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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  
19 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.• 

Voorwoord
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Vorig jaar kerst zaten we in een strenge lockdown en 
hoopten we dat die in 2021 gauw voorbij zou zijn. Na een 
voorjaar en zomer met een intensieve vaccinatiecampagne 
leken we er afgelopen herfst eindelijk definitief vanaf te 
zijn, maar helaas worden we nu toch weer geconfronteerd 
met een opleving van de covid pandemie met bijbehorende 
maatregelen.  

We kijken dus terug op een jaar met nogal wat ups en 
downs, maar waarin er bij AMOLF toch hele mooie dingen 
zijn gebeurd. Zo zijn er twee nieuwe groepen gestart, de 
groepen van Wiebke Albrecht en Marc Serra Garcia. Over 
Wiebke en haar onderzoeksplannen heeft u in de vorige 
NEWS kunnen lezen en in deze NEWS vindt u een uitgebreid 
interview met Marc. 

Heel leuk nieuws is ook dat Anne Meeussen uit de groep 
van Martin van Hecke de Ehrenfest-Afanassjewa-prijs 2021 
heeft gewonnen, dit is de prijs voor het beste proefschrift 
in de natuurkunde in Nederland van het afgelopen jaar. 
AMOLF promovendi hebben een sterke traditie in het winnen 
van de voorlopers van deze prijs, en ik ben trots om te zien 
dat Anne deze traditie weet voort te zetten. Zeer recent 
hoorden we dat Wiebke Albrecht de Minervaprijs heeft 
gewonnen, de prijs voor jonge, veelbelovende vrouwelijke 
of niet-binaire fysici in Nederland, die excelleren in een 
natuurkundig vakgebied. Ook ben ik heel blij met de recente 
uitverkiezingen van Martin van Hecke tot APS fellow en 
Femius Koenderink tot Optics Fellow. 

Een bijzondere ontwikkeling van het afgelopen jaar is dat 
we het onderzoeksprogramma van AMOLF op een andere 
manier gaan inrichten, met drie nieuwe interdisciplinaire 
onderzoeksthema’s die de nieuwe afdelingen van AMOLF 
vormen. De thema’s worden ondersteund door vijf 
onderzoekscentra in de vakgebieden waarin AMOLF zich de 
afgelopen jaren sterk heeft geprofileerd. In deze NEWS kunt 
u veel meer lezen over deze opwindende overgang. 

Zoals gezegd, na de zomer leek het erop dat we stap voor 
stap alles weer als vanouds op AMOLF konden opstarten. 
Het was echt hartverwarmend om te zien hoe snel dat ook 
gebeurde en hoe er weer een intensieve interactie op gang 
kwam tussen technici, wetenschappers en de medewerkers 
in de administratie. Ik hoop dat we in 2022 deze draad weer 
gauw kunnen oppakken. In die hoop wens ik u hele fijne 
kerstdagen en een gelukkig en gezond 2022!

Huib Bakker
Directeur AMOLF



NIEUWS NIEUWS

de overgang van een economie op basis van fossiele 
brandstoffen naar een economie gebaseerd op zonne- 
en windenergie is de grootste uitdaging van de 21ste 
eeuw. Het omzetten van elektriciteit in brandstoffen 
zou de ideale oplossing zijn om de energie uit deze 
overvloedige maar fluctuerende energiebronnen op 
te slaan, maar de katalysatoren die nodig zijn voor de 
belangrijkste stappen in dit proces zijn inefficiënt en 
duur. een belangrijk probleem is dat katalysatoren vaak 
alleen voor bepaalde omzettingsreacties werken en 
het lastig en duur is om hun chemische samenstelling 
voor verschillende processen te optimaliseren. Alarcón 
Lladó en Garnett stellen een heel andere aanpak voor 
om de katalysatoren op chemische processen af te 
stemmen: in plaats van hun chemische samenstelling 
te optimaliseren willen de onderzoekers hiervoor de 
interactie met licht gebruiken. dit maakt het mogelijk 
om de eigenschappen van katalysatoren te veranderen 
zonder de katalysatoren chemisch aan te passen. 
daarmee gaan de prestaties van de katalysatoren 
omhoog en de kosten omlaag.•
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De vulkaan beheersen

Hoe kunnen we onze immuun- 
cellen programmeren tegen 
kanker?
Veel recent ontwikkelde kanker- 
therapieën voorzien onze 
immuuncellen van op maat 
gemaakte receptoren om 
tumorcellen te doden. Helaas 
werkt deze aanpak maar bij een 
beperkt aantal kankersoorten. Het 
blijkt lastig om goedwerkende 
receptoren te ontwikkelen, maar 
belangrijker nog, zegt Ganzinger, 
“we begrijpen eigenlijk niet goed 
hoe deze synthetische receptoren 
werken”. Om hier verandering in 
te brengen gaat Ganzinger met 

haar team onderzoek doen naar 
de wijze waarop deze receptoren 
immuuncellen herprogrammeren. 
de onderzoekers bestuderen de 
receptoren in levende immuun- 
cellen en maken bovendien 
bottom-up een eenvoudig signale-
ringssysteem met levende cellen. 
Zo moet duidelijk worden hoe de 
receptoren zich organiseren om 
hun functie te vervullen. 

de Vidi financiering maakt deel  
uit van het NWO-Talentprogram-
ma en biedt persoonsgebonden  
financiering aan talentvolle,  
creatieve onderzoekers.•

Groepsleiders Esther Alarcón Lladó en Erik Garnett 
ontvangen voor hun project CONtrolling the Volcano: 

Electrocatalyic Reaction Tuning via Strong coupling 
(CONVERTS) een subsidie van bijna 700.000 euro uit de 

NWO Open Competitie ENW-M. Deze M-subsidies zijn 
bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel onderzoek van 

hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie.
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“Als we het verband  

tussen het ontwerp van 

de receptor en de functie 

in de cel begrijpen, dan 

kan dat ons helpen om  

receptoren te ontwerpen 

die werken bij  

verschillende soorten 

kanker.”

Vidi voor Kristina Ganzinger
Groepsleider Kristina Ganzinger ontving afgelopen zomer een Vidi-

beurs van NWO ter waarde van 800.000 euro. Met deze financiering 

kan Ganzinger haar onderzoek naar signaleringsmechanismen in 

immuuncellen uitbreiden. 

de dutch Physics council heeft 
de ehrenfest-Afanassjewa 
proefschriftprijs 2021 toegekend 
aan AMOLF-alumnus Anne 
Meeussen. de prijs is vernoemd 
naar de natuurkundigen 
Paul ehrenfest and Tatiana 
Afanassjewa, vanwege hun 
exceptionele talent om jonge 
onderzoekers te stimuleren 
buiten gebaande paden te 
treden. Meeussen wint een 
bronzen beeld en een geldbedrag 
van 5.000 euro. Ze zal de prijs in 
januari 2022 in ontvangst nemen 
tijdens Physics@Veldhoven. de 
jury prijst Meeussen die “een 

nieuw soort tactiek bedacht 
die draait om imperfecties bij 
het ontwerpen van een nieuw 
materiaal dat een specifieke 
functie vervult.” Meeussen werkt 
“heel creatief en vanuit een vrij- 

denkende manier, en introduceert 
zo nieuwe concepten die naar 
verwachting tot een nieuwe vorm 
van onderzoek gaan leiden in het 
redelijk jonge onderzoeksveld,” 
aldus het juryrapport.

Meeussen promoveerde op 
26 mei cum laude aan de Univer-
siteit Leiden. bij AMOLF maakte 
ze deel uit van de onderzoeks-
groep Mechanical Metamaterials 
van Martin van Hecke (AMOLF/
Universiteit Leiden). Meeussen 
werkt momenteel als postdoc in 
de groep van Katia bertoldi op 
Harvard University.•

Minervaprijs 2021 naar Wiebke Albrecht en Natalia Chepiga

Schematische weergave van onderzoek met 

een elektrochemische atoomkracht- 

microscoop naar waterstofproductie  

op hotspots met een sterke koppeling in 

optische holtes.
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Anne Meeussen wint Ehrenfest-Afanassjewa prijs

NWO-subsidie voor Erik Garnett  
en Esther Alarcón Lladó

Tenure track groepsleider 
Wiebke Albrecht is een 
van de twee winnaars van 
de Minervaprijs 2021. Ze 
deelt de prijs met Natalia 
chepiga (Kavli Institute 
of Nanoscience delft). de 
NNV en de dutch Physics 
council reiken de prijs uit 
aan jonge, veelbelovende 
vrouwelijke of niet-binaire 
fysici in Nederland, die 
excelleren in een natuur-
kundig vakgebied, experi-

menteel en/of theoretisch. 
Albrecht en chepiga  
delen het prijzengeld van  
€ 5000.
Wiebke Albrecht leidt bij 
AMOLF de groep Hybrid 
Nanosystems.  Ze  onder-
zoekt de interactie tussen 
licht en materialen tot op 
het atomaire niveau. door 
verschillende technieken 
te combineren is Albrecht 
in staat in te zoomen 
op defecten op atomair 

niveau en te begrijpen  
wat het effect 
ervan is op  
materiaal- 
eigenschappen. 
Albrecht zet zich 
ook met overgave in  
voor outreach en het infor-
meren van het algemene 
publiek over haar werk. 
de prijsuitreiking van deze 
eerste NNV/dPc Minerva-
prijs vindt plaats tijdens 
Physics@Veldhoven 2022.•
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AMOLF vernieuwt zichzelf continu. dat ligt in de missie besloten: nieuw fundamenteel onderzoek 
initiëren en uitvoeren in de natuurkunde van complexe materie, en nieuwe functionele materialen 
creëren, in samenwerking met de academia en de industrie. In de hybride kick-off op 25 oktober 
(met 75 live en 75 online medewerkers) klonk het startschot voor de nieuwe koers van AMOLF. 
de nieuwe thema’s Autonomous Matter, Sustainable Energy Materials en Information in Matter 
komen bijna organisch voort uit de praktijk: steeds meer onderzoek vindt plaats in de overlap 
van onderzoeksgroepen en disciplines. directeur Huib bakker legt enthousiast uit hoe de keuze 
voor de nieuwe thema’s tot stand kwam en wat dit inhoudt voor het onderzoeksprogramma 
van AMOLF. 

 
Tekst: Anita van Stel • Foto's: Lukas Helmbrecht

“De grote gemene delers van ons 
onderzoek bleken te liggen in materialen 
die intrinsieke informatie op een slimme 
manier verwerken en in materialen die 
zichzelf kunnen organiseren. Dat inzicht 
maakte iedereen enthousiast!”

Op de grenzen en in de overlap

Strategiedag
Hoe verloopt een proces waaruit deze 
keuzes voortkomen? Wie roept op een 
zekere dag ‘kom laten we de thema’s 
eens veranderen’? bakker: “We hebben  
een paar jaar geleden met de groeps-
leiders een hele dag gebrainstormd over 
mogelijke nieuwe thema’s waarmee we 
het onderzoek in de komende jaren  
richting zouden kunnen geven. ‘Wat  
zijn de belangrijkste internationale  
wetenschappelijke ontwikkelingen en 
hoe sluiten we daar optimaal op aan?’, 
was een belangrijke vraag. Veel ideeën 
van de groepsleiders gingen dezelfde 
kant op, namelijk naar een sterkere ver-
binding van de bestaande disciplines. We 
herkenden steeds meer overeenkomsten 
tussen onderzoek van verschillende afde-
lingen – bijvoorbeeld tussen onderzoek 
aan fotonische systemen en onderzoek 
aan mechanische metamaterialen. bij 
het onderzoek aan biologische systemen 

zagen we dat dit zeer interessante 
overeenkomsten vertoonde met het 
onderzoek aan chemische systemen 
en zachte robots binnen designer 
Matter. Ook bij ons energieonderzoek 
was een bredere scope ontstaan. de 
interesse verbreedde zich van zonnecel-
len en systemen die licht in elektriciteit 
omzetten, naar het gebruik van licht 
om chemische reacties te sturen en 
monitoren, en de daarbij horende 
mechanismen en experimentele tech-
nieken, wat weer overlap vertoonde 
met de activiteiten bij designer Matter. 
de grote gemene delers van ons onder-
zoek bleken te liggen in materialen die 
intrinsieke informatie op een slimme 
manier verwerken en in materialen 
die zichzelf kunnen organiseren. dat 
inzicht maakte iedereen enthousiast! 
de strategiedag vormde de start voor 
het nadenken over nieuwe multidis-
ciplinaire thema’s. de namen van de 

thema’s Autonomous Matter, Sustainable 
Energy Materials en Information in Mat-
ter werden later gekozen.” 

Interdisciplinaire thema’s, en tegelijk 
sterke disciplines
“de nieuwe thema’s zijn door iedereen 
enthousiast ontvangen en omarmd. 
Onze Instituuts Advies raad (IAr), die 
bestaat uit collega-wetenschappers en 
vertegenwoordigers uit de industrie en 
maatschappelijke organisaties, reageerde 
enthousiast. Zowel IAr als NWO oordeel-
den dat AMOLF heel erg goed is in het 
inspringen op nieuwe richtingen en be-
langrijke internationale wetenschappe-
lijke ontwikkelingen, en zijn enthousiast 
over het bundelen van functioneel ge-
scheiden expertises in interdisciplinaire 
thema’s die grote wetenschappelijke en 
maatschappelijke uitdagingen betreffen. 
direct na de zomer zijn we begonnen 
met het implementeren van de nieuwe 
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thema’s in onze organisatie. Verder 
stond voorop dat de nieuwe thema’s de 
opleiding van de postdocs en promo-
vendi moesten verrijken en dat ook de 
sterktes van de verschillende onderlig-
gende disciplines goed zouden worden 
ingezet en behouden. Het succes van de 
nieuwe interdisciplinaire thema’s wordt 
voor een groot deel bepaald door de 
sterkte van de vakgebieden die bijdra-
gen aan het thema. daarom hebben we 
vijf research expertise centers gedefini-
eerd, namelijk Chemistry & Spectroscopy, 
Living Systems, Modern Mechanics, 
Nanophotonics, en Nanophotovoltaics. 
Promovendi en postdocs vallen zowel 
binnen een thema als binnen één of 
meerdere expertise centers. de centra 
zijn belangrijk voor de opleiding van we-
tenschappers, en natuurlijk als plek om 
binnen een discipline ervaring en ideeën 
uit te wisselen. denk bijvoorbeeld aan 
gedachtewisselingen over de nieuwste 
nanofabricage methoden, ontwik-
kelingen van nieuwe instrumenten 
en spectroscopische methoden, maar 
ook over de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen binnen de discipline. 
deze rol is complementair aan die van 
de thema’s, waar promovendi juist in 
aanraking komen met verschillende 
disciplines.

Wat verwacht Bakker van deze nieuwe 
structuur van AMOLF? 
“Veel nieuwe ontdekkingen komen 
voort uit het toepassen van concepten 
uit het ene vakgebied in een ander vak-
gebied. dat wordt bij uitstek mogelijk 
gemaakt met een onderzoeksthema 
dat zich niet binnen de grenzen van een 
vakgebied bevindt, maar juist over die 
grenzen heen gaat en waar het interdis-
ciplinaire als het ware vanzelfsprekend 
is. Van oudsher identificeert AMOLF 
nieuwe thema’s die we voortvarend 
opstarten en ontwikkelen, zodat er 
binnen korte tijd meerdere groepen 
aan werken. Het introduceren van 
interdisciplinaire thema’s heeft als ef-
fect dat de collega’s nog meer op zoek 

INTERVIEW
Sustainable Energy Materials
Nieuwe materialen voor een duurzame energietransitie

Klimaatverandering vraagt om nieuwe manieren om met  
de beschikbare energiebronnen op aarde om te gaan.  
AMOLF onderzoekers bestuderen de interactie van elektrici-
teit en licht met materialen en gebruiken de opgedane kennis 
om nieuwe materialen te ontwerpen voor een duurzame  
energietransitie. 

door het ontwikkelen en gebruiken van de nieuwste 
elektronen-microscopietechnieken kunnen zij fundamentele 
materiaaleigenschappen ontdekken, begrijpen en naar wens 
ontwerpen. Zo valt er nog veel te winnen met zonnecellen die 
zich aanpassen aan het spectrum, de intensiteit en zelfs de 
richting van het zonlicht dat erop valt. Met nieuwe materialen 
die ook een energieoverschot duurzaam kunnen opslaan, kan 
zonlicht nog efficiënter worden gebruikt.

Zonnecellen zetten de energie van de zon om in elektriciteit, 
maar zonne-energie kan ook op andere manieren worden 
benut. binnen dit thema onderzoekt en ontwerpt AMOLF 
nieuwe soorten chemische reacties waarbij (zon)licht 
meerdere rollen heeft. Op de eerste plaats kan zonlicht met 
behulp van geschikte katalysatoren worden gebruikt voor de 
reductie van cO2 en de productie van H2 en andere duurzame 
brandstoffen. Licht kan echter ook worden gebruikt om in 
geavanceerde spectroscopie- en microscopietechnieken de 
voortgang van een chemische reactie te bekijken. Tot slot 
blijkt licht ook inzetbaar als instrument om het reactieproces 
te sturen, waarbij een kleine verschuiving in de kleur van 
het licht zorgt voor andere reactieproducten. een chemische 
reactor op basis van deze principes kan de chemische industrie 
uiteindelijk efficiënter en duurzamer maken.

Autonomous Matter
Materialen die zelf hun gedrag bepalen

De opkomst van autonome systemen is een van de grote 
trends in de toekomst. Op dit moment zien we hier al voor-
beelden van, zoals zelfrijdende auto’s en de automatisering 
door computers. Op microscopisch niveau is de manier waarop 
moleculen zich organiseren tot een cel een inspiratiebron voor 
radicaal andere vormen van autonomie. AMOLF combineert 
expertise op het gebied van chemie, biologie en zachte 
robotica om te begrijpen hoe deze autonomie werkt, én om 
het concept toe te passen in nieuw te ontwerpen autonome 
materialen en systemen.

In de meeste door de mens ontworpen systemen gebeurt de 
aansturing vanuit een centraal regieorgaan zoals een computer. 
daar zit een van de grote verschillen met natuurlijke systemen, 
zoals cellen waar moleculen zichzelf lokaal organiseren en 
aanpassen, en met elkaar communiceren via beweging, 
kracht, en chemische reacties. Om deze lokale autonomie 
te onderzoeken en te gebruiken, zetten de onderzoekers 
verschillende methoden en technieken in, zoals microscopie, 
kunstmatige intelligentie, voorspellende wiskundige 
modellering en 3d printing. 

AMOLF werkt aan verschillende autonome systemen op het 
grensvlak tussen de chemie, biologie, en mechanica. denk aan 
driedimensionale chemische reacties geïnspireerd door de groei 
van botten of een hybride, kunstmatig hart dat er zelf voor 
zorgt dat het blijft kloppen. Maar ook aan de spontane vorming 
van organoïden (mini-organen) uit groeiende en delende 
stamcellen. Met deze kruisbestuiving van disciplines wordt een 
nieuwe generatie van systemen mogelijk die complexe functies 
autonoom uitvoeren.  

Information in Matter
Materialen die informatie verwerken en verzamelen

De informatiesamenleving vraagt om steeds geavanceerdere 
manieren om informatie te verzamelen, op te slaan, en te  
verwerken, die steeds meer energie kosten. AMOLF onder-
zoekt in zowel levende systemen als levenloze materialen 
nieuwe ontwerpprincipes voor informatievergaring en 
informatieverwerking, en hoe we de klassieke en quantum-
limieten ervan kunnen begrijpen en waar mogelijk oprekken. 

de thermodynamische en quantummechanische eigenschap-
pen van systemen en materialen zorgen onontkoombaar voor 
ruis, wat het meten en verwerken van informatie bemoeilijkt. 
ruis kan echter ook juist worden gebruikt om informatie ef-
ficiënter door te geven. AMOLF onderzoekt met geavanceerde 
optische technieken en krachtige computermodellen hoe 
systemen optimaal informatie kunnen destilleren uit een ver-
stoord of sterk fluctuerend signaal. dit geeft nieuwe inzichten 
in de werking van fundamentele optische systemen, quantum 
sensoren en biochemische netwerken, wat weer kan leiden tot 
hele nieuwe toepassingen.

Levende organismen zijn bij uitstek informatieverwerkers, 
bijvoorbeeld door de neurale systemen van meercellige 
organismen, maar ook op cellulair niveau in het samenspel 
van gekoppelde biochemische reacties. Met kennis over 
zulke systemen in de natuur kunnen onderzoekers nieuwe 
kunstmatige systemen ontwerpen. een van de doelen is om 
mechanische en optische materialen te ontwerpen die kunnen 
leren om informatie te verwerken. 

een ander doel is om materialen te ontwerpen die informatie 
verwerken zonder gebruik van elektronica. denk aan spraak-
herkenning, of beeldherkenning, waarbij de informatie bestaat 
uit geluid of licht, en die voor verwerking vrijwel altijd wordt 
omgezet naar een elektronisch signaal. AMOLF onderzoekt hoe 
de informatie direct uit het bronsignaal zélf kan worden gehaald. 
dat levert snelheidswinst en energiebesparing op die nodig is 
om in de toekomst de wereld om ons heen uit te rusten met 
intelligente systemen voor onder andere transport, communi-
catie en onze woonomgeving, die werkelijk zelfdenkend zijn, en 
te voorkomen dat ze meer energie verbruiken met ‘denken’ dan 
met de taak waarvoor ze ontworpen zijn. Tot slot werpt infor-
matieverwerking een nieuw licht op het complexe gedrag van 
gefrustreerde systemen, zoals amorfe materialen, netwerken 
en kreukels. de precieze response van dergelijke systemen kan 
gevangen worden in de taal van informatie, waardoor we het 
gedrag beter begrijpen. Omgekeerd kunnen we frustratie voor 
onconventionele informatieverwerking gebruiken.

GROEPSLEIDERS: 
Erik Garnett
esther Alarcón Lladó
Wiebke Albrecht
Huib bakker
bruno ehrler
Wim Noorduin
Albert Polman

GROEPSLEIDERS:
Sander Tans
Kristina Ganzinger
bela Mulder
Wim Noorduin
bas Overvelde
Jeroen van Zon

GROEPSLEIDERS: 
Femius Koenderink
Martin van Hecke
Said rodriguez
Marc Serra Garcia
Tom Shimizu
ewold Verhagen
Pieter rein ten Wolde
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zullen gaan naar projecten die ze samen 
kunnen doen. Ik verwacht dus dat het 
karakter van de onderzoeksvoorstel-
len zal veranderen en dat er meer 
onderzoeksprojecten zullen komen met 
verrassende combinaties van onderzoek. 
denk bijvoorbeeld aan combinaties van 
optisch en mechanisch onderzoek binnen 
Information in Matter waarin wordt sa-
mengewerkt aan zelflerende metamate-
rialen, of binnen Autonomous Matter aan 
het realiseren van chemische reacties die 
autonoom complete 3d nanostructuren 

vormen, gebruikmakend van concepten 
van levende systemen. Ik ben heel be-
nieuwd hoe de verschillende ideeën zich 
zullen gaan ontwikkelen. We zullen ook 
steeds in de gaten houden waar er 
binnen elk thema nog weer nieuwe 
kansen ontstaan, zoals opkomende 
richtingen die we willen versterken.  
Ik verwacht dat de nieuwe thema’s ook 
tot nieuwe nationale en internationale 
samenwerkingen leiden, omdat ze zulke 
interessante combinaties van onderzoek 
vertegenwoordigen.” 

Een nieuw Strategisch Plan  
zonder disciplinaire grenzen
“AMOLF gaat eind 2022 een nieuw  
strategisch plan schrijven voor de perio-
de tot en met 2028. We zullen er tegen 
die tijd veel profijt van hebben dat we 
binnen de thema’s nieuwe onderzoeks-
plannen hebben ontwikkeld en dat we 
ervaring hebben opgebouwd met de 
nieuwe interdisciplinaire organisatie. 
Wat hoe dan ook zal blijven is dat het 
succes van het nieuwe strategisch plan 
sterk bepaald wordt door de intensieve 
samenwerking van de wetenschappers, 
de technici en de mensen in de adminis-
tratieve ondersteuning van AMOLF. Uit 
de intensieve samenwerking van deze 
slimme en gemotiveerde mensen komen 
hele mooie dingen voort, daar ben ik best 
een beetje trots op!” •

AMOLF-onderzoek gehonoreerd in Open Competitie ENW-XS
Zowel in augustus als in november honoreerde NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen  

(ENW) 26 grensverleggende, avontuurlijke onderzoeksprojecten in de Open Competitie ENW-XS. Drie 

AMOLF-groepsleiders krijgen hiermee de kans hun voorstel uit te voeren. Erik Garnett, Kristina Ganzinger  

en Said Rodriguez starten onderzoek naar respectievelijk door licht aangedreven vliegende robots,  

de communicatie tussen immuuncellen en optische sensoren die profiteren van ruis.
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“Ik verwacht dat er meer onderzoeksprojecten 
zullen komen met verrassende combinaties  
van onderzoek.”

Erik Garnett

Perovskite-based light-driven  
drone

“Al sinds het eerste moment dat we 
vogels en insecten door de lucht zagen 
gaan, is de mens gefascineerd door 
vliegen. Ondanks de decennialange ont-
wikkeling van op biologie geïnspireerde 
vliegende robots bestaat een batterij- en 
elektronicaloze vliegende robot nog niet. 
Wij ontdekten recent dat een van de 
meest veelbelovende materialen voor 
zonnecellen, metaalhalide perovskieten, 
behoorlijk intens kan bewegen bij slechts 
een zwakke verlichting. In dit project ga 
ik met mijn team het mechanisme achter 
dit fenomeen onderzoeken, én het ge-
bruiken om een batterij- en elektronica-
loze drone te fabriceren die aangedreven 
en bestuurd wordt door licht.”

Said Rodriguez

Noise-assisted nonlinear  
optical sensing 

“Heb jij je wel eens afgevraagd hoe het 
kan dat sommige mensen productiever 
zijn in een rumoerig café? Veel organis-
men maken bij het uitvoeren van hun 
functies ook gebruik van ruis. Hierdoor 
geïnspireerd zal dit project de eerste  
optische sensor ontwikkelen die 
profiteert van ruis. de onderzoekers 
zullen als sensor een optische trilholte 
gebruiken, waarin licht interacteert 
met zichzelf. cruciaal is dat deze sensor 
signalen wegschrijft op een manier die 
wordt verbeterd door de aanwezig-
heid van ruis. de resultaten van het 
onderzoek zullen de basis leggen voor 
een nieuw type sensoren, die extreem 
zwakke signalen kunnen detecteren 
met licht.”•

Kristina Ganzinger

How do immune cells com-
municate with each other? 

“Als er een bedreiging is voor ons 
lichaam moet het immuunsysteem 
geactiveerd worden, maar ook alleen 
dan. Om juiste beslissingen te kunnen 
nemen, moeten onze immuuncellen 
contact maken met elkaar. Inzicht in de 
moleculaire processen van deze cel-cel-
contacten is dan ook essentieel voor het 
begrijpen van de immuunrespons. de 
vorm van deze cel-celcontacten maakt 
het moeilijk om ze met hoge resolutie te 
bestuderen. In dit project omzeil ik deze 
geometrische beperking door tussenla-
gen van cellen te bestuderen met cel-
afgeleide membranen. Als dit succesvol 
is zal dit project de aanzet geven tot een 
groter onderzoeksprogramma naar tot 
nog toe onbegrepen interacties van  
immuuncellen.”
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Op de grens van chemie en optica is onlangs een nieuw 
onderzoeksveld ontstaan, waarin wetenschappers het proces 
van zogenaamde plasmonische fotokatalyse onderzoeken. 
Ze gebruiken het uitzonderlijke vermogen van metalen 
nanostructuren om licht te concentreren in sub-nanoschaal 
volumes, om daarmee chemische reacties te initiëren. “dit 
onderzoek is nog zeer fundamenteel, maar het concept is erg 
aantrekkelijk, omdat veel chemische reacties al een metaal 
als katalysator gebruiken”, zegt Oksenberg. “Het idee is dat je, 
door omgevingslicht in zeer kleine volumes te concentreren, 
reactiehotspots krijgt, waarin geen hoge temperatuur of 
druk nodig is om een efficiënte chemische reactie te laten 
plaatsvinden.”

Op zoek naar hoe het werkt
Hoe opwindend het onderzoeksveld ook is, veel is nog on-
duidelijk. een van de dingen die niet goed wordt begrepen, 
is het exacte mechanisme dat de chemische reactie in gang 
zet. Oksenberg: “Als we metalen nanodeeltjes beschijnen met 
licht van de juiste kleur, gedragen ze zich als een antenne die 
het licht opvangt en concentreert in een zeer klein volume. 
deze lichtconcentratie kan een chemische reactie veroorza-
ken, maar er is nog discussie over de vraag of de reactie direct 
wordt aangedreven door het geconcentreerde licht, door de 
hoogenergetische elektronen die ontstaan in het metaal, of 
door warmte die zich in het metaal ontwikkelt wanneer de 
elektronen hun energie verliezen.”

Instelbare chemische reacties
Oksenberg en zijn collega's ontwikkelden een manier om 
experimenteel onderscheid te maken tussen de verschillende 
processen die de chemie in gang zouden kunnen zetten. “Het 
is niet makkelijk om met licht te onderzoeken wat er aan het 
oppervlak van metalen nanodeeltjes gebeurt, want de nano-
antenne heeft een veel sterkere interactie met licht dan de 
moleculen die de chemische reactie ondergaan”, legt hij uit. 
“echter, als de moleculen aan het oppervlak van het metalen 
nanodeeltje veranderen, verandert ook de kleur en bandbreedte 
van de nano-antenne. door de reflectie van licht aan meer dan 
duizend individuele metalen nanodeeltjes te meten, kunnen 
we deze kleine veranderingen in de loop van de tijd  volgen, en 
daardoor een glimp te zien krijgen van hoe de chemische reactie 
verloopt.”

de onderzoekers verwachtten te ontdekken hoe chemische 
reacties precies worden aangedreven door nano-antennes, maar 
ze zagen dat er niet één manier was, maar meerdere. “We zagen 
tot onze verrassing verschillende mechanismen aan het werk 
bij verschillende kleuren van het licht, die zeer verschillende 
chemische reacties veroorzaakten. Zelfs in ons zeer eenvoudige 
chemische model betekent dit dat het mogelijk is om de  
chemische reactieproducten te bepalen door de keuze van de 
kleur van licht.”

Selectieve chemie
de ontdekking is veelbelovend voor mogelijke toepassingen 
van metalen nanodeeltjes als antennes in de chemische indus-
trie. Oksenberg: “Als wetenschapper ben ik enthousiast over de 
mogelijkheid om chemische reacties te kunnen kiezen met licht 
en over de rijkdom aan chemische mogelijkheden waar we nog 
maar een klein stukje van hebben gezien. Als we ons onderzoek 
kunnen uitbreiden naar niet-zichtbaar licht, zouden we zelfs 
geheel nieuwe chemische routes kunnen vinden die door dit 
soort nano-antennes geactiveerd worden. dit heeft de potentie 
om de chemische technologie totaal te veranderen. een chemi-
sche reactor op basis van de principes die wij hebben gezien, 
is niet alleen snel en zeer specifiek, maar werkt ook onder heel 
eenvoudige omstandigheden zoals een normale omgevings-
temperatuur en heeft slechts zonlicht nodig als energiebron. 
dat we hiermee de chemische industrie uiteindelijk efficiënter 
en duurzamer kunnen maken, heeft enorme economische en 
ecologische implicaties.”

Chemische reacties 
fine-tunen met licht
Tekst: Bauke Vermaas
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AMOLF onderzoekers ontrafelen 
hoe nano-antennes chemische 
reacties versterken

de chemische industrie gebruikt veel energie, 
niet alleen om reacties op gang te brengen, 
maar ook voor het scheiden van producten 
en bijproducten. Sinds enige jaren wordt 
daarom onderzoek gedaan naar manieren 
om met antennes op nanometerschaal de 
energie uit licht op te vangen en samen te 
brengen in miniscule chemische reactoren, 
zodat daarin chemische reacties efficiënter en 
energiezuininger verlopen. 

Onderzoekers van de Nanoscale Solar cells 
groep hebben ontrafeld hoe zulke nano-
antennes de snelheid van chemische reacties 
verhogen. Ze ontdekten bovendien dat 
het vangen van licht met een iets andere 
kleur, kan zorgen dat er een totaal andere 
chemische reactie plaatsvindt.

“Dit onderzoek is nog zeer fundamenteel, 
maar laat zien dat het mogelijk moet zijn 
om met zulke nano-antennes een chemische 
reactor te ontwerpen die werkt op zonlicht 
en waarin verschillende reactieproducten 
gekozen kunnen worden. Dit kan grote 
economische en milieutechnische implicaties 
hebben”, zegt postdoc Eitan Oksenberg.

Referentie

eitan Oksenberg, Ilan Shlesinger, Angelos Xomalis, Andrea baldi, Jeremy J. baumberg,  

A. Femius Koenderink and erik c. Garnett, Energy-resolved plasmonic chemistry in  

individual nanoreactors, Nature Technology, 4 October (2021).•

In een interview met Karlijn Meinders 

van BNR radio op dinsdag 19 oktober 

vertelt Erik Garnett over het onder-

zoek. Het geluidsfragment is terug te 

luisteren op  

bnr.nl/podcast/wetenschap-vandaag
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Energy-dependent plasmon driven chemistry
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desorption
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=
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Oksenberg en zijn collega’s gebruikten een 

configuratie van gouden nano-kubussen op 

een spiegel, waardoor ze een nano-antenne 

creëren die het licht van een specifieke 

kleur concentreert. Een molecuul genaamd 

methyleenblauw is gebonden aan de 

gouddeeltjes. Kleine variaties in de grootte van 

zowel de gouddeeltjes als de ruimte tussen 

deeltje en spiegel, zorgen voor variaties in de 

kleur waarbij de antenne werkt, wat grote 

gevolgen heeft voor de chemische reactie die 

plaatsvindt: terwijl helderrood licht (1,9 eV) 

een deel van het molecuul losmaakt, raakt bij 

donkerrood licht (1,7 eV) het hele molecuul los 

van het oppervlak van het gouddeeltje.
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pUbLIcaTIES

NATUre NANOTecHNOLOGy 
Energy-resolved plasmonic chemistry in 
individual nanoreactors 
e. Oksenberg, I. Shlesinger, A. Xomalis, 
A. baldi, J.J. baumberg, A.F. Koenderink en 
e.c. Garnett
de onderzoekers ontrafelden hoe nano-
antennes de snelheid van chemische reacties 
verhogen. Ze ontdekten bovendien dat het 
vangen van licht met een iets andere kleur 
ervoor kan zorgen dat een totaal andere 
chemische reactie plaatsvindt.

AdVANced MATerIALS 
Ultrafast thermal imprinting of plasmonic 
hotspots
S.H.c. Askes en e.c. Garnett
door metaal-keramische nanostructuren te 
beschijnen met ultrakorte lichtflitsen wordt 
licht bijna direct omgezet in hitte, wat leidt 
tot gelokaliseerde thermische hotspots waar 
chemische reacties veel efficiënter verlopen.

AcS eNerGy LeTTerS
 

Realistic efficiency limits for singlet-fission 
silicon solar cells
b. daiber, K. van den Hoven, M.H. Futscher 
en b. ehrler 
Singlet fission is een proces dat het 
rendement van zonnecellen kan verhogen. 
de onderzoekers berekenden hoeveel hoger 
dat rendement kan zijn.

AdVANced FUNcTIONAL 
MATerIALS 
A fabrication strategy for reconfigurable 
millimeter-scale metamaterials 
H.d. Mcclintock, N. doshi, A. Iniguez-rabago, 
J.c. Weaver, N.T. Jafferis, K. Jayaram, 
r.J. Wood en J.T.b. Overvelde
een fabricagemethode voor het maken 
van vouwbare metamaterialen op de 
millimeterschaal.

AcS NANO 
Employing cathodoluminescence for 
nanothermometry and thermal transport 
measurements in semiconductor  
nanowires 
K.W. Mauser, M. Solà Garcia, M. Liebtrau, 
b. damilano, P.M. coulon, S. Vézian, 
P.A. Shields, S. Meuret en A. Polman
elektronen genereren licht en meten zo de 
temperatuur en warmtegeleiding op de 
nanoschaal. 

JOUrNAL OF THe AMerIcAN 
cHeMIcAL SOcIeTy 
Emergence of electric fields at the 
water–C12E6 surfactant interface
r. Gera, H.J. bakker, r. Franklin-Mergarejo, 
U.N. Morzan, G. Falciani, L. bergamasco, 
J. Versluis, I. Sen, S. dante, e. chiavazzo en 
A.A. Hassanali
Zeepmoleculen op het oppervlak van 
water induceren een herstructurering van 
de watermoleculen onder het oppervlak 
waardoor er een heel sterk lokaal elektrisch 
veld ontstaat. 

NATUre cOMMUNIcATIONS 
Towards a synthetic cell cycle
L. Olivi, M. berger, r.N.P. creyghton, 
N. de Franceschi, c. dekker, b.M. Mulder,  
N.J. claassens, P.r. ten Wolde en 
J. van der Oost
een roadmap  voor een van de grote 
uitdagingen van deze eeuw: het bouwen  
van een synthetische levende cel.

Tracking single particles for hours via 
continuous DNA-mediated fluorophore 
exchange
F. Stehr, J. Stein, J. bauer, c. Niederauer, 
r. Jungmann, K.A. Ganzinger en P. Schwille
de onderzoekers ‘plakken’ met dna 
kleurstoffen aan moleculen, zoals eiwitten in 
lipide membranen, om zo hun bewegingen in 
de tijd, tot wel enkele uren, te volgen.

AdVANced OPTIcAL 
MATerIALS 
Ultrafast photoinduced heat generation 
by plasmonic HfN nanoparticles 
d.b. O'Neill, S.K. Frehan, K. Zhu,  
e. Zoethout, G. Mul, e.c. Garnett,  
A. Huijser en S.H.c. Askes 
door een combinatie van tijd-opgeloste 
experimenten en simulaties laten de 
onderzoekers zien dat metaal-keramische 
nanostructuren ultrasnel licht omzetten 
in warmte.

AcS APPLIed MATerIALS 
& INTerFAceS 
Unlocking higher power efficiencies in 
luminescent solar concentrators through 
anisotropic luminophore emission
J.S. van der burgt, d.r. Needell,  
T. Veeken, A. Polman, e.c. Garnett en  
H.A. Atwater
Anisotrope straling maakt zeer hoge 
efficiëntie in zonneconcentratoren 
mogelijk, in de juiste combinatie met 
andere ontwerpparameters. 

publicaties uitgelicht  juni – november 2021

SOLAr rrL  
Pathways towards 30% efficient  
single-junction perovskite solar cells and the  
role of mobile ions
J. diekmann, P. caprioglio, M.H. Futscher,  
V.M. Le corre, S. reichert, F. Jaiser, M. Arvind, 
L. Perdigón Toro, e. Gutierrez-Partida, 
F. Peña-camargo, c. deibel, b. ehrler, 
T. Unold, T. Kirchartz, d. Neher en 
M. Stolterfoht
Zonnecellen van perovskiet hebben nu al een 
rendement van 25%. de onderzoekers laten 
zien hoe dit verhoogd kan worden naar 30%. 

FrONTIerS IN ceLL ANd 
deVeLOPMeNTAL bIOLOGy  
Cell tracking for organoids: lessons from  
developmental biology
M.A. betjes, X. Zheng, r.N.U. Kok, J.S. van Zon 
en S.J. Tans 
door stamcellen te volgen tijdens hun groei, 
deling, beweging, en differentiatie naar ver-
schillende celtypen, wordt het mogelijk om te 
begrijpen hoe zij zich spontaan organiseren in 
functionele mini-organen.•

PHySIcAL reVIeW LeTTerS 
Direct evidence for a surface and bulk speci-
fic response in the sum-frequency genera-
tion spectrum of the water bend vibration 
c.J. Moll, J. Versluis en H.J. bakker
Met een geavanceerde niet-lineaire spec-
troscopische techniek is het mogelijk om de 
buigtrillingen van watermoleculen aan het 
oppervlak van water te onderscheiden van 
de buigtrillingen van de watermoleculen in 
de bulk. 

Floquet phonon lasing in multimode opto-
mechanical systems
L. Mercadé, K. Pelka, r. burgwal, A. Xuereb, 
A. Martínez en e. Verhagen
een nieuw mechanisme maakt hoog-
frequente nano-optomechanische signaal-
bronnen stabieler, en laat ze meer dan één 
toon genereren.

Design of pseudo-mechanisms and multi-
stable units for mechanical metamaterials
N. Singh en M. van Hecke
een nieuwe ontwerpmethode voor meta-
materialen, gebaseerd op hoe zwermen 
vogels of scholen vissen bewegen.

atmospheric pressure, coupling light to and from the cavity
with a dimpled fiber taper (see more details in the
Supplemental Material [36]). Notably, the coupling rate
and damping of both mechanical modes are quite similar,
yielding similar cooperativities Cj ¼ 4g2j n̄c=ðΓjκÞ, with n̄c
the intracavity photon number: C1=n̄c ¼ ð3.7� 0.3Þ ×
10−5 and C2=n̄c ¼ ð5.6� 0.4Þ × 10−5.
Because of this similarity, we observe that either mode

can be individually driven to a single-mode self-sustained
oscillation (SSO) state under blue-detuned driving, as
shown in Fig. 3(a). The choice of lasing state depends
on fine experimental conditions, including the initial
(random) thermal state of each mode. Figure 3(b) depicts
both modes’ intensities while the laser wavelength (input
power Pin ¼ 3.16 mW) is continuously increased toward
the SSO regime. We see that once one mechanical mode
(P2) starts lasing, the other mechanical mode (P1) is
damped, evidencing gain suppression [13]. We then modu-
late the laser intensity at frequency Ωmod (with d ¼ 0.18).
Starting from P2 in an SSO state and stepping the
modulation frequency across resonance Ωmod ¼ Ω2 −Ω1

does not activate the MMO state, as the thermomechanical
Lorentzian of P1 remains unaffected due to gain suppres-
sion [see Fig. 3(c) and Supplemental Material [36] ].
Instead, the MMO regime is reached when the intermodal
coupling is established already before the threshold is

reached, allowing the Floquet modes to cross the threshold
simultaneously, indicating hysteretic behavior (see
Supplemental Material [36]). We experimentally achieve
this by implementing the modulation fixed to the measured
difference frequency, and then tuning a far-blue-detuned
laser toward cavity resonance. The resulting MMO state is
shown in Fig. 3(d) (right): both modes are simultaneously
in the self-sustained regime at very different frequencies.
The left panel shows the beat note of the two lasing tones,
measured after mixing them and filtering out the modula-
tion atΩmod (see Supplemental Material [36]). Its extremely
narrow linewidth, much smaller than the linewidths of the
individual tones and only limited by the 1 Hz resolution
bandwidth of the spectrum analyzer, proves the mode
locking of the two lasing phonon modes: the beat note
phase evolves as the difference of the oscillator phases
Ω̃j þ ϕjðtÞ, with all fluctuations contained in ϕjðtÞ. Its
narrow spectrum proves ϕ2ðtÞ − ϕ1ðtÞ is constant, i.e., the
modes’ phase fluctuations are identical—they are mode
locked. We emphasize that without the modulated drive, the
modes cannot self-oscillate independently as required in
synchronization [44].

(b)

(a)

(c)

(d)

FIG. 2. (a) Scanning electron microscope image of the
fabricated optomechanical cavity. (b) Simulated electric field
pattern of the optical mode. The measured resonance wave-
length is λr ¼ ð1527.4� 0.2Þ nm with loaded decay rate
κ=2π ¼ ð14.88� 0.08Þ GHz. (c) Calculated mechanical dis-
placement profiles of P1 and P2. (d) Measured power spectral
density of the thermally transduced mechanical modes at
Ω1=2π ¼ 3.845 GHz and Ω2=2π ¼ 3.899 GHz.

(a)

(b) (c)

(d)

FIG. 3. From single-mode to multimode phonon lasing.
(a) Self-oscillation spectra of P1 (left) and P2 (right), without
external modulation. (b) P2 SSO excitation through a wavelength
scan with a blue-detuned laser Ωmod ≠ Ω2 − Ω1. (c) Mechanical
amplitude evolution in a modulation frequency scan around the
difference frequency when P2 is self-oscillating showing that
hysteretic effects prohibit the MMO state from being activated
from the SSO state. (d) Multimode lasing under an input
modulation Ωmod ¼ Ω2 − Ω1. Left: difference tone obtained by
mixing the lasing mechanical modes in the microwave domain,
proving mode locking. Right: spectrum of the two mechanical
modes when lasing simultaneously (MMO state).
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and damping of both mechanical modes are quite similar,
yielding similar cooperativities Cj ¼ 4g2j n̄c=ðΓjκÞ, with n̄c
the intracavity photon number: C1=n̄c ¼ ð3.7� 0.3Þ ×
10−5 and C2=n̄c ¼ ð5.6� 0.4Þ × 10−5.
Because of this similarity, we observe that either mode

can be individually driven to a single-mode self-sustained
oscillation (SSO) state under blue-detuned driving, as
shown in Fig. 3(a). The choice of lasing state depends
on fine experimental conditions, including the initial
(random) thermal state of each mode. Figure 3(b) depicts
both modes’ intensities while the laser wavelength (input
power Pin ¼ 3.16 mW) is continuously increased toward
the SSO regime. We see that once one mechanical mode
(P2) starts lasing, the other mechanical mode (P1) is
damped, evidencing gain suppression [13]. We then modu-
late the laser intensity at frequency Ωmod (with d ¼ 0.18).
Starting from P2 in an SSO state and stepping the
modulation frequency across resonance Ωmod ¼ Ω2 −Ω1

does not activate the MMO state, as the thermomechanical
Lorentzian of P1 remains unaffected due to gain suppres-
sion [see Fig. 3(c) and Supplemental Material [36] ].
Instead, the MMO regime is reached when the intermodal
coupling is established already before the threshold is

reached, allowing the Floquet modes to cross the threshold
simultaneously, indicating hysteretic behavior (see
Supplemental Material [36]). We experimentally achieve
this by implementing the modulation fixed to the measured
difference frequency, and then tuning a far-blue-detuned
laser toward cavity resonance. The resulting MMO state is
shown in Fig. 3(d) (right): both modes are simultaneously
in the self-sustained regime at very different frequencies.
The left panel shows the beat note of the two lasing tones,
measured after mixing them and filtering out the modula-
tion atΩmod (see Supplemental Material [36]). Its extremely
narrow linewidth, much smaller than the linewidths of the
individual tones and only limited by the 1 Hz resolution
bandwidth of the spectrum analyzer, proves the mode
locking of the two lasing phonon modes: the beat note
phase evolves as the difference of the oscillator phases
Ω̃j þ ϕjðtÞ, with all fluctuations contained in ϕjðtÞ. Its
narrow spectrum proves ϕ2ðtÞ − ϕ1ðtÞ is constant, i.e., the
modes’ phase fluctuations are identical—they are mode
locked. We emphasize that without the modulated drive, the
modes cannot self-oscillate independently as required in
synchronization [44].
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FIG. 2. (a) Scanning electron microscope image of the
fabricated optomechanical cavity. (b) Simulated electric field
pattern of the optical mode. The measured resonance wave-
length is λr ¼ ð1527.4� 0.2Þ nm with loaded decay rate
κ=2π ¼ ð14.88� 0.08Þ GHz. (c) Calculated mechanical dis-
placement profiles of P1 and P2. (d) Measured power spectral
density of the thermally transduced mechanical modes at
Ω1=2π ¼ 3.845 GHz and Ω2=2π ¼ 3.899 GHz.

(a)

(b) (c)

(d)

FIG. 3. From single-mode to multimode phonon lasing.
(a) Self-oscillation spectra of P1 (left) and P2 (right), without
external modulation. (b) P2 SSO excitation through a wavelength
scan with a blue-detuned laser Ωmod ≠ Ω2 − Ω1. (c) Mechanical
amplitude evolution in a modulation frequency scan around the
difference frequency when P2 is self-oscillating showing that
hysteretic effects prohibit the MMO state from being activated
from the SSO state. (d) Multimode lasing under an input
modulation Ωmod ¼ Ω2 − Ω1. Left: difference tone obtained by
mixing the lasing mechanical modes in the microwave domain,
proving mode locking. Right: spectrum of the two mechanical
modes when lasing simultaneously (MMO state).
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division, which together form the cell cycle. In addition, the
proteins that drive and control these processes need to be pro-
duced, which means that a minimal cell also should include a
transcription-translation machinery. An early proposal suggested
that this already requires at least 151 genes in a 113 kb genome6.
Another key feature of all forms of life, including a synthetic cell,
is that these processes co-occur in some form of ‘cellular’ com-
partment or container. Moreover, some basic metabolism is also
required for providing the energy and facilitating the reducing
power and building blocks for biosynthesis of all the crucial
components (e.g. DNA, RNA, proteins, lipids, co-factors). At
least to some extent, however, these building blocks may be
supplied externally. Hence, we conclude that a minimal synthetic
cell should at least contain a cell cycle that combines DNA
replication and segregation with cell growth and division.
In this Perspective, we discuss major challenges and potential

approaches to create a synthetic cell cycle. For comprehensive
information about natural cell cycles, metabolic modules as well
as general engineering and evolution strategies towards a syn-
thetic cell, we refer to some excellent recent reviews3–5. Below, a
comparison is made of promising modules for DNA replication,
DNA segregation, and cell division. In addition, cell growth is

obviously an essential feature of a living cell, and some examples
are available of coupling the cell cycle with growth. However, in
this perspective article we do not discuss in detail reconstitution
of biosynthesis routes for lipids or other essential building blocks
that are also at the basis of cellular growth. For an extensive
overview of such processes, we thus refer to a comprehensive
recent review4. As coordination of DNA replication, DNA seg-
regation and cell division is considered crucial, they should be
integrated with mechanisms that monitor cell volume (growth)
and DNA content. Altogether, these modules and their control
will provide a basis for achieving the grand scientific goal of a
growing and stably dividing synthetic cell. After discussing
potential promises and pitfalls of the different modules and
mechanisms, we will provide an integrated outlook on what a
synthetic cell cycle could look like.

DNA replication: simple yet controlled
Every living cell executes DNA replication to ensure that its
daughter cells will inherit a copy of the genomic content. Many
efforts have been made to reconstitute this process extra-
cellularly. An initial attempt to rebuild the DNA replication
machinery of the model bacterium Escherichia coli set out to
express the 13 core genes of its replication system in an in vitro
transcription/translation system (IVTT)7. However, this minimal
system did only result in synthesis of the complementary strand
of a single-stranded circular DNA template7. For fully functional
replication, including lagging strand synthesis and dissociation of
the sister chromosomes, additional genes are required. Next, the
full E. coli replication system (encoded by 25 genes) was recon-
stituted from purified proteins, resulting in one round of repli-
cation of circular double-stranded DNA templates up to 200 kb8.
Production of a full E. coli replication system within IVTT
reactions has not yet been reported, probably because of its
relatively complex nature, the relatively large number of com-
ponents, and the lack of chaperones in IVTT systems7.

A promising, simpler alternative to achieve replication in
synthetic cells is the single-protein DNA polymerase (DNAP) of
bacteriophages. Several of these replication systems have been
reconstituted in vitro9,10, with the machinery of bacteriophage
ϕ2911 being investigated in most detail. The ϕ29 system consists
of a DNAP and three associated proteins (Fig. 2a). Unlike other
well-known phage DNAPs, ϕ29-DNAP exhibits strand-
displacement activity that circumvents the need for additional
helicases to unwind the upstream duplex DNA12. The ϕ29 DNAP
has been demonstrated to achieve high replication rates of linear
DNA fragments up to 70 kb in vitro13. Primer-independent
initiation of replication from defined origins of replication by the

Table 1 Synthetic cell modules.

Module Potential solution Ref.

Container Liposomes, water-in-oil droplets, coacervates 41,42,107

Chromosomal configuration Linear or circular, single/complete or multiple/partial chromosomes, single/multiple copies 14,15,17

Transcription and translation In vitro transcription-translation systems (IVTT): PURE, TX-TL system 4

Energy Arginine breakdown pathway, decarboxylase pathways, proton-pumping rhodopsins combined with
ATP synthase

3,113

Cell growth Lipid biosynthesis, vesicle fusion 4,114–117

DNA replication ϕ29, T7, T4, Escherichia coli replicative machineries 4

DNA segregation Random or active partitioning, entropy-driven segregation 21,23,33

Cell division
Symmetry breaking Reaction-diffusion, lipid phase separation, DNA partitioning 33,43,48,49,51

Membrane deformation FtsZ, Cdv, actin-processing proteins, Min system, microtubules, lipids, DNA origami, mechanical
deformation

52,62–64,67,74,75

Membrane abscission ESCRT-III, dynamin, active droplets, mechanical splitting 55,72–74

Container Gr
ow

th
DNA replication and segregation

Cell d
ivisi

on

Genome

Fig. 1 The natural and synthetic cell cycle. A natural/synthetic cell
consists of a genome expressing all essential components inside a
container. After a first phase of growth (yellow), the cell enters a phase in
which the genomic content is replicated and segregated (red). Finally, cell
division happens in the last phase of the cell cycle (blue), generating two
daughter cells. Note that, although the first phase of the cell cycle is one of
growth, the cell continuously grows also during DNA replication, DNA
segregation and cell division.
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the optical hotspot, the rest of the diabolo reactor has a crucial 
role as antenna.

To show that these results have profound implications for 
photothermal catalysis, an arbitrary thermally-activated first-
order chemical reaction was executed on the nanoreactor 
surface (Reactant → Product), where the conversion rate was 
governed by a temperature-adjusted Arrhenius equation with 
1 eV activation energy. Details, further considerations, and the 
accuracy of this model are discussed in Section S3.4 in the Sup-
porting Information. Due to the exponential dependence on 

surface temperature, even though the reaction takes place in a 
smaller area at the transient thermal hotspot, more than three 
orders of magnitude higher reaction yields per pulse were cal-
culated for HfN than for Au (Figure 3a,b). Furthermore, com-
paring these results with continuous wave (CW) illumination, 
which increases the temperature by a mere 0.1 mK under such 
low light intensity (0.8 W cm−2), the HfN nanoreactor yielded 
6 orders of magnitude more photoproduct versus 2–3 orders 
of magnitude for the Au nanoreactor (Figure S8, Supporting 
Information). These initial results clearly demonstrated the 

Adv. Mater. 2021, 2105192

Figure 1. Optical characterization of HfN and Au diabolo nanoreactors on Al2O3 substrate in air. a) Dimensions of a HfN diabolo nanoreactor at 100% 
scale: length = 194 nm, width = 117 nm, width at waist = 28 nm, and height = 40 nm. b) Real (ε′, solid) and imaginary (ε′′, dashed) permittivity of thin 
film HfN[28] and Au.[35] c,d) Electric field (E/E0) (c) and absorbed power maps (Pabs ∝ −0.5ω|E/E0|2ε′′) (d) for the nanoreactor at 100% scale, at the top 
surface. Maps for different sizes shown in Figure S1 in the Supporting Information. e) Absorption cross section spectra at 25–250% scale. f) Peak 
absorption cross section as a function of structure scale. Scatter cross section spectra are shown Figure S2 in the Supporting Information.
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Via zijn promotieonderzoek kwam 
AMOLF's nieuwe catalaanse groepsleider 
Marc Serra Garcia terecht in de designer 
materials, bouwsels die slim gedrag 
vertonen zoals automatisch van vorm 
wisselen om druk te weerstaan. een 
specialisme van AMOLF: een soort  
lego-meets-origami, waarbij slim gedrag 
is ingebouwd in hoe onderdelen van een 
ontwerp bewegen in plaats van in een 
boordcomputer. 

“Ik wil nog een stap verder gaan: 
slimme materialen doen wat wij willen, 
hyperslimme materialen begrijpen ons 
ook. daarom werk ik aan materialen die 
reageren op geluid en die zelfs informatie 
kunnen verwerken. Spraak is dan de 
moeilijkste context die je je maar kunt 
bedenken. Ik wil een gesprek kunnen 

houden naast een van mijn ontwerpen 
zonder dat het reageert op de verkeerde 
woorden.”

Kieskeurig
Serra Garcia houdt zijn huidige project 
omhoog: een plaat waarin een netwerk 
is uitgefreesd van onderling verbonden 
bladveertjes, trillingsholtes en dempende 
gewichtjes. die reageren op geluid, zoals 
een kristallen glas heftig meetrilt als je 
precies de juiste toon raakt. 

“dit ontwerp is nog kieskeuriger", legt 
de fysicus uit: zijn bouwsel reageert op 
opeenvolgende geluidsgolven, trilt mee 
met sommige klanken en dooft andere 
uit. ” daardoor resoneert dit netwerk niet 
zomaar met één bepaalde toon, maar 
met complete woorden: in dit geval met 
het woord ‘four’ maar niet met ‘three’, 
onafhankelijk van de spreker.”

Wacht, dit stuk metaal herkent  
complete woorden?
“Klopt! Nog lang niet perfect natuurlijk, 
het is lopend onderzoek. Maar inderdaad, 
we hebben hier een ontwerp dat 
verschillende woorden kan onderscheiden. 
Apple kan dat natuurlijk al lang met zijn 
‘hey Siri’. Maar die moeten daarvoor 
continu de microfoon in je telefoon 
uitlezen op zoek naar die woorden. Ons 
ontwerp verbruikt geen stroom: een 
passieve sensor die andere apparatuur  
aan kan sturen.”

Radicaal nieuw idee, lijkt me.
Met een grijns: “Valt mee, dit idee bestaat 
al even. Ken je het verhaal van Ali baba 
en de Veertig rovers uit de Verhalen van 
1001 Nacht? die bandieten sloten hun 
rovershol af met een magische steen die 
alleen opzij rolde als je ‘Sesam, open u’ zei. 
Zo ver zijn we nog niet. Maar ik zie geen 
fundamenteel probleem om zoiets  
te ontwerpen.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?
“Ik houd van diepe vragen, al sinds ik als 
middelbare scholier een rondleiding kreeg 
bij de natuurkundigen op de universiteit. 
die durfden zo groot te denken! ‘Waar 
komt het heelal vandaan’, ‘wat zit er in een 
zwart gat’, en meer van dat soort vragen.”

“een echte eye-opener was mijn samen-
werking met de aardwetenschappers  
bij de eTH Zürich. Zij onderzoeken hoe 
geluidssignalen zich voortbewegen door 
complexe aardlagen. Het kostte zes  
maanden om elkaars taal te leren, maar 
toen heb ik echt nieuwe inzichten  
opgedaan over geluid.”

“Met mijn groep wil ik naar de basis van 
de thermodynamica en informatieleer. 
Hoe complex moet een systeem zijn 
om informatie te verwerken - hoeveel 
bewegende onderdelen heb je daarvoor 
nodig? en hoeveel energie kost dat? We 
willen de grenzen van het mogelijke 
opzoeken.”

Marc Serra Garcia is op 1 oktober gestart bij AMOLF. Met zijn onderzoeksgroep Hypersmart Matter 
wil hij de komende jaren slimme materialen ontwerpen die energie én informatie uit geluid 
verwerken. De droom? "Ik wil een stuk steen maken dat op mij reageert".

Tekst: Gieljan de Vries • Foto: Ivar Pel

“Hoe complex moet een systeem zijn om informatie 
te verwerken - hoeveel bewegende onderdelen heb  
je daarvoor nodig? En hoeveel energie kost dat?  
We willen de grenzen van het mogelijke opzoeken.”

INTERVIEW

De klankkunstenaar en de pratende stenen
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Waarom bij AMOLF?
“Ik heb een paar opties overwogen, maar 
AMOLF is echt een uitzonderlijke plek. er is 
hier een kritische massa van mensen die op 
hoog niveau aan vergelijkbare onderwerpen 
werken. Je loopt makkelijk bij elkaar binnen 
om ideeën te bespreken! de centrale 
technische ondersteuning is fantastisch. en ik 
kan me hier dankzij mijn tenure track-positie 
vijf jaar lang helemaal richten op onderzoek. 
echt een luxe.”

Hoe bedenk je jouw ontwerpen?
“Onze ontwerpen beginnen als abstracte 
rekenschema's van onderling verbonden 
veertjes en gewichtjes. de vraag is dan: welke 
onderdelen moet ik verbinden om het woord 
‘four’ te herkennen? en hoe vertaal ik zo'n 
rekenschema naar een maakbaar ontwerp? ”

“Wij zijn er trots op dat we computers 
hebben geleerd om zulke vragen op te lossen. 
door een neuraal netwerk te trainen op 
verschillende ontwerpen en te onderzoeken 
hoe die reageren op spraaksamples, kunnen 
we voorspellen hoe goed een bepaald 
ontwerp werkt. Springtronics noem ik het, 
informatie verwerken met massa-veer-
systemen.”

Wat zijn je ambities?
“Op conferenties open ik graag met een 
prikkelende vraag: we kunnen woorden 
herkennen, dat is mooi. en dat je dan als 
reactie geluid kunt produceren geloven we 
ook wel. Kunnen we nu een steen ontwerpen 
die Japans verstaat en vertaalt naar het 
engels? dan krijg je prachtige discussies over 
hoeveel informatie je kunt verwerken met 
een mechanisch ontwerp.”

Lachend: “Voorlopig is mijn grootste prestatie 
dat ik de woorden 'three' en 'four' uit elkaar 
kan houden. Ik zou het prachtig vinden als 
ik over vijf jaar niet die ene zonderling ben 
in een kamertje in Amsterdam, maar dat ze 
zeggen: als je wil werken aan hyperslimme 
materialen, dan moet je naar Serra Garcia bij 
AMOLF, daar gebeurt het.”•

Martin van Hecke (Mechanische Metamaterialen),  
Luuk van Laake en Mannus Schomaker (beiden Soft  
robotic Matter groep) waren op 3 november te zien in 
het tv-programma Atlas. de reportage: ‘Van een chips-
zak tot een Nobelprijs voor softe robotica’ is terug te 
zien via NPO Start. Het item begint op de 22e minuut.•
https://www.npostart.nl/atlas/03-11-2021/VPWON_1328196

de groepen van Albert Polman en bruno ehrler gingen in oktober 
en november op een europese labtour. Met bezoeken aan diverse 
laboratoria, workshops en brainstorms legden de groepen nieuwe 
verbindingen met verschillende buitenlandse onderzoeksgroepen. 
een unieke kans voor de AMOLF-onderzoekers in een tijd dat er 
weinig live conferenties zijn. 

De groep van Albert Polman bezocht Fraunhofer ISE in Duitsland en ETH, 

IBM en EPFL in Zwitserland.•

De groep van Bruno Ehrler bezocht samenwerkingspartners bij de Universiteit 

Luxembourg en TU Munich, LMU Munich, TU Dresden, HZB Berlin en  

Universiteit Potsdam in Duitsland.

Van een chipszak tot een  
Nobelprijs voor softe robotica 

    Amcel live op AMOLF
Op 28 oktober was het even mogelijk, een live symposium 
in de kantine van AMOLF. Het Amsterdam centre for 
electrochemistry (Amcel) organiseerde zijn eerste symposium 
over groene en op elektriciteit gebaseerde energie als basis 
voor de chemie van de toekomst. Amcel wil een brug slaan 
tussen wetenschap en toepassing en de sprekers kwamen dan 
ook uit zowel de wetenschap als de industrie. de ontmoeting 
zorgde voor levendige en interessante discussies. Aan het 
symposium namen 110 personen deel. Ook volgden meer dan 
180 geïnteresseerden de livestream. 

Amcel is een samenwerking die de Amsterdamse 
elektrochemische gemeenschap met elkaar verbindt, met 
onder meer onderzoekers van het Van ’t Hoff Instituut (HIMS) 
van de UvA, de Hogeschool Inholland, Avantium (Nederlandse 
pionier in de opkomende industrie van hernieuwbare en 
duurzame chemie) en AMOLF.•

Nadat de Open Dag van het Amsterdam Science Park in 2020 
niet doorging, was het dit jaar spannend.  

Konden we onze bezoekers nu wel verwelkomen  
en onder welke omstandigheden? 

Gelukkig lieten de coronamaatregelen op 2 oktober jl. ruimte voor 
een beperkt programma. Onderzoekers van AMOLF en de andere 

onderzoeksinstellingen hielden lezingen in de ruime Turingzaal 
en in een aantal zalen van de UvA. bij AMOLF waren bezoekers 

welkom voor een rondleiding in kleine groepen  
door de centrale hal. daar maakten ze kennis met het  

zonne-energie- en nanofotonica-onderzoek en waren ze getuige 
van een live-experiment van de Self-Organizing Matter groep. 

de lezingen van Martin van Hecke en Femius Koenderink  
in de Turingzaal zijn te zien op Vimeo.•

vimeo.com/640389361 
Gaten, hobbels en bobbels:  
zo maak je een slim materiaal 

Martin van Hecke

vimeo.com/640377225 
Hoe maak je een lichtdeeltje een miljard  
keer feller dan de zon? 

Femius Koenderink

Labtour
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HIGHLIGHT

Water speelt een belangrijke rol in veel 
biologische en chemische processen. 
Om de interactie van water met andere 
moleculen op het niveau van de atomen te 
onderzoeken, werkt carolyn Moll samen 
met haar collega’s aan geavanceerde 
spectroscopietechnieken waarmee ze de 
onderlinge trillingen van atomen in mole-
culen kan meten. “de drie atomen in een 
watermolecuul bewegen op verschillende 
manieren ten opzichte van elkaar”, vertelt 
ze. “de stretching modes zijn de trillingen 
waarbij de H-atomen van en naar het 
O-atoom bewegen en in de bending mode 
trillen de H-atomen vooral ten opzichte 
van elkaar. Tot nu toe werden vooral de 
stretching modes van watermoleculen aan 
waterige oppervlakken onderzocht.”

Cameraruis
Moll en haar collega’s Jan Versluis en 
Huib bakker wilden de bending mode 
trillingen van water onderzoeken en deze 
kennis gebruiken voor metingen aan meer 
ingewikkelde systemen, waaronder biolo-
gische moleculen. daarnaast is de bending 
mode interessant omdat er in elk water-
molecuul maar één van is. Anders dan 
bij de stretching modes van de water-
moleculen die sterk gedelokaliseerd 
over de vloeistof zijn, is de trilling van de 
bending mode perfect gelokaliseerd in een 
enkel watermolecuul. door de bending 
mode te meten kunnen de onderzoekers 
dus ideale lokale informatie verkrijgen 

bij een iets andere frequentie dat zich niets 
aantrok van de polariteit van de lading aan 
het oppervlak. dat signaal bleek afkomstig 
van watermoleculen uit de bulk. We konden 
zo oppervlakte- en bulkwatermoleculen 
onderscheiden en aantonen dat de water-
stofbruggen in de bulk sterker zijn dan aan 
het oppervlak.”

Waterige systemen
Met haar onderzoek heeft Moll een basis 
gelegd om verder dan alleen naar water-
moleculen te kijken. Zo heeft ze de techniek 
ook toegepast op waterige oplossingen van 
ureum, een afbraakproduct van eiwitten 
dat een aantal chemische groepen heeft die 
in veel biologische moleculen voorkomen. 
“Ureum heeft net als water een dipoolmo-
ment. Met de nieuwe techniek konden we 
precies meten hoe de oriëntatie van het 
ureummolecuul zich vergelijkt met die van 
de omringende watermoleculen. Zo ont-
dekten we dat de bewegingen van ureum 
en water elkaar sterk volgen. dat wijst erop 
dat ureum en water een sterk verbonden 
waterstofbrugnetwerk met elkaar vormen 
wat zich als een geheel richt naar de lading 
aan het oppervlak.”
Moll heeft kort achter elkaar twee papers 
over haar onderzoek gepubliceerd in weten-
schappelijk vooraanstaande tijdschriften 
(Physical review Letters en de Journal of 
Physical chemistry Letters) en verwacht op 
korte termijn nog een aantal publicaties: 
“door de bending mode informatie te 
gebruiken in combinatie met metingen in 
het stretching mode gebied kunnen we nog 
beter in kaart brengen hoe moleculen op 
elkaar inwerken en zich oriënteren aan het 
oppervlak van een waterig systeem. dat is 
interessant voor het begrijpen van biologi-
sche processen, maar ook om bijvoorbeeld 
het proces van bevriezen en de werking van 
antivrieseiwitten beter te begrijpen. dat is 
niet alleen interessant voor biologen maar 
ook voor de voedselindustrie.”
er zijn nog veel wetenschappelijke uitda- 
gingen en vervolgstappen, maar die gaat 
Moll niet zelf zetten. Na haar promotie 
begin 2022 wil ze haar wetenschappelijke 
kennis gaan toepassen in het bedrijfsleven.

over de oriëntatie van het watermolecuul 
en over de sterkte en richting van het 
lokale elektrische veld. “de bending mode 
van water is echter lastig te meten, omdat 
het signaal zwak is, en omdat de trillingen 
plaatsvinden in een golflengtegebied aan 
de rand van wat onze lasers en detectoren 
aankunnen,” zegt Moll. “daarnaast zagen 
we bij de eerste metingen alleen maar ruis, 
die veroorzaakt bleek door een spiegel-
effect in de detectiecamera. We bedachten 
een nieuwe methode waarmee we de data 
voor dat effect konden corrigeren.”

Bulk of oppervlakte
een belangrijke vraag die Moll en haar 
collega’s wilden beantwoorden was of het 
bending mode signaal alleen afkomstig 
is van watermoleculen aan het oppervlak 
of ook van watermoleculen in de bulk. dit 
onderzochten ze door het wateroppervlak 
een elektrische lading te geven.
“Omdat watermoleculen een dipool-
moment hebben, oriënteren ze zich in 
de richting van de lading. die oriëntatie 
bepaalt de fase van het licht dat we in ons 
experiment detecteren. een lading van 
tegengestelde polariteit zorgt voor een 
lichtsignaal dat 180 graden in fase ver-
schilt. We zagen inderdaad een lichtsignaal 
van de bending mode van watermoleculen 
aan het oppervlak, waarvan we de fase 
konden wijzigen door de polariteit van de 
oppervlaktelading te veranderen. Tot onze 
verrassing zagen we echter nog een signaal 

Tekst: Bauke Vermaas • Foto: Bernhard Moll
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Promovendus Carolyn Moll van de Ultrafast Spectroscopy  
groep heeft de trillingen van watermoleculen aan oppervlakken  
onderzocht. In de eerste metingen vond ze niets anders dan  
ruis. “Het was veel ingewikkelder dan we dachten”, zegt ze.

Trillen & buigen  
aan het wateroppervlak

Referentie

c.J. Moll, J. Versluis  

and H.J. bakker,  

Direct Evidence for a Surface 

and Bulk Specific Response in 

the Sum-Frequency Generation 

Spectrum of the Water Bend 

Vibration,  

Phys.rev.Lett. 127, 11: 

116001: 1-6 (2021).

c.J. Moll, J. Versluis and
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Dat we dringend oplossingen nodig 
hebben die CO2-uitstoot terugdringen, 
schaarse materialen efficiënter gebruiken 
en van afval weer grondstoffen maken, 
is duidelijk. Maar hoe los je deze 
complexe vraagstukken op? Een brede 
en diverse groep van meer dan 300 
Nederlandse partijen stak de koppen 
bij elkaar, en schreef het onderzoeks- 
en innovatievoorstel Duurzame 
MaterialenNL dat eind oktober door het 
Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat aan het Nationaal Groeifonds 
is aangeboden. Omdat het onderzoek 
naar nieuwe materialen centraal staat 
in het onderzoeksprogramma van 
AMOLF, zijn onderzoekers van AMOLF 
bij diverse onderdelen van het voorstel 
betrokken: bij nieuwe materialen voor 
zonnecellen, metamaterialen en nieuwe 
microscopietechnieken. 

Hoofdthema’s en verbindende thema’s 

van Duurzame MaterialenNL.

Duurzaam asfalt

Duurzaam staal

Hernieuwbare composieten

Additive manufacturing

Perovskieten zonnecellen

Zonnecellen integratie

Batterijen

Energiebesparende coatings 

State-of-the-art  
faciliteiten

Technologie 
kraamkamers

Circulariteit en 
ecosysteem  

& ontwikkeling van  
materialenketens

Materialen 
voor duurzame  

energievoorzieningen

Systeemintegratie 

Ontwerp voor circulariteit

Karakterisering en sortering 

Recycling methodesCirculaire  
plastics

Huis van de 
Duurzaamheid

Duurzame  
constructieve  

materialen

In een recente publicatie in Nature Nanotechnology liet de 
groep van Garnett zien hoe door zonlicht aangedreven nano-
antennes de snelheid van chemische reacties kunnen verhogen. 
Ze toonden eveneens aan dat het vangen van licht met een iets 
andere kleur kan zorgen voor een totaal andere chemische re-
actie. Zie ook het highlight artikel op bladzijde 12. dit onderzoek 
wordt in het nieuwe project voortgezet.

de nieuwe promovendus gaat onderzoeken hoe met behulp 
van nano-antennes cO2 gebruikt kan worden als grondstof voor 
de chemische industrie. de gebouwde meetopstelling is in staat 
om kleine veranderingen in het nano-antennespectrum op te 
pikken en zo informatie te geven over hoe de eigenschappen 
van moleculen vlakbij de nanoantenne veranderen door een 
chemische reactie. Voor sommige systemen is het ook mogelijk 
om met de resonantiefrequentie van de nano-antenne te 
bepalen welke chemische reactie er plaats zal vinden. de reso-
nantiefrequentie van de nanoantenne kan nauwkeurig worden 
afgestemd door de afstand met een dichtbijzijnd oppervlak te 
variëren. Met het selectief initiëren van verschillende reacties 
en het monitoren van de reactie-geïnduceerde veranderingen 
in het nano-antennespectrum, wordt meer inzicht verkregen in 
chemische processen.•

Nano-antennes  
om chemische reacties te finetunen  

AMOLF-groepsleider Erik Garnett start met het 
Advanced Research Center Chemical Building 
Blocks Consortium een onderzoeksproject om 
chemische toepassingen duurzamer te maken. 
Voor dit type onderzoek creëerde het consor-
tium in juni 2021 een nieuw programma: New 
Chemistry for a Sustainable Future. De groep van 
Garnett heeft een promovendus aangesteld die 
in januari op AMOLF begint.  

Wanorde 
blijkt nuttige eigenschap 
AMOLF en de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) onderzoeken of ze zogenaamde 
hyperuniform disordered (HUd) materialen 
kunnen inzetten voor zonne-energie-
toepassingen. de zeer flexibele HUd-
materialen lijken van dichtbij te bestaan uit 
ongeordende patronen, maar op grotere 
schaal functioneren ze juist als een ge-
ordend materiaal. deze laatste eigenschap 
maakt ze tot geschikte media om controle 
uit te oefenen op lichttransport, -emissie 
en -absorptie, ofwel ideale condities voor 
een zonne-energiemateriaal. 
Het project Correlated disordered matter 
for solar energy conversion is een samen-
werking tussen AMOLF-groepsleider  
esther Alarcón Lladó en UvA-groepsleider 
Jorik van de Groep.•

Momentum space: fourier transformatie van de 

foto boven die de periodieke ordening van het 

HUD materiaal zichtbaar maakt. 

22 • AMOLF NeWS • deceMber 2021

Real space: een foto van een hyperuniform 

disordered (HUD) materiaal door de lens van een 

reguliere camera. 
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De groep van meer dan 
300 organisaties in 
Duurzame MaterialenNL 
bestaat onder andere uit 
• universiteiten
• hogescholen
• onderzoeksinstituten
• multinationals 
• midden- en kleinbedrijf 
• startups. 

Het totaalbudget van  
het programma  
Duurzame MaterialenNL 
is 1,4 miljard euro;  
de aanvraag bij  
het Groeifonds omvat 
668 miljoen euro. 

Een onafhankelijke  
commissie onder 
leiding van oud-minister 
Jeroen Dijsselbloem 
selecteert in april 2022 
de voorstellen die 
financiering zullen 
ontvangen.

Het Groeifondsvoorstel 
heeft betrekking op drie  
materiaalsectoren die essen-
tieel zijn in de materialen-
transitie: energiematerialen, 
constructieve materialen en 
circulaire plastics. deze the-
ma’s zijn gekozen vanwege 
hun grote economische- en 
duurzaamheidspotentie, en 
omdat Nederland hierin een 
sterke uitgangspositie heeft. 
Om het onderzoek succes- 
vol uit te kunnen voeren 
hebben de indieners tevens 
gekozen voor het creëren van 
dwarsverbanden waarmee 
bijvoorbeeld draagvlak voor 
de materialentransitie en 
een kraamkamer voor toe-
komstige materialen worden 

gewaarborgd. Albert Polman 
is voorzitter van de stuur-
groep die de totstandkoming 
van het voorstel coördineer-
de; bruno ehrler leidde de 
samenstelling van het thema 
energiematerialen. 
  
Het Groeifondsvoorstel 
bouwt mede voort op 
diverse nationale materia-
lenworkshops die de afge-
lopen jaren bij AMOLF zijn 
gehouden en is een initiatief 
van het in 2019 opgerichte 
Platform Materialen dat een 
groot aantal materialen-
organsaties in Nederland 
vertegenwoordigt.• 

Voor meer informatie zie: https://materialennl-platform.nl

consortium van 300 partijen dient Groeifondsvoorstel Duurzame MaterialenNL in
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Waar gaat je onderzoek over?
Mijn promotieonderzoek gaat over 
het gebruik van snelle elektronen om 
optische eigenschappen van materialen 
te bestuderen op de nanometerschaal. 
Wanneer deze extreem snel bewegende 
elektronen (tot 30% van de snelheid van 
licht) het materiaal bereiken starten er 
meerdere processen. Ik bestudeerde het 
licht na de interactie met het materiaal 
(kathodedeluminescentie) en in mijn 
proefschrift beschrijf ik wat we over deze 
processen leerden. Tijdens mijn promotie 
heb ik samen met andere onderzoekers 
een ultrasnelle pump-probe kathode-
luminescentie-opstelling gemaakt. de 
opstelling is een combinatie van een 
scannende elektronenmicroscoop en een 
femtoseconde-laser. Met deze opstelling 
heb ik ook onderzocht hoe elektronen de 
atomaire eigenschappen van diamant 
kunnen veranderen. en ik heb de eigen-
schappen van fotonen afkomstig van de 
kathodeluminescentie bekeken. 

Is er AMOLF-onderzoek buiten je eigen 
vakgebied dat in de afgelopen vier jaar je 
aandacht trok?
Ik vond de presentaties van de designer 
Matter groepen altijd erg interessant. die 
fysica is zo anders dan wat ik gewend ben 
en de materialen die je vast kunt pakken 
zijn cool. Helaas moet ik altijd een elek-

tronenmicroscoop gebruiken om mijn 
materialen te zien. er is veel interessant 
en divers onderzoek op AMOLF en het 
is leuk om daar als onderzoeker in een 
ander vakgebied iets van mee te krijgen.

Wat was je eerste reactie op je  
cum laude promotie?
Ik was verbaasd en eerst geloofde ik 
het niet. Ik vond de verdediging en de 
discussie met de promotiecommissie 
echt leuk. en ik was blij dat we met een 
kleine groep live bij elkaar konden zijn, 
inclusief mijn familie. de cum laude 
beoordeling was het perfecte einde van 
een geweldige dag en ook van mijn tijd 
op AMOLF. Ik ben mijn begeleiders Albert 
Polman en Sophie Meuret dankbaar dat 
ze dit mogelijk maakten en natuurlijk dat 
ze het geheim hielden, waardoor het zo’n 
mooie verrassing was. Ze hebben me de 
afgelopen vier jaar enorm gesteund.  

Wat is je volgende carrièrestap?
Ik heb zin om over te stappen naar de 
industrie. binnenkort start ik op de r&d 
afdeling van Lumicks. Hoewel ik met veel 
plezier fundamenteel onderzoek heb ge-
daan bij AMOLF wil ik nu graag betrokken 
zijn bij het ontwerpen en ontwikkelen 
van een product. Straks zie ik van dichtbij 
hoe je met fundamenteel onderzoek een 
nuttig product kunt maken.  

Magda Solà Garcia (Photonic Materials) promoveerde op 

9 juli cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op 

onderzoek naar Electron-matter interaction probed with 

time-resolved cathodoluminescence. Vlak voor haar vertrek 

vroegen we haar naar de ervaringen op AMOLF en haar 

plannen voor de toekomst. 

Cum laude promotie  
Magda Solà Garcia   

 
En wat zegt promotor Albert Polman?
Magda heeft een geweldig mooi proef-
schrift geschreven. Zoals een van de 
commissieleden schreef “This is the first 
Phd thesis I have ever read that I would 
compare to an authoritative textbook. 
The clarity, precision and depth of the 
analysis is exceptional. The instru-
mentation development is also very 
impressive, really at a world-top level.” 
Het is niet vaak dat we op AMOLF een 
complex nieuw instrument ontwikkelen. 
Met Magda’s nieuwe microscoop gaat 
een wereld van mogelijkheden voor ons 
open. en niet alleen voor ons, want door 
onze samenwerking met ThermoFisher 
en delmic staan nu al op meer plekken 
in de wereld microscopen op basis van 
Magda’s ontwerp. Met de cum laude on-
derstreept de commissie Magda’s bijzon-
dere en creatieve werk: het ontwerp van 
dit nieuwe instrument, dit werkend te 
krijgen en er prachtig wetenschappelijk 
onderzoek mee te doen.•
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de ontworpen nanostructuur functioneert 
door middel van kleine moleculen in een 
spleet, die in trilling worden gebracht 
door infrarood licht. door gelijktijdig een 
laserstraal met een hogere frequentie in te 
zetten krijgen deze vibrerende moleculen de 
benodigde hoeveelheid extra energie om  
de trillingen te transformeren naar zichtbaar 
licht. Om de conversie krachtig genoeg te 
maken liggen de moleculen tussen gouden 
nanodeeltjes die functioneren als optische 
antennes die het infrarode licht en het  
laserlicht focusseren op de moleculen.

de successen van dit moment zijn niet van 
vandaag op morgen ontstaan. drie jaar ge-
leden startten onderzoekers van vier landen 
het europese onderzoeksprogramma THOr. 
Terugkijkend vertelt ewold Verhagen: “het 
THOr programma bracht onderzoekers uit 
de nanofotonica, scheikunde en quantum-
mechanica bij elkaar. We droomden ervan 
om mechanismes die zijn ontwikkeld in het 
optomechanica-vakgebied te gebruiken om 
moleculaire vibraties te controleren en zo 
nieuwe functionaliteiten te creëren. Het is  
geweldig nu deze mechanismes aan het 
werk te zien. Voor ons is het een eerste stap 
naar nieuw onderzoek.

Referentie

Wen chen, Philippe roelli, Huatian Hu, Sachin Verlekar, 

Sakthi Priya Amirtharwaj, Angela I. barreda,  

Tobias J. Kippenberg, Miroslavna Kovylina, ewold 

Verhagen, Alejandro Martínez, christophe Galland, 

Continuous-Wave Frequency Upconversion with a 

Molecular Optomechanical Nanocavity, Science, 374, 

1264-1267, (2021).

Een internationale groep onderzoekers onder leiding van het Zwitserse 

EPFL en met onder andere AMOLF-groepsleider Ewold Verhagen zijn er in 

geslaagd met behulp van een nanostructuur infrarood licht om te zetten 

naar zichtbaar licht. De ontdekking maakt het mogelijk om een nieuw 

type compacte sensoren te ontwikkelen voor het registreren van warm-

testraling en voor het herkennen van chemische stoffen. Het tijdschrift 

Science publiceerde vrijdag 3 december deze resultaten en daarnaast een 

tweede, onafhankelijk artikel over een andere nanostructuur waarmee 

onderzoekers vergelijkbare resultaten boeken.

NIEUWS

Infrarood licht 
zichtbaar maken
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V.l.n.r.: Magda Solà Garcia, Albert Polman en Sophie Meuret

Samenwerkingspartners

• École Polytechnique Fédérale de Lausanne
• Wuhan Institute of Technology 
• Valencia Polytechnic University 
• AMOLF 
• Friedrich Schiller University Jena
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OIO’s
Sarah Gillespie
Mees dieperink
Sergio Picella
Falco bijloo
Kasper Spoelstra
Paul ducarme
evelijn Akerboom
Francesca Scalerandi
daan Mulder
Nick Feldman
Alex Lambertz
chi Nguyen

POSTdOcS
Michael Vennettilli
Pascal ender
Jenny Poulton
dhawal choudhary

STAGIAIrS
Floris blom
elia escoffier
Madeline Zhang
Jack Tait
Ivar Kotte
Hollie Marks
elaina Galvin
Tjom Arens
Karel Zijp

bart Verdonschot
elmar van der Wijk
Georgios Katsikas
rachael cargill
Hidde damsma
Kaj Schokking
Hallie echelman
daan Methorst
Oscar van de Water
Hannah Niese
ruta Jurgelyte
Simone campagna
Georg Krause
Tess bevers
Philine van der Aar
Maud bremer

Amber Oztop
Melanie Micali
Steijn Pos
Vashist Gangigude ramesh

GASTeN
Fatema rashid
corentin bisot
Jackson Wilt
Anna capitaine
cedric Gonzales
Lennard Kwakernaak
Adrian callies
Margot Teunisse
Imran Avci
Marije van Son

Vasilis Kokkoris

GrOePSLeIderS
Marc Serra Garcia

ONderSTeUNeNd  
PerSONeeL
Nancy Hoogdorp
remco Kempe
remco reus
dylan Loozen
Marjon de Jong
Jan Wout Koelewijn•

AMOLF  IN DE PRIjZEN

Phd student Kevin Peters (Inter-
acting Photons groep) ontving een 
best Student Presentation prijs 
voor zijn lezing Ultra-broadband 
stochastic resonance of light enabled 
by memory effects in the nonlinear 
response op de european Optical 
Society Annual Meeting in rome, 
Italië. de prijs bestaat uit een 
diploma en een bedrag van  
500 euro.•

Prijs voor Kevin Peters

Martin van Hecke, Metamateria-
len-onderzoeker (AMOLF en Universiteit 
Leiden) is verkozen tot American Physical 
Society (APS) fellow, een eer die slechts 
een half procent van de leden van de APS 
ten deel valt. de leden van de Soft Matter 
division van de APS kozen Van Hecke 
'voor zijn toonaangevende onderzoek op 
het gebied van gefrustreerde ( jammed) 
en ongeordende systemen, en voor zijn 
pionierswerk op het gebied van program-
meerbare mechanische metamaterialen.' 

de Award council en de board of directors 
van Optica (voorheen de Optical Society 
of America (OSA)) verkozen in november 
Femius Koenderink tot Optica 
Fellow, “voor zijn fundamentele bijdragen 
aan het onderzoek van subgolflengte 
resonante nanofotonica om verstrooiing, 
emissie en versterking van licht op nano-
meterschaal te controleren”.
Optica Fellows worden gekozen voor hun 
onderscheidende bijdragen aan de onder-
zoeksvelden optica en fotonica. de Fellow 
Members committee draagt de kandida-
ten voor. Jaarlijks komt slechts een half 
procent van de leden in aanmerking voor 
deze onderscheiding.• 

Twee nieuwe fellows

Nieuwe medewerkers juli - december 2021
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Marileen dogterom volgt op 1 juni 2022 
Ineke Sluiter op als president van de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). dogterom is 
momenteel viceprewsident van de KNAW.
dogterom werkte de afgelopen jaren als 

hoofd van de bionanoscience afdeling 
van het Kavli Institute of Nanoscience 
in delft. daarvoor was zij lange tijd 
werkzaam bij AMOLF waar ze als een van 
de pioniers het vakgebied biomoleculaire 
en cellulaire fysica op de kaart zette.•

Marileen Dogterom president KNAW



amolf proefschriften juli  - november 2021

Solar CanvaS: nanoSCale light 

management for ultra-thin, Semi-

tranSparent, and Colourful Solar CellS

Nasim Tavakoli

Universiteit van Amsterdam

Folding behavior oF elastic origami 

metamaterials

Agustin Iniguez Rabago, 

Technische Universiteit Eindhoven 

ElEctron-mattEr intEraction probEd with 

timE-rEsolvEd cathodoluminEscEncE

Magdalena Solà Garcia 

Universiteit van Amsterdam

NaNo-optical seNsiNg aNd metrology 

through Near- to far-field traNsductioN

Robin Buijs

Technische Universiteit Eindhoven 

An investigAtion towArds single-emitter 

hybrid photonic devices

Isabelle Palstra

Universiteit van Amsterdam


