeT project 
in een groot europees consortium. In  
dit project willen we samen met groeps-
leider ewold Verhagen – via Raman  
effecten in moleculen – een nieuwe 
vorm van optomechanica ontwikkelen. 

De komende tijd zal het voor ons  
als groep best wennen zijn, zonder 
Hugo’s kritische inzichten en tegelijk 
vrolijke inslag. Bovenal wens ik Hugo 
heel veel succes bij zijn avontuur bij 
de eTH. Het is fantastisch voor Yiwen 
Chu dat ze haar groep met zo’n postdoc 
mag beginnen, en voor Hugo dat hij 
weer aan de start staat van een nieuw 
avontuur.•

Cum laude promotie Hugo Doeleman
Op 18 januari promoveerde Hugo Doeleman (Resonant 
Nanophotonics) cum laude aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na de succesvolle verdediging van zijn 
proefschrift Hybrid resonators for light trapping and  
emission control vroegen we hem naar zijn AMOLF- 
ervaringen en plannen voor de toekomst.

INTERVIEW NIEUWSNanoLab heeft vier  
nieuwe instrumenten

Onderzoektechnicus Bob Drent geeft 
graag een rondleiding door het ver-
nieuwde NanoLab. Door hier en daar in 
te schikken en efficiënter met de ruimte 
om te gaan konden Drent en zijn collega-
technici maar liefst vier nieuwe instru-
menten plaatsen. De rondleiding start bij 
de transmissie elektronenmicroscoop, of-
tewel de TeM: afkomstig van het bedrijf 
ASML dat de microscoop al langere tijd 
niet meer gebruikte. Vooral onderzoekers 
die met dunne samples werken, zoals die 
in de Nanoscale Solar Cells groep, zijn blij 
met de aanwinst. Deze krachtige 200 kV 
microscoop levert naar verwachting een 
betere resolutie in vergelijking met de 
30 kV scannende elektronenmicroscoop 
(SeM) die tot nu toe werd gebruikt. 
Als aanvulling op de plasmaetser staat er 
in dezelfde ruimte nu ook een chemische 
opdamper: een ICPCVD (Inductively Cou-
pled Plasma Chemical Vapor Disposition) 
systeem. een van de toepassingen van dit 
instrument is het chemisch opdampen 
van silicium: van het gas silaan wordt een 
plasma gemaakt dat uiteenvalt in sili-
cium en waterstof. Het voordeel van deze 
manier van opdampen is dat hij efficiënt 
is, zelfs bij lagere temperaturen. Totdat de  

noodzakelijke extra veiligheidsmaat- 
regelen voor het werken met silaan zijn 
uitgevoerd, staat het instrument nog 
even stil. Zodra het sein op groen gaat, 
verwacht Drent veel aanvragen van 
onderzoekers.
Aan de andere kant van het lab heeft de 
oude, fotogenieke opdamper Kameleon 
plaats gemaakt voor de S-flex sputter 
coater en e-flex ebeam opdamper. “We 
merkten dat we steeds vaker wilden 
sputteren (een techniek om dunne lagen 
op te brengen) met materialen die niet 
geleidend zijn”, zegt Drent. Hij geeft een 
demonstratie waarbij de S-flex silicium-
dioxide sputtert op een sample na een 
bombardement van argondeeltjes (een 
edelgas). Door een klein raampje is het 
proces te volgen, waarbij vooral het fel 
gloeiende plasma met de argondeeltjes 
opvalt. 
Niet alleen AMOLF-onderzoekers kunnen 
gebruikmaken van de nieuwe instrumen-
ten. Het NanoLab trekt onderzoekers van 
nabijgelegen universiteiten en instituten, 
zoals UvA, VU en ARCNL, en medewerkers 
van (start-up) bedrijven.

Voor meer informatie en registreren als 
gebruiker, zie www.amolf.nl/nanolab.•

Het AMOLF NanoLab is de afgelopen periode uitgebreid met nieuwe apparatuur. Door  
deze investering in instrumenten voor depositie van dunne lagen en de studie van  
materialen op atomaire schaal zijn de mogelijkheden voor nanotechnologisch onderzoek 
flink verbeterd. Met de nieuwe aanwinsten beschikt het Amsterdamse NanoLab over  
een completere onderzoeksfaciliteit binnen het samenwerkingsverband NanoLabNL. 
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Bob Drent aan 

het werk in de 

cleanroom



OIO’S
Antoine Roland
Marloes Bistervels
Silvia Ferro
Arno van der Weijden
Gerard Castro Linares
Rene Barczyk

POSTDOCS
Hadrien Bense
Udit Choudhury
Gitta Buskermolen
Tom Wolterink
Kelly Mauser

STAGIAIRS
Beniamino Ferrando
Gytis Brazdziunas
Widya Puspitaloka
Wiebe de Gruijter
Giulia Pierini
Laura Bouw
Ayla Sluiter
Dorus van der Linde
Steijn Pos
Dominique van Poorten
Rashel de Stefanis

Sharon Bouw
Anastassia Milleret
Clara Miette
James Fawcett
Migle Jakstaite
Siem Teusink
Simon Voogel
Thomas esselink
Bas van der Hoeven
Sofija Vuckovic
Rob Strasser
Yannick Blommert
Faan Langelaan
Anne Pasman
Simon Isphording
Simon van Hurne
Tom Clement
Kelvin Foster
Denzil Sackey
Falco Bijloo
Fabian ecker
Nika van Nielen
Cesare Carissimo
Dimphy van Boerdonk
Louis Brimont
Stivell Hemon-Charles
Alexandra Zeltsi

GASTEN
Sangeetha Hari
Maziar Arfaee
Alejandro Martinez 
Abietar
Deborah Ganzinga-Jurg
Laura Lynn Fockaert
Loreto Oyarte Galvez
Michiho Onizuka

ONDERSTEUNEND  
PERSONEEL
Jose Lopes Do Patrocinio 
Nobre
Bob Krijger
Linda Berkhout
Monique Overdorp-Cock
Gilbert Spoor
Ursula Smeele
Igor Hoogsteder
Olaf Janssen

Nieuwe medewerkers

Op 2 mei was AMOLF van de partij 
op expeditie Next: hét festival van 
de Nationale Wetenschapsagenda. 
In een uitverkochte Maassilo in 
Rotterdam had AMOLF een eigen 
‘Spelen met Licht’ hoek. Ouders en 
kinderen deden volop mee aan het 
manipuleren van licht en draaiden 
aan de knoppen van de kunstma-
tige zon. Tegelijkertijd hield AMOLF-
groepsleider Jeroen van Zon zijn 
‘grote wormencollege’ in de drukke 
kelder van het gebouw.•
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Moritz Futscher (uit de groep 
Hybrid Solar Cells van Bruno 
ehrler) won de erste prijs voor 
zijn poster Controlling Ion 
Migration in Halide Perovskites 
tijdens het #RSCEnergy online 
congres op Twitter.

Het #RSCEnergy was onderdeel 
van de #RSCPoster Twitter 
Conference, voor het vijfde jaar 
georganiseerd door de Britse 
Royal Society of Chemistry. Deze 
conferentieserie is bedoeld om 
wetenschappers over de hele 
wereld te stimuleren om hun 
onderzoek te delen en mee te 
doen aan wetenschappelijke 
discussies. De Twitter confe-
rentie vond plaats op 5 maart 
gedurende 24 uur na 9.00 GMT. 
Volgens de organisatoren  
verstuurden 3168 deelnemers  
9759 tweets waarmee ze  
wereldwijd een publiek van  
2 miljoen personen bereikten.•

AMOLF-promovendi vallen in de (poster)prijzen

Tijdens de 7th International 
Topical Meeting on Nano- 
photonics and Metamaterials 
in Seefeld (Oostenrijk) ontving 
Robin Buijs uit de Photonic 
Forces groep van ewold Verha-
gen de tweede prijs voor zijn 
poster: Metasurfaces as recon-
figurable near-field sensors for 
optical nano-imaging.•
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Martinus van Marumprijs 2019  
voor Eline Hutter
Op 21 juni ontving eline Hutter, postdoc in de 
Hybrid Solar Cells groep, de Martinus van Ma-
rumprijs 2019. Dit is een prijs van de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
(KHMW) voor oorspronkelijk onderzoek op het 
gebied van de natuurwetenschappen en techniek 
door pas gepromoveerde wetenschappers. De 
jury was onder de indruk van haar proefschrift 
Revealing the fate of photo-generated charges 
in metal halide perovskites. Hutter voerde haar 
promotieonderzoek uit aan de TU Delft.•

AMOLF op expeditie Next

De Physicaprijs van de Neder-
landse Natuurkundige Vereniging 
(NNV) is dit jaar toegekend aan 
Kobus Kuipers, vanwege zijn grote 
internationale verdiensten in het 
nanofotonica onderzoek.  
Kuipers is niet alleen een baanbre-
kend fysicus, maar ook iemand die 
zich sterk inzet voor kennisover-
dracht aan het algemeen publiek. 
De prijs werd op 5 april uitgereikt  
tijdens de nationale FYSICA 2019 
conferentie op het Amsterdam 
Science Park. Kuipers, nu werkzaam 
aan de TU Delft,  
was tot 2016  
groepsleider op  
AMOLF en hoofd  
van de afdeling  
Nanophotonics.•

Physicaprijs 2019  
voor AMOLF-alumnus  
Kobus Kuipers

Lucia Baldauf is een van de nieuwe Faces of Science
Vanaf 12 juni 2019 kunnen we het onderzoek van Lucia Baldauf online volgen. Baldauf is 
een van de nieuwe Faces of Science, een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NeMO 
Kennislink. Op de website geven jonge wetenschappers met filmpjes, blogs en artikelen een 
inkijkje in hun leven en onderzoek.  
U vindt Lucia Baldauf op www.nemokennislink.nl/facesofscience.•

Lucia Baldauf (uit de groep Biological Soft Matter van Gijsje Koenderink) won de 
eerste prijs op het allereerste NWO Life2019 congres in mei in Bunnik, met haar poster 
Cell Division from the Bottom Up.
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amolf-proefschriften januari - juni 2019

HYBRID RESONATORS FOR LIGHT  

TRAPPING AND EMISSION CONTROL

Hugo Doeleman

Universiteit van Amsterdam

DYNAMICAL REGULATION IN SINGLE CELLS

Martijn Wehrens

Technische Universiteit Delft

SPATIAL ORGANIZATION OF THE BACTERIAL CELL:  

IN VIVO IMAGING ACROSS SCALES

Jacopo Solari

Vrije Universiteit Amsterdam

PHOTOPHYSICS OF NOVEL OPTOELECTRONIC  

MATERIALS UNDER HYDROSTATIC PRESSURE

Tianyi Wang

Universiteit van Amsterdam

THE CELL:  

STRONG, SOFT MATTER

Yuval Mulla

Vrije Universiteit Amsterdam


