
OIO’S
Timo Louisse
Katharina Till
Cesare Paulin
Imme Schuringa

POSTDOCS
Pascal Neveu
Alex Cumberworth
Juliane Borchert

STAGIAIRS
Corinne Ott
Duco Doornenbal
Joris Busink
Mels van eck
Martin Caelen
Mannus Schomaker
Fabian Vromen
Jelle de Vries
Christiaan Buijse
Joelle Siewe

Roy Hoitink
Cedric Iseli
Claudia Concu
Pietro Sofia
Daniel Slingerland
Roel van Herk
Tim Schellekens
Thomas van Boxmeer
Rodolfo Subert
Kyriacos Nicolaou
Paul van Lent
Sergio Picella
Debora Zrinscak
Madelon Geurts
Jouke Blum
Tom Strengers
Manon Wigbers
Gijs van Weelden
Sarah Ashworth
Bram Boogaarts
Djordje Radenkovic
Kaspar Wachinger

 
 
 
 
 
GASTEN
Jorik van de Groep
Corentin Coulais
Gianluca Grimaldi
Randy Goldsmith

ONDERSTEUNEND  
PERSONEEL
elisa Teunissen
Sharlene Labots
Bas Steenbeek
Radjin Moenesar
Jeanne Pfister
Yvonne Post
Cees van der Ven
Daniel Koletzki
Priscilla Appiah

Nieuwe medewerkers

eliane van Dam (Ultrafast Spectro-
scopy) heeft een FP-ReSOMUS Postdoc 
Fellowship ontvangen voor een positie 
aan de Ruhr Universität Bochum. De 
beurs is onderdeel van een gezamen-
lijk programma van het Zwitserse 
onderzoekscentrum NCCR MUST en het 
Duitse onderzoekscentrum Ruhr explo-
res Solvation (ReSOLV). Van Dam gaat 
onderzoek doen naar de rol van water in 
elektrolyt-elektrode interacties. Op dit 
moment is ze nog promovendus in de 
groep van Huib Bakker. Haar promotie 
aan de Universiteit van Amsterdam is 
gepland op 13 november.•
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PrIjzeN & beNoemINgeN

Hugo Doeleman gaat met Rubicon 
naar Zürich
Oud-promovendus Hugo Doeleman heeft een 
Rubicon beurs ontvangen van NWO waarmee hij 
zijn onderzoeksplan ‘De muziek van microgolven’ 
kan uitvoeren aan de Zwitserse eTH in Zürich. Bij 
AMOLF maakte Doeleman deel uit van de groep 
van Femius Koenderink en in zijn onderzoek werkte 
hij samen met ewold Verhagen (AMOLF) en Robert 
Spreeuw (UvA). Met zijn proefschrift Hybrid Reso-
nators for Light Trapping and Emission Control is 
Doeleman cum laude gepromoveerd en heeft hij de 
NWO Natuurkunde proefschriftprijs gekregen.

De muziek van microgolven
Doeleman is van plan microgolven sterk te laten 
wisselwerken met optische fotonen. Hiervoor 
maakt hij gebruik van geluidsgolven die opgesloten 
zitten in een kristal. Deze geluidsgolven kunnen 
met behulp van supergeleidende circuits door mi-
crogolven worden aangedreven. De informatie van 
deze microgolven kan vervolgens door de geluids-
golven worden doorgegeven aan licht. Uiteindelijk 
zou het mogelijk moeten zijn om verschillende 
knooppunten met supergeleidende quantumbits in 
een grootschalige quantumcomputer via licht met 
elkaar te verbinden.•

Postdoc Fellowship voor eliane van Dam

Erik Garnett lid van tafel Chemie
    
Per 1 september treedt groepsleider erik Garnett 
toe tot de tafel Chemie van NWO. De tafel Chemie 
is een van de zeven disciplinaire adviescommissies 
die NWO in 2018 heeft ingesteld met het doel de 
samenwerking tussen het NWO eNW-bestuur, het 
NWO-bureau en ‘het veld’ te faciliteren.•

Martin van Hecke wint Physicaprijs 2020
De Physicaprijs 2020 is toegekend aan groepsleider Martin van 
Hecke (Mechanical Metamaterials). Van Hecke kreeg de prijs 
vanwege zijn verdiensten op meerdere vlakken: de excellentie en 
originaliteit van zijn onderzoek, het vernieuwende karakter voor 
de Nederlandse natuurkunde, zijn inzet voor de jonge generatie 
en zijn excellente outreach. Hij publiceert regelmatig in toptijd-
schriften, maar besteedt ook veel aandacht aan het visualiseren 
van de gevonden effecten met (YouTube) filmpjes, waardoor hij 
een breed publiek bij de nieuwe ontwikkelingen betrekt. 

Volgens de jury is Van Hecke “een van Nederlands meest inno- 
vatieve onderzoekers aan het verrassend complexe gedrag van 
op het eerste gezicht simpele systemen. In zijn werk komen zeer 
serieuze fysica en begrijpelijke en interessante alledaagse proble-
men samen. Van Hecke heeft in de afgelopen jaren in belangrijke 
mate bijgedragen aan het wereldwijd vormgeven van het nieuwe 
vakgebied ‘Designer Matter’. Het werk van Martin van Hecke is 
een voorbeeld van hoe fundamenteel en toepassingsgericht werk 
hand in hand kunnen gaan.”
De Physicaprijs wordt ieder jaar tijdens het Fysica evenement 
uitgereikt aan een eminente, in Nederland werkzame natuurkun-
dige. Dit jaar werd dit evenement op 17 april online gehouden met 
700 deelnemende fysici. Van Hecke sprak daar de Physica-lezing 
uit, getiteld Designer Matter; Emergent Properties, Geometry, 
Structure and Design. Deze is terug te luisteren op www.fysica.nl.  
 
Anne Meeussen, PhD-studente uit de groep van Van Hecke, 
won de Young Speaker Contest. Daarover leest u meer op  
pagina 11.

Martin van Hecke is bij AMOLF hoofd van de Designer Matter 
afdeling en is daarnaast als hoogleraar verbonden aan de  
Universiteit Leiden.•

Hans Hendrikse (Self-Organizing Matter) 
heeft op de Netherlands’ Catalysis and Chemistry 
Conference (NCCC) in Noordwijkerhout (2-4 maart) 
de prijs gewonnen voor de beste presentatie  
met zijn voordracht Nanocomposite architectures 
for catalysis.•

Fo
to

: A
M

O
LF

Fo
to

: e
lin

e 
H

ut
te

r
Fo

to
: H

en
k-

Ja
n 

Bo
llu

ijt

Fo
to

: b
ro

n 
H

ug
o 

D
oe

le
m

an

Fo
to

: p
rin

ts
cr

ee
n 

va
n 

Va
n 

H
ec

ke
 ti

jd
en

s F
ys

ic
a 

20
20


