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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE DILIGENTIA

over het seizoen 2007-2008

In dit seizoen werden wederom 14 lezingen georganiseerd; één spreker was op het
allerlaatste moment verhinderd. Het bestuur heeft dit seizoen het initiatief genomen om
naast de 12 reguliere lezingen twee extra lezingen in te stellen, genaamd de Jong Diligentia
Lezing (JDL) en de Kennismakingslezing (KML). 
Voor de JDL wordt een onderwerp gekozen waarin leerlingen uit de hoogste klassen van
de middelbare scholen geïnteresseerd zullen zijn. Op 12 november hield prof. dr. V. Icke
de eerste JDL over De toekomst van het Heelal. Hierbij waren ongeveer 130 leerlingen,
die op de eerste rijen in de zaal mochten plaatsnemen, aanwezig. Na de lezing was er in
de foyer een langdurige gedachtewisseling tussen leerlingen en de spreker.

De Kennismakingslezing is bedoeld om niet-leden kennis te laten maken met ons lezingen-
programma. Hiertoe vragen wij o.a. aan de leden om vrienden, kennissen of familieleden
uit te nodigen; ook anderen zijn natuurlijk welkom. De eerste KML werd gehouden op
5 november door dr. F. Klijn over Overstromingsrisico’s in Nederland: kansen, gevolgen en
mogelijke maatregelen. Hiervoor was zeer grote belangstelling onder de leden en er waren
minstens 60 niet-leden aanwezig. Gezien het succes van beide initiatieven zullen wij
doorgaan met het organiseren van “extra” lezingen. 
De lezingen kenmerkten zich door hoge bezoekersaantallen en levendige discussies na
afloop. Het bestuur is verheugd dat de gekozen onderwerpen van de voordrachten steeds
goed in de smaak vallen.

De jaarlijkse excursie ging dit jaar naar Philips Research in Eindhoven. Hieraan kon
slechts door 52 leden worden deelgenomen; de belangstelling was echter groter. 

De programmabrochure werd vervangen door een nieuw, eigentijds ontwerp in kleuren-
druk. De titels en de samenvattingen van de lezingen zijn hierin op overzichtelijke wijze
opgenomen. Het nieuwe ontwerp werd door de leden zeer op prijs gesteld.

In de vitrines op de eerste etage van het gebouw Diligentia is begin 2008 wederom een
tentoonstelling ingericht met een selectie van de natuurkundige instrumenten van de
Maatschappij, die in langdurig bruikleen bij het Museon zijn ondergebracht.

Het aantal leden van Diligentia is constant gebleven, namelijk rond de 400. Voor de
leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd, heeft zich ongeveer een zelfde aantal
(jongere) personen als nieuw lid aangemeld. De verjonging van het ledenbestand geeft
het bestuur vertrouwen in de toekomst van de Maatschappij. Een aantal middelbare
scholen heeft sinds enkele jaren een schoollidmaatschap van Diligentia. Mede hierdoor
worden verschillende lezingen door een redelijk aantal scholieren bijgewoond.

Dit jaar werd voor de vierde keer de “Diligentia prijs voor Scholieren” tijdens de ceremonie
van de eindexamenuitslag uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een oorkonde, twee boeken,
(“Een korte geschiedenis van bijna alles” door Bill Bryson en “De natuurwetten” door
Sander Bais) en het recht de Diligentialezingen gedurende vijf jaar gratis bij te wonen.
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De prijswinnaars waren Just Ruitenberg van het Gymnasium Sorghvliet, Maarten Kieft
van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en Drian van der Woude van het Maerlant Lyceum.

De financiële positie van de Maatschappij is goed, d.w.z. de opbrengst van de contributies
is juist voldoende om de kosten van de lezingen, de programmabrochure en het Jaarboek
te dekken. 
Enkele oude bezittingen van de Maatschappij, namelijk een staande klok van Lambert
Vrijhof, een Engelse pilaarbarometer, een projectiemicroscoop (onderdeel van een
zonnemicroscoop) en een thermometer van Cl. Ruspinus, die niet in bruikleen aan het
Museon waren gegeven, zijn na taxatie door de heer F. Kats (antiquair te Rotterdam) aan het
Museon verkocht. De baten werden toegevoegd aan het kapitaal van de Steunstichting
Diligentia.

De Maatschappij Diligentia en de Stichting tot Steun van de Koninklijke Maatschappij
Diligentia werden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit
betekent dat de Maatschappij en de Stichting fiscale vrijstelling hebben gekregen voor
schenkingsrechten en successierechten. 
Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 20 september en 17 december 2007en 3 januari
2008 (opstellen van het lezingenprogramma 2008-2009).

De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 21 maart 2008. Het verschil tussen het
financiële jaar (1 januari tot 31 december) en het lezingenseizoen (1 september tot 31
augustus) werd toegelicht en zal om praktische redenen worden gehandhaafd. De op-
merkingen over het concept huishoudelijk reglement hebben ertoe geleid, dat het
bestuur zal overwegen of het een aangepaste versie van het huidige concept aan de leden
zal voorleggen, dan wel de statuten zal aanpassen. 

Als nieuw bestuurslid werd benoemd de heer prof. dr. K.H. Kuijken, hoogleraar sterren-
kunde aan de Universiteit Leiden. De bestuursleden dr. H. Weijma, drs. A.E.R. Kalff,
dr. ir. J.G. Vogtländer en prof. dr. P.J. Sterk werden opnieuw benoemd. 

De jaarlijkse bespreking tussen de Maatschappij Diligentia (voorzitter met een bestuurs-
lid) en de Theaters Diligentia en Pepijn (voorzitter en directeur) vond plaats op 2 juni
2008. Informatie over de programma’s van beide organisaties werden uitgewisseld. De
Theaters Diligentia en Pepijn hebben een nieuwe huisstijl gekregen en verspreidt haar
programma in een eigen theaterkrant. Het lezingenprogramma van de Maatschappij
wordt hierin ook opgenomen. De Maatschappij kondigde aan dat zij mogelijk in het a.s.
seizoen een vijftiende lezing zal organiseren. Verder werd vastgesteld dat de samen-
werking tussen beide organisaties soepel verloopt; voor en na de lezingen wordt door de
leden veelvuldig gebruik gemaakt van de goede restauratieve voorzieningen. Ook is de
technische ondersteuning tijdens de lezingen uitstekend. 

De website van de Maatschappij (www.natuurwetenschappen-diligentia.nl) wordt zeer
regelmatig geraadpleegd; de teller gaf gemiddeld 400 bezoeken per maand aan.

Het bestuur zomer 2008



KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE
‘DILIGENTIA’ 

Oprichting in 1793
Het Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke wijsbegeerte werd in 1793 in
Den Haag opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden door voordrachten en
demonstraties met instrumenten op de hoogte te brengen van de vorderingen van de
natuurwetenschappen. De Maatschappij beschikte over een verzameling natuurweten-
schappelijke instrumenten, die nu zijn ondergebracht in het Museon. Een selectie van
deze instrumenten wordt tegenwoordig tentoongesteld in Diligentia. 

Naamgeving
De oorspronkelijke naam, ‘Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke wijsbegeer-
te’, werd in 1805 veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde’ en in 1859 ge-
wijzigd in ‘Maatschappij voor Natuurkunde’. Zij kreeg in 1953 het predikaat Koninklijk.

Huisvesting 
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de voorzitter, daarna enige tijd in
de zalen van de Nieuwe Doelen, waar thans het Haags Historisch Museum is gevestigd.
In 1804 werd besloten ‘een huis in het Lange Voorhout Wijk I no. 269, met er benevens
nog een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 1561 te kopen.
In de loop der jaren vonden er vele verbouwingen plaats, waarbij in 1853 de huidige gro-
te zaal ontstond. In 1985 werd de exploitatie van het gebouw, wat betreft de organisatie
van muziek, kleinkunst en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan
de Stichting Kunstkring Diligentia. In 2002 werden het gebouw Diligentia en de grond
aan de gemeente ’s-Gravenhage overgedragen en werd begonnen met een totale reno-
vatie (gereed in 2004), waarbij een toneeltoren werd toegevoegd. Het oorspronkelijke
embleem ‘Diligentia’ van de Maatschappij, omgeven door een krans van klimop- en
laurierbladeren, is nog steeds aanwezig op de voor- en achtergevel van het gebouw. 

Doelstelling en huidige activiteiten
De huidige doelstelling is bekendheid te geven aan recente ontwikkelingen van de na-
tuurwetenschappen in brede zin, zoals de disciplines natuurkunde, scheikunde, ster-
renkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde. De Maatschappij verwezenlijkt
dit door in de periode september tot april minstens 12 lezingen en een excursie te or-
ganiseren, waarbij de bovengenoemde disciplines aan bod komen. Scholieren van mid-
delbare scholen worden gestimuleerd om de lezingen bij te wonen. Het niveau van de
lezingen is hoog, maar goed te volgen voor toehoorders buiten het vakgebied. Leden
krijgen het jaarboek ‘Natuurkundige Voordrachten’, Nieuwe Reeks, waarin de teksten
van de lezingen uit het voorafgaande seizoen zijn opgenomen. 
Het jaarprogramma met de samenvattingen van de lezingen wordt voor het begin van
het seizoen (september tot april) aan de leden gestuurd en staat op de website 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl. 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt r 30,— per jaar en geeft 2 personen recht op gratis toegang
tot de lezingen; het bijwonen van een lezing door niet-leden kost r 5,— per avond. Scho-
lieren en studenten kunnen voor r 7,50 per jaar lid worden.



NAAMLIJST VAN BESTUURSLEDEN

sedert de oprichting op 17 september 1793

Oprichters: Mr. F.G. Alsche, Mr. P. van Buren, A. van der Laar, A. Laurillard dit Fallot, Dr. J. Covyn Terbruggen

P.K. van der Goes, J. van Cleef, Mr. F.G.
Alsche, L.A. van Meerten, Dr. J. Covyn
Terbruggen, R. Wilding, Mr. P. van
Buren, Dr. P. de Riemer, J. Meerman,
A. van Linden van den Heuvell,
J. Scheltema, Mr. J.C. van de Kasteele,
Ds. R.P. van de Kasteele, H. van Roijen,
S.P. van Swinden, E. Canneman,
Dr. E.J. van Maanen, Mr. D.J. Heene-
man, Mr. G.W. Verwey Mejan, L.C.R.
Copes van Cattenburch, J.G.P. Certon,
Dr. G. Simons, Mr. A.G.C. Alsche, Jhr. L.
de Witte van Citters, B.F. Baron van
Verschuer, Jhr. mr. A.J. van der Helm,
Jhr. mr. H.J. Caan, Jhr. F. de Stuers, F.C.
List, Jhr. mr. M.W. de Jonge van Cam-
pens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, J.C.
Rijk, Dr. A. Vrolik, Mr. A.J.F. de Bordes.

E. Canneman, Dr. F.J. van Maanen,
Mr. A.G.C. Alsche, Jhr. L. de Witte van
Citters, Jhr. Mr. H.J. Caan, D.J.H.
Boellaard, Mr. A.J.F. de Bordes, W.C.A.
Staring, Mr. P. Elias, F.A.T. Delprat, C.T.
van Meurs, Jhr. J. Westpalm van Hoorn
van Burgh, J.M. Obreen, Dr. J. Bosscha,
Dr. H.C. Kips, R.A.W. Sluiter, Dr. H. van
Capelle, Dr. M. Salverda

W.C.A. Staring, C.T. van Meurs,
Dr. J. Bosscha, Dr. H. van Cappelle,
Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G.
Everts, Dr. L.J. Egeling, F. de Bas,
J. van Rijn van Alkemade

W.C.A. Staring, R.A.W. Sluiter, Dr. E.H.
Groenman, Jhr. dr. E.J.G. Everts, J. van
Rijn van Alkemade, F. de Bas, Mr. R.Th.
Bijleveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok

R.A.W. Sluiter, Dr. E.H. Groenman, Jhr.
dr. E.J.G. Everts, Dr. L.J. Egeling, J. van
Rijn van Alkemade, Mr. R.Th. Bijleveld,
Dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, Dr. B.
Carsten

Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G. Everts,
Mr. R.Th. Bijlveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok,
P.C. Evers, N.Th. Michaelis, Dr. R.S.
Tjaden Modderman, Dr. H. de Zwaan

Mr. P.A.R. van Ouwenaller
J.F. Eifferts
Mr. J.C. van de Kasteels
Mr. B. van der Haer
G.J. van der Boon Mesch
Mr. G.W. Verwey Mejan
Mr. A.G.C. Alsche
Jhr. mr. A.J. v.d. Helm
Dr. A. Vrolik

Dr. G.H. Muller
1840-1885

Dr. G.J.M. Coolhaas
1885-1919

Mr. P.A.R. van
Ouwenaller

Mr. B. van der Haar

Dr. G.H. Muller
1840 -1885

Dr. G.J.M. Coolhaas
1885-1919

Voorzitter Bestuursleden Secretaris Penningmeester

Van 1793-1859
wisselt het
voorzitterschap
maandelijks

Dr. A. Vrolik
1859-1882

R.A.W. Sluiter
1882-1885

Dr. L.J. Egeling
1885-1888

W.C.A. Staring
1888-1893

R.A.W. Sluiter
1893-1898



N.Th. Michaelis
1898-1904

Dr. E.H. Groenman
1904-1921

J.H. Beucker
Andreae 1921-1926

D. Hannema
1926-1931

Prof. dr. J. Kraus
1931-1934

Dr. A. Schierbeek
1934-1959

Prof. dr. ir. J.L. van
Soest 1959-1969

Prof. ir. IJ. Boxma
1969-1980

Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G.
Everts, Mr. R.Th. Bijleveld, Dr. C.J.J.
Ninck Blok, P.C. Evers, Dr. R.S. Tjaden
Modderman, Dr. H. de Zwaan, E.K.G.
Rose

Jhr. dr. E.J.G. Everts, Mr. R.Th. Bijle-
veld, Dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers,
Dr. H. de Zwaan, B.K.G. Rose, Dr. T.W.
Beukema, Dr. H.J. Veth, J.H. Beucker
Andreae, Dr. G.J.M. Coolhaas,
D. Hannema, Jhr. W. Wilsen Elias,
Dr. A.H. Borgesius, Jhr. O.J.A. Repelaer
van Driel, Ir. A. Vroesom de Haan,
G. Doorman, G.L. Goedhart, Dr. H.J.
Coert

D. Hannema, Jhr. W. Witsen Elias, Dr.
A.H. Borgesius, Ir. A. Vroesom de Haan,
G. Doorman, G.L. Goedhart, Dr. H.J.
Coert, E.F. Hardenberg, W.C.J. Smit,
Prof. dr. J. Kraus

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman,
Dr. H.J. Coert, E.F. Hardenberg, W.C.J.
Smit, Prof. dr. J. Kraus, Dr. A. Schier-
beek, Ir. A.Th. Kapteyn, Mr. W.C.
Beucker Andreae

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman,
Dr. H.J. Coert, E.F. Hardenberg,
Dr. A. Schierbeek, Mr. W.C. Beucker
Andreae, Mr. C.W. Schlingemann,
Dr. G.L. Voerman

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, Dr.
H.J. Coert, E.F. Hardenberg, Prof. dr. J.
Kraus, Mr. W.C. Beucker Andreae, Mr.
C.W. Schlingemann, Dr. G.L. Voerman,
J.J. Rambonnet, Prof. ir. J.A. Grutterink,
Y. van Wijngaarden, S.J. van den Bergh,
Dr. J.N. Elgersma, Ir. H.J.M.W. de
Quartel, Dr. ir. J.A. Ringers, F. Hijmans,
Dr. J.N. van den Ende, Mr. W.J.
Cardinaal, Ir. J.M. Op den Orth, Prof.
dr. ir. J.L. van Soest, Ir. A.H. Kerstjens,
Dr. K.T.A. Halbertsma

Prof. dr. L. van der Pijl (1959-1963), Dr.
K.T.A. Halbertsma (1959-1963), Mw. dr.
M.P.M. Erlee (1959-1998), Ir. G. van Iter-
son (1963-1975), Mw. ir. H.F. Hazewinkel
(1963-1972), Ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-
1984), Prof. ir. Y. Boxma (1968-1985)

Drs. C. van den Brandhof (1969-1982),
Ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R.
Drion (1972-1984), Ir. M.J. Bottema
(1975-1988)

E.F. Hardenberg
1919-1949

Dr. W.P.J. Lignac
1949-1984

E.F. Hardenberg
1919-1949

Dr. W.P.J. Lignac
1949-1969

Drs. C. van den
Brandhof 1969-1982

Voorzitter Bestuursleden Secretaris Penningmeester
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Mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), Dr. E.
Talman (1981-1996)

Dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M.
Houpt (1983-1985), Dr. ir. G.P. de Loor 
(1983-1998)

Ir. P. Waasdorp (1984-1998). 
In september 1985 zijn de kunst-
activiteiten overgegaan van de Kon.
Maatschappij naar de Stichting
Kunstkring Diligentia.

Dr. W. Bijleveld (1986-1990), Prof. dr. R.
van Furth (1987-    ) 

Prof. dr. P. Sevenster (1990-1994), Dr.
P.N.J. Wisse (1990-2004), Mr. L. van
Solkema (1990-2007), Drs. R. Arlman
(1994-2005)

Prof. dr. E. van der Meijden (1996-2005),
Prof. dr. R.R.P. de Vries (1996-2005),
Mw. dr. G.H. Okker-Reitsma (1996-2006),
Prof. ir. P. Hoogeboom (1998-    ), Dr.
H. Weijma (1999-    ), Drs. A.E.R. Kalff
(2005-    ), Mw. dr. M.J. Blankwater
(2005-    ), Prof. dr. P.J. Sterk (2005-    ),
Dr. ir. J.G. Vogtländer (2005- ), Mr.
J.W. Andringa (2007-     ), Prof. dr. K.H.
Kuijken (2008-     )

Ir. M.J. Bottema
1980-1982

R.R. Drion
1982-1984

Ir. M.J. Bottema
1984-1986

Mw. dr. M.P.M.
Erlee 1986-1988

Mr. R.R.J.F.H.
Muller 1988-1990

Dr. ir. G.P. de Loor
1990-1995

Prof. dr. R. van
Furth 1995-

Mw. J.W.M. Evers
1984-1999

Dr. P.N.J. Wisse (1996-
2004) redactie jaarboek,
Mw. dr. G.H. Okker-Reits-
ma (1996-2006) bestuurs-
secretariaat; ledenbestand, 
Mw. dr. M.J. Blankwater
(2006- ) ledenbestand,
Drs. A.E.R. Kalff (2006- )
contact VWO-scholen; be-
stuurssecretariaat, Prof. dr.
R.R.P. de Vries (1999-2005)
organisatie lezingen, Prof.
dr. P.J. Sterk (2006-   ) or-
ganisatie lezingen, Dr. H.
Weijma (2005-    ) redactie
jaarboek

Dr. E. Talman
1982-1996

Drs. R. Arlman
1996-2005
Mr. L. van Solkema
2005-2006
Dr. ir. J.G. Vogtländer  
(2006-    )

Voorzitter Bestuursleden Secretaris Penningmeester



Naam: Jaar: Titel voordracht: Vakgebied:

A
Acket, prof. dr. G.A. 1994/1995 Recente ontwikkelingen op het gebied van 

halfgeleiderlasers N
Abrahams, prof. dr. J.P. 2004/2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen C
Ale, prof. dr. B.J.M. 2004/2005 Risico’s nemen of risico’s lopen X/T
Andel, dr. M.V. van 1999/2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst X

B
Baal, prof. dr. P.J. van 1993/1994 In afwachting van het zesde quark N
Baal, prof. dr. P.J. van 2004/2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische 

kosmische straling N
Baar, prof. dr. ir. H.J.W. de 2005/2006 De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname 

in de Antarctische Oceaan B
Baede, dr. A.P.M. 2000/2001 Heel de atmosfeer A
Bailes, prof. dr. M. 2006/2007 The most evil stars in the universe S
Bakels, mw. prof. dr. C.C. 1997/1998 Biologie in de archeologie B
Ballieux, prof. dr. R. 1988/1989 Psyche, hersenen en immuunsysteem M
Barthel, dr. P.D. 1992/1993 De verste verten in het heelal S
Beckers, dr. G.J.L. 2004/2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking 

met menselijke spraak B
Beenakker, prof. dr. C.W.J. 2003/2004 Chaotische elektronen N
Bekkum, prof. dr. ir. H. 1995/1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen 

met klimmend aantal toepassingen C
Benthem, prof. dr. J.F.A.K. van 2006/2007 Een stroom van informatie: logica op het 

grensvlak van alpha, beta en gamma X
Berends, prof. dr. F.A. 1999/2000 Honderd jaar elementaire deeltjes N
Berends, prof. dr. F.A. 2006/2007 Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in 
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DE WINDINGSRICHTING VAN 
SLAKKENHUISJES IN BREDER PERSPECTIEF

door

Prof. dr. E. Gittenberger
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Nationaal Natuurhistorisch Museum ‘Naturalis’, Leiden

Inleiding

Slakkenhuisjes zijn welbekend, zodat het niet zo erg is dat de moderne spelling sugge-
reert dat zo’n huisje meer dan één bewoner heeft (gehad). In de meeste gevallen is het
huisje te beschouwen als een in diameter toenemende buis, een uitgerekte slanke ke-
gel, die strak om een denkbeeldige as gewonden is, zodat de opeenvolgende windingen
elkaar raken. Soms zijn die windingen in een plat vlak gelegen, zoals bij veel van de
posthoornslakken uit het zoete water. In zeldzame gevallen is het huisje zo ruim ge-
wonden dat de opeenvolgende windingen elkaar niet raken, waardoor er een kurken-
trekkervorm ontstaat, een ‘scalaride’ soort of afwijking binnen een soort. Er zijn ook
soorten waarbij de huisjes volgens geen enkel principe, slordig kronkelend zijn opge-
bouwd. Soms is er alleen een lage kegel, zonder windingen, een kapje, zoals bij de Pa-
tella soorten die langs kusten op hard substraat leven. De schaalhoren Patella vulgata is
sinds enkele jaren toenemend algemeen in Nederland. Het oppervlak van slakkenhuis-
jes kan glad zijn, of voorzien van knobbels, stekels, ribbels, enz., terwijl er bovendien
een enorme variatie aan kleuren en kleurpatronen tussen de uiteenlopende soorten be-
staat. Hier beperken we ons tot slechts één aspect van deze ‘conchologische biodiver-
siteit’: de windingsrichting van de huisjes.

Rechtsgewonden huisjes en een linkshandige Schepper

Wie een huisje van de wijngaardslak aan de bovenkant bekijkt (Fig. 1, rechts), zal zien
dat, uitgaande van de top (het embryonale deel van het huisje), de diameter van de win-
dingen met de wijzers van de klok mee toeneemt. Men noemt zo’n huisje rechtsge-
wonden. Is het net omgekeerd, dan hebt u een zeer zeldzame variant van een wijn-
gaardslakkenhuisje in handen, een linksgewonden exemplaar. Bij een rechtsgewonden
huisje bevindt de mondopening zich in vooraanzicht, met de top naar boven wijzend,
aan de rechterkant. Verreweg de meeste slakkensoorten zijn rechtsgewonden. In som-
mige landen gaat het om enkele procenten links, maar in Turkije heeft ongeveer een
kwart van alle soorten slakken een linksgewonden huisje. Daarbij moet overigens wor-
den opgemerkt dat bijna al die linkse soorten uit Turkije tot dezelfde familie behoren
(Clausiliidae) en in die familie is nu juist rechts de grote uitzondering. Er zijn zelfs gro-
te delen van de wereld (bijv. Noord-Amerika, oostelijk van de Rocky Mountains-water-
scheiding) waar die linkse familie niet voorkomt en waar ook verder geen linkse soor-
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ten aangetroffen worden, zodat alle slakkensoorten daar rechtsgewonden zijn.
Met grote regelmaat worden slakkenhuisjes afgebeeld en vaak zijn die huisjes dan niet
rechts- maar linksgewonden te zien. Rembrandt heeft ooit een ets van het huisje van
een zeeslak gemaakt (een Conus); hij vond het kennelijk niet erg dat de afdruk van zijn
gravure een onjuiste weergave van de werkelijkheid werd, een huisje in spiegelbeeld en
daardoor links- in plaats van rechtsgewonden, zoals het had moeten zijn. De eigen
handtekening graveerde hij
overigens wel in spiegelbeeld,
want die is op de afdruk in ge-
woon schrift te zien. Foto’s
worden vaak in spiegelbeeld af-
gedrukt, bijvoorbeeld omdat de
compositie dan fraaier is, maar
niet alleen daarom. Soms is het
alleen slordigheid. 
Daarmee is nog steeds niet alles
gezegd. Ook als het helemaal
niet om een ets of foto gaat,
worden afbeeldingen van slak-
ken vaak onjuist weergegeven, in
spiegelbeeld t.o.v. de werkelijk-
heid, met alle consequenties
vandien wat de getoonde win-
dingsrichting betreft.
Rechtshandigen blijken een ze-
kere voorkeur voor het tekenen
van linkswindende spiralen te
hebben; zonder nadenken beel-
den zij een slakkenhuisje meest-
al linksgewonden af. Dit valt
met vele voorbeelden te illustre-
ren (Fig. 2). 
Het is vooralsnog volstrekt on-
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Fig. 1. Huisje van de wijngaardslak (hoogte ca. 4 cm).

Fig. 2. Kennelijk heeft de segrijnslak als voorbeeld voor
deze tekening gediend, al is die niet linksgewonden (naar
Frank Dam, NRC, 16 juni 2007, p. 53).
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duidelijk waarom het merendeel van de slakken een, genetisch bepaald, rechtsgewon-
den huisje heeft. In de weinige onderzochte gevallen gaat het daarbij om één gen. Vrij-
wel altijd is de windingsrichting een soortskenmerk. Alleen de Amphidromus soorten,
met rechts- en linksgewonden individuen binnen één soort, zijn al miljoenen jaren lang
de opvallende uitzondering op deze regel. Onlangs werd er op gewezen dat een be-
paalde soort slakkenetende slang een zodanig asymmetrische bouw van de kaken heeft
dat rechtsgewonden prooi beter vastgepakt kan worden en opgegeten (Hoso et al.,
2007). Daar is een linkse slak dus beter af. Hoe interessant ook, het zegt niets over de
opvallende voorkeur voor rechts. Vandaar de suggestie dat wellicht de Schepper links-
handig is (Gittenberger, 2006).

Rechts, links en nog meer mogelijkheden

Hoewel de windingsrichting genetisch bepaald is, worden er regelmatig spiegelbeeldige
exemplaren van allerlei soorten huisjesslakken aangetroffen. Of het daarbij altijd om
mutanten gaat, is onduidelijk. Af en toe hebben we in elk geval met zekerheid met een
mutant te maken. Dat blijkt dan uit voortkweken. Zo hebben we in Leiden, in aquaria
in het laboratorium, rechts- en linksgewonden populaties van de poelslak Lymnaea
stagnalis (Fig. 3), allemaal afstammelingen van enkele mutanten die ooit langs de Do-
nau in een poeltje werden aangetroffen.
Vreemd genoeg en alweer onverklaard, zijn in diverse families van slakken de embryo-
nale windingen, de protoconch, tegengesteld gewonden aan de latere windingen, de te-
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Fig. 3. De poelslak Lymnaea stagnalis (hoogte ca. 4 cm). Uitgaande van enkele mutanten
werden populaties van zuivere links- en rechtsgewonden slakken gekweekt.
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Fig. 4. Heterostrofe huisjes (hoogte 1,7-2,5 mm) en hun topwindingen bij Pyramidellidae soorten
(naar Aartsen et al., 2000).

Fig. 5. Sinistroide huisjes (breedte 2,2-4,0 mm) van Opisthostoma-soorten uit Borneo (naar
Vermeulen, 1994).
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leoconch. Dat resulteert dan in een vreemd onregelmatige bouw van de top van derge-
lijke ‘heterostrofe’ huisjes (Fig. 4).
Bij een rechtsgewonden slakkenhuisje zien we gewoonlijk een slak met de ademope-
ning en de geslachtsopening vooraan aan de rechterkant van het lichaam. Zo’n slak
heet ‘orthostroof’. Ook een naaktslak, zonder huisje dus, noemt men op basis van de
anatomische bouw rechtsgewonden als de ademopening rechts vooraan gelegen is. De
asymmetrie is bij de tweezijdig symmetrische slakken dus niet beperkt tot de huisjes.
Een linkse slak is een echte ‘enantiomorf’ ten opzichte van een rechtse: alles is in spie-
gelbeeld aangelegd. Als bij een groep slakkensoorten één nauw verwante soort geka-
rakteriseerd wordt door (o.a.) een andere windingsrichting is de enantiomorfie een
soortskenmerk. Zoiets is in het dierenrijk uitzonderlijk. We kennen bijv. geen soort zoog-
dier waarbij - als soortskenmerk - de inwendige organen - hart, longen, lever - spiegel-
beeldig zijn aangelegd in vergelijking met de gebruikelijke configuratie bij zoogdieren.
Als het voorkomt betreft het een individuele afwijking.
Soms is een slakkenhuisje rechtsgewonden, maar bevinden zich bij de bewoner ervan,
als soortskenmerk, de ademopening en de geslachtsopening aan de linkerkant. Het dier
is dan dus anatomisch gezien ‘linksgewonden’. Een dergelijke soort wordt ‘hyperstroof’
genoemd. In een gedachtenexperiment kan men een hyperstrofe soort laten ontstaan
uit een meer gewone orthostrofe slak, door de top van het huisje naar de andere kant
te duwen, zonder daarbij iets aan het lichaam van het dier te veranderen. Tabel 1 geeft
een overzicht van de mogelijkheden en bijbehorende termen. Aanvullend moet nog ge-
noemd worden dat er een groep van slakkensoorten bekend is, waarbij de huisjes gro-
tendeels rechtsgewonden zijn om pas helemaal onderaan, door een vreemde kronkel in
de laatste winding, schijnbaar linksgewonden te worden: top bovenaan, mondopening
links (Fig. 5). Voor die soorten is de term ‘sinistroid’ ingevoerd, op linksgewonden lij-
kend (Gittenberger, 1995).

Tabel 1. Wat wel en wat niet bekend is

windingsrichting anatomie

Orthostroof R R
L L

Hyperstroof R L
L R

Heterostroof LR R
RL L

Nooit aangetroffen LR L
en RL R

Soortvorming en maternaal effect

De asymmetrische ligging van de geslachtsopening bemoeilijkt in veel van de bestu-
deerde gevallen de copulatie tussen een normale slak en een spiegelbeeldige mutant,
soortgenoot (Fig. 6). Bij sommige soorten met een bol huisje is een links/rechts paring
zelfs onmogelijk. Dit geldt bijv. voor de goed bekende wijngaardslak, waarover Meisen-
heimer (1912: 131) enigszins dramatisch opmerkte: “.. tage- und wochenlang mühen sich
die Tiere im Liebesspiel ab, ohne zur definitiven Begattung gelangen zu können”. Er
zijn mij geen andere voorbeelden bekend van een totale reproductieve isolatie, het on-
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vermogen gezamenlijk tot voortplanting te komen, op basis van een niet-lethale muta-
tie in slechts één gen. 
Door in een computerprogramma de bestaande situatie na te bootsen en daarmee te
experimenteren, kon worden aangetoond dat in deze zeer uitzonderlijke situatie, op ba-
sis van één gen, soortvorming mogelijk is (Gittenberger, 1988; Batenburg & Gittenber-
ger, 1996). 

De computersimulatie werd bemoeilijkt doordat er bij de windingsrichting een zgn.
‘maternaal effect’ speelt. Het gaat hier zelfs om een klassiek voorbeeld van een mater-
naal effect of ‘delayed inheritance’. Verder werd bij de simulatie uitgegaan van de eigen-
schappen van longslakken, die ‘hermafrodiet’ zijn, mannelijk en vrouwelijk in één indi-
vidu verenigd. 
Het maternaal effect impliceert dat al in de onbevruchte eicellen de richting van de
klievingsdelingen en daarmee de windingsrichting van alle nakomelingen onwrikbaar
vastligt. Het signaal dat in het cytoplasma van de eicel op basis van de genetische eigen-
schappen van de eicelproducent aanwezig is, wordt door het na de bevruchting actieve
nucleaire DNA niet meer gewijzigd. 
Dat kan vreemde consequenties hebben. Een heterozygote slak, stel RL (R, rechts; L,
links), zal eicellen met R en eicellen met L produceren. Als R dominant is, zullen al die
eicellen voorgeprogrammeerd worden (op basis dus van de genetische eigenschappen
van de ouder) om zich later tot rechtsgewonden slakken te ontwikkelen. Dat geldt óók
voor de eicel met L en dat blijft gelden, zelfs als die eicel door een zaadcel L wordt be-
vrucht, met als resultaat een homozygoot LL slak, die dus rechtsgewonden is. Als die
rechtsgewonden LL slak eicellen produceert, uiteraard allemaal met L, zullen al die ei-
cellen na bevruchting uitgroeien tot linksgewonden slakken, óók de eicellen die door
een R zaadcel werden bevrucht. Zo ontstaan er dan linksgewonden LR slakken.

De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectief

Fig. 6. Twee rechtsgewonden segrijnslakken (hoogte ca. 3 cm) in copula, zonder problemen
(foto mw. drs. M. Rensing).
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Het gen zelf

Er zijn uit de ontwikkelingsbiologie inmiddels diverse genen bekend geworden die bij
de ‘hogere’ dieren iets te maken hebben met lateralisatie, d.w.z. afwijkingen van de zui-
vere bilaterale symmetrie. Daarbij speelt soms ook een maternaal effect. Zoals gezegd
neemt men aan, op basis van genetisch onderzoek met tellingen van aantallen nako-
melingen, dat rechts- versus linksgewonden bij slakken terug te voeren is op één gen,
met daarbij dus een maternaal effect ofwel ‘delayed inheritance’. Naar dat gen wordt ge-
zocht.
Op basis van de speculatie dat het gen dat bij de slakken rechts/links dicteert, evolu-
tionair gezien best wel eens erg conservatief zou kunnen zijn, en met een verwante
functie misschien ook bij gewervelde dieren nog voorkomt, werd een aantal van verte-
braten bekende genen onderzocht op hun mogelijke aanwezigheid ook bij slakken. De
bedoelde genen hebben allemaal iets te maken met lateralisatie. Het onderzoek was
mogelijk door de aanwezigheid van de rechtsgewonden, normale poelslakken, naast
linksgewonden mutanten, elk in zuivere populaties. Het ‘master gen’ voor de windings-
richting werd niet gevonden, maar wel werd vastgesteld dat vijf genen die bij vertebra-
ten betrokken zijn bij lateralisatie, ook bij de poelslakken tenminste een rol spelen bij
links/rechts (Hierck et al., 2005). Die vijf genen (Nodal, Bmp4, Fgf8, Inv, en Lrd) komen
verschillend tot expressie in het genitaalapparaat van rechts- versus linksgewonden
poelslakken. Of het gezochte gen één van die vijf is of nog weer een ander gen, hoger
in de hiërarchie, dat de expressie van de genoemde vijf genen reguleert, is nog onbe-
kend. 
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HOE TIKT DE BIOLOGISCHE KLOK?

door

Prof. dr. J.H.J. Hoeijmakers
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Ongemerkt gebeurt het bij de meeste mensen: iedere avond rond een bepaalde tijd moe
in slaap vallen en ’s morgens - ook zonder wekker - weer op een redelijk vast tijdstip wak-
ker worden en je uitgerust voelen. Maar als je een vliegreis maakt naar verre oorden in
het westen of oosten, of ’s nachts in ploegendienst werkt, dan is die vanzelfsprekendheid
er niet meer: het lichaam heeft de eerste paar dagen moeite om het dagelijkse ritme weer
op te pakken. Je voelt je moe, er zijn slaapproblemen en je kunt je vaak maar moeilijk
concentreren. De hier genoemde verschijnselen illustreren treffend de aanwezigheid van
een intern uurwerkje in onze hersenen, bij velen beter bekend als ‘de biologische klok’.

Inleiding

Alle hogere levensvormen vertonen circadiane (circa = bijna, dies = etmaal) veranderin-
gen in fysiologie, metabolisme en gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse schom-
melingen in bloeddruk, lichaamstemperatuur en hormoonspiegels, evenals de slaap-waak
cyclus. Uit onderzoek is gebleken dat deze ritmische lichaamsfuncties onafhankelijk van
de dagelijkse licht-donker (LD) cyclus kunnen verlopen, bijvoorbeeld als men het ren-
gedrag van een muis registreert aan de hand van een tredmolen in zijn kooitje (Figuur
1, linker paneel). Onder kunstmatige dag-nacht condities (12 uur licht, 12 uur donker)
zijn de muizen net als andere nachtdieren actief gedurende de nacht (bovenste gedeel-
te van het paneel). In continue duisternis (DD, onderste deel van het paneel) blijven de
muizen echter maandenlang een afwisselend patroon van rust en activiteit vertonen,
maar dan met een ritme in het geval van deze muis iets korter dan 24 uur. Dit laat zien
dat het gedrag blijkbaar wordt gestuurd door een interne klok, die ongestoord doorgaat.
Deze ‘biologische klok’ is gehuisvest in de suprachiasmatische nuclei (SCN) in de her-
senen. Inactivatie van dit deel van de hersenen, dat een in de orde van tienduizenden
zenuwcellen bevat in de muis, resulteert in aritmisch gedrag, hetgeen wil zeggen dat het
dier korte en onregelmatige perioden van rust en activiteit vertoont en dus geen gevoel
meer heeft voor de tijd van de dag/nacht. Om te voorkomen dat de op zichzelf voort-
tikkende biologische klok op den duur uit de pas gaat lopen met het aardse dag-nacht
ritme, wordt de klok iedere dag als het ware ‘gelijk gezet’ met behulp van licht. De ei-
witten die het licht registreren (fotoreceptoreiwitten) en cellen die de SCN van lichtin-
formatie voorzien zijn gehuisvest in het oog.

Cryptochromen, radertjes in de biologische klok

Het nu volgende geeft een goed voorbeeld van hoe je als wetenschapper altijd bedacht
moet zijn op het onverwachte. Het Instituut Genetica van het Erasmus MC Rotterdam

Hoe tikt de biologische klok?

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 86. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 8 oktober 2007.



32 Diligentia

heeft een lange onderzoekstraditie op het gebied van DNA-reparatiemechanismen in
zoogdieren. DNA, het molecuul in de kern van iedere lichaamscel, bevat alle genen, die
de processen in de cel aansturen en onze eigenschappen bepalen. Dit DNA wordt ech-
ter voortdurend beschadigd door invloeden van buiten af (bijvoorbeeld UV- of röntgen-
straling, of talloze chemische stoffen in voedsel of sigarettenrook) en door het celmeta-
bolisme zelf (zoals door zuurstofradicalen, die bij de ademhaling vrijkomen). Het doel
van het onderzoek is te begrijpen hoe de beschadigingen uit het DNA worden verwij-
derd, voordat ze aanleiding geven tot blijvende DNA-veranderingen (mutaties) en in een
later stadium kanker. Eén van deze reparatiesystemen is fotoreactivatie, een proces waar-
bij het enzym fotolyase DNA-schade, die veroorzaakt is door ultraviolet licht van de zon,
ongedaan maakt. De voor deze reactie benodigde energie wordt door het enzym opge-
vangen uit licht, uit het blauwe deel van het zonnespectrum. Daartoe heeft het enzym
twee zogenaamde chromoforen en de opgevangen energie wordt gebruikt om de UV-
schade ongedaan te maken. Hoewel fotoreactivatie bij heel veel organismen is gevonden,
zelfs bij kangoeroes en andere buideldieren, hebben alle pogingen om deze enzymen bij
placentale zoogdieren te vinden niets opgeleverd. De conclusie was dat zoogdieren dit
DNA-herstelsysteem in loop van de evolutie hebben verloren.

Toch vonden we bij ons onderzoek in het DNA van de mens en muis twee genen, die
een grote gelijkenis vertonen met fotolyase-genen van andere organismen. Nadere ana-
lyse van de door deze genen gecodeerde fotolyase-achtige eiwitten leerde ons, dat ze een
stukje missen dat aanwezig is in alle andere plant- en dier-fotolyasen. Daarnaast bevat-
ten deze eiwitten juist een extra stukje informatie aan het uiteinde, waardoor zij sterk le-
ken op plant blauwlicht receptoreiwitten (cryptochromen), betrokken bij een aantal licht-
gereguleerde processen zoals het openen en sluiten van bloemen. Wat was de functie van
deze eiwitten, die we Cry1 en Cry2 hebben gedoopt? Waren het toch DNA reparatie-en-
zymen, die tot nu toe over het hoofd waren gezien of zouden ze in zoogdieren een rol
kunnen spelen die lijkt op die van blauwlicht receptoreiwitten bij planten en wat zou die
functie dan kunnen zijn? 

Genetische verstoring van het dag/nachtritme

Om de functie van de zoogdier Cry-eiwitten te achterhalen hebben wij de mCry1 en
mCry2 genen langs genetische weg één voor één in de muis uitgeschakeld en zo twee
muismutanten verkregen, één die geen Cry1 heeft en één ander die Cry2 mist. De ver-
kregen muisjes bleken kerngezond en we konden geen defect vinden in het herstellen
van UV-schade in hun huidcellen. Echter, experimenten, waarin het gedrag van mCry1
en mCry2 knockout muizen in de tredmolen opstelling werd getest, leverden enkele zeer
onverwachte resultaten op (zie figuur 1, paneel 2 en 3). Bij een gewoon dag-nachtritme
(LD, bovenste deel van ieder paneel) leek er niets aan de hand. Echter als we de mui-
zen in het continue donker lieten (DD, onderste deel van ieder paneel) om het onge-
stoorde circadiane ritme te meten, bleek dat dieren die het mCry1 eiwit niet meer aan-
maken een biologische dag vertonen die meer dan anderhalf uur korter is dan die van
een normale muis (paneel 2). In afwezigheid van het Cry2 eiwit duurt de natuurlijke dag
juist een uur langer (paneel 3). Dit suggereerde dat de Cry eiwitten wel eens een (tegen-
gestelde) rol zouden kunnen spelen bij het bepalen van de snelheid, waarmee het circa-
diane uurwerk tikt. Een logisch vervolgexperiment was nu om mCry1 en mCry2 mutant
muizen met elkaar te kruisen om dieren te verkrijgen, die helemaal geen Cry eiwit meer
kunnen maken. Opnieuw zeer verrassend bleek dat muizen zonder mCry1 en mCry2 ge-
nen in het geheel geen circadiane ritmiek meer kennen: in continue duisternis (DD, on-
derste deel van het vierde paneel) vertonen de dieren korte perioden van activiteit en
rust. Hieruit blijkt, dat de Cry eiwitten van essentieel belang zijn voor het in stand hou-
den van circadiaan gedrag. 
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De rol van mCry-genen

Op grond van deze bevindingen rees de vraag of de mCry eiwitten dan wellicht deel zou-
den uitmaken van het klokwerk, dat de circadiane ritmen in gedrag en fysiologie aan-
drijft. Mede op basis van onderzoek aan de biologische klok van de fruitvlieg was al be-
kend, dat het moleculaire klokwerk bestond uit een soort “feedback” systeem van
klokgenen, die zichzelf aan- en uitschakelen met een periodiciteit van ongeveer 24 uur
(zie figuur 3 en bijschrift voor nadere uitleg). Een voorbeeld van zo’n klokgen is het pe-
riod (Per) gen in de vlieg. Bij zoogdieren zijn er drie van zulke genen. Als het mPer1 gen
tot expressie komt, wordt het eerst overgeschreven (‘getranscribeerd’) in een mPer1 bood-
schapper-RNA kopie. Deze kopie, die de instructies van het mPer1 gen (stukje DNA) be-
vat, wordt getransporteerd vanuit de kern naar het omringende cytoplasma. Daar wordt
het vertaald in de aanmaak van het mPer1 eiwit, dat feitelijk de instructies van het DNA
uitvoert. De transcriptie van het mPer1 gen heeft in normale muizen een sinusvormig
verloop met een periodiciteit van ongeveer 24 uur (Figuur 2, curve van normale muis,
vervolgd over een periode van 20 uur). 
Wij hebben ook de aanmaak van het mPer1 boodschapper RNA in de SCN van Cry mu-
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Figuur 1. Circadiane ritmemetingen in de muis.
Het circadiane gedrag van muizen kan gemeten worden door de dieren te plaatsen in een
kooitje voorzien van een tredmolentje. Dit kan een heel eenvoudige opstelling zijn met een
loopwieltje uit de dierenwinkel waarop een magneet is gemonteerd die langs een sensortje
draait (te vergelijken met afstands/snelheidsmeters gebruikt op sportfietsen). Het aantal
omwentelingen per blokje van 5 minuten wordt door de computer geregistreerd. Daarna worden
activiteitspatronen uitgezet als zogenaamde dubbelplots (lijn 1: dag 1+2; lijn 2: dag 2+3; lijn 3:
dag 3+4, etc). In continue duisternis leven muizen volgens het ritme van hun biologische klok
(vrijloopritme tau, in dit geval 23 uur en 45 minuten voor de controle muis). In licht-donker
cycli wordt de klok iedere keer gelijk gezet door licht. In afwezigheid van mCry1 of mCry2
eiwitten is de gemeten tau sterk af-, resp. toegenomen. Wanneer beide mCry eiwitten ontbreken,
worden muizen aritmisch (Van der Horst et al., 1999). 

normale muis
dagduur 23,8 uur

mCry1 mutant
dagduur 22,5 uur

mCry2 mutant
dagduur 24,6 uur

Circadiaan fenotype van normale en mCry mutantmuizen

mCry1/mCry2
aritmisch

12 6pm 6 12 6pm 6 12 uur

L D L D L (L = licht; D = donker; bovenste helft LD; onderste helft DD condities)
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Hoe tikt de biologische klok?

Oscillatie van mPer1 boodschapper RNA in de
SCN van normale en mCry mutantmuizen
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Figuur 2. Ritmische expressie van het
mPer1 gen in de SCN van diverse
muizen. 
Expressie van klokgenen in de SCN
kan gemeten worden met behulp van
in situ hybridisaties. Onder vrijloop
condities pieken mPer1 boodschap-
per-RNA niveaus, overeenkomstig hun
tau, eerst in mCry1-/- muizen, dan 
in controle muizen en tot slot in
mCry2-/- muizen. In muizen zonder
mCRY eiwitten komt het mPer1 gen
niet meer ritmisch tot expressie en is
het mPer1 boodschapperRNA niveau
constant hoog (Okamura et al., 1999).

tantmuizen vervolgd. In overeenstemming met de gedragsproeven bleek de transcriptie
van het mPer1 gen in de mCry1 muismutanten een te korte periodiciteit te hebben (Fi-
guur 2, mPer1 curve van mCry1 mutant die al piekt vóór de normale muis). In mCry2
muizen was die juist te langzaam (Figuur 2, curve van mCry2 muis, die later piekt dan
de normale muis), terwijl het mPer1 gen in mCry1/mCry2 dubbelmutant muizen geen
enkel regelmatig ritme vertoonde (Figuur 2, curve van mCry1/mCry2 dubbelmutant). Dit
betekent dat de biologische klok inderdaad is uitgeschakeld en dat de mCry-genen dus
wel degelijk een essentieel onderdeel vormen van de klok. Voorts bleek dat het circa-
diane uurwerk te snel tikt in muizen die het mCry1-eiwit missen en te langzaam als geen
mCry2-eiwit meer aanwezig is.
Bovengenoemde resultaten hebben een enorme stroomversnelling veroorzaakt in het on-
derzoek naar de werking van de circadiane klok. Verdere analyse van de expressiepatro-
nen van klokgenen in mCry en andere muismutanten (clock, mPer2) met geïnactiveerde
klokgenen heeft een gedetailleerd, maar zeker nog niet compleet beeld opgeleverd van het
werkingsmechanisme van de biologische klok in de muis. Gebleken is dat mCry-genen
inderdaad een centrale plaats innemen in het moleculaire mechanisme van de biologi-
sche klok: mCry-eiwitten functioneren als remmer van het Clock/bmal1 eiwitcomplex, de
drijvende factor achter mPer en mCry genexpressie.

Iedere cel zijn eigen klokje

Hoewel het klokonderzoek in zoogdieren altijd sterk is geconcentreerd op de SCN, blij-
ken in de meeste andere organen ook moleculaire klokwerkjes, opgebouwd uit clock,
bmal1, mPer en mCry genen, aanwezig te zijn. Een belangrijk verschil met de centrale
klok in de SCN is dat de perifere klokken in afwezigheid van de SCN niet door blijven
tikken, maar uitdoven en niet rechtstreeks door licht worden beïnvloed. De gedachte
wint terrein dat de perifere klokken er voor zorgen, dat in alle organen metabole en an-
dere fysiologische processen (bijvoorbeeld omzetting van glucose in glycogeen) optimaal
kunnen verlopen op het juiste moment van de dag (het deel van de dag waarop voedsel
wordt ingenomen).



Figuur 3. Mechanisme van de biologische klok.
Op basis van onderzoek naar klokgenactiviteit in de SCN van wildtype en klokmutant muizen
is het volgende model opgesteld. Het moleculaire klokwerk dat circadiane ritmen genereert
bestaat uit een positieve en negatieve feedback loop, die nauw met elkaar verweven zijn. Aan
het begin van de dag is voldoende van de Clock en Bmal1 eiwitten aangemaakt om
Clock/Bmal1 eiwitcomplexen te vormen, die de transcriptie van de klokgenen mPer, mCry
alsmede een aantal andere klok gecontroleerde genen (CCGs, die de output van de circadiane
klok verzorgen) aanschakelen. De in de kern gevormde boodschapper-RNA-moleculen worden
naar het cytoplasma getransporteerd alwaar zij worden vertaald in het respectieve eiwit. De
nieuw gesynthetiseerde mPer en mCry eiwitten komen na enige vertraging in de kern terecht,
waar de mCry-eiwitten een interactie aangaan met Clock/Bmal1. Hierdoor wordt transcriptie
van de mCry, mPer en klokgecontroleerde genen onderdrukt (negatieve feedback loop),
waardoor de aanmaak van deze eiwitten stopt. Hierdoor zullen na verloop van tijd de mCry en
mPer eiwitniveaus zakken. Tegelijkertijd schakelt het mPer2 eiwit (mogelijk geholpen door een
specifieke transcriptiefactor) de transcriptie van het Bmal1 gen aan (positieve feedback loop).
Wederom na enige vertraging stijgen de Bmal1 eiwitniveaus in de kern, waardoor transcriptie
van de mCry, mPer en klokgecontroleerde genen weer gestart kan worden en de cyclus zich
herhaalt (Shearman et al., 2000). In totaal duurt een cyclus ongeveer (circa) een dag (diem),
vandaar het circadiaan ritme. 
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Enkele jaren geleden heeft de groep van dr. Ueli Schibler (Geneve) laten zien dat in een
gekweekte rattencellijn ritmische expressie van klokgenen (mPer1) en klok-gecontroleer-
de genen tijdelijk kan worden opgewekt door de cellen kortdurend te kweken in een me-
dium met een hoge concentratie paardenserum. Recent zijn wij er in geslaagd om over
een periode van 48 tot 72 uur de expressieprofielen van alle bekende klokgenen, alsme-
de een aantal bijbehorende klokeiwitten, zichtbaar te maken in gekweekte cellen van
knaagdieren. Alle onderzochte klokgenen en -eiwitten bleken zich precies zo te gedragen
als in de SCN. Bovendien bleken gekweekte cellen van mCry muizen hetzelfde klokde-
fect te laten zien als de SCN: snelle en langzame ritmiek van klokgen oscillaties in mCry1,
respectievelijk mCry2 mutant cellijnen en volledige afwezigheid van ritmische klokgen-
expressie in cellen van de dubbelmutant muis. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
gekweekte cellen dus prima kunnen dienen als graadmeter voor het functioneren van de
biologische klok in de hersenen en dat in elke microscopisch kleine cel een minuscuul
klokje tikt, met een ritme van om en nabij de 24 uur. Deze klokjes luisteren naar de gro-
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te ‘koekoeks’klok in de SCN, terwijl de meesterklok zelf wordt bijgesteld vooral door licht
maar ook door temperatuur en sociale factoren. 

Circadiane ziekten bij de mens

We kennen allemaal in onze omgeving ochtend- en avondmensen. Het is zeer waar-
schijnlijk dat dit verschijnsel, waarbij mensen een voorkeur hebben om bepaalde dingen
juist relatief vroeg of laat op de dag te doen (inclusief opstaan en naar bed gaan), be-
paald wordt door de biologische klok. In extreme gevallen uit dit zich in ware circadia-
ne ritmestoornissen, gekenmerkt door een abnormaal slaap-waakritme, onvoldoende
functioneren gedurende de dag en psychische problemen. Voorbeelden van overerfbare
circadiane afwijkingen zijn Advanced (ASPS) en Delayed Sleep Phase Syndroom (DSPS).
Bij deze patiënten is niet zozeer de kwaliteit maar wel de timing van het slaapproces ver-
stoord. Patiënten met ASPS vallen bijvoorbeeld om zeven uur ’s avonds in slaap en wor-
den al om drie uur ’s nachts wakker, terwijl patiënten met DSPS pas op die tijd in slaap
vallen en rond het middaguur wakker worden. Onderzoek waarbij een patiënt met een
erfelijke vorm van ASPS enige tijd in een licht- en geluiddichte ruimte verbleef en totaal
verstoken was van ieder tijdsprikkel, liet zien dat het activiteitspatroon een kortere pe-
riodiciteit vertoonde dan dat van een controle persoon en dat in feite de biologische
klok dus te snel lijkt te lopen, net zoals we dat opmerkten bij muismutanten die het
mCry1 eiwit niet meer kunnen aanmaken. Recent is aangetoond dat deze patiënt een
mutatie heeft in het Per2 gen, maar andere methoden om defecten in het functioneren
van de menselijke biologische klok op moleculair niveau zichtbaar te maken zijn er niet.
Mede door het ontbreken van een eenvoudige objectieve diagnostische bepaling worden
circadiane stoornissen dan ook vaak niet of moeilijk onderkend. Eén van de doelstellin-
gen van het onderzoek is om een betrouwbare methode te ontwikkelen voor diagnostiek
van afwijkingen in de biologische klok in patiënten met circadiane afwijkingen, zodat ge-
richter naar een behandeling kan worden gewerkt. Tevens is niet uitgesloten, dat dit on-
derzoek in de toekomst kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe/betere genees-
middelen ter behandeling van circadiane afwijkingen en nadelige effecten van jetlag en
werken in ploegendienst. 

Deze bijdrage is gebaseerd op een artikel door R. Janssens, G.T.J. van der Horst en 
J.H.J. Hoeijmakers. 
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door

Prof. dr. ir. B. Brunekreef
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Inleiding

Er is in de afgelopen jaren veel te doen geweest over de gevaren van klein stof (ten on-
rechte ook wel ‘fijn’ stof genoemd) voor de gezondheid. De reden is vooral dat sinds 1
januari 2005 een EU-norm voor PM10 (stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer) wette-
lijk van kracht is. De norm is in 1999 al gepubliceerd, maar men heeft Europa-breed de
haalbaarheid van deze norm nogal onderschat – of zo u wilt het nemen van de vereis-
te maatregelen voor zich uitgeschoven. De norm kent twee vormen: een jaargemiddel-
de concentratie van 40 µg/m3 en dan nog een daggemiddelde van 50 µg/m3 dat 35 keer
per jaar mag worden overschreden. Vanwege meteorologische wetmatigheden is deze
tweede vorm strenger dan de eerste. In Nederland voldoen we meestal wel aan de eer-
ste norm, maar op een vrij groot aantal plaatsen niet aan de tweede. Het ziet er niet
naar uit dat de heersende normen zullen worden verlaagd; dat was wel de bedoeling
maar onder politieke en economische druk (o.a. van de Nederlandse overheid) zijn de
ambities beduidend afgezwakt.

Wat is ‘klein stof’?

Klein stof is een vergaarbak van allerlei stofdeeltjes van verschillende grootte en sa-
menstelling. Grofweg worden drie groottefracties onderscheiden: ‘ultrafijn’ stof met een
diameter van minder dan 100 nanometer, ‘fijn’ stof met een diameter tussen 100 nm en
2,5 µm, en ‘grof’ stof tussen 2,5 en 10 µm. PM10 is de verzamelterm voor alle drie de frac-
ties, PM2.5 voor de eerste twee. 
Figuur 1 is een weergave van deeltjesaantallen, -oppervlakte en -volume in verschillende
grootte klassen. De figuur laat zien dat de aantallen worden gedomineerd door ultra-
fijne stofdeeltjes met een diameter van minder dan 100 nm, dat de oppervlakte wordt
gedomineerd door deeltjes tussen 100 nm en 1 µm, en dat het deeltjesvolume (een maat
voor massa) vooral te vinden is in deeltjes tussen 100 nm en 1 µm, maar ook in deel-
tjes groter dan ca. 3 µm. Naarmate deeltjes groter worden kunnen zij vanwege de zwaar-
tekracht niet lang in de lucht verblijven. Deeltjes groter dan 100 µm zijn dan ook zeld-
zaam in de lucht. 
Figuur 2 geeft aan met welke efficiëntie deeltjes van verschillende groottes in de alveo-
laire en tracheobronchiale delen van de luchtwegen worden gedeponeerd.
In de tijd zijn de drie fracties (ultrafijn, fijn en grof) slecht gecorreleerd, zodat ze af-
zonderlijk kunnen (en moeten) worden bestudeerd. 
Van ‘ultrafijn’ stof weten we nog niet veel af, behalve dat het in enorme aantallen door
vooral het verkeer wordt uitgestoten. Nabij drukke wegen komen concentraties voor van
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honderdduizenden deeltjes per cm3 (1), waarmee overigens maar heel weinig massa is
gemoeid, misschien enkele microgrammen per m3. De aantallen zijn echter wel zo as-
tronomisch groot dat er al gauw zo’n duizend per dag in elk van uw longblaasjes kun-
nen worden gedeponeerd; experimenteel onderzoek laat zien dat bijvoorbeeld macro-
fagen maar moeilijk met deze deeltjes overweg kunnen (2). 
‘Fijn’ stof ontstaat deels in de atmosfeer uit verbrandingsproducten zoals zwaveloxiden en
stikstofoxiden, deels wordt het door bronnen zoals verkeer en industrie uitgestoten. Het
dringt tot diep in de longen door en heeft volgens grote aantallen epidemiologische stu-
dies een grote schadelijkheid, mogelijk leidend tot verkorting van de levensduurverwach-
ting met negen maanden gemiddeld over Europa (http://www.iiasa.ac.at/rains/CAFE_fi-
les/Cafe-Lot1_FINAL(Oct).pdf).
‘Grof’ stof tenslotte komt vooral bij mechanische processen vrij, zoals wind en bouw-
activiteit. Afhankelijk van het proces is de samenstelling meestal heel anders dan die

Fijn stof

Fig. 1. Klein stof: weergave van deeltjesaantallen, -oppervlakte en -volume in verschillende
grootteklassen.
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van ‘fijn’ stof, met een groter aandeel aardkorstmateriaal. Er is nog betrekkelijk weinig
onderzoek gedaan naar de afzonderlijke effecten van ‘grof’ stof, maar onschadelijk is het
zeker niet (3). 
Vanwege het niet voldoen aan de EU-normen wordt druk getracht ‘natuurlijke’ compo-
nenten in het stof, zoals zout en silicaten, als onschadelijk te bestempelen. Dit gebeurt
vooral omdat de EU-normstelling een juridische achterdeur heeft, die het mogelijk
maakt ‘natuurlijk’ klein stof van de gemeten totaalconcentraties af te trekken, voordat
wordt beoordeeld of men aan de norm voldoet (http://europa.eu.int/comm/environ-
ment/air/cafe/pdf/strat_com_en.pdf; http://europa.eu.int/comm/environment/air/
cafe/pdf/cafe_dir_en.pdf). Met een nuchtere beoordeling van de gezondheidsweten-
schappelijke feiten heeft dit allemaal bar weinig van doen. 

Fijn stof

Fig. 2. Efficiëntie waarmee deeltjes van verschillende groottes worden gedeponeerd in de
alveolaire (A) en tracheobronchiale (TB) delen van de luchtwegen (a: ademhaling door de neus;
b: ademhaling door de mond; WK: arbeider, lichte inspanning; YA: jong volwassene, in rust).
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Bronnen van fijn stof

Een belangrijke bron van luchtverontreiniging door fijn stof is de automobiel. In ons
onderzoek naar effecten van verkeersgerelateerde luchtverontreiniging combineren wij
een reeks van benaderingen om het probleem in kaart te brengen. Zo maken we gebruik
van het feit dat sommige mensen langs drukke wegen wonen en andere niet. Wij klim-
men bij u op het balkon en doen daar onze metingen. Omdat we natuurlijk niet over-
al kunnen meten, gebruiken we onze meetresultaten om modellen te bouwen waarmee
we de blootstelling kunnen voorspellen op plekken waar we niet hebben kunnen me-
ten. Daarbij gebruiken we zogenaamde geografische informatiesystemen, dat zijn grote
databanken waarin gegevens over ons wegennet, verkeersdrukte, bevolkingsdichtheid,
enz. zijn opgenomen. De modellen die we bouwen blijken een hele goede voorspel-
lende waarde te hebben en ik verwacht dat de samenwerking met de aardrijkskundigen
in ons vak nog een hoge vlucht zal nemen (4).
Is uw blootstelling eenmaal voorspeld of gemeten, dan is de volgende stap het bekijken
van uw gezondheid. Ook dat kan weer op allerlei manieren. In ons onderzoek bij
schoolkinderen maken wij bijvoorbeeld gebruik van longfunctietesten. In ons onder-
zoek bij peuters en kleuters nemen we een buisje bloed af om te kijken naar allergie.
Samen met de Universiteit Maastricht, TNO en het RIVM kijken we naar vroegtijdig
overlijden in een grote groep Nederlanders die al sinds 1986 wordt gevolgd. Uit het ge-
heel van deze studies komt langzamerhand het beeld naar voren dat, ondanks alle ge-
nomen maatregelen, luchtverontreiniging van het verkeer nog steeds verantwoordelijk is
voor een reeks van ernstige effecten op de gezondheid (5, 6). 
Wij vermoeden dat kleine stofdeeltjes die door het verkeer worden geproduceerd hier-
bij een hoofdrol spelen. In de krant leest u over ‘fijn stof’, maar we bedoelen eigenlijk
‘klein stof’, want het is in feite heel erg ‘onfijn stof’. De kleinste stofdeeltjes noemen we
ultrafijn stof of ook wel nanopartikels. Deze worden in onwaarschijnlijk grote hoeveel-
heden door vooral dieselmotoren uitgestoten. Zoals vermeld kan nabij drukke wegen de
concentratie oplopen tot wel een miljoen maal een miljoen deeltjes per m3. Woont u
aan zo’n weg, dan komen er ook al snel een miljoen maal een miljoen van die deeltjes
in uw longen terecht met alle mogelijke gevolgen van dien (2). 

Rekeningen presenteren

We kunnen u tegenwoordig heel mooi voorrekenen hoe het milieu onze gezondheid
beïnvloedt, niet alleen maar negatief, maar soms ook positief. Dat is allemaal prachtig,
maar de milieu-epidemiologie is een toegepaste wetenschap en het wordt steeds be-
langrijker ons bezig te houden met de vraag HOE de rekening wordt gepresenteerd. De
gemiddelde epidemioloog is al heel tevreden als hij of zij met redelijke zekerheid een
causaal verband tussen een of andere externe factor en ziekte of sterfte heeft vastgesteld.
Maar de beleidsmaker wil weten om hoeveel mensen het gaat en vooral wat er aan ge-
daan kan worden. Buurtbewoners willen daarnaast weten wie zijn schuld het is en wat
er gebeurt met de prijs van hun huis. De pers tenslotte wil pakkende koppen, soundbi-
tes van 20 seconden en mannen die honden bijten. Als onderzoekers weten we lang niet
altijd goed om te gaan met dergelijke vragen. 
Toch is er wel vooruitgang. We zijn bijvoorbeeld veel beter in staat om risico’s met el-
kaar te vergelijken. Tot voor kort lukte het ons niet goed om, ik noem maar wat, drugs-
gebruik en vies drinkwater af te wegen tegen verkeersongevallen. Maar er is sinds kort
een gemeenschappelijke valuta, zeg maar een soort gezondheidseuro, die het ons mo-
gelijk maakt appels en peren te vergelijken. Ik doel daarmee op de ‘gezonde levens-
duurverwachting’. 
Mede als gevolg van allerlei dramatische milieuverbeteringen, leven wij tegenwoordig
een stuk langer dan vroeger. In honderd jaar tijd is onze levensduurverwachting, zoals
dat heet, zo ongeveer verdubbeld: 75 jaar voor mannen, 80 voor vrouwen. Die levens-
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duurverwachting is een van de belangrijkste cijfers op het rapport van de nationale
volksgezondheid. Maar er is meer. We willen niet alleen oud worden, maar we willen
ook prettig oud worden, en dus hebben we de ‘gezonde levensduurverwachting’ uitge-
vonden, dat is het aantal jaren dat we zonder gebrek of klachten te gaan hebben. We
schatten dat de gezonde levensduurverwachting voor mannen en vrouwen op dit mo-
ment ongeveer gelijk is, namelijk 60 jaar (7). Er is dus nog veel winst te behalen, want
de laatste 15 tot 20 jaren van ons leven worden kennelijk met een zekere en toene-
mende mate van ongemakken doorgebracht. Op basis van epidemiologisch onderzoek
is intussen voor allerlei kwalen en risico’s berekend hoeveel van die gezonde levens-
duurverwachting daardoor verdwijnt. En dat is veel belangrijker dan het absolute aan-
tal sterfgevallen dat aan de een of andere oorzaak kan worden toegeschreven. Immers,
iemand die op zijn 20e aan een verkeersongeval overlijdt, zou nog zo’n 60 jaar voor de
boeg hebben. Maar een hoogbejaarde die in het verzorgingstehuis tegen een besmette
bavarois aanloopt, had misschien nog maar een jaar te gaan en draagt daarom bedui-
dend minder van die gezondheidseuro’s bij. Dit is op zich een helder concept, maar
het valt niet altijd mee om het uit te leggen. In het geval van luchtverontreiniging door
fijn stof wordt, zoals gezegd, geschat dat de huidige concentraties waaraan wij in ons
land zijn blootgesteld, samenhangen met een verlies aan levensduurverwachting van
ruim een jaar. In vergelijking met allerlei andere externe risico’s waaraan wij worden
blootgesteld is dat vrij veel.

Normstelling voor fijn stof

Een ‘norm’ is een afspraak is tussen mensen om zich ergens aan te houden. Dat geldt
ook voor milieunormen. De hoogte van de norm wordt niet alleen bepaald door het ri-
sico voor de gezondheid, maar ook door economische en politieke overwegingen. Een
milieunorm kan heel veilig zijn, zodat een beetje overschrijding in feite geen gevaar op-
levert. Maar hij kan ook onveilig zijn, zodat er zelfs nog gevaar dreigt als de norm niet
wordt overschreden. Dit laatste is het geval met onze huidige normen voor luchtver-
ontreiniging door fijn stof. Deze normen zijn gebaseerd op grootschalig Amerikaans on-
derzoek en de normen die we nu in Europa hanteren zijn minder streng dan die in
Amerika. Dat is niet omdat ons stof minder schadelijk is, of omdat wij er beter tegen
kunnen. Het is gewoon een kwestie van achterlopen in vooral het Europese beleid, dat
met een vertraging van ongeveer tien jaar de Amerikaanse ontwikkelingen op dit gebied
volgt. 
De Californische norm voor klein stof (PM2.5) ligt al bijna twee maal lager dan de voor-
gestelde Europese norm. En zelfs deze lage norm lijkt nog geen absolute veiligheid te
garanderen (8), om welke reden de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) in 2006
aanbeval een jaargemiddelde advieswaarde van 10 µg/m3 vast te stellen. De huidige dis-
cussie over het al dan niet halen van de normen leidt in feite de aandacht af van de
noodzaak om die normen nog verder aan te scherpen. Dat we in ons land nu ook nog
eens willen gaan achterlopen op het Europese beleid dat achterloopt bij het Ameri-
kaanse beleid dat achterloopt bij het Californische beleid dat achterloopt op de meest
recente aanbevelingen van de WHO, laat zien hoe je als ooit zelfbenoemd gidsland op
milieugebied de weg ernstig kwijt kunt raken. 

Hoe nu verder met klein stof?

De Europese normstelling beweegt zich in de richting van het normeren van PM2.5
naast PM10, om zodoende de nadruk meer te kunnen leggen op stof dat direct of in-
direct van verbrandingsprocessen afkomstig is. Ondanks 15 jaar omvangrijk en naarstig
speurwerk is het tot nu toe niet gelukt overtuigend aan te tonen welke fysische, chemi-
sche en/of biologisch eigenschappen van klein stof primair verantwoordelijk zijn voor
de waargenomen associaties met sterfte en morbiditeit. Zelfs als een of meer verant-
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woordelijke eigenschappen zouden worden vastgesteld is het nog onwaarschijnlijk dat
deze zullen worden vertaald in normstelling in de zin van toegestane concentraties in
de buitenlucht. Het zal veeleer zo zijn dat dergelijke inzichten worden gebruikt voor
specifiek bronbeleid, gericht op het aanpakken van die bronnen die het meest tot de
schadelijkheid van het luchtverontreinigingmengsel bijdragen. Een complicatie is ook
nog dat de huidige stand van de wetenschap het niet mogelijk maakt een grenswaarde
te definiëren, waaronder geen schadelijke effecten optreden. Zoals vermeld voldoet ons
land aan de jaargemiddelde Europese PM10-norm. Dat laat echter onverlet dat, volgens
schattingen van het IIASA, als gevolg van blootstelling aan klein stof in ons land een
niet onaanzienlijke reductie van de levensduurverwachting optreedt. De jongste voor-
stellen van de EU introduceren daarom voor het eerst een zogenaamde ‘gap closure’
benadering, inhoudend dat de lidstaten worden opgeroepen de PM2.5-concentratie ge-
leidelijk te reduceren, ténzij al een zeer lage jaargemiddelde waarde van 7 µg/m3 is be-
reikt. Gezondheidswinst is vooral te verwachten wanneer de bronnen van de meest
schadelijke componenten van klein stof selectief worden aangepakt.
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Het toneel

Nederland is de best tegen overstromingen beveiligde delta ter wereld. De Zuiderzee-
werken en de Deltawerken hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd; ze ver-
kleinden de overstromingskans enorm. Beide grote werken konden worden uitgevoerd
doordat desastreuze overstromingen het maatschappelijk momentum versterkten. De
overstromingen door de Zuiderzee van januari 1916 gaven een flinke zet tot het aan-
leggen van de Afsluitdijk, samen met de eis van ir. Lely dat hij alleen minister van Wa-
terstaat wilde worden als hij een Afsluitdijk mocht aanleggen. De ramp van 1953 (figuur
1) gaf de doorslag tot het uitvoeren van de Deltawerken. Ook daarvoor lagen al lang
plannen klaar en waterstaatsingenieurs hadden al vaak gewaarschuwd dat in dit deel
van het land de overstromingskans groot was. De toenmalige politici hadden echter an-
dere prioriteiten en dachten dat het wel los zou lopen. De ramp kostte 1835 mensen
het leven. Na de ramp werd een commissie ingesteld, die adviseerde tot de Deltawer-
ken, en tevens aanbevelingen formuleerde over het beschermingsniveau in het licht van
de toenmalige bevolkingsomvang en economische waarde.
In deze goed beveiligde delta wordt inmiddels door steeds meer miljoenen mensen ge-
woond en steeds meer geld verdiend en geïnvesteerd, met als gevolg dat de kwetsbaar-
heid toeneemt. De veiligheidsnormen zijn echter sedert 1960 dezelfde gebleven; die be-
rusten nog op het advies van de Deltacommissie. Intussen verandert het klimaat, stijgt
de zeespiegel en daalt het land op veel plaatsen. Dat leidt tot een toenemende bedrei-
ging. De combinatie van toenemende bedreiging en toenemende kwetsbaarheid kan als
toenemend overstromingsrisico worden begroot.
Het huidige beleid inzake waterveiligheid is vastgelegd in de Wet op de Waterkering.
Kern van deze wet zijn dijkringen – die de plaats van de hoofdwaterkering markeren –
en normen voor overschrijding van maatgevende omstandigheden voor deze dijkrin-
gen (Figuur 2). De veiligheidsnorm per dijkringgebied varieert van 1/10.000 tot
1/1.250 per jaar (of 1/250 per jaar wanneer de Maaskaden worden meegerekend). De
maatgevende omstandigheden worden iedere 5 jaar geëvalueerd en de waterkeringen
worden iedere 5 jaar aan de nieuwste maatgevende omstandigheden getoetst. De wa-
terkeringen worden geacht deze maatgevende omstandigheden te kunnen weerstaan en
zijn dus hoger. Dat betekent dat deze veiligheidsnorm in termen van kans niet de kans
op een overstroming is (verg. TAW, 2000). Die is meestal kleiner (de Deltacommissie ba-
seerde de 1/10.000 norm voor de Randstad op berekende ‘optimale’ overstromingskans
van 1/125.000).
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Dit beleid ondervindt sinds enige
jaren de nodige kritiek. Zo wordt
wel gesteld dat de normen achter-
haald zijn (o.a. Adviescommissie
Water, 2006), dat economische op-
timalisatie meer differentiatie van
normen zou moeten opleveren
(Eijgenraam, 2006), dat de dijkrin-
gen teveel een keurslijf vormen
(Vis et al., 2001; 2003), dat com-
partimentering van enkele gevaar-
lijk grote dijkringen overwogen
zou moeten worden (Vis et al.,
2001; Ten Brinke & Bannink, 2004;
RBSO, 2005, Klijn, 2006) en dat
beleid gevoerd zou moeten wor-
den om de toename van de kwets-
baarheid te remmen of te stoppen
(Hooijer et al., 2002; 2004).

Over dit stuk

In een samenwerking met het Mi-
lieu- en Natuurplanbureau zijn we
(Klijn et al., 2007) aflopen jaar na-
gegaan hoe het overstromingsrisi-
co zich heeft ontwikkeld sinds
1950 en hoe het zich verder ont-
wikkelt bij ongewijzigd beleid. Ook
is gekwantificeerd wat de conse-
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Fig. 1. Het overstroomde gebied in februari 1953.

Fig. 2. Veiligheidsnormen (ten aanzien van overschrij-
dingskansen van maatgevende omstandigheden) per
dijkring.
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quenties zijn van enkele strategische beleidsalternatieven: welke maatregelen zijn mo-
gelijk en wat zijn de consequenties? De ontwikkeling van de overstromingsrisico’s is
gekwantificeerd voor de periode tot 2040. Aan dit onderzoek, dat is uitgevoerd in de
context van de 2e Duurzaamheidsverkenning met de titel Nederland Later, ontleen ik
hier het meeste materiaal. Methodisch is bij enkele internationale onderzoeksprojec-
ten aangesloten (IRMA-SPONGE en FLOODsite) en qua aanpak bij de intenties van
de EU-Hoogwaterrichtlijn, aan de totstandkoming waarvan Nederland sterk heeft bij-
gedragen.

Overstromingsrisico: enige begrippen toegelicht

Het begrip risico duidt in het algemeen op de kans op iets negatiefs. We spreken im-
mers niet van het risico de lotto te winnen. Het gaat in dit geval dus om de kans op ne-
gatieve consequenties van overstromingen. Die bestaan uit schade aan personen, have
en goed. Schade aan personen kan variëren van psychische schade, via gezondheids-
schade tot overlijden. In de praktijk wordt in Nederland vrijwel alleen aandacht besteed
aan die laatste: de kans op overlijden.
Rond slachtoffers wordt er onderscheid gemaakt in individueel (ook wel: plaatsgebon-
den) risico op overlijden en in groepsrisico. Het individueel risico is de kans dat een
individu door een overstroming door een dijkdoorbraak om het leven komt. Die kans
is door VROM (1989) al eens begroot (zie tabel 1) en als maatstaf gebruikt voor norm-
stelling. Maar de overheid is niet zo geïnteresseerd in het individuele risico. Ten eerste
verschilt dat per plek (men zit beter op de Veluwe dan op Rottumerplaat) en ten twee-
de zijn het vooral de grote aantallen slachtoffers per gebeurtenis die overstromingen zo
ingrijpend maken en overheidsbemoeienis gewenst. Daarom is het groepsrisico een re-
levantere maatstaf.

Tabel 1: Individueel risico op overlijden door verschillende oorzaken (VROM, 1989)

Activiteit/ gebeurtenis kans op overlijden per jaar (= indiv. risico)

sigaretten roken 5* 10-3 1 op 200
motorrijden 1* 10-3 1 op 1.000
bromfietsen 2* 10-4 1 op 5.000
autorijden 1,75* 10-4 1 op 5.700
fietsen 3,85* 10-5 1 op 26.000
voetgangers 1,85* 10-5 1 op 54.000
vliegen 1,2* 10-6 1 op 814.000
getroffen door bliksem 5* 10-7 1 op 2.000.000
bijensteek 2* 10-7 1 op 5.5000.000
dijkdoorbraak 1* 10-7 1 op 10.000.000

Het groepsrisico is de kans op een gebeurtenis (overstromingsscenario genoemd) met
het bijbehorende aantal slachtoffers. Dat groepsrisico kan worden uitgedrukt als Poten-
tial Loss of Life (PLL), hetgeen simpelweg neerkomt op het gemiddeld aantal slacht-
offers per jaar. Dat wordt berekend door de kans op de gebeurtenis te vermenigvuldi-
gen met het gevolg. En dat eventueel voor alle mogelijke gebeurtenissen op te tellen om
een waarde voor geheel het land te krijgen. Maar er kan ook een frequentie-magnitu-
degrafiek worden opgesteld voor alle mogelijke gebeurtenissen of een zogeheten FN-
curve (kans op overschrijding van een bepaald aantal slachtoffers).
Voor het schaderisico geldt een zelfde definitie als voor het slachtoffer-groepsrisico met
als resultaat een gemiddelde jaarlijkse schade. Dat brengt ons bij de algemene formule
waarmee overstromingsrisico’s worden begroot (verg. FLOODsite, 2005):

Risico = kans x gevolg 
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Aan wie deze ‘formule’ wiskundig kloppend wil maken, wordt een integraalteken aan-
bevolen. Daarmee worden alle mogelijke gebeurtenissen verrekend (overloop en over-
slag, piping, kleine en grote bressen in de dijk, falende stormvloedkeringen, bezwijken-
de sluisdeuren etc. op alle mogelijke plekken met de bijbehorende gevolgen, die ook
nog eens kunnen variëren naar gelang de waarschuwingstijd vooraf en het daarmee sa-
menhangende succes van evacuatie, etc. ). De complexiteit van die benadering verklaart
deels dat daaraan in het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK; Ministerie V&W,
2005) intussen al haast een decennium wordt gerekend.

Op de uitkomsten willen niet alle beleidsmakers (en niet alleen beleidsmakers) blijven
wachten en daarom hebben we (Klijn et al., 2007) geprobeerd een eerste indruk te krij-
gen van de slachtofferrisico’s en schaderisico’s van overstromingen vanuit zee, rivieren en
grote meren (de ‘Rijkswateren’) voor geheel Nederland. Daarvoor zijn consistente schat-
tingen nodig van:• overstromingskans• gevolgen in termen van aantallen slachtoffers • gevolgen in termen van economische schade.
Als ruimtelijke eenheid is uitgegaan van dijkringen. Als invoer zijn gegevens en projec-
ties van het landgebruik in 2005, 2010, 2020 en 2040 gebruikt, die zijn vervaardigd door
het Milieu en Natuurplanbureau (MNP, 2007) uitgaande van scenario’s voor bevol-
kingsgroei en economische groei van (o.a.) het Centraal Planbureau.

Overstromingskans is onzeker

We spreken van een overstromingskans als het gaat om de kans op een echte overstro-
ming (met bijbehorende forse consequenties) als gevolg van een bres in een waterke-
ring (ontstaan door bijvoorbeeld overloop of doordat een kunstwerk het begeeft) en/of
als er over een grote lengte zulke grote hoeveelheden water over een kering lopen dat
de instroom niet kan worden gestopt met noodmaatregelen (bijvoorbeeld met zand-
zakken) – kortom, als er sprake is van een onbeheerste overstroming (Klijn et al., 2004).
We willen de overstromingskans weten per dijkringgebied.
Nu wordt in Nederland in de normstelling en bij het ontwerpen van waterkeringen ge-
werkt met het begrip overschrijdingskans en niet met overstromingskans. Een over-
schrijdingskans is de kans dat een combinatie van waterstand, golfhoogte (en golfperio-
de) op een bepaalde plaats wordt overschreden. Deze maat geldt voor een specifieke
plek – vaak een dijkvak of een duinvak – en is vooral bepalend voor het ontwerp (dijk-
hoogte, talud, of het benodigde volume van een duinmassief) van een waterkering. Het
begrip is dus hoofdzakelijk van toepassing op de belasting van de waterkering. Daar-
naast kennen we nog het begrip faalkans, dat wordt gebruikt voor bestaande waterke-
ringen (met inbegrip van duinen of kunstwerken: stormvloedkeringen, keersluizen, e.d.).
De faalkans wordt vaak bepaald met probabilistische berekeningen die aangeven hoe
groot de kans is dat waterkeringen ‘falen’, hetgeen wil zeggen dat ze niet doen waarvoor
ze ontworpen zijn; zo kunnen ze bijvoorbeeld niet sluiten als dat eigenlijk zou moeten
(Maeslandtkering), of er kan meer water overheen slaan dan volgens de norm is toege-
staan. Falen hoeft echter niet te betekenen dat de situatie onbeheersbaar wordt. Het be-
grip faalkans is dus van toepassing op de waterkering bij een gegeven belasting. 
Het zal duidelijk zijn dat overstromingskansen van een dijkring nog niet zo eenvoudig
uit overschrijdingskansen en/of faalkansen vallen af te leiden. En dat de uitkomst per
definitie behoorlijk onzeker is. Zo kan een waterkering falen bij lagere dan maatgeven-
de omstandigheden (bijvoorbeeld door ‘piping’: onderloopsheid) of nog stevig blijven
staan als het water er allang overheen loopt (door zogenaamde ‘reststerkte’). Dat ver-
klaart bijvoorbeeld dat in het VNK-project faalkansen worden berekend die groter zijn
dan de overschrijdingskansen, omdat daar (door de Bayesiaanse statistici) alle onzeker-
heden over de opbouw en onderbouw van de dijk worden ‘uitgeïntegreerd’. En het ver-

Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland



Diligentia 47

klaart ook de zeer uiteenlopende berekeningsresultaten van Alkyon (2006; tabel 4.1 op
blz. 24) waarbij een andere aanname over het toelaatbare overslagdebiet (‘Begeeft de dijk
het nu bij een overslaghoeveelheid van 1 l/m/s, bij 5 l/m/s of pas bij 50 l/m/s?’) de kans op
falen van bijvoorbeeld dijkring 47 deed dalen van 1/3.300 → 1/15.152 → 1/288.758).
We (Klijn et al., 2007) zijn dan ook niet verder gegaan dan een ‘best guestimate’ met
fors afwijkende boven- en ondergrensschattingen.

Blootstelling is allesbepalend voor kwantificering van de gevolgen

Als we eenmaal een overstroming hebben is het verloop daarvan allesbepalend voor de
gevolgen. Waar komt het water, hoe snel komt het daar, hoe diep wordt het, hoe snel
wordt het diep? Dat wordt gesimuleerd met behulp van hydraulische modellen Wij ge-
bruiken meestal onze eigen modellen, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de TU
Delft. Daarvan noem ik het 2-dimensionale Delft-FLS of SOBEK 1D-2D, waarin de wa-
tergangen afzonderlijk zijn opgenomen; langs die watergangen stroomt het water vaak
preferent en veel sneller het gebied in. Maar er zijn wereldwijd veel vergelijkbare mo-
dellen beschikbaar.

Het feitelijke overstromingsverloop is afhankelijk van de eigenschappen van het gebied:
de hoogteligging en het reliëf, de aanwezigheid van obstakels, de hydraulische ruwheid
van de ondergrond, etc. Dat vereist dat van alle dijkringgebieden in Nederland goede
schematisaties worden gemaakt. Deels gebeurt dat door de provincies, deels door wa-
terschappen, adviesbureaus (o.a. HKV) en anderen. Rijkswaterstaat heeft daartoe het zo-
genaamde HoogwaterInformatieSysteem (HIS) beschikbaar gesteld, waarin Delft-FLS is
opgenomen. Inmiddels beschikken we daardoor over een flink aantal overstromingssi-
mulaties.
Nu is het overstromingsverloop ook nog afhankelijk van de buitenwaterstand (op zee of
rivier) en het verloop daarin (storm flauwt, getij) en van de bres in de waterkering: mo-
ment van ontstaan, groei, eindbreedte en diepte (als er een wiel ontstaat soms 30 m
diep). Daarover worden gewoonlijk aannames gedaan die zeer bepalend kunnen zijn
voor het resultaat. Daardoor zijn niet alle simulaties zomaar met elkaar te vergelijken;
ze zijn zelfs niet allemaal bruikbaar.
Wij hebben er zoveel bekeken als we maar te pakken konden krijgen en daar ‘met ver-
stand’ naar gekeken. Vervolgens hebben we er de schattingen van schade en slachtoffers
op gebaseerd.

De overstromingssimulaties zijn buitengewoon leerzaam. Zo blijkt het, tegen veler in-
tuïtie in, zo goed als onmogelijk de hele Randstad onder water te laten lopen; de die-
pe Haarlemmermeerpolder blijkt bijvoorbeeld redelijk beschermd te worden door de
kades langs de ringvaart en ook verder ligt het daar vol obstakels. Daartegenover staat
dat door rivieren omsloten laagveenpolders zoals de Krimpenerwaard en Alblasser-
waard heel snel geheel onder gaan; geen wonder, want zo is ook de Biesbosch ontstaan
uit de Groote Waard. En ook blijkt uit simulaties dat er wel eens een domino-effect op-
treedt als een hellende dijkring aan de benedenstroomse zijde weer leegloopt in een
naburige dijkring.

Kwantificering gevolgen

De schades en slachtofferaantallen worden berekend op basis van daarvoor relevante
overstromingskenmerken, zoals maximale waterdiepte (figuur 3), stijgsnelheid, stroom-
snelheid met behulp van de Schade- en SlachtofferModule van het HoogwaterInfor-
matieSysteem (HIS-SSM; Jonkman, 2004, 2005; Kok et al., 2005). Daarin zijn schade-
curves opgenomen die de relatie tussen de relevante factoren, bijv. waterdiepte, en de
fractie van de maximale schade (total loss) per landgebruikfunctie en of object weerge-
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ven. Als ook de maximale schade per object bekend is, kan zo de totale schade worden
berekend. Dit vergt dus een zeer omvangrijk geografisch gegevensbestand van landge-
bruik, objecten en hun respectieve waarde.
Eén voordeel: deze objecten lopen niet weg, in tegenstelling tot de inwoners (die ove-
rigens wel hun auto vaak meenemen en volladen). Daardoor is het schatten van aan-
tallen slachtoffers lastiger, want dat aantal is één op één afhankelijk van het succes van
waarschuwing en evacuatie. In het rivierengebied kan men een hoogwater gewoonlijk
enkele dagen van tevoren aan zien komen, waardoor evacuatie goed mogelijk is. Dat ligt
heel anders aan de kust, want een stormvloed komt veel plotser en vaak stormt het dan
al zo hard dat verkeer onmogelijk is geworden. Ook kan niemand meer op de dijk ko-
men zonder gevaar voor eigen leven. Maar omdat dit een onzekere factor is, moet ook
bij deze schattingen een forse onzekerheid in acht worden genomen.

Risico als kans x gevolg: ontwikkeling in de nabije toekomst

Schaderisico
De potentiële schade van overstromingen sinds 1950 is met een factor 6 tot 13 toege-
nomen (afhankelijk van hoe dit is berekend), maar de kans op een overstroming is over
het algemeen 10-100 maal kleiner geworden. Voor het land als geheel betekent dit dat
het schaderisico is afgenomen. Op het moment is het totale schaderisico begroot op
ongeveer 140 miljoen e/jaar. De verschillen tussen dijkringen zijn echter groot en een
enkele overstroming van Betuwe of Zuid-Holland kan een schade van ca. 20 miljard
euro betekenen.
De kansen op overstroming nemen tot 2020 nog sterk af door uitvoering van reeds ge-
nomen beleidsbesluiten, waaronder Ruimte voor Rivieren, het op orde brengen van dij-
ken die bij de laatste toetsing onvoldoende zijn bevonden, en het aanpakken van de
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Fig. 3. Maximale waterdiepte door een overstroming van de naar het westen hellende Betuwe
via een bres bij Bemmel (oostelijk van Nijmegen), afgeleid uit een 2-dimensionale
overstromingssimulatie.
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zwakke schakels aan de kust (o.a. Noordwijk, Ter Heijde). Het effect hiervan is zo groot
dat de toename van de kwetsbaarheid door economische groei in dezelfde periode
meer dan teniet wordt gedaan.
Tussen 2020 en 2040 neemt de kwetsbaarheid door de doorgaande economische groei
echter nog voortdurend toe, terwijl de overstromingskansen bij ongewijzigd beleid dan
gelijk blijven; de schaderisico’s lopen dan weer langzaam op tot ongeveer het huidig ni-
veau met ‘achterstallig onderhoud’ (figuur 4). Daarbij moet worden vermeld dat onge-
wijzigd beleid betekent dat het beschermingsniveau wordt gehandhaafd, ook bij stij-
gende zeespiegel en hogere rivierafvoeren. Dat is wettelijk vastgelegd en wordt iedere
vijf jaar getoetst en aangepast aan nieuwe inzichten: adaptatie in de praktijk.

We zien bij een aantal dijkringen in het rivierengebied dat de bijdrage aan het totale
schaderisico in Nederland al hoog is en verder oploopt door de vele bouwactiviteiten
langs de A15 en Betuwelijn (Betuwe, Alblasserwaard, etc.). Andere sterke stijgers in
kwetsbaarheid, als gevolg van hun bovengemiddelde groei, zijn Flevoland (Almere),
Zuid-Holland, Hoekse Waard, Voorne-Putten en het Eiland van Dordrecht.

Slachtofferrisico
Figuur 5 geeft het slachtofferrisico per dijkring als resultante van de geschatte kansen
en het verwachte aantal slachtoffers, nu en in de toekomst. Uit de kaart voor de huidi-
ge situatie blijkt dat het slachtofferrisico in de meeste dijkringen kleiner is dan gemid-
deld 0,01 slachtoffer per jaar. Enkele dijkringen langs de rivieren (Lopiker- en Krimpe-
nerwaard, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Voorne-Putten, Land van Maas en Waal,
en Betuwe, Tieler en Culemborgerwaarden) springen er in ongunstige zin uit. In die
dijkringen komt het slachtofferrisico uit op gemiddeld meer dan 0,1 slachtoffer per jaar.
Dat is in de meeste gevallen te wijten aan de momenteel relatief grote overstromings-
kans. Die zal dalen als de maatregelen uit Ruimte voor Rivieren zijn uitgevoerd (voor-
zien voor 2015). Omdat de bevolkingsgroei veel geringer is dan de economische groei
is de toename van het slachtofferrisico tussen 2020 en 2040 ook kleiner. Wel zien we
ook hier grote verschillen tussen gebieden.
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Fig. 4. Schaderisico per dijkring 2005 en 2040.
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Wat kunnen we doen: strategische beleidsalternatieven?

De eerste vraag is natuurlijk: is het overstromingsrisico acceptabel, nu en in de toe-
komst of niet? Dat is een maatschappelijke vraag, geen wetenschappelijke, maar de ana-
lyse hierboven kan wel helpen bij het beantwoorden daarvan. Zoals ook een verkenning
van beleidsalternatieven kan helpen keuzes te maken.
Gegeven de definitie van risico als kans maal gevolg, kan in ieder geval aan twee knop-
pen worden gedraaid: de kansenknop (waterkeren) en de gevolgenknop (ruimtelijke or-
dening en evacuatieplanning). Gezien de belangrijkheid van blootstelling kan misschien
ook nog aan een derde knop worden gedraaid: het verkleinen van de blootstelling zon-
der het water volledig te keren.
De ontwikkeling van overstromingsrisico’s tot circa 2010-2020 ligt grotendeels vast, als
gevolg van de tijd die nodig is om te komen van planvoorbereiding, via planvaststelling
tot uitvoering. Dit geldt zowel voor de ontwikkeling van het ruimtegebruik (waar Vinex-
locaties nu snel groeien en ook andere uitbreidingen van wonen en werken al goed-
deels vastliggen), als voor het waterbeheer, waar Ruimte voor Rivieren uitvoering vergt
tot 2015 en de afgesproken versterking van zwakke dijken en zwakke plekken in de kust
ook een aantal jaren kost. Voor de periode daarna valt er iets te kiezen. 

Voor de studie Nederland Later (MNP, 2007) zijn (onder meer) de volgende strategi-
sche alternatieven verkend (Klijn et al., 2007):• (Extra) Beschermen met hogere normen en hogere dijken waar economisch verant-

woord.• Ruimte voor water/Leven met water: compartimentering van grote dijkringen en over-
stroombare dijkvakken om de blootstelling te verkleinen, en ruimtelijke ordening af-
gestemd op overstromingsfrequentie en blootstelling (adaptatie door elders en anders
bouwen).• (Voorzichtig) Terugtrekken: waterkeren volgens de wet, maar alle nieuwbouw op ho-
gere gronden.• Volledig terugtrekken: als vorige, maar dijken alleen onderhouden, niet meer verhogen.
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Fig. 5. Slachtofferrisico per dijkring in 2005 en 2040.
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De schaderisico’s voor deze beleidsalternatieven in vergelijking met huidig en ‘Trend’ zijn
weergegeven in Figuur 6. Bij extra beschermen nemen ze af doordat de overstromings-
kans van dijkringen met een verhoudingsgewijs groot risico is verkleind, omdat voor die
dijkringen de normen economisch verantwoord kunnen worden verscherpt.
In Leven met water nemen ze voor Nederland als geheel af door de compartimentering
en de geringere waterdiepten en kleinere overstroomde arealen. De schades zijn over het
algemeen lager, maar treden vaker op. In sommige dijkringen neemt het risico dan ook
toe door de grotere kans op overstroming via de overstroombare dijkvakken, in andere af
door de geïntroduceerde systeemwerking (kleinere kansen benedenstrooms). Onzeker-
heidsbanden zijn in deze figuren niet weergegeven, maar die zijn kleiner in dit beleidsal-
ternatief doordat het moment van instromen vastligt (geen onbeheersbare bresvorming).
Bij Terugtrekken met handhaving van het beschermingsniveau (RO + wettelijke bescher-
ming) loopt het risico op als gevolg van dat deel van de economische groei dat zich
manifesteert als waardevermeerdering zonder verandering van landgebruik. Daarom is
de groei van het schaderisico tussen 2020 en 2040 geringer (van 58 naar 71 miljoen euro
per jaar) dan in het Trendscenario (van 58 naar 80 miljoen euro per jaar) maar nog ver-
re van nul. ‘Ontkoppeling’ blijkt dus lastig. Bij Terugtrekken zonder handhaving van het
beschermingsniveau (RO zonder aptaptatie 2040) loopt het risico heel snel op doordat
de klimaatverandering leidt tot grotere overstromingskansen. Het risico stijgt tussen
2020 en 2040 jaar weer bijna tot het huidige niveau.

Figuur 7 geeft een beeld van het slachtofferrisico bij deze verschillende beleidsalterna-
tieven in 2040. Hieruit blijkt dat met alle alternatieven, behalve Terugtrekken zonder
wettelijke handhaving van het beschermingsniveau, het slachtofferrisico nog kan wor-
den verkleind. Het alternatief Ruimte voor water resulteert in het laagste slachtofferrisi-
co, omdat de overstroombare dijkvakken het moment van instromen voorspelbaar ma-
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Fig.6. Overzicht van het totale overstromingsschaderisico bij de verschillende beleidsalterna-
tieven in 2040 in vergelijking met de huidige situatie en bij ongewijzigd beleid (trend) in 2020
en 2040.
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ken en gemakkelijk vluchten mogelijk is. ‘Volledig terugtrekken’, dat wil zeggen zonder
handhaving van het wettelijk beschermingsniveau na 2020 (geen dijkverhogingen meer),
resulteert in het hoogste slachtofferrisico door de toenemende overstromingskans als
gevolg van de verwachte klimaatverandering. Het risico is in dit alternatief ruim vijf keer
groter dan bij ‘leven met water’ en bijna twee keer zo hoog als in de referentie met het
‘systeem op orde’ (trend 2040), maar nog altijd significant lager dan het huidige niveau.

Resumé en reflectie

De dreiging van overstromingen vanuit zee, rivieren en meren neemt toe door de ver-
andering van het klimaat. Zonder adaptatie zou – voor kust, rivieren, meren en andere
grote wateren – de kans op overstroming iedere ca. 20-30 jaar verdubbelen; dat is on-
geveer een vertienvoudiging deze eeuw. Maar Nederland heeft een traditie van adapta-
tie aan zeespiegelstijging van al bijna 1000 jaar. En wettelijk is vastgelegd dat ieder vijf
jaar de maatgevende waterstanden worden herzien en de waterkeringen hieraan worden
getoetst. 
Bij een economische groei zoals in de afgelopen jaren (BBP 1,9% groei) neemt de te
verwachten schade in 20 jaar tijd ongeveer 30% toe, maar bij een stevige groei zoals mo-
menteel (BBP 2,6% groei per jaar) kan dat ook meer dan 50% zijn. Het laatste betekent
een verdubbeling van de verwachte economische schade iedere 30 jaar, het eerste bin-
nen iedere 40 jaar. Daarmee is de groei van de kwetsbaarheid ongeveer even sterk als
de toename van het gevaar door de klimaatverandering. Dat betekent dat de adaptatie-
opgave aan economische groei even groot is als die aan klimaatverandering. Maar aan
klimaatverandering kan Nederland in zijn eentje minder doen dan aan beperking van
zijn eigen kwetsbaarheid.
Daarom wordt de strategie inzake het omgaan met overstromingsrisico’s heroverwogen
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Fig. 7. Slachtofferrisico, uitgedrukt als gemiddeld aantal slachtoffers van overstromingen per
jaar, in 2040 bij verschillende beleidsalternatieven in vergelijking met huidig en trend.
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in het kader van het project Waterveiligheid 21e eeuw. De onderzochte beleidsalterna-
tieven dragen hopelijk bij aan de gedachtevorming terzake. Maar het onderzoek laat
ook zien dat de urgentie van adaptatie aan klimaatverandering moeilijk is vast te stel-
len: het lijkt of wachten nog kan, het lijkt of traditionele oplossingen (dijkverhoging)
nog lang zullen kunnen voldoen en het is niet ondubbelzinnig vast te stellen wanneer
de situatie onhoudbaar wordt. Een dergelijk gebrek aan urgentiegevoel (sense of urgen-
cy) is niet bevorderlijk voor de tijdige vormgeving en implementatie van adequaat be-
leid (binnen enkele jaren) gericht op een duurzamer samenleving in een risicovolle ge-
ografische omgeving (een delta), ondanks het alom gedeelde gevoel van belangrijkheid
(sense of importance).

Noot:

Wilt u het onderzoeksrapport raadplegen waarop dit verhaal grotendeels is gebaseerd? Dit is te
downloaden van www.mnp.nl (zoek naar Nederland Later, onderaan de betreffende webpagina is
een link naar het rapport van Klijn et al. 2007 als pdf-bestand).

Literatuur

Adviescommissie Water, 2006. Advies Veiligheid tegen overstromen. AcW-2006/103, Den Haag.
Alkyon, 2006. Bepaling overstromingskansen referentiesituatie 2015 RBSO en bepaling te versterken dij-

ken voor bovenmaatgevende omstandigheden. Rapport A1637R1, Alkyon, Emmeloord.
FLOODsite, 2005. Language of Risk – Project Definitions. FLOODsite Consortium Report T32-04-

01.
Eijgenraam, C.J.J., 2006. Optimal safety standards for dike-ring areas. CPB-discussion paper no 62,

Den Haag.
Hooijer, A., F. Klijn, J. Kwadijk & B. Pedroli (eds.), 2002. Towards sustainable flood risk management

in the Rhine and Meuse River basins; main results of of the IRMA-SPONGE research program. NCR-
publication 18-2002. ISSN 1568-234X. 39 pp.

Hooijer, A.; Klijn, F.; Pedroli, G.B.M. & van Os, A.G. 2004. Towards sustainable flood risk manage-
ment in the Rhine and Meuse river basins: synopsis of the findings of IRMA-SPONGE. River
Research & Applications 20(2004)/3 343-357.

Jonkman, B., 2004. Methode voor de bepaling van het aantal slachtoffers ten gevolge van een groot-
schalige overstroming. Onderbouwing van de slachtofferfuncties voor de Standaardmethode Schade
en Slachtoffers als gevolg van overstromingen. DWW-rapport 2004-042, mei 2004.

Jonkman, S.N., 2005. Global Perspectives on Loss of Human Life Caused by Floods. Natural Ha-
zards 34: 151-175. 

Van der Klis, H. van der, Baan, P. & N. Asselman, 2005. Historische analyse van de gevolgen van
overstromingen in Nederland. Een globale schatting van de situatie rond 1950, 1975 en 2005. WL
rapport Q4005.11, december 2005.

Klijn, F. et al., 2004. Overstromingsrisico dijkringen in Nederland. Betooglijn en deskundigenoordeel.
Rapport HKV LIJN IN WATER & WL nr. Q3503.10, Delft.

Klijn, F., 2006. Is nadere compartimentering van dijkringen in Nederland perspectiefrijk? Een overzicht
van de stand van kennis en inzichten. WL-notitie Q4217.03, Delft.

Klijn, F., P. Baan, K.M. de Bruijn & J. Kwadijk, 2007. Overstromingsrisico’s in Nederland in een ver-
anderend klimaat: verwachtingen, schattingen en berekeningen voor het project Nederland Later.
WL-Rapport Q4290.00, Delft.

Kok, M, Huizinga, H.J., Vrouwenvelder, A.C.W.M., Van den Braak, W.E.W., 2005. Standaardmethode
2005 Schade en Slachtoffers als gevolg van overstromingen. HKV Lijn in Water en TNO Bouw.
PR999.10. Lelystad, Nederland.

KNMI (Van den Hurk, B., A. Klein Tank, G. Lenderink, A. van Ulden, G.J. van Oldenborgh, C. Kats-
man, H. van den Brink, F. Keller, J. Bessembinder, G. Burgers, G. Komen, W. Hazeleger & S.
Drijfhout), 2006. KNMI Climate Change Scenarios 2006 for the Netherlands. KNMI Scientific Re-
port WR 2006-01, De Bilt.

Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland



54 Diligentia

Ministerie V&W (Verkeer en Waterstaat), 2005. Veiligheid Nederland in Kaart. Hoofdrapport Onder-
zoek Overstromingsrisico’s. DWW rapport: 2005-08, Delft.

MNP (Milieu- en Natuurplanbureau), 2007. Nederland Later. Tweede Duurzaamheidsverkenning,
deel Fysieke leefomgeving Nederland. MNP, Bilthoven.

RBSO (Ministerie van Verkeer & Waterstaat & Ministerie van Binnenlandse Zaken), 2005. Synthe-
serapport Onderzoeksprogramma Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas
(RBSO).

TAW, 2000. Van Overschrijdingskans naar Overstromingskans. Achtergrondrapport. Technische Ad-
viescommissie voor de Waterkeringen, Delft.

Ten Brinke, W. & B. Bannink, 2004. Risico’s in bedijkte termen, een evaluatie van het beleid inzake de
veiligheid tegen overstromen. Rapport Milieu- en Natuurplanbureau - RIVM nr. 500799002, mei
2004.

Vis, M., F. Klijn & M. van Buuren (eds.), 2001. Living with floods. Resilience strategies for flood risk
management and multiple land use in the lower Rhine River basin. Executive summary. NCR-re-
port 10-2001, Delft.

Vis, M., F. Klijn, K.M. de Bruijn & M. van Buuren, 2003. Resilience strategies for flood risk ma-
nagement in the Netherlands. Journal for River Basin Management 1(2003)/1: 33-40.

Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland



DE TOEKOMST VAN HET HEELAL

door

Prof. dr. V. Icke
Sterrewacht Leiden

Kijken naar het verleden

Een van de geweldige verrassingen die de sterrenkunde de mensheid heeft geschonken,
is het inzicht dat het Heelal niet oneindig oud is, maar een bepaalde leeftijd heeft. Wij
kunnen de beweging van het Heelal als geheel weergeven met een reeks bollen van toe-
nemende grootte die elkaar omsluiten. Iedere bol is een complete driedimensionale
kaart van de gehele ruimte van het Heelal op een gegeven tijdstip. Wij, en al wat er is,
bewonen zo’n bol. Zoals gezegd zijn die bollen - die immers de ruimte in kaart bren-
gen - driedimensionaal. Omdat het Heelal uitdijt, wordt de hoeveelheid ruimte in het
Heelal steeds groter, en dus omvatten de bollen elkaar. Zodoende vindt de uitdijing
plaats in een richting loodrecht op elke bol. De richting van die vierde dimensie is de
richting van de tijd. Naarmate het Heelal uitdijt, beweegt de heelalbol in de tijdrichting.
Wij kunnen dus zeggen dat het Heelal op een later tijdstip, het vroegere Heelal omsluit.
Zo kunnen wij de beweging van het Heelal weergeven als een film die beeldje-voor-
beeldje bekeken wordt; alleen is ieder ‘beeldje’ van zo’n heelalmodel in feite een on-
eindige bol, die het vorige ‘beeldje’ omsluit. Voor ons mensenbrein, dat erop is inge-
steld dat wij ons in de driedimensionale ruimte bevinden, en niet op een ‘hogere
positie’ daarbuiten, is dat niet gemakkelijk voor te stellen. Denk dan maar aan een uit-
dijende tweedimensionale bol, dat wil zeggen een bol-oppervlak, dat beweegt in de
richting loodrecht op dat oppervlak, zodat je een reeks bolschillen krijgt die elkaar om-
vatten als de schillen van een ui.
Wat is er buiten het Heelal? is een van de vragen die een kosmoloog het meest te ver-
werken krijgt. Nu wij, in de hier geschetste weergave, de tijd hebben leren kennen als
iets echts, even echt als de ruimte, zien wij meteen het antwoord: buiten ons Heelal ligt
het toekomstige Heelal. En binnen het Heelal ligt het Heelal dat voorbij is. Volgen wij
de beweging van onze wereld voorwaarts in de tijd, dan zien wij het uitdijen. Draaien
we de beeldjes van de kosmische film terug in de tijd, dan krimpt de ruimte in; tenslotte
trekt het samen tot een enkel punt in het verleden. Dat is het punttijdstip waar tijd en
ruimte begonnen zijn. Je kunt iets niet doen inkrimpen tot een afmeting kleiner dan
een punt; zodoende is er geen ‘voor’ dit beginpunt. Daarom is er een eindige hoeveel-
heid tijd in ons verleden. De Oerknal is het ware Alpha van ons Heelal.
Laten wij nu het Heelal in haar uitdijing volgen, en zien wanneer de verschillende be-
standdelen ontstonden. Omdat in den beginne alles zo razendsnel verliep, zullen wij
eerst extreem korte tijdstapjes nemen. Latere gebeurtenissen waren langzamer, en wij
zullen onze tijdstappen daarbij aanpassen. In den beginne gebeurde er ontzaglijk veel
in een bijna onbegrijpelijk korte tijd. Naarmate het Heelal uitdijde, namen de gebeur-
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tenissen een rustiger wending. Om deze dramatische verandering van tempo te kunnen
bevatten, plaatsen wij enkele merktekens bij belangrijke gebeurtenissen in de geschie-
denis van het Heelal, op een logaritmische schaal. Op een dergelijke schaal wordt elk
getal geschreven als een macht van het basisgetal 10. Bijvoorbeeld, toen het Heelal een
tienmiljoenste seconde oud was, ontstonden protonen (de kernen van waterstofato-
men). Omdat 0,0000001=10-7, treffen wij de geboorte van protonen aan bij het punt -7
op de logaritmische schaal. Helium-atoomkernen ontstonden door fusie van protonen
toen het Heelal 100 seconden oud was; 100=102, en daarom staat het merkteken voor
de synthese van kosmisch helium bij de 2 op de logaritmische schaal. 

Terugkijken in de tijd

Kunnen wij iets zien van deze majestueuze verschijnselen? Jawel: vanwege een bijzon-
dere eigenschap van de Natuur, kunnen wij het Heelal voor onze ogen zien ontvouwen.
Door het spoor van het licht, dat ons uit de diepten van het Heelal bereikt, terug te vol-
gen, kunnen wij het Heelal waarnemen tot aan zijn oorsprong. Als wij over een licht-
jaar afstand de ruimte in kijken, zien wij datgene wat zich een jaar geleden afspeelde.
Kijken wij een miljoen lichtjaar ver de ruimte in, dan zijn wij getuige van gebeurtenis-
sen die zich een miljoen jaar geleden voltrokken. De grootste afstand die wij zo kun-
nen overbruggen, 13,7 miljard jaar, brengt ons terug naar de Oerknal zelf (tenminste, in
principe; in de praktijk kan dat niet helemaal). Wij kunnen het Heelal werkelijk zien
ontvouwen. Door het spoor van het licht, dat ons uit het Heelal bereikt, terug te vol-
gen, kunnen wij dus als het ware naar het verleden reizen. De bijzondere eigenschap
van de Natuur die het mogelijk maakt om terug te kijken in de tijd, is deze: de snelheid
van het licht is eindig. Wij weten niet waarom, maar het is ontdekt dat de lichtsnelheid
altijd en overal hetzelfde is: een lichtstraal beweegt 300.000 kilometer in een enkele se-
conde. Voor ons is dat snel: zeven maal rond de Aarde in de tijd van een enkele hart-
slag. Op kosmische schaal is die snelheid belachelijk klein. Zelf een reis naar de bui-
tenste planeet van ons kleine Zonnestelsel zou al zeven uur vergen; voor een tocht naar
de Oort kometenwolk zouden zeven maanden nodig zijn, reizend met de lichtsnelheid.
En dan zijn we nog lang niet bij de naastbijzijnde ster.
De lichtsnelheid is eindig, en dus: uitkijken in de Ruimte is terugkijken in de tijd. Alles
wat we zien, zien we in het verleden. Het licht buiten op straat verliet de Zon 8,3 mi-
nuten geleden. De dichtstbijzijnde ster is 4,3 jaar ver weg, reizend met de lichtsnelheid,
het dichtstbijzijnde melkwegstelsel 2,5 miljoen jaar. Daarom willen sterrenkundigen
steeds verder weg kijken: wij willen zien wat er echt gebeurde, in vroeger tijden!
Een deel van de geschiedenis van het Heelal is opgehelderd. Wij weten waar de waterstof
vandaan komt die het Heelal vult; de kernen van deze atomen zijn boodschappers uit de
dageraad van de tijd. Wij kennen de oorsprong van deze simpelste aller atomen, en ook
van de andere atomen waaruit ons lichaam is gebouwd. Wij kunnen een ballonnetje met
helium vullen en vangen daarmee een kosmisch fossiel van 13,7 miljard jaar oud.
Sterrenkundigen hebben dan wel de tijd tot haar oorsprong achtervolgd, maar er blijft
nog veel te leren. Wat gebeurde er nu precies op het punttijdstip van de Oerknal waar-
in Ruimte en tijd ontstonden? Wanneer zijn de eerste sub-atomaire deeltjes ontstaan,
en wat waren hun eigenschappen? En, bovenal, zal de tijd eeuwig duren?

De gloed van de Oerknal

Wij kunnen niet willekeurig ver terugkijken. Omdat het Heelal uitdijt, was het vroeger
dichter en heter. Er was zelfs een tijd dat alle materie in het Heelal zo heet was dat al-
les gloeide. Wij kunnen tot die tijd terugkijken: de straling die 13,7 miljard jaar geleden
vertrok, heeft ons zojuist bereikt. Dit is het vroegste tijdstip in het Heelal wat wij direct
kunnen waarnemen. Het ‘gloeien van het Heelal’ is thans waarneembaar als de kosmi-
sche microgolf achtergrondstraling.

De toekomst van het Heelal
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Wij kunnen het Heelal zien tot vlak bij de Oerknal: het Heelal is transparant over
99,997 procent van de afstand langs de gezichtslijn, zodat de astronomische blik reikt
tot op 27 miljoenste van het werkelijke begin aller tijden. In die extreem vroege fase van
haar bestaan was het Heelal zo heet en zo compact, dat de atomen hun electronen niet
bij zich konden houden. Het oerplasma was toen een gloeiende massa, waarin straling
werd onderschept door de atoomdeeltjes (daarom kunnen we niet verder terug kijken).
Deze gloed, afgekoeld door de uitdijing van het Heelal, nemen wij waar als de micro-
golf achtergrondstraling. Een kaart van deze straling, waargenomen met de WMAP sa-
telliet, toont de ijle gloed die de geboorte van ons Heelal begeleidde, 13,7 miljard jaar
geleden.
Als we de ruimte in kijken, kijken wij terug in de tijd. De hele geschiedenis van het
Heelal is waarneembaar langs de gezichtslijn, maar niet echt helemaal tot aan de Oer-
knal zelf. De reden voor deze beperking is, dat het Heelal geen straling kon doorlaten
toen het zo heet was. In een zeer heet gas kunnen de electronen uit de atomen ont-
snappen en vrij aan het zwerven gaan. De vrije electronen onderscheppen de straling.
Zodoende is het jonge Heelal niet transparant; maar wij hebben wel indirecte aanwij-
zingen over de toestand nog dichter bij de Oerknal.

De kosmische materiecyclus

Door de uitdijing van het Heelal koelde het af en na ongeveer honderd miljoen jaar
was het zo koud dat kleine oneffenheden in het kosmische waterstof- en heliumgas kon-
den samentrekken door hun eigen zwaartekracht. Door de lage begintemperatuur was
de druk van deze gassen niet groot genoeg om de zwaartekracht te weerstaan. De zwaar-
tekracht perste de wolken samen, waarbij ze nog verder verkruimelden; door die samen-
persing ging de temperatuur in het binnenste van de wolken weer oplopen. Tenslotte
werd de hitte zo groot, dat de kernen van de waterstofatomen (protonen) konden sa-
mensmelten. Bij dat kernfusie-proces worden zwaardere atoomkernen gevormd: helium,
koolstof, stikstof, zuurstof en de rest. Daarbij komt energie vrij in de vorm van straling.

De toekomst van het Heelal

Oneffenheden in de gloed van de Oerknal: de kosmische microgolf achtergrondstraling, zoals
waargenomen door de Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP). Deze kaart is
gecorrigeerd voor de gevolgen van de beweging van de Aarde en de gemiddelde waarde is
ervan afgetrokken, zodat alleen de afwijkingen van dat gemiddelde overblijven. Deze
gemiddelde afwijking is ongeveer een duizendste procent. Zie verder http://map.gsfc.nasa.gov.
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Zo’n kosmische kernreactor noemen wij een ster. Rondom de ster blijft een snel draai-
ende schijf van restmateriaal achter; daarin vormen zich de planeten door nog zo’n pro-
ces van zwaarte-samentrekking, maar de massa van een planeet is klein, zodat het bin-
nenste van een planeet niet heet genoeg is voor kernfusie.

Sterren zijn ontstaan door het verkruimelen van grote wolken materie. En als sterren
eenmaal zijn gevormd blijven ze bij elkaar door hun onderlinge zwaartekracht. Zo vor-
men de sterren eilanden in het Heelal: de sterrenstelsels of melkwegstelsels. Een groot
sterrenstelsel kan tot wel 300 miljard sterren bevatten.
Na miljarden jaren is de kernbrandstof in het centrum van een ster opgebruikt. Het cen-
trale deel van de ster stort in elkaar en blijft achter als een extreem compact object: een
witte dwerg, een neutronenster of zelfs een zwart gat. De buitendelen van de ster wor-
den weggeslingerd, terug de kosmische ruimte in.

Uit die materie, nu verrijkt met lichte en zwaardere chemische elementen, ontstaat een
volgende generatie van sterren door hetzelfde proces van samentrekken, kernfusie en
explosie. Zo verandert de samenstelling van de materie geleidelijk aan en komen er
steeds meer zware atoomsoorten in de kosmische soep. Uit die soep zijn de planeten,
en ook wijzelf, ontstaan. Wij bestaan uit sterrenstof en leven dankzij de kernenergie uit
een ster, de Zon.

De toekomst van het Heelal

De kosmische materie-cyclus. Door samentrekking ten gevolge van de eigen zwaartekracht
trekken interstellaire wolken van gas en stof samen. Daaruit ontstaan sterren en planeten.
Wanneer uiteindelijk een ster ontploft, blijft een harde pit achter (witte dwerg, neutronenster of
zwart gat). De buitenste schil wordt weggeblazen, terug de ruimte in, nu verrijkt met de
producten van kernreacties in de ster: koolstof, stikstof, zuurstof, en meer. Die weggeblazen
materie begint een nieuwe cyclus.
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Denken over de toekomst

Het einde van onze Zon komt over ongeveer vijf miljard jaar, net iets meer dan de tijd
die de Zon tot nu toe heeft bestaan. Dat lijkt een reusachtig lange tijd, meer dan vijf-
duizend maal meer dan wij als diersoort op Aarde rondlopen. Maar het doet er niet toe
wat wij, met onze korte levensverwachting van zo’n honderd jaar, daarvan vinden; waar
het om gaat is dat onze Zon en ons planetenstelsel niet het eeuwige leven hebben, dat
er een einde in zicht is, hoe ver dat voor ons ook moge lijken.

Denken over de toekomst van onze ster brengt ons vanzelf op het idee om eens naar
de toekomst van het Heelal te gaan kijken. Uit de beschrijving van het leven van een
ster is direct duidelijk dat de kosmische materie-cyclus niet altijd op dezelfde manier
kan doorgaan. Ooit is de materie zo vervuild met zware elementen, dat kernfusie niet
meer mogelijk is: in de diepe toekomst zullen de meeste lichte elementen, in het bij-
zonder waterstof en helium, zo schaars zijn dat de materie wel kan samenklonteren,
maar geen licht meer zal voortbrengen. Het zal nog honderden miljarden jaren duren,
maar eens komt de tijd dat stralende sterren niet meer zullen bestaan. Over vijf miljard

De toekomst van het Heelal

Overblijfsel van een ontplofte ster, van ongeveer hetzelfde type als onze Zon. Het puntje in het
midden is een jonge witte dwerg, niet veel groter dan de Aarde maar met een massa van 60%
die van de Zon. De uitgestoten nevel zal zich te zijner tijd mengen met de materie tussen de
sterren. Verdere gegevens zijn te vinden op http://www.spacetelescope.org/news/html/heic0414.html.
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jaar zal de kernbrandstof in de Zon op zijn. De Zon zal opzwellen en de planeten en
al wat er op is zullen verdampen. Nadat het zonnestelsel heeft opgehouden te bestaan,
zullen er nog vele miljarden jaren voorbij gaan waarin het proces van stervorming in
onze Melkweg zich kan blijven herhalen. Maar na een biljoen jaar zullen er in het Heel-
al geen sterren meer zijn. Het Heelal zal onverstoorbaar doorgaan met uitdijen, maar
bevat dan slechts sterrenstelsels die worden bevolkt door de as van dode sterren.

De diepe toekomst

Het enige dat de uitdijing van ons Heelal kan stoppen is de onderlinge zwaarte-aan-
trekkingskracht die alle materie en energie in het Heelal op zichzelf uitoefenen. Waar-
nemingen tonen aan dat het Heelal te weinig massa-energie bevat om ooit op te hou-
den met uitdijen. Dus zal onze toekomst eeuwig duren, hoewel wij het meeste daarvan
niet zullen meemaken, maar de toekomst van de tijd is echt oneindig. In oneindig veel
tijd kan er heel veel gebeuren.
Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden was de vorming van het Zonnestelsel volbracht. Een
half miljard jaar later was de Aarde voldoende afgekoeld dat zich de eerste ingewikkel-
de moleculen konden vormen. Microfossielen van primitieve levende cellen zijn bekend
vanaf een miljard jaar na het ontstaan van de Aarde. Op dit moment wordt energie voor
dit leven kalmpjes-aan geleverd door de Zon, maar over vijf miljard jaar zullen de bui-
tenlagen van onze ster alle planeten met hun inboedel wegblazen in een gloed van ver-
zengend gas. Wat achterblijft is een witte dwerg, een minuscuul sterretje ongeveer zo
groot als de Aarde, maar met evenveel massa als de helft van de Zon. In een paar tien-
tallen miljoenen jaren koelt deze dode pit af van een paar honderdduizend graden tot
een temperatuur dicht bij het absolute nulpunt. Sterren die meer dan acht maal zwaar-
der zijn dan onze Zon komen op nog heftiger manier aan hun eind, in een supernova-
explosie; wat daarvan achterblijft is een neutronenster, die bijna anderhalf maal zoveel
massa bevat als de Zon maar slechts 20 kilometer in doorsnede meet.
Het is zelfs mogelijk dat de explosie zo heftig is, dat de materie in het centrum van de
ster wordt samengeperst tot een zo grote dichtheid dat de zwaartekracht alle sporen van
atoomstructuur uitwist. Er blijft slechts een bol van extreem gekromde ruimte over, een
zwart gat waaruit niets kan ontsnappen, zelfs geen licht.
In al die honderden miljarden jaren zal het Heelal doorgaan met uitdijen en bevat uit-
eindelijk slechts het koude kernafval van vroegere zonnen en mogelijk zwarte gaten.
Volgens sommige theorieën zijn de protonen en de neutronen, die in deze dode witte
dwergen en neutronensterren gevangen zijn, niet helemaal ‘dood’. Er wordt vermoed
dat ook deze deeltjes radioactief zijn, dat wil zeggen dat zij tot andere deeltjes uiteen
kunnen vallen, zij het dan ook zeer, zeer langzaam. In de verbluffend lange tijd van 1036

jaar zullen zij uiteenvallen en er zal niets overblijven dan het allerzwakste licht, zwak-
ker en zwakker wordend als het de uitdijende leegte voor eeuwig blijft doorkruisen.
Daarna blijft niets over dan vermoedens. Een daarvan is, dat zelfs zwarte gaten kunnen
verdampen door een soort ‘radioactiviteit van de ruimte’. Een zwart gat met de massa
van de Zon zou in 10150 jaar kunnen uiteenvallen tot een extreem dunne soep van licht
en elementaire deeltjes. Zelfs zwarte gaten hebben dus misschien niet het eeuwige le-
ven. Maar ook voorbij die extreem verre toekomst zijn de mogelijkheden nog niet uit-
geput, want er blijft nog de mogelijkheid over dat, in een onbekend verre toekomst, er
nieuwe deeltjesfamilies zullen ontstaan waarvan wij nu geen weet hebben, en waaruit
weer nieuwe structuren ontstaan die minstens even mooi en vreemd zijn als de atomen
en de sterren om ons heen.

Onbegrijpelijk?

Het is voor ons, levend op zo’n korte tijdschaal, moeilijk om de enorme tijden te be-
vatten die in ons Heelal een rol spelen. We kunnen proberen ons er toch iets bij voor
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te stellen, door te doen alsof de leeftijd van het Heelal veel korter was.
Als wij de leeftijd van het heelal - in werkelijkheid 13,7 miljard jaar - zouden samen-
persen tot een enkele week, te beginnen om middernacht op maandagmorgen, dan zou
het heelal in de eerste dertig seconden een ziedende, ondoorzichtige massa zijn van
licht en gloeiende sub-atomaire deeltjes. Om één minuut na middernacht zou het heel-
al zo ver zijn uitgedijd en afgekoeld dat het doorschijnend werd voor licht. Vanaf kwart
voor twee die vroege maandagochtend beginnen de eerste sterrenstelsels te ontstaan, af
en toe opflitsend tot verblindende helderheid als quasars omtrent de ochtendspits op
dinsdag. Het merendeel van het midden van de week wordt gebruikt voor de vorming
van nog meer sterrenstelsels, met vaak meer dan honderd miljard sterren per stelsel. Te-
gen donderdag zouden duizend generaties van zeer zware sterren gevormd en ontploft
zijn, daarbij de ijle leegten tussen de sterren bezaaiend met de chemische elementen
waaruit wij allen ooit zouden ontstaan. Het Zonnestelsel, en de Aarde daarin, werd ge-
vormd tijdens een bakje koffie op vrijdagochtend. De eerste verschijning van levende
cellen met celkernen zou goed passen in het late journaal van die vrijdagavond. Men-
sen, als biologische soort, verschijnen pas om twee minuten voor middernacht op zon-
dag. De eerste menselijke makers van stenen werktuigen verschijnen drie seconden voor
de laatste slag van middernacht het einde van de kosmische week aankondigt.
Zo hebben wij de geschiedenis van het Heelal tot een week samengeperst. Laten wij ver-
der gaan, en de tijd ineen schuiven totdat het gehele verleden van het Heelal nog slechts
één enkele seconde beslaat. Op die schaal gezien zouden wij na duizend van deze ‘su-
perseconden’ alle sterren-activiteit zien uitdoven. Wij zouden dan nog eens 1024 super-
seconden moeten wachten voordat de helft van alle protonen en neutronen uiteenge-
vallen was. Dat wil zeggen: als we alle reeds verlopen tijd in het Heelal tot een enkele
seconde ineenkrimpen, moeten we nog tien miljoen maal een miljard jaar wachten
voordat de uitgedoofde overblijfselen van de sterren verdwijnen in miniatuur-lichtflits-
jes.

Mythologie

De geschatte vervaltijd van het proton, minstens 1036 jaar, is buitensporig lang. Wanneer
men dergelijke kosmische immensiteiten tracht te omvatten, neemt men vaak toevlucht
tot parabels. In oude verhalen wordt verteld van een berg, tien kilometer hoog, op de
top waarvan iedere eeuw een klein vogeltje neerstrijkt. Het vogeltje wet zijn snavel aan
de berg en vliegt weer weg, en komt niet terug voordat weer een eeuw verlopen is. En
wanneer die vogel zodoende de hele berg tot aan de basis heeft afgesleten, dan is er
één seconde van de Eeuwigheid voorbij.
Het aardige van de natuurkunde is, dat je kunt uitrekenen hoe lang zoiets ongeveer
duurt. Ik heb dat eens gedaan. Het is niet al te moeilijk: maak gewoon een schatting van
het aantal atomen in de berg en van het aantal atomen dat door een enkele streek van
de snavel van de vogel worden afgesleten. Vermenigvuldig dit met de tijd tussen de be-
zoeken van de vogel. Dan blijkt dat een seconde van de eeuwigheid, zoals hier gedefi-
nieerd, ruwweg gelijk is aan de geschatte vervaltijd van het proton. Soms ontmoeten my-
the en natuurkunde elkaar.
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Het landschap

Elementaire deeltjes
In de 20e eeuw is een enorme vooruitgang geboekt in het uiteenrafelen en begrijpen
van de structuur van de elementaire bouwstenen en hun onderlinge krachtenspel.

Het periodieke systeem van de
elementen (Mendeleev, 1869) is
vervangen door een twaalftal ele-
mentaire deeltjes gerangschikt in
drie families met in elke familie
twee quarks en twee leptonen zoals
weergegeven in figuur 1. Eén van
de bekendste elementaire deeltjes,
het elektron (e), bevindt zich in de
eerste familie. In de eerste familie
bevinden zich verder het up-quark
(u) en het down-quark (d). Deze
quarks zijn de bouwstenen van de
vertrouwde protonen (uud) en
neutronen (ddu) waaruit atoom-
kernen zijn opgebouwd. Het elek-
tron-neutrino (νe) completeert de
eerste familie. Het elektron en het
elektron-neutrino worden ook wel
leptonen genoemd (leptonen staat
voor lichte deeltjes, d.w.z. deeltjes
met een relatief kleine massa).
Deeltjes uit de tweede en derde fa-
milie spelen in hedendaagse processen op Aarde een ondergeschikte rol; ze manifeste-
ren zich vrijwel uitsluitend in de processen met onvoorstelbaar hoge energie die optre-
den in astronomische verschijnselen, zoals supernovae en in grote deeltjesversnellers of
botsingsmachines zoals bij het Europese deeltjesversneller laboratorium CERN vlakbij
Genève (Zwitserland). Naast al deze deeltjes bestaan er ook anti-deeltjes die slechts ver-
schillen van het bijbehorende deeltje door hun lading. Zo is het anti-deeltje van het
(elektrisch negatief geladen) elektron, het elektrisch positief geladen anti-elektron dat
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Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 86. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 26 november 2007.

Fig. 1. De materiedeeltjes en de krachtdeeltjes van
het Standaard Model.
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ook wel het positron genoemd wordt. Via Einstein’s bekendste formule, E=mc2 (E staat
voor energie, m voor massa en c voor de lichtsnelheid), kunnen deeltjes en anti-deel-
tjes in paren gecreëerd worden door voldoende energie in één punt te concentreren.
Dit is precies wat de krachtige botsingsmachines bereiken en op deze manier zijn alle
materiedeeltjes (en hun anti-deeltjes) uit figuur 1 ontdekt!

Natuurkrachten
De klassieke theorie van elektromagnetisme (Maxwell, 1873) heeft het veld moeten rui-
men voor een theorie die consistent is met de wonderlijke implicaties van het relativi-
teitsprincipe en de quantummechanica: de quantum elektrodynamica. Vergelijkbare zo-
genaamde relativistische quantumvelden-theorieën zijn ontwikkeld voor twee andere
natuurkrachten: de zwakke- en de sterke kernkracht. Een directe implicatie van deze mo-
derne theorieën is dat iedere natuurkracht geassocieerd kan worden met een zoge-
naamd krachtdeeltje: 
- het foton of lichtdeeltje (γ) voor de elektromagnetische kracht, 
- de W- en de Z-deeltjes voor de zwakke kernkracht en 
- de lijmdeeltjes of gluonen (g) voor de sterke kernkracht. 
Deze krachtdeeltjes zijn ook te zien in figuur 1. 
Het geheel van materie- en krachtdeeltjes en de bijbehorende theorieën staan bekend
onder de naam ‘Standaard Model’. Dit Standaard Model beschrijft niet alleen alle da-
gelijkse verschijnselen, maar tevens de evolutie van ons Universum van een fractie van
een seconde na de Oerknal, bijna 14 miljard geleden, tot de dag van vandaag én de toe-
komstige evolutie van het Universum! Bovendien is het Standaard Model in staat de
waargenomen compositie van ons Universum, 75% waterstof en 25% helium, te verkla-
ren. De geringe hoeveelheid andere elementen (waaronder de elementen waaruit onze
Aarde en wijzelf hoofdzakelijk bestaan) kunnen via het Standaard Model teruggevoerd
worden tot supernovae; de spectaculaire explosies van sterren op het moment dat de
kernfusie van waterstof tot helium in het inwendige van de ster stokt door een gebrek
aan waterstof.

Higgs: de massagenerator
Het laatste ontbrekende puzzelstukje in het Standaard Model is het mysterieuze Higgs-
deeltje. Dit Higgs-deeltje valt in geen van de twee hierboven geïntroduceerde en in fi-
guur 1 aangegeven categorieën van materie- en krachtdeeltjes. Het Higgs-deeltje is in
nog een opzicht uniek: het is verantwoordelijk voor de eigenschap die corresponde-
rende deeltjes tussen de families (b.v. e-µ-τ en u-c-t) onderscheidt: hun massa. Het Hig-
gs-deeltje ‘geeft’ bijvoorbeeld zowel het elektron zijn minuscule massa van slechts
1/1800e van het proton, als het τ-quark zijn enorme massa van zo’n 185 maal die van
het proton! De precieze manier waarop de verschillende deeltjes hun massa verkrijgen
voert hier te ver, maar de essentie is dat het Higgs-veld alom tegenwoordig is en zwak
koppelt aan de lichte deeltjes zoals het elektron en sterk koppelt aan de zware deeltjes
zoals het τ-quark. Ondanks het feit dat het Higgs-deeltje zelf experimenteel nog niet is
waargenomen, kan de massa van het Higgs-deeltje nu al nauwkeurig voorspeld worden
door een waaier van experimentele resultaten naast de nauwkeurige voorspellingen van
het Standaard Model te leggen. Daarbij speelt slechts één onbekende parameter een rol:
de massa van het Higgs-deeltje zelf. Dit maakt het hoogstwaarschijnlijk dat het Higgs-
deeltje ontdekt gaat worden bij ’s werelds grootste botsingsmachine, de Large Hadron
Collider (LHC), van het CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) bij
Genève, die in 2008 van start zal gaan. 
Figuur 2 laat een simulatie zien van de manier waarop het Higgs-deeltje zich kan mani-
festeren in één van de grote detectoren, de ATLAS detector, die de hoge energie proton-
proton botsingen in de LHC gaan registreren. De proton-proton botsing vindt plaats in het
centrum van de figuur. Het Higgs deeltje, dat naast talloze andere deeltjes gecreëerd wordt
in deze botsing, spat direct uitéén in vier muonen die te zien zijn als de rechte sporen in
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de detector. Uit de geme-
ten energieën en de be-
wegingsrichtingen van de
vier muonen kan de massa
van het Higgs-deeltje ge-
destilleerd worden.

En verder …
Recente waarnemingen1

tonen onomstotelijk aan
dat ons hierboven ge-
schetste beeld van de sa-
menstelling van ons Uni-
versum enorm tekort
schiet. Niet waterstof en
helium vormen de domi-
nante bestanddelen, maar
een onbekende substan-
tie die zich tot nu toe
slechts manifesteert via
die ene natuurkracht die
niet past binnen het Stan-
daard Model: de zwaarte-
kracht.
Kwantitatief blijken de Standaard Model deeltjes slechts zo’n 4% van het Universum te
beslaan. De resterende 96% is onbekend en is onderverdeeld in donkere materie (24%)
en donkere energie (72%). Met name de deeltjes die verantwoordelijk zijn voor de don-
kere materie kunnen uitstekend bestudeerd worden met botsingsmachines zoals de
LHC, indien de botsingsenergie paarproductie van deze hypothetische deeltjes toelaat.

Een andere revolutie vloeit voort uit theoretische speculaties. Om de zwaartekrachts-
theorie, net als de andere natuurkrachten, te verenigen met zowel het relativiteitsprin-
cipe als de quantummechanica, lijken talloze klein opgerolde dimensies bovenop de
alom bekende drie ruimtelijke dimensies te moeten bestaan! Indien deze zogenaamde
extra-ruimtelijke dimensies echt bestaan, dan is het mogelijk dat in de proton-proton
botsingen in de LHC zogenaamde mini zwarte gaten geproduceerd zullen worden.
Deze mini zwarte gaten zullen, via Hawkings-straling, direct na hun creatie verdampen
en geven daarmee aanleiding tot spectaculaire gebeurtenissen in de detectoren.

De toekomst

De Large Hadron Collider
Zoals hierboven geschetst kijken fysici van over de gehele wereld met spanning uit naar
het moment waarop de Large Hadron Collider (LHC) in bedrijf gaat om uitdagende
vragen te confronteren met experimentele observaties. Vragen zoals:
- Wat is de herkomst van massa?
- Wat is donkere materie?
- Bestaan er extra-ruimtelijke dimensies?
De LHC verkent (en doorbreekt) op een aantal terreinen de grenzen van de technologie.

Qua afmetingen!
De protonen draaien in tegengestelde richting rond in vacuümpijpen met een omtrek
van 27 km, zoals schematisch geïllustreerd wordt in figuur 3. De extreme afmetingen
van de LHC zijn een gevolg van de hoge energie van de botsende protonen, ruim 7.000
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Fig. 2. Simulatie van een proton-proton interactie waarin het
hypothetische Higgs-deeltje gecreëerd werd.
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maal de rustenergie van een proton, ofwel 7.000 GeV. Deze hoge energie is nodig om
te garanderen dat bijvoorbeeld het hypothetische Higgs-deeltje, indien het daadwerke-
lijk bestaat, inderdaad geproduceerd wordt in de LHC proton-proton botsingen.2

Qua supergeleiding!
Om de protonen met een energie van 7.000 GeV een cirkelbaan te laten beschrijven, is
een groot aantal magneten nodig met magneetvelden die grenzen aan wat technisch
mogelijk is. Vooral de meer dan duizend dipoolmagneten, elk met een lengte van 15 m,
hebben het uiterste gevergd van zowel CERN als van een drietal Europese industrieën.
Om de bedrijfskosten van de LHC binnen de perken te houden, maken de dipoolmag-
neten gebruik van het fenomeen supergeleiding: weerstandsloze stroomgeleiding. Super-
geleiding maakt het mogelijk de vereiste hoge elektrische stroomdichtheid, en daarmee
het hoge magneetveld, te realiseren, terwijl gelijktijdig de operationele elektriciteitskos-
ten minimaal blijven.

Qua cryogenie!
De keerzijde van het gebruik van supergeleiding is dat de magneten afgekoeld moeten
worden tot temperaturen ca. 1,4oC boven het absolute nulpunt van -273,2oC. Dit bete-
kent dat delen van de LHC kouder moeten worden dan de temperatuur die heerst in
‘outer space’. Om deze lage temperaturen te bereiken zijn in een eerste stap grote hoe-
veelheden vloeibaar stikstof (12 miljoen liter) en in een volgende stap vloeibaar helium
(0,7 miljoen liter) nodig. 

Qua vacuüm!
Om de LHC constant op de vereiste lage temperatuur te houden, is het nodig de kou-
de onderdelen ontzettend goed thermisch te isoleren van de omgeving. De beste ma-
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Fig 3. Schematische illustratie van de 27 km omtrek Large Hadron Collider (grote ring). De
kleine ring en de verschillende verbindingtunnels zijn een onderdeel van het CERN versneller-
complex. De vier schacht-complexen naar het oppervlak corresponderen met de locaties waar
de vier grote deeltjes detectoren momenteel in aanbouw zijn om, naar verwachting, vanaf de 2e

helft van 2008 frontale proton-proton botsingen te registreren.
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nier om dit te bereiken is de koude massa van de warme buitenwereld te scheiden door
middel van een leeg gasvolume (vacuüm). Bovendien moeten de vacuümpijpen (zoals
het woord al zegt) waarin de protonen ronddraaien ontdaan zijn van gasmoleculen om-
dat de protonen anders op ongewenste locaties botsen op deze gasmoleculen en daar-
mee verloren gaan en bovendien ruis (ongewenste botsingsprocessen) genereren in de
meetapparatuur. 
Ondanks enkele tegenslagen, is de installatie van de LHC machine momenteel vrijwel
compleet. Het afkoelen van de 27 km lange LHC gebeurt in delen; het eerste octant
(1/8 deel) is reeds in 2007 afgekoeld. Zodra een octant de vereiste lage temperatuur be-
haald heeft, kan begonnen worden met het testen van de magneten en de andere on-
derdelen. De verwachting is dat rond de zomer van 2008 alle noodzakelijke onderde-
len van de LHC afgekoeld en getest zullen zijn. Vanaf dat moment beginnen de
injectietests. De protonen worden met een energie van 450 GeV geïnjecteerd in de
LHC. Zodra de injectietests succesvol zijn afgerond, kan begonnen worden met het ver-
snellen van de protonen om ze daarmee op de uiteindelijke botsingsenergie van 7.000
GeV te brengen. Als dat is gelukt, gaat het echte werk voor de fysici beginnen: de ob-
servatie, pre-selectie, registratie en analyse van proton-proton botsingen bij een zwaar-
tepuntenergie van 14.000 GeV.

Het ATLAS experiment
In figuur 3 is te zien dat er vier locaties rond de LHC-ring zijn waar proton-proton bots-
ingen plaats vinden. De detector van het ATLAS experiment bevindt zich op één van
deze vier locaties. Het doel van een detector zoals ATLAS is in principe eenvoudig: het
registreren van alle deeltjes die geproduceerd worden bij iedere LHC proton-proton
botsing. Registreren betekent: identificeren (bepalen van het type deeltje) en meten
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Fig. 4. Dwarsdoorsnede van de ATLAS detector ter illustratie van het meetprincipe. De eerste
drie detectielagen (‘Pixels, Silicon Strips en TRT’) vormen samen de sporendetector. De twee
lagen daaromheen zijn de calorimeters (‘Electromagnetic en Hadronic’). De rest vormt de muon
detector. Ieder type deeltje (elektron, foton, hadron (verzamelnaam voor deeltjes opgebouwd uit
quarks, zoals het proton en muon)) heeft zijn eigen signatuur waardoor ieder deeltje
geïdentificeerd kan worden.
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(niet alleen het bepalen van de bewegingsrichting en de energie, maar ook het bepalen
van het punt van creatie en/of het punt van verval). Om dit te bereiken wordt een sca-
la aan verschillende detectietechnologieën toegepast.

Direct rond het interactiepunt worden nauwkeurige en fijn-gesegmenteerde silicium
pixel- en stripdetectoren geplaatst. Hiermee wordt het mogelijk zeer nauwkeurig het
spoor van geladen deeltjes (elektronen, muonen, protonen e.d.) te registreren, om daar-
uit de bewegingsrichting en energie van het deeltje te bepalen.3 Hieromheen worden
zeer zware detectoren, typisch bestaand uit lood of ijzer, geplaatst (de zogenaamde ca-
lorimeters) waarin de energie van de deeltjes omgezet wordt in elektrische lading of
licht. Door de ladings- of lichtopbrengst te meten kan weer de bewegingsrichting en de
energie van het deeltje bepaald worden. Er is één type deeltje dat vrijwel ongehinderd
door het lood en het ijzer schiet: het muon (µ). De ATLAS detector is uitgerust met een
speciaal systeem bestaande uit drie detectielagen, geplaatst in een gigantisch magne-
tisch volume om juist deze muonen te registreren. Dit gebeurt omdat één van de meest
veelbelovende manieren om het Higgs-deeltje (H) te registreren het verval van het Hig-
gs-deeltje naar vier muonen is: H¨µ+µ-µ+µ-. Een simulatie van dit verval is te zien in
figuur 2, waar de vier muonen corresponderen met de vier vrijwel rechte sporen. Dit
voorbeeld illustreert een vaak voorkomend probleem: veel van de te ontdekken deeltjes
(zoals de Higgs) worden nooit direct zelf waargenomen, maar indirect door recon-
structie van de collectie van deeltjes waarin ze na hun creatie uitéén spatten.

De dimensies van de ATLAS detector zijn, ondanks het feit dat de ATLAS detector zeer
kleine deeltjes moet registreren, immens. Dit is een gevolg van de enorme energie die
de te registreren deeltjes kunnen hebben. Dat vereist meters ijzer om deeltjes af te rem-
men en te stoppen. Een en ander is te zien in de foto (figuur 5) van de ATLAS detec-
tor tijdens de opbouw. In het centrum is een calorimeter te zien. De grote achtvoudige
structuur rondom deze calorimeter bestaat uit acht enorme supergeleidende spoelen,
die samen het magneetveld generen voor het muon detectiesysteem. De ATLAS detec-
tor spant ca. 43 m in de richting langs de bundellijn en ca. 23 m in de richting lood-
recht op de bundellijn. De ATLAS detector weegt ongeveer 8.000 ton.

De grootste uitdaging van de ATLAS detector is de elektronica. Als de LHC werkt dan
zullen ca. 40.000.000 keer per seconde de proton-bundels botsen in het hart van de AT-
LAS detector. Iedere keer dat dit gebeurt, zullen typisch gelijktijdig ongeveer twintig
proton-proton interacties plaatsvinden. Het data-acquisitie systeem van ATLAS kan
slechts honderd keer per seconde de meetgegevens uitlezen en opslaan op disk. Dit ver-
eist een ontzettend krachtig real-time preselectie systeem: de trigger. Het is de trigger
die de oninteressante proton-proton botsingen direct scheidt van de interessante pro-
ton-proton botsingen. Een typisch kenmerk van een interessante proton-proton botsing
is dat er een nieuw zwaar deeltje gecreëerd wordt, dat direct weer uitéénspat in reeds
bekende deeltjes die in alle richtingen bewegen en dus ook in de richting loodrecht op
de inkomende proton bundels (zie bijvoorbeeld de vier hoog-energetische muonen in
figuur 2). Dit in tegenstelling tot de talloze oninteressante schampende proton-proton
botsingen, waarbij de meeste activiteit zich afspeelt in de richting parallel aan de inko-
mende proton bundels. Zelfs na deze preselectie zal ATLAS jaarlijks zo’n twee miljoen
gigabyte (twee petabyte) aan data genereren oftewel vier honderd duizend DVDs!

De opslag en analyse van de ATLAS data vereist een nieuw paradigma in computing:
het grid-concept. Dit is te vergelijken met een andere revolutie die CERN in de jaren ne-
gentig gerealiseerd heeft: het World Wide Web (WWW). CERN ontwikkelde het WWW
om de communicatie tussen de fysici, verspreid over de gehele wereld, te vergemakke-
lijken. Het grid-concept beoogt hetzelfde maar dan voor opslag en rekenkracht: door de
beschikbare opslag en rekenkracht wereldwijd via een grid beschikbaar te maken voor
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iedere gecertificeerde gebruiker, zijn fysici werkend aan bijvoorbeeld het ATLAS-experi-
ment in staat de enorme hoeveelheid meetgegevens voor iedereen toegankelijk te ma-
ken voor analyse. Zo kunnen ze de fantastische ontdekkingen doen waarvoor de LHC
(en daarmee ATLAS) ontworpen zijn!

En tenslotte …

Nu is nog niet te voorspellen wat de LHC-experimenten precies zullen opleveren. Ech-
ter één ding staat al wel vast: de resultaten van de LHC experimenten zullen ons beeld
van de microkosmos revolutionair veranderen: of we ontdekken de Higgs, of we falsifi-
ceren de Higgs-hypothese. In het eerste geval bereiken we een doorbraak in de zoek-
tocht naar het begrip massa. In het tweede geval is de meest succesvolle natuurkundi-
ge theorie, het Standaard Model, toe aan een grondige herziening. Aan de lezer te
bepalen wat revolutionairder is: ‘Higgs of niks’? En dit is het minimum scenario. Wel-
licht dringen we zelfs door tot de diepere mysteries van de donkere materie of de zwaar-
tekrachttheorie.
De hoofdprijs? Niets van dit alles, maar de ontdekking van iets totaal onverwachts, re-
sulterend in een nieuw paradigma in de natuurkunde. Dat wil zeggen een revolutie ver-
gelijkbaar met de ontwikkeling van de quantummechanica ruim een eeuw geleden, op
een tijdstip waarop de natuurkunde, op een enkel detail na (in het bijzonder de ‘black
body radiation’) als af werd beschouwd.

Meer informatie over CERN, LHC en ATLAS is te vinden op de volgende websites:
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
http://atlas.ch
http://www.particleadventure.org/
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Fig. 5. Foto langs de proton-proton bundellijn van de ATLAS detector in aanbouw. In het
centrum is een calorimeter te zien. Rondom de caloriemeter de enorme uit acht spoelen
bestaande toroïdale magneet voor het muon detectiesysteem.
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Noten

1. Waaronder: rotatiecurven van sterrenstelsels; roodverschuivingen van supernovae; anisotropie
in de ‘3 K achtergrondstraling’; analyse van de bullet cluster.

2. De massa van het Standaard Model Higgs deeltje is maximaal 1000 GeV. Om een 1000 GeV
Higgs deeltje te kunnen creëren in een proton-proton botsing moeten de quarks in het proton
typisch een energie van 1000 GeV hebben en het proton (drie quarks) dus minstens 3000 GeV.
Vandaar de gekozen 7000 GeV proton energie.

3. In dit deel van de detector heerst een uniform magnetisch veld parallel aan de botsende pro-
ton bundels. In dit magnetische veld beschrijven geladen deeltjes een cirkelbaan waarvan de
kromming, gegeven het magneetveld, een maat is voor de deeltjesenergie.

Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider
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Introduction

When Richard Feynman in 1959 made his famous statement “there is plenty of room
at the bottom” few persons realised that this “space” 40 years later would be one of the
major playing fields for the natural sciences. The development of functional materials
and systems with dimensions of 1-100 nm (1 nanometer is 1.000.000.000th part of a
meter) was mainly stimulated in the early days by the challenge to move the frontier of
current micro (chip) technology to smaller dimensions. Recent discoveries and progress
in molecular biology and supramolecular chemistry are another major factor in this
scientific endeavour. In particular the fascinating insight in the structure and functio-
ning of numerous nanomachines in cells and organisms form a major source of inspira-
tion to “the art of building small”. The challenge to construct, with molecular building
blocks and with nano-precision, the materials of the future will rapidly close the gap be-
tween physics, chemistry and molecular biology. In the following sections, the “bottom-
up” approach to molecular nanotechnology will be discussed. The design and chemical
synthesis of functional molecules constitutes the basis for the nanotechnology toolbox of the
future. Important challenges include processes of self-assembly, control over optical,
electronic and mechanical properties and the construction of primitive nano-scale machines.
Before we enter the nano-world, however, let’s say a few words about the design and synthesis
of new molecules and materials. 

Molecular design and synthesis

Synthesis is associated with composition and, as with a composer’s creation of a fine
piece of music, the synthetic chemist first considers the design and then synthesizes his
or her new molecules. The periodic table of the elements and the chemical and
physical principles of chemical bond formation and reactivity provide a rich playground
for the synthetic chemist. The synthesis of the complex molecules of Mother Nature or
entirely new molecules and materials is both science and art alike. 

Molecules, the building blocks of life, have a wide variety of properties and functions.
Synthetic chemists use their ability to build complex natural products because, for
instance, they have intriguing biological activity and are only available in minute
amounts at high ecological costs, as is seen with a rare Amazonian frog neurotoxin
(Figure 1). The unique feature of synthetic chemistry is that the structure and function
of complex molecules of nature, such as an antibiotic, can be modified to improve its
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drug profile. Alternatively, entirely new molecules are created to provide the novel
materials of modern society, as illustrated by a display. 

Figure 1. Three examples of products of modern synthetic chemistry.

Into the nanoworld

Micro-technology and in particular the transistor and computer chip have dramatically
changed the world during the past 50 years. Michael Crichton, in his novel Timeline,
describes in a beautiful way what has gone almost unnoticed but had a tremendous
impact in everyday life. The top-down approach towards nanotechnology builds on the
ever decreasing size of key components in micro-technology following Moore’s law. But
soon scientists realized that one reaches the limits of what is technically feasible.
Nature uses molecular building blocks like nucleic acids, amino acids and sugars to
build biological macromolecules and, via the process of self-assembly, larger functional
systems of nano-scale dimensions. The insight into nature’s self-assembly processes and
the power of chemical synthesis has greatly stimulated the bottom-up approach in
nanotechnology. 

Figure 2. Nanotechnology and the choice between miniaturization (top-down) and
molecular construction (bottom up) approaches.

Moleculaire Nanotechnologie
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Molecular architecture is of central importance to the synthesis, and the elegance and
efficiency of many synthetic routes to complex products serve testimony to the formidable
accomplishments that have been achieved, often in conjunction with new chemical
transformations. Beyond control of structure, in controlling function nature sets yet
another challenge and the introduction of complex externally controlled functionality in
artificial systems requires a close collusion of both synthetic and physical sciences.
Combining advanced synthesis with supramolecular chemistry, surface science, materials
chemistry and molecular biology, presents exciting opportunities emerge beyond the
molecule towards the development of smart molecular materials and machines. 

Molecular motors will be key components of the nano-scale machines of the future. On
the one hand molecular switches are needed to trigger functions by external signals,
whereas on the other hand they are essential as dynamic molecular memory elements
in future information storage and computing. A particular challenge is therefore control
over the dynamics of molecular and supramolecular systems. The control of motion is
the decisive parameter in the operation of future molecular motors and machines. The
ability to harness chemical energy to generate mechanical motion is one of the most

Moleculaire Nanotechnologie

Figure 3. Nanotechnology in nature. Nature’s robots achieve complex function through weak
interactions.

The past
‘If you were to say to a scientist in 1899, a hundred years later moving images would be
transmitted into homes all over the world from satellites in the sky; that bombs of
unimaginable power would threaten the species; that antibiotics would abolish infectious
disease but that disease would fight back; that women would have the vote and pills to
control reproduction; that millions of people would take to the air every hour in aircraft
capable of taking off and landing without human touch; that you could cross the Atlantic at
two thousand miles an hour; that humankind would travel to the moon, and then lose
interest; that microscopes would be able to see individual atoms; that people would carry
telephones weighing a few ounces, and speak anywhere in the world without wires; or that
these miracles depend on devices the size of a postage stamp——if you said all this, the
scientist would almost certainly pronounced you MAD’.

M. Crichton, Timeline 1999
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fascinating aspects of many biological systems. Biological motors perform a wide range
of vital functions using chemical energy to achieve stepwise linear and rotary motion.
Fascinating examples are the bacterial flagellum motor which allow the microorganism
to ‘swim’, the ATPase rotary motor in our cell membrane, the muscle motors and the
kinesin and dyenin transporters in our body. Compared to these delicate biological
machines, our relatively recent attempts to control motion using switches and motors
appear as discussed below are, at best, primitive.

Molecular switches

A switch is an essential component of any machine or device and in switching molecu-
lar states the challenge is to use structural changes to achieve control of function in a
reversible manner. There are numerous definitions of machines and the direct com-
parison between machine-like functions in our macroscopic world and those at the mo-
lecular level, is often not appropriate. When we think of machines, however, we consider
movement and the translation of mechanical motion into useful work essential features.
This is as true of the nanoscale as it is of the macroscopic world. For a molecule to be
useful as a machine it is essential that switch or trigger elements are present, which
respond to external stimuli and thereby impart a change in function to a molecular
change. More than this though, the change must be directed or controlled. The stimu-
lus we apply must allow us to not only induce a change in molecular structure but to
do so specifically, both in the type of change and in its directionality. In short, we must
be able to operate above randomness. The ability to reversibly address functionality in
a repetitive manner is essential in building molecular machines.

The fundamental basis of reversible molecular switching is bistability. In a bistable
system two distinct forms of a molecule can be interconverted reversibly by the applica-
tion of an external stimulus, however, the interconversion must not occur sponta-
neously, at least within the timeframe of the operation. In such a molecular device the
external stimulus might be chemical, electrochemical or photochemical. That each
state is distinct is critical to the operation of the systems. If each state of the molecule
can be ‘read’ in a non-destructive manner, then the molecule can, in principle, function
as a memory element in a digital information system using binary logic (Figure 4a). 

Figure 4. (a) Schematic representation of a switchable bistable system. A and B represent two
different forms of the molecules whereas S1 and S2 refer to different stimuli
(b) cis/trans-isomerization of retinal, the first step in the process of vision. 

Miniaturization is a central paradigm of information technology and the concept of the
bottom-up approach promulgated by Feynman has fuelled the quest for optical mole-
cular switches, which promise molecular memory elements and processing by light ena-
bling ultra high density data storage. In this regard the underlying processes of vision
are a great source of inspiration. The primary step of vision is a light-induced cis to trans
isomerisation of an alkene moiety in a protein bound retinal molecule. This simple event
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- a change from a bent to a more linear shape of the molecule - initiates a cascade of
events beginning with a change in the protein and ultimately a signal transmitted to the
brain (Figure 4b).
Major challenges in the development of artificial (synthetic) molecular switches of
nano-scale dimensions are the thermal stability, fatigue, reversibility over numerous cy-
cles and fast response times. Furthermore they should operate effectively as part of more
complex multifunctional systems and machines. 

In the following sections several aspects of molecular switches will be illustrated begin-
ning with chiral optical molecular switches, designed to address some of the fundamen-
tal problems indicated above. We anticipated that a major advantage that chirality
would introduce to optical switching, is the possibility of non-destructive read-out of
optically recorded information through monitoring changes in chiroptical properties at
wavelengths remote from the wavelengths of light employed to achieve the switching of
molecular states. In recent years we have used molecular switches to control, in a
reversible manner, a range of properties and functions including chirality, mechanical
motion, color, luminescence, conductance, supramolecular organization and transport. 

The optical switch molecules we have constructed are helical-shaped overcrowded
alkenes (Figure 5). The switching principle in these systems is based primarily on the
reversible change in helicity of the molecules. In overcrowded alkenes, such as 1, the
cis >trans isomerisation is accompanied by the reversible interconversion between right
(P) and left-handed (M) helical forms, which represent two distinct states in a molecular
binary logic element (Figure 5a).

Figure 5. a) Chiroptical molecular switch based on pseudoenantiomers (P and M) as a
binary storage element; (b) Irradiation of 1 at different wavelengths (λ1 and λ2) results in
interconversion between P and M helicity; (c) CD spectra of the pseudo-enantiomers 
(P)-cis-1 and (M)-trans-1; (d) Repetitive switching of 1 as detected by CD spectroscopy.

Photochemical switching in thin polymer films is particular relevant in the context of
high density data storage systems. The polymer systems we have developed were applied
through either doping polymers with switches or by covalent attachment of chiroptical
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switches to the polymer backbone. Theoretically a compact disk with a 1 125 000 000 MB
storage capacity (240 years of continuous music) is possible. However, this would require
high density molecular packing as well as the possibility to address or read each indivi-
dual molecule at high speed without interference, a feat which is far beyond current
technological capabilities.
The control of the luminescence color of materials is another challenge, highly relevant
for instance in the development of light-emitting diodes. Based on the overcrowded
alkene class of compounds we designed a three state fluorescent switching system in
which a single molecule can either emit blue or red light or the fluorescence can be
switched off entirely (Figure 6).

Understanding the interaction of switchable molecules with surfaces is a key area of
interest. In particular the design of molecular switches by which the electronic commu-
nication (conductance) with electrode surfaces can be controlled in a reversible manner
is a key step towards nano-electronics. Diarylethenes (Figure 7a) are particular suitable
for this purpose as the conductance through the molecule can be switches with light.
In this way the system operates as a switchable molecular wire. By the systematic modi-
fication of the nature and position of the anchoring group of diarylethene switches con-
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Figure 6. (a) Photochemical, redox and thermal
isomerization processes of 2. Changes in
conformation in bisthioxanthylidene 2 between
the 2a (anti-folded) and 2b (syn-folded) states
and the orthogonal and dicationic state 2c.
Only trans isomers are shown for clarity 
(b) Switching of luminescence from 2a to 2c.
Copyright The American Chemical Society
2006.

b)
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nected to gold nanoparticles, it was shown that both one-way and reversible optoelec-
tronic switching is possible. These efforts have recently culminated in the demonstra-
tion of reversible switching of the tunneling current (as detected by Scanning Tunneling
Microscopy - STM) of single molecule diarylethene switches on a gold surface (Figure
7c, d).

Besides the control of electronic communication between switchable molecules and
interfaces (electrode) an important aspect of the design of nano-electronic systems will
be the organization and connection of different molecular components. Fabrication at
the nano-scale will ultimately imply that the molecules have to be instructed to assem-
ble into multicomponent and functional systems. Molecules cannot be positioned indi-
vidually one by one, as components in macro devices are, but instead processes similar
to inside the cell, in which the information is embedded to allow molecules to self-
assemble into larger units. A first step towards the assembly of molecular wires is shown
in figure 8. In this case bis-urea groups flank electroactive units and through multiple
hydrogen bond formation spontaneously molecular wires are formed.

Artificial pores or valves that can be controlled by external stimuli are considered impor-
tant components of future nanodevices. In close cooperation with researchers at the
BioMade institute in Groningen, we have constructed bio-hybrid systems consisting of
a membrane bound biological channel protein, which allows for external control over
the opening and closing of the channel (Figure 9a). 
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Figure 7. Schematic diagrams of (a) photochemical switching of a dithienylcyclopentene
anchored to Au (1,1,1) and (b) its co-self-assembly on a gold surface; (c) Apparent height
STM images in the open and (d) closed state showing single molecule switching
characteristics. Copyright Wiley 2006.
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Figure 9. (a) Mechanosensitive channel of large conductance (MscL) in an open and
closed state; (b and d) Reversible photochemical opening and closing of the MscL channel
using a spiropyran modified channel protein (4a spiropyran form, 4b merocyanine form). 

Figure 8. Self assembling electroactive molecular systems.



Diligentia 79

Molecular Motors

Arguably the most important part of any molecular machine is the motor component,
which allows for the input of energy to be used for directed mechanical motion and
hence to perform a task. The field of molecular motors and machines typically spans
physics, chemistry and biology. The drawing of parallels between molecular machines and
machines in everyday use and those at the nanoscale as present in our cells is ubiquitous.
Motors at the molecular scale experience relentless thermal (Brownian) motion at
ambient conditions. To operate in such a turbulent world the molecular motor must
either exploit Brownian motion or overcome it. Nature harnesses Brownian motion in
a manner referred to as the Brownian ratchet in linear and rotary protein motors where
the energy input restrains random Brownian motion. The design of artificial molecular
motors requires that specific directional mechanical motion is controlled and that the
stimuli-induced motion of a motor component can be detected and distinguished above
the random thermal motion. Achieving a biased change in motion at the molecular level
is not at all trivial.

Chemical driven molecular motors
Kinesin motor proteins are integral to the transport of material in cells. They are chemical
motors using ATP as fuel and run along the microtubules of the cell. The conversion of
chemical energy into motion with directional control is as remarkable as it is fascinating
and provides a major challenge to match such operation in wholly synthetic systems: that
is to design catalytic systems that operate as molecular motors and use a chemical trans-
formation ultimately to move molecular cargo along a predefined path. We have developed
highly efficient catalysts, which when immobilized on particles induce autonomous move-
ment fuelled by hydrogen peroxide (Figure 10).
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Figure 10. (a) Synthesis of a catalase enzyme mimicking dinuclear manganese catalyst,
where R= anchoring group to silica µ-particle; (b) design of catalytic autonomous moving
µ-particles using H2O2 as fuel; (c) trajectory of particle movement (oxygen bubbles are
seen as black circles, time is in seconds). Copyright The Royal Society of Chemistry, 2005.
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We have developed a novel highly active dinuclear manganese catalase mimic (Figure
10a), which through its structure has enabled robust immobilization on micron sized
silica particles without loss of function (Figure 10b). Decomposition of hydrogen pero-
xide resulted in directional movement of the functionalized particles most probably due
to the recoil during oxygen bubble formation (Figure 10c). 

Light-Driven Molecular Motors
Fuelling unidirectional rotary motion with light as the energy source has enabled
continual rotary motor function for the first time in a molecular system. In demonstra-
ting this motor function, we faced three key challenges: i) repetitive 360o rotation, ii)
the use of light as the source of energy, iii) unidirectional rotary motion. The design of
the world’s first light-driven molecular motor is shown in figure 11. By applying light
and heat the unidirectional rotation of the upper half (the propeller) with respect to the
lower half (the stator) proceeds as a four step cycle. This involves two reversible photo-
chemical steps (steps 1 and 3), converting stable isomers into unstable isomers, each
followed by an irreversible thermal step.

An important challenge in the research on molecular motors has been the increase of
the speed of the rotation without compromising the motor function. Taking advantage
of the possibilities via synthesis to adapt the design as well as the steric and electronic
properties of the motor molecules, we were able to enhance the speed over a million
fold to reach rotary rates of 0.5 MHz at room temperature. 
Anchoring molecular machines to surfaces without compromising their mechanical
function is critical to be able to interface them with the macroscopic world. The motors
discussed thus far operate in solution and in order to overcome Brownian motion and
to ultimately build nanodevices, immobilization of the light-driven motors on surfaces
is a crucial next step. For this purpose a second-generation motor has been immobi-
lized successfully on gold nanoparticles and flat gold and quartz surfaces (Figure 12a).
In this motor, with the rotor axis normal to the surface, the stator part is functionalized
with two legs terminated with anchoring groups. The connection of the motor via two
attachment points at the stator prevents the uncontrolled thermal rotation of the entire
motor with respect to the surface while leaving the propeller function intact. 
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Figure 11. The first light driven unidirectional molecular rotary motor.
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Anchoring motor molecules to surfaces while retaining there motor function is a major
step towards future applications. The stage is now set to build molecular machines, pumps,
sensors and smart surfaces. Despite this tremendous progress, building “molecular mills”
of 1 nm in size does not mean that we can match already the functions of the windmills
our ancestors built over 400 years ago (Figure 12b).

In the art of building small Nature has been particularly generous in providing us with
superb examples of intricate molecular machinery of nano-dimensions. At the dawn of
the nanotechnology era our first steps in the field of nanotechnology by designing mole-
cular switches and motors look rather primitive compared to Nature’s sophisticated designs,
but we should realize that Nature had several billion years head-start. 

This article is based on a perspective in the Journal of Organic Chemistry 2007 (vol. 72, pages
6635-6652. 
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Ons lichaamsgewicht is de laatste 50 jaar sterk toegenomen. Op dit moment heeft de
helft van de volwassen bevolking in Nederland een body mass index boven de 25 kg/m2.
Het risico op ziekte neemt exponentieel toe bij een stijgende index. Overgewicht ver-
hoogt de kans op type 2 diabetes, hart- en vaatziekte en verschillende vormen van kan-
ker. Ons land telt ruim 600.000 diabetes patiënten, waarvan 90% type 2 diabetes heeft
(a). Diabetes leidt vaak tot ernstige complicaties en verlies van kwaliteit van leven. Het
baart dus veel zorg dat het aantal patiënten explosief toeneemt. De Wereld Gezond-
heids Organisatie schat dat nu 1,6 miljard mensen in de wereld te zwaar zijn en dat dit
aantal zal stijgen naar 2,3 miljard in 2015. 180 miljoen mensen hebben diabetes en dat
aantal stijgt naar 350 miljoen in 2030 (b). Op dit moment al sterven wereldwijd meer
mensen aan de gevolgen van overvoeding dan aan ondervoeding (1). Hoe is het zo ver
gekomen? Hoe zijn we met z’n allen verzeild geraakt in een wereld waarin meer dan de
helft van de mensen zo zwaar is dat dat slecht is voor de gezondheid? In dit artikel zal
ik proberen op die vraag een antwoord te geven. Ik denk dat wij niet gemaakt zijn voor
de wereld die we zelf hebben gecreëerd. Om mijn stelling te onderbouwen neem ik u 7
miljoen jaar mee terug in de geschiedenis.
In die tijd leefden onze voorouders in Afrika. In kleine groepen van 10-20 mensen, waar-
schijnlijk allemaal familie, verzamelden ze fruit en planten (2). De voeding was rijk aan
koolhydraten, vezels en vitaminen, en bevatte relatief weinig eiwit en vet. Het kostte veel
energie om dagelijks voldoende voedsel bijeen te krijgen. Bewaren van voedsel was nau-
welijks aan de orde. De seizoenen hadden uiteraard grote invloed op de beschikbaar-
heid van voedsel.
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The shape of things to come (The Economist, 11 december 2003)



Tabel 1 - Evolutie van hersenvolume en lichaamsgewicht van onze soort 

Tijd (MJ) Hersen Gewicht Gewicht

volume (cm3) man (kg) vrouw (kg)

A Afarensis 3,9-3,0 438 45 29

A Africanus 3,0-2,4 452 41 30

A Boisei 2,3-1,4 521 49 34

A Robustus 2,9-1,4 530 40 32

Homo Habilis 1,9-1,6 612 37 32

Homo Erectus (vroeg) 1,8-1,5 863 66 34

Homo Erectus (laat) 0,5-0,3 980 60 55

Homo Sapiens 0,4-0,0 1350 58 49

Aangepast van referentie30 A = Australopithecus
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Ongeveer 3 miljoen jaar terug veranderde het klimaat op aarde drastisch: het werd kou-
der en droger. Bossen maakten plaats voor grasland. Het verzamelen van planten werd
moeilijker. Onze voorouders zwermden uit op zoek naar ander voedsel. Er zijn veel ar-
cheologische en antropologische aanwijzingen dat zij die zich vestigden in waterrijke
gebieden het beste af waren (3, 4). Daar was gemakkelijk verteerbaar en calorierijk voed-
sel in overvloed. Vissen, schelpdieren en kleine amfibieën vormden vanaf dat moment
de helft van het dieet van homo erectus. Daarmee veranderde de samenstelling van
onze voeding duidelijk: aten we voorheen overwegend koolhydraten, nu deden eiwit en
vetzuren hun intrede. Ons nieuwe dieet was bovendien energierijk. Deze verandering
van spijs is van cruciaal belang geweest voor onze verdere geschiedenis, omdat zij de
ontwikkeling van ons brein mogelijk maakte. De hersenen bestaan voor 60% uit vet.
Voeding die rijk is aan essentiële vetzuren is dus voorwaarde voor ontwikkeling en on-
derhoud van het brein. Bovendien verbruiken de hersenen maar liefst 20% van al onze
energie. Energierijke voeding is een voorwaarde om aan die enorme behoefte te vol-
doen. Dus, alléén omdat ons nieuwe dieet essentiële vetzuren bevatte en meer dan vol-
doende energie, kon de inhoud van onze hersenen in 2 miljoen jaar verdriedubbelen
(tabel 1; ref. 5). Met die bagage ontwikkelden wij ons tot sociale wezens die gereed-
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voeding

hersenvolume

(cm3)

fruit

planten

Vroegste mensachtigen Homo Erectus Homo Sapiens

jagen

verzamelen

landbouw

6 5 4 3 2 1 nu

Miljoen jaar

400 500 1000 1350

Het hersenvolume groeide aanvankelijk slechts langzaam. Na de introductie van vis, schelpdieren
en amfibieën in het dieet van homo erectus is er een snelle toename van herseninhoud (ref. 4). 

Figuur 1 - Voeding en hersenvolume van mensachtigen
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schappen gebruikten om roofdieren te weren en voedsel te verzamelen. Daarmee werd
overleving waarschijnlijker en breidde de populatie zich uit. Wij hebben miljoenen ja-
ren gefloreerd als jager-verzamelaars. Ons dieet was erg gevarieerd, bevatte veel eiwit,
onverzadigd vet en vitaminen, en moest met grote fysieke inspanning dagelijks verza-
meld worden. Recent onderzoek wijst uit dat overgewicht, diabetes en hart- en vaat-
ziekte vrijwel niet voorkomen onder jager-verzamelaars, die tot voor kort nog op alle
continenten leefden (6).

Vanaf ongeveer 1 miljoen jaar geleden trok homo erectus vanuit Afrika de wereld over.
Zuidoost Azië werd het eerst bevolkt, 500.000 jaar later volgde Europa. 50.000 jaar te-
rug trokken mensen naar Australië, het Noorden van China, en via de Beringstraat ver-
volgens naar Noord- en Zuid Amerika (7). 10.000 jaar geleden voltrekt zich dan een
tweede revolutie die van doorslaggevend belang is geweest voor de toestand van onze
wereld. In de vruchtbare driehoek, het gebied van de Eufraat en de Tigris in de regio
Irak, Syrië en Turkije, werden voor het eerst planten en dieren gedomesticeerd: de ge-
boorte van de landbouw. In de loop van enkele duizenden jaren daarna zijn er verge-
lijkbare ontwikkelingen op acht andere plaatsen in de wereld. De landbouw bracht
enorme biologische, economische en culturele voordelen. In de eerste plaats bood zij
relatief veel zekerheid over de beschikbaarheid van voedsel. Ten tweede konden men-
sen zich op één plaats vestigen. Dat maakt de verzorging en bescherming van kinderen
en vrouwen, de fysiek meest kwetsbaren, een stuk gemakkelijker. Ten derde werd tech-
nische en sociale specialisatie mogelijk: enkele boeren konden grote groepen mensen
van voedsel voorzien, zodat anderen zich konden richten op innovatie, bescherming
van de groep en conflict beheersing. De landbouw maakte op deze manier mogelijk dat
mensen in steeds grotere groepen samen gingen leven en uiteindelijk tot politieke or-
ganisatie kwamen. Groepen werden stammen, en stammen werden staten. Het aantal
mensen op aarde groeide van ongeveer 5 miljoen in 8000 B.C. naar 1 miljard in het jaar
1800 A.D (7).

Echter, de komst van de landbouw veranderde de samenstelling ons dieet opnieuw. Vier
graansoorten, maïs, rijst, tarwe en haver vormen sindsdien de basis van onze voeding:
ze leveren nu samen de helft van de wereldvoedsel energie.3 Granen werden tot aan de
landbouwrevolutie vrijwel niet door mensen geconsumeerd. Tegelijkertijd zijn wij min-
der groente en fruit gaan eten. De vleesconsumptie nam af. Gedomesticeerde dieren
zijn vetter dan wilde, en hun vet bevat voornamelijk verzadigde vetzuren, waarvan we nu
denken dat ze ongezond voor ons zijn. Ons dieet werd dus minder gevarieerd, met min-
der eiwit, mineralen en vitaminen en meer verzadigd vet. Bovendien verzekerde de pri-
mitieve landbouw allerminst continue beschikbaarheid van voedsel voor iedereen.
Vooral kinderen overleden nog vaak van de honger. Er zijn dan ook veel antropologi-
sche aanknopingspunten dat de komst van de landbouw niet goed was voor onze ge-
zondheid: lichaamslengte en levensduur namen af, botontkalking, rachitis en andere
ziekten als gevolg van vitamine gebrek namen toe (8). Overgewicht kwam sporadisch
voor, met name bij mensen uit de hoogste sociale klassen, die vaak relatief vrijelijk over
voedsel konden beschikken.

Ongeveer 200 jaar geleden voltrok zich een derde revolutie, die de wereld heeft gemaakt
tot wat die nu is. De Industriële Revolutie verbreidde zich in de 19e eeuw vanuit het
Verenigd Koninkrijk over Europa en het Noorden van de Verenigde Staten. Het effect
op onze samenleving was enorm. De wereldbevolking verzevenvoudigde (d) en het we-
reldwijde bruto nationaal product per capita vertienvoudigde (e). Wat bepaalde het suc-
ces van de Industriële Revolutie? Ten eerste bracht zij gemotoriseerde arbeid. Voor de
landbouw betekende dat, dat de productie verveelvoudigd kon worden. Bovendien wer-
den technieken ontwikkeld om gewassen tegen ongedierte te beschermen en voedsel
veilig te bewaren. Door deze ontwikkelingen kwam voedsel voor het eerst in de ge-
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schiedenis continue ter beschikking van iedereen. Dit is vermoedelijk de belangrijkste
reden dat de kans dat kinderen voor hun vijfde levensjaar overlijden duizend maal klei-
ner werd. De gemiddelde levensverwachting verdubbelde, van minder dan 45 jaar in
1850 tot ongeveer 80 jaar nu (9). 

De Industriële Revolutie heeft echter ook problemen gebracht. Gemotoriseerd vervoer
minimaliseert de noodzaak voor mensen om te bewegen. Kort geleden nog, in evolu-
tionaire termen, was elke dag noeste arbeid nodig om voldoende voedsel te verzame-
len. De huidige wereldburger kan één keer per week met de auto naar de supermarkt
om twee keer te veel voeding in te slaan. De landbouw richt zich nu vooral op maxi-
malisatie van productie. Met de teelt van sterke gewassen is echter hun voedingswaar-
de, in termen van vitaminen en vetzuren, sterk achteruit gegaan (10). De voedingsin-
dustrie ging producten maken die nooit in de geschiedenis door mensen zijn gegeten.
Geraffineerde suikers en zogenaamde transvetzuren zijn bekende voorbeelden. De jaar-
lijkse consumptie van suiker per hoofd van de bevolking is in Engeland sinds 1815 ver-
tienvoudigd tot meer dan 70 kg (8). In de Verenigde Staten steeg de jaarlijkse productie
van blikjes frisdrank van minder dan 100 per capita in 1947 tot meer dan 600 nu. Er
gaan in ons land per jaar 350 miljoen kroketten en 600 miljoen frikadellen over de
toonbank (11). De voedingsindustrie spendeert alleen al in de VS 30 miljard dollar per
jaar aan reclame. Daar-
mee marginaliseert het
alle andere takken van in-
dustrie (12). 17.000 nieuwe
voedingsproducten wor-
den elk jaar op de Ameri-
kaanse markt geïntrodu-
ceerd (10). 70% van de
voeding in de Verenigde
Staten bestaat uit granen,
zuivelproducten en geraf-
fineerde suikers en vetten,
voedingsmiddelen die we
nooit eerder hebben ge-
consumeerd (tabel 1, ref.
13). Het moet ons aan het
denken zetten, dat de in-
houd van ons brein voor
het eerst in onze geschie-
denis lijkt af te nemen (5).

Opslag van vet was altijd essentieel voor overleving, want weefsels hebben voortdurend
brandstof nodig. Voedselschaarste leidt onvermijdelijk tot de dood wanneer er geen re-
serve aan boord is. In de tegenwoordige tijd is er nooit meer voedselschaarste, althans
niet in landen met een hoge graad van ‘ontwikkeling’. Bovendien hoeven we ons ner-
gens meer fysiek voor in te spannen. We kunnen intuïtief wel begrijpen dat dit overge-
wicht in de hand werkt. Een blik op de kaart van de Wereld Gezondheids Organisatie
bevestigt dat het probleem veruit het grootst is in gebieden met een hoge ontwikke-
lingsgraad (f). Het is dus duidelijk dat onze ‘westerse’ omgeving een grote rol speelt in
het ontstaan van overgewicht. Er zijn echter nog twee belangrijke vragen die beant-
woord moeten worden. In de eerste plaats: waarom is eigenlijk niet iedereen veel te
zwaar vandaag de dag? Ten tweede: waarom en hoe hangt overgewicht zo sterk samen
met diabetes en andere chronische ziekten?
In de jaren ’60 van de vorige eeuw signaleerde James Neel, een Amerikaanse geneticus,
dat overgewicht vaak in families voorkomt. Hij postuleerde dat genen een belangrijke
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Aangepast van referentie31 PUFA = meervoudig onverzadig-

de vetzuren,  SFA = verzadigde vetzuren

Tabel 2- Dieetsamenstelling van jager verzamelaars

en van het hedendaagse (Amerikaanse) dieet

HG Nu

Totale energie (kcal) 2000 2500

eiwit (%) 34 12

koolhydraat (%) 45 46

vet (%) 21 42

PUFA: SFA 2,5 0,44

Vezel (g) 100-150 20

Natrium (mg) 690 2300-6900

Calcium (mg) 1500 740

Ascorbine zuur (mg) 440 90

Energie verbruik 9kcal/kg/day) 22 7
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rol moeten spelen in de ontwikkeling van deze aandoening (14). Inmiddels weten wij
dat hij gelijk had: lichaamsgewicht is voor 60-70% (nota bene!) genetisch bepaald (15).
Dat betekent dat genen dicteren of iemand wel of niet dik wordt in onze ‘westerse’ om-
geving. Dat is op het eerste gezicht merkwaardig, omdat overgewicht de fitheid en
vruchtbaarheid van mensen vermindert. Waarom heeft de evolutie de genen die tot
overgewicht leiden dan niet ‘weg geselecteerd’? Sterker nog: ontzettend veel mensen
dragen die genen kennelijk bij zich, het lijkt dus alsof de evolutie tot positieve selectie
heeft geleid. Hoe kan dat? Neel redeneerde dat de genen die nu tot overgewicht leiden
vroeger een voordeel moeten hebben gehad. Hij stelde dat ons genoom zich in de loop
van miljoenen jaren heeft ingesteld op wisselende beschikbaarheid van voedsel. Genen
die leiden tot efficiënte opslag van energie in tijden van overvloed, brachten voordeel
in tijden van schaarste. Welke genen zijn dat dan?

In de jaren ’70 van de vorige eeuw postuleerde de fysioloog Richard Keesey dat de vet-
massa binnen bepaalde grenzen wordt gereguleerd, net als vele andere lichaamsfunc-
ties (16). Waarom is dat nuttig? Het mag duidelijk zijn waarom het belangrijk is dat onze
vetmassa niet onder een zekere grens daalt. Verlies van vetmassa dreigde vroeger voort-
durend. De evolutie bewapende ons daarom met een onwaarschijnlijk krachtig en com-
plex biologisch systeem om ons daar tegen te beschermen. Omgekeerd is te veel vet
slecht omdat het de mobiliteit beperkt. Het wordt dan moeilijk om aan roofdieren te
ontkomen en voedsel te verzamelen. Echter, wij ontwikkelden sociale en technische
hulpmiddelen voor deze primaire levensbehoeften. Bescherming tegen toename van de
vetvoorraad was vanaf dat moment veel minder nodig (17). Het systeem dat onze vet-
massa controleert paste zich aan. Ruimere vetopslag werd mogelijk, wat overleving in
tijden van schaarste bevorderde. Dus, de evolutie gaf ons oorspronkelijk uiterst krachti-
ge genen die de vetvoorraad binnen zekere grenzen reguleren. De bovengrens wordt
echter sinds enkele miljoenen jaren veel minder goed bewaakt dan de ondergrens. Dat
is geen probleem, zo lang er geen westerse leefomgeving is. 

Inzicht in het complexe netwerk dat onze vetmassa controleert is essentieel voor een
goed begrip van de biologische oorzaken van overgewicht en diabetes. Vetmassa is de
resultante van het verschil tussen energie-inname en verbruik. Waaraan verbruiken we
onze energie? Natuurlijk aan beweging, maar ook aan allerlei processen die continue
gaande zijn in ons lichaam: hartslag, ademhaling, chemische reacties en warmte pro-
ductie. De evolutie heeft ons energieverbruik standaard zuinig afgesteld. Tegelijkertijd is
er een voortdurende basisbehoefte om te eten (18). Als we dan wat eten, neemt de eet-
lust af. Na het eten gaan we ook meer warmte produceren. Na langduriger overvoeding
gaan we zelfs meer bewegen, om extra energie te verbruiken, met de bedoeling de bo-
vengrens van onze vetmassa niet te overschrijden (19). Dat komt allemaal door een net-
werk van signalen die na het eten worden gemaakt door vetcellen, darmen, alvleesklier
en het zenuwstelsel (20). Die signalen informeren de hersenen dat er voedsel aan boord
is. Het brein integreert alles, remt vervolgens de eetlust en stimuleert de warmtepro-
ductie. Wanneer de signalen enige tijd na de maaltijd afnemen, krijgt onze behoefte aan
eten weer de overhand en schakelt het energieverbruik terug naar de zuinige stand. Er
zijn heel veel stoffen bij dit proces betrokken. Het systeem is uiterst complex en we be-
grijpen steeds beter waarom: complexe biologische netwerken kunnen heel goed adap-
teren (21). Dat is essentieel voor overleving in sterk wisselende omstandigheden. Een
netwerk van interacties tussen verschillende weefsels en de hersenen controleert dus
onze energiebalans. Daarmee reguleert het onze vetvoorraad binnen bepaalde grenzen.
De laatste paar miljoen jaar is het zoals gezegd minder nodig de bovengrens te bewa-
ken. Sterker nog, méér vet heeft overlevingsvoordeel in tijden van schaarste. De evolu-
tie paste daarom de verdediging van de bovengrens aan: zij selecteerde genen die ma-
ken dat voedselinname minder effect heeft op eetlust en warmteproductie. Hoe werkt
dat?
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Overvoeding maakt de hersenen van sommige muizen minder gevoelig voor de signa-
len die aangeven dat er voedsel aan boord is. Daardoor eten ze meer, verbranden ze
minder en worden ze dik (22). Muizen eten van nature voornamelijk koolhydraten, net
zoals wij oorspronkelijk deden. Onnatuurlijke voeding, verzadigd vet, maakt hun herse-
nen extra ongevoelig. Al sinds een paar jaar werd vermoed dat de hersenen van mensen
met overgewicht ook minder gevoelig zijn voor de signalen die na een maaltijd worden
gemaakt (23). Jeroen van der Grond ontwikkelde een strategie om de hersenactiviteit
van mensen na inname van voeding te meten (24). Van zijn werk wisten we, dat de her-
senen van gezonde mensen heel snel reageren op suiker inname. Kort geleden konden
wij laten zien dat de hersenen van mensen met overgewicht en diabetes dat in het ge-
heel niet doen (25). Na een korte periode van strenge calorie beperking reageert het
brein van deze patiënten weer geheel normaal (Teuwisse W et al, ongepubliceerd). Wij
denken nu dat overvoeding het brein van sommige mensen ongevoelig maakt voor de
signalen die aangeven dat er gegeten is. Genen bepalen waarschijnlijk bij wie overvoe-
ding dat effect wel heeft en bij wie niet. De hersenen passen dan eetlust en warmte-
productie niet aan. Dat kan uiteraard sterk bijdragen aan, of zelfs de belangrijkste oor-
zaak zijn van, het overgewicht van deze patiënten.

Waarom gaat overgewicht zo vaak gepaard met diabetes? Zoals bekend is insuline re-
sistentie een belangrijk kenmerk van type 2 diabetes. Overgewicht gaat heel vaak samen
met insuline resistentie. Waarom is dat? Het antwoord op deze vraag weet ik niet. Ik wil
echter wel proberen het in evolutionaire kaders te plaatsen. De voedselinname en de
vetvoorraad van zoogdieren in het wild variëren zonder uitzondering met de seizoenen:
in de zomer wordt veel gegeten en wordt de vetvoorraad opgebouwd ter voorbereiding
op de voedselschaarste in de winter. Zoals gezegd, maakt ruime voedselinname het
brein van mensen die daarvoor de genen hebben, ongevoelig voor de signalen die aan-
geven dat er gegeten is. Ons eigen werk van de afgelopen jaren heeft laten zien dat die
signalen, naast hun effect op eetlust en warmteproductie, de werking van insuline ver-
sterken (26, 27). Ongevoeligheid voor die signalen veroorzaakt dus insuline resistentie
(28). Bovendien produceert vetweefsel allerlei stoffen die het lichaam minder gevoelig
maken voor insuline (29). Insuline resistentie van perifere weefsels maakt dat glucose
beschikbaar blijft voor gebruik door de hersenen. Dat is belangrijk in tijden van voed-
selschaarste, omdat de hersenen alleen glucose kunnen verbranden. Alle glucose kan
dus in de winter door de hersenen worden gebruikt, omdat overvoeding en vetweefsel
insuline resistentie induceren. In de loop van de winter aten we minder en nam de vet-
voorraad af, simpelweg omdat er weinig voedsel was. Daarmee nam de gevoeligheid
voor insuline weer toe. Overvoeding en vetstapeling gaan dus mijns inziens samen met
insuline resistentie, omdat de combinatie de optimale voorbereiding op de winter
vormde.

We hebben gezien hoe de hersenen zich ontwikkelden tot de kapitein op het schip van
ons leven. Hun snelle groei maakte twee belangrijke revoluties mogelijk die ons hebben
gebracht waar we nu zijn. Het brein controleert de energiebalans en regelt de vetmassa
tussen zekere grenzen. Dit systeem staat onder sterke genetische controle. De laatste
paar miljoen jaar verruimde de evolutie de bovengrens voor de vetmassa: zij selecteer-
de genen die de hersenen ongevoelig maken voor signalen dat er voedsel aan boord is.
Daardoor worden eetlust en warmteproductie niet aangepast en kan er veel energie
worden opgeslagen. Bovendien wordt het lichaam insuline resistent om de hersenen
van glucose te voorzien. Die condities verhogen de kans op overleving in tijden van
voedselschaarste. Tegenwoordig hebben mensen met deze genen een probleem: per-
manente overvloed leidt juist bij hen tot ongebreidelde vetstapeling, insuline resisten-
tie en diabetes. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat onze huidige samenleving is
geboren uit de primaire biologische behoefte onze energievoorraden veilig te stellen.
De ironie wil dat we met behulp van de ongekende cognitieve eigenschappen van ons
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brein tot de ultieme vervulling van die behoefte zijn gekomen, maar dat velen van ons
daarop genetisch totaal niet zijn voorbereid.

Noten

a. www.rivm.nl, maart 2008 
b. www.who.int, maart 2008
c. http://faostat.fao.org, maart 2008
d. http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf 
e. http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_03-2007.xls
f. www.who.int, maart 2008
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Summary

Most humans may not realize it, but we live on a microbial planet. The greatest reser-
voir of biodiversity lies in the soils beneath our feet – and it is ripe for exploration.
These vastly diverse microbes are essential for driving many of the functions essential
to system Earth and represent a tremendous untapped resource of highly useful activi-
ties and products. In this presentation, I will examine what is known about the diversi-
ty of soil-borne microorganisms, and more importantly what drives the structure and
function of these communities. I will pay particular attention to the impact of global
climate change on soil-borne microbial communities, and the feedback that microbial
functioning in turn has on global change. The major challenge of understanding the
functioning of microorganisms in the environment is that their activities and diversity
are chiefly determined at micro-scales, yet their effects on ecosystems and the planet
are only manifest at very large scales of space and time. Approaches that transcend the
traditional and convenient scales of microbial ecology are necessary to overcome this
challenge. Methodologies are now becoming available to address these fundamental is-
sues for the first time. Armed with these new approaches, we find ourselves poised at
a new frontier of discovery, not one that reaches to the cosmos, but one that taps into
the great unknown beneath our very feet. 

Introduction: Earth, the microbial planet

The number and diversity of microorganisms on this planet are truly enormous. The
number of microbes on Earth is estimated to be in the neighborhood of 1030-1031 cells
(Whitman et al. 1998), or at least a billion fold more than the number of stars in the
known universe. Microorganisms are obviously small as individuals, but as a whole, they
weigh as much as all plants and animals on Earth, and are tremendous storehouses of
carbon, nitrogen, phosphorus and other basic elements of Earth’s biology. Of the esti-
mated three billion years of evolutionary history, the vast majority has excluded macro-
scopic organisms. Not only are microbes the oldest and most diverse life forms on this
planet, they also control the majority of the Earth’s geochemical cycles, thereby occu-
pying a central position in maintaining the existence of life on this planet. Microbial
and planetary evolution are coupled. Life as we know it does not exist on Earth because
this planet is a habitable place. Rather, Earth’s life-supporting environment exists be-
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cause it has been shaped by life, principally microbial life, to be this way. In turn, mi-
crobial life has evolved to fill every possible lifestyle energetically available on Earth,
occupying a far greater breadth of environmental conditions and biologically accessi-
ble energy and nutrients sources than multi-cellular organisms. 
I have proclaimed microorganisms as the most diverse organisms on Earth, yet only
about 10,000 bacterial species have been properly described, compared for instance to
approximately one million characterized insect species. In truth, we still lack a consen-
sus definition of what actually constitutes a microbial species, as human-defined
species concepts often fail to describe relevant biological units within the microbial
world. Regardless of how exactly microbial species are defined (a topic outside of the
present discussion) the relative lack of well described microbial species is not due to a
lack of diligence among microbiologists, but rather due to the inherent difficulties in
studying microorganisms. Not only are they very small and generally lacking distin-
guishing morphological features, the vast majority are difficult or impossible to culti-
vate under standard laboratory conditions. 
Indeed, there is a large discrepancy between the number of viable microbial cells that
can be seen under the microscope, versus the number of colony forming units one can
count on plates with culture media. This discrepancy, which can be several orders of
magnitude, has been coined The Great Plate Count Anomaly (Table 1). 

Despite recent very successful attempts to cultivate a greater proportion of the micro-
bial world, by better mimicking the natural environment in cultivation strategies (Zen-
gler et al. 2002; Stevenson et al. 2004), still the majority of soil-borne microbes refuses
to be tamed in the laboratory. It is clear that we have described but a fraction of the
world’s microbial diversity, but the true extent of microbial diversity remains unknown,
with estimates of the total number of bacterial species on Earth varying from several
million to hundreds of billions (Curtis et al. 2002; Gans et al. 2005; Roesch et al. 2007).
As I will explain in the following section, the advent of molecular biological techniques
for the study of microorganisms without the need to cultivate them, has provided a new
window into microbial diversity over the past couple of decades. 

Molecular methods provide access to the microbial majority

The dominance of microbial diversity in the Earth’s total genetic pool has become clear
only relatively recently. A quarter of century ago, the tree of life was organized subjec-
tively into five or six Kingdoms, in which the lowly microbes were incorrectly depicted
as a single group, the Monera, at the base of the tree. One of the most revolutionary
concepts introduced to biology in the past half century is the use of DNA sequences,
especially those that encode ribosomal RNA, to infer the evolutionary relationships of
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Table 1. The Great Plate Count Anomaly

Habitat Culturability (%)

Seawater 0.001-0.1
Freshwater 0.25
Mesotrophic lake 0.1-1
Unpolluted estuarine waters 0.1-3
Activated sludge 1-15
Sediments 0.25
Soil 0.3

Table 1. The percentage of cells
that can be cultivated from vari-
ous habitats using standard solid
culture media (Amann et al. 1995;
Staley and Konopka 1985).
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organisms. Recognizing the power of such molecular markers, Carl Woese revolution-
ized our perspective of life, proposing a far more objective tree based upon ribosomal
RNA gene sequences (Woese 1990). Such phylogenetic reconstruction defines three do-
mains of life: the Bacteria, Archaea, and Eukarya. The former two domains are com-
prised entirely of microbes, and even Eukaryotes (into which plants and animals fall)
are for the most part microbial. Indeed, from the perspective of molecular diversity, it
is interesting to note that plants and animals, all the organisms upon which macro-ecol-
ogy is based, only occupy two small branches in this tree. The rest of biodiversity is mi-
crobial (Figure 1, Woese 1990). 
The recognition that molecules, such as DNA, RNA, lipids, and proteins, instead of only
laboratory cultures, could be used to describe microorganisms, provided the opportuni-
ty to open up a new window into the realm of microbial diversity. Use of such biomarker
molecules allowed for the characterization of microbes in the environment without the
requisite need to be able to culture them in the lab. Such molecular approaches have
not only revealed a vast number of new microbial species, but also totally novel lineages
of life. For instance, within the Bacteria, the number of phylum level groups has in-
creased over the past quarter century from 12 to over 100, the majority of which has no
known representatives in culture. Also, molecular data have shown that microbial culture
collections are highly skewed in favor of a few of these phyla, with over 90% of all known
bacterial cultures falling into only six of these phyla (Schloss and Handelsman 2006). 
Even with the advance of molecular methods, we are still not able to describe ade-
quately the incredible diversity contained in soil environments. Indeed, it has been es-
timated that a single gram of soil may contain tens-of-thousands of bacterial species
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Figure 1. Phylogenetic tree of life based upon 16S rRNA gene sequences from selected
organisms. The grey shape highlights microbial organisms.
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with perhaps millions of species represented in a single field (Torsvik et al. 1990; Gans
et al. 2005). However, terrestrial microbial ecologists now have a very full molecular
toolbox at their disposal with a full range of methods to describe the structure of mi-
crobial communities. This toolbox has recently grown to include high throughput DNA
microarray technologies to allow the rapid assessment of microbial community struc-
ture and diversity across multiple environmental samples (De Santis et al. 2007). Most
of these methods again focus on ribosomal RNA gene markers, and they reinforce the
fact that the diversity of microbial communities is many times greater than previously
revealed based upon culturing methods. By studying the in situ distribution of micro-
bial DNA sequences relative to important environmental gradients, such as those in pH,
moisture, nutrients, pollutants, etc., we are now in a position to make more intelligent
hypotheses about the niches in which particular bacteria live. Despite the tremendous
advances gained by the use of rRNA gene-based methodologies, they still essentially only
provide a measure of “who is there”, often providing information restricted to the most
dominant community members. However, we are still only beginning to address the
more ecologically relevant question about all these microbes, “What are they doing?” 
Ribosomal RNA gene sequences have been indispensable in microbial ecology, but
they tell us virtually nothing about what an organism actually does. The focus in mi-
crobial ecology has now shifted from the mere discovery of microbial diversity to ad-
dressing the functional traits of the diverse organisms that have been detected over the
past two decades. One way to gain greater insight into the functionality of microorgan-
isms in the environment is to focus molecular analysis on the functional genes that en-
code niche-defining activities or environmental functions of interest (Kowalchuk et al.
2006). Such functional gene markers are starting to provide much more directed strate-
gies for analyzing microbial functions, providing new insight into the diversity, copy
number, and expression of key functional genes in the environment. Also in the analy-
sis of microbial functional genes, DNA microarray technologies are providing possibil-
ities to examine a wide range of genes simultaneously, thereby providing more holistic
information on microbial community function at the genetic level (He et al. 2007). 
A second promising avenue to link microbial identity and function is afforded by sta-
ble isotope probing (SIP) techniques. SIP strategies generally involve inoculating sam-
ples with heavy-isotope-labeled substrates of interest, and tracking these heavy isotopes
as they are incorporated into the biomarker molecules of the responding microbial
community members (Neufeld et al. 2007). Typically, this powerful approach has been
used to see which organisms respond to a particular simple substrate or pollutant,
which has been labeled with 13C. We have been employing such approaches in the
study of plant-microbe interactions, where we are interested in the complex suite of
compounds by which plants influence microbes. Therefore, whole plants are pulse la-
beled by allowing them to photosynthesize in an atmosphere containing 13C heavy-la-
beled CO2. In this way, the carbon fixed by plants can be tracked into the specific re-
sponding microbial community members belowground. 
In the next section I will highlight some aspects of our research that apply the inte-
grated approaches described above to elucidate the impacts of climate change on soil-
borne microbial community structure and function. 

Effects of global warming and rising atmospheric CO2 on the structure and 
function of soil-borne microbes 

It is important to understand how microbial communities respond to global climate
change, not only because they are involved in all the globe’s major global biogeo-
chemical cycles, but also because they represent a tremendous store of carbon in the
soil, which may serve to buffer against, or further exacerbate, greenhouse gas accumu-
lation in the atmosphere. Surprisingly, the consequences of ongoing climate changes
on these organisms and their associated functions are mostly unknown. It is expected

Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodem



Diligentia 95

that climatic changes on soil-borne microorganisms will be mostly indirect, via changes
for instance in vegetation and primary production, and that effects on soil-borne mi-
crobial communities will feedback on ecosystem functioning. Here, I present two re-
search examples within our group that seek to fill this knowledge gap: (1) study of re-
sponses of Antarctic terrestrial microbial communities to global warming, and (2)
tracking effects of elevated atmospheric CO2 on soil-borne microbial communities. 

The unusually harsh environmental conditions of terrestrial Antarctic habitats result in
ecosystems with simplified trophic structures, where microbial processes are especially
dominant as drivers of soil-borne nutrient cycling. This relative simplicity allows for a
rather direct coupling of microbial processes with ecosystem consequences, making ter-
restrial Antarctic habitats ideal model systems for the study of climate change effects on
ecosystem functioning. Furthermore, the Antarctic Peninsula is one of the most rapid-
ly warming regions in the world, and it remains unknown how these pristine and iso-
lated habitats will respond to ongoing warming.
We therefore have conducted a number of integrated studies to examine microbial re-
sponses to warming across a range of Antarctic habitats, with three complementary ex-
perimental approaches: (1) A detailed description of the terrestrial microbial commu-
nities, and their associated functions, across an Antarctic latitudinal transect, as a proxy
for long-term, large-scale climatic changes, (2) A study of the short-term responses of
soil microorganisms, and associated functions, to increasing temperature and altered
freeze-thaw cycle frequency in controlled microcosm experiments, and (3) An assess-
ment of the responses of soil microbial communities and functions in a field manipu-
lation experiment involving three years of artificial soil warming using open-top cham-
bers at three field locations.
As described earlier, we applied a diverse range of molecular approaches to examine
microbial responses in these study systems, with a strong reliance on PCR-based mi-
crobial diversity approaches, as well as quantitative PCR methods and various microar-
ray technologies. Results from the latitudinal gradient studies revealed that the large dif-
ferences in climatic conditions at the different sites sampled exerted strong influence
on microbial community structure, diversity, abundance and functions (Yergeau et al.
2007a&b). In addition, vegetation cover was observed to also exert a strong effect, indi-
cating that indirect effects of global warming through vegetation expansion may lead to
large ecosystem responses. Microbial diversity was observed to decrease with increasing
latitude (Figure 2; Yergeau et al. 2007c), thus following the general trends observed for
other groups of organisms with respect to latitude. However, this pattern was only ob-
served for so-called fell-field sites, which lack dense vegetation. At temperate sites (e.g.
Falkland Islands), vegetation decreased diversity, due to stimulation of specific micro-
bial groups by plant-derived products. However, at more extreme locations, vegetation
covered serve to buffer harsh environmental conditions, thereby allowing high micro-
bial diversity to be maintained. 
Microcosm studies highlighted that fungi and bacteria respond differently to increasing
temperature and changes in freeze-thaw cycle frequency (Yergeau and Kowalchuk 2008).
These experiments also showed that several functional genes involved in the nitrogen cy-
cle were more sensitive to changes in freeze-thaw cycle frequency than to increases in
average temperature. This suggests that changes in environmental fluctuations, as pre-
dicted in many climate models, may be more important that average warming trends. 
Field warming experiments showed that the short-term responses of soil organisms and
associated functions to warming of a few degrees were highly dependent on local envi-
ronmental conditions. Large responses were recorded in moist, nutrient-rich Antarctic
environments, while few responses were observed in nutrient- or water-limited environ-
ments and the more temperate soils. Thus, increases in temperature could have dra-
matic effects on soil-borne microbial community size, structure and activity, if temper-
ature, as opposed to nutrients or water, is the main limiting factor. Increases in bacterial
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and fungal communities were also probably amplified due to the relative absence of
soil predators at some sites. 
Taken together, these results suggest that global warming will have profound effects on
Antarctic soil microorganisms and their associated functions. The short-term effects will
be shaped by local environmental conditions, while in the longer-term, global warming
will strongly affect soil microorganisms and nutrient-cycling functions, both directly
and indirectly.

The second study I would like to highlight examines the effects of elevated atmospher-
ic CO2 on soil-borne microbial community structure and function. Rising atmospheric
CO2 levels are predicted to have major consequences upon carbon cycle feedbacks and
the overall functioning of terrestrial ecosystems. Photosynthetic activity and the struc-
ture of plant communities, especially C3 plants, are expected to change, but it remains
unclear how this will affect the key functions of soil-borne communities, which are de-
pendent on plant-derived carbon. We therefore carried out a series of experiments us-
ing controlled growth systems to examine the impact of elevated atmospheric CO2 (700
ppm vs. 350 ppm) on soil-borne microbial communities associated with Festuca rubra,
a mycorrhizal plant species, and Carex arenaria, a non-mycorrhizal plant species. Myc-
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Figure 2. (A) Map of the sampling sites. Split black and white dots represent sites where
both densely vegetated and fell-field environments were studied, white dots indicate
environments with only fell-field (frost-sorted polygon) conditions. (B) Simpson’s diversity
index versus latitude based upon clone libraries of 16S rRNA gene fragments. Open and
black symbols refer to fell-field and vegetated samples, respectively. (C) Comparison of
cloning and PhyloChip results in the detection of Operational Taxonomic Units (OTU)
recovered from selected Antarctic sites. Clone libraries are shown as black bars;
PhyloChip-based results are shown as black + grey (black + grey + white for Coal
Nunatak) and Chao 1 estimated richness calculated from clone libraries is shown as
black + grey + white (black + white for Coal Nunatak). The error bars are the 95%
confidence intervals of the Chao 1 index.
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orrhizal fungi form symbioses with the majority of plants, and play an important role
in nutrient acquisition (especially P) and carbon allocation. We used a combination of
RNA-based stable isotope probing (SIP), community fingerprinting and real-time PCR
to track plant-fixed carbon into the affected soil microbial community. 
These studies demonstrated that elevated atmospheric CO2 selects for highly distinct,
disturbance-adapted microbial populations in the soil influenced by plants, the so-
called rhizosphere (Drigo et al. 2007). This effect was much more pronounced for Fes-
tuca rubra, the mycorrhizal plant species. We originally hypothesized that increased
translocation of carbon would increase total microbial activities in soil and strengthen
the selection on the organisms already inhabiting plant-associated habitats. However,
we observed that elevated atmospheric CO2 strongly selects for opportunistic plant-as-
sociated microbial communities, with a dramatic shift in the dominant arbuscular my-
corrhizal fungal community (for Festuca rubra), as well as rhizosphere bacterial and fun-
gal populations. Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) appear to play a central role in
these responses for plants harboring these important symbionts. Plant-assimilated car-
bon is rapidly transported to AMF, with opportunistic AMF species dominating at ele-
vated CO2 (Figure 3). Direct carbon transport to the soil-borne microbial communities
is minimal. The carbon directed to AMF is only released gradually after some time to
resident bacteria and other fungi in the soil, with different AMF species selecting for
highly distinct populations of rhizosphere microbes. Interestingly, bacterial groups
known to have few plant interactions remained unaffected. The observed changes in
community structure at elevated CO2 also influenced key microbial functions, such as
the production of antibiotics involved in antagonism against plant pathogens, and ex-
ert influence on higher trophic levels in the soil food-web. Taken together, these results
allowed us to propose a model to summarize the effects of elevated atmospheric CO2
on plant-soil systems (Figure 3), in which elevated atmospheric CO2 leads to rapid in-
creases in carbon allocation toward, and strong selection within, mycorrhizae. This in
turn results in gradual but dramatic changes the structure, size and activity of the rhi-
zosphere microbial community (Bacteria and Fungi), yet not the communities of the
bulk soil. Soil microbial communities subsequently affect food-web interactions and
mediate the ecosystem feedbacks that regulate the terrestrial cycling of carbon. 

These two examples serve to demonstrate how integrated experimental research into
microbial communities is beginning to provide insight into the functioning of terrestri-
al ecosystems, and how these are affected by global climate change. 

Despite these sizeable advances, I would still argue that most research in microbial
ecology has necessarily examined microbial communities at the bulk scale, not at the
scale truly relevant to the microbes themselves. It is this latter perspective that I would
like to examine in the final section. 

Studying microbial diversity at microbially relevant scales

Much biodiversity research has been devoted to discerning mechanisms that facilitate
the development and maintenance of biodiversity, as well as devising ways to utilize and
harness the vast wealth of microbial activities. The field of “metagenomics” has offered
a major advancement in recent years to our ability to study complex microbial com-
munities in detail (Kowalchuk et al. 2007). Such approaches essentially treat entire
communities as one collective or “meta” organism. Advances in DNA sequencing tech-
nologies (Shendure et al. 2004), as stimulated by the human genome project, have not
only opened up the possibility to sequence the genomes of hundreds of microbial
genomes in the past decade (see http://www.genomesonline.org/references.htm; Lio-
lios et al. 2006), but have also given rise to total community sequencing projects. With
enough sequencing and computational effort, it should theoretically be possible to re-
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construct all the genomes within a community from their collective DNA sequence in-
formation. This strategy has been elegantly demonstrated by Banfield and coworkers in
the elucidation of the organisms composing a biofilm community from an acid mine
drainage site (Tyson et al. 2004). Now, just as with isolated organisms, this community
can be interrogated using a number of post-genomics methods to describe how the var-
ious parts of the system interact and how they collectively respond to change (Allen and
Banfield 2005). However, as the complexity of the community increases, the prospect
of community sequencing becomes more daunting, even when vast amounts of DNA
sequencing power are brought to bear. In a landmark metagenomics study of the Sar-
gasso Sea, Venter and colleagues (Venter et al. 2005) used a massive sequencing effort,
which is now expanding around the globe (Rusch et al. 2007), to gain insight into the
diversity and metabolism of microbial communities of the open ocean. In doing so,
many partial genomes were recovered, as well as countless novel genes, but it was ob-
vious that such an approach did not come close to describing the full meta-genome of
the samples examined. Extending this approach to soil, Tringe et al. (2005) found no
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Figure 3. Conceptual model describing the response of mycorrhizal plant species to
elevated atmospheric CO2. Due to increases in photosynthesis, plants rapidly transport
high levels of carbon (C) via their roots to arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), which
select strongly for opportunistic AMF species. Only very small amounts of C are released
directly to the microbial communities in the rhizosphere. Plant-derived carbon is only
released gradually from AMF, selecting for opportunistic microbial populations in the
rhizosphere, such as members of the genera Pseudomonas, Burkholderia, Trichoderma,
and Fusarium. This also results in changes in the antibiotic production. Soil microbial
communities subsequently affect food web interactions and mediate the ecosystem
feedbacks that regulate the cycling of C and N. Bulk soil communities remain unaffected.
(Modified from Drigo et al. 2008).
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sequenced fragments of DNA that could be assembled together, because of the extreme
diversity of the sample. Many novel genes were found, but it was obvious that even a
Herculean sequencing effort was not going to come anywhere close to providing a com-
plete soil community genome. 
Although it is theoretically possible to infer the activities and interactions of a micro-
bial community when the genomes of all the players are known, this becomes increas-
ingly difficult as the proportion of the community that is known diminishes. Although
such blind sequencing approaches are expanding our knowledge of the globe’s genet-
ic diversity, it is clear that more directed approaches are necessary if one wishes to fo-
cus in on those populations that are particularly relevant to ecosystem functioning,
such as the dominant organisms interacting with plants in the rhizosphere. If we are to
gain insight into the functioning and diversity of soil-borne microbial communities, I
would advocate that we need to examine levels of organization that are tractable and
relevant to the microbes themselves. 

Given that soil-borne microbes are the greatest source of biodiversity on the planet, it
seems fitting that we ask, “Why are there so many microbial species in soil?” A number
of arguments have been put forth to help explain the incredible diversity of Earth’s mi-
croorganisms, but they still seem to fall far short of a complete explanation. These in-
clude the fact that soil habitats are highly heterogeneous, thereby offering many niches
for different microbes to exploit. Further hypotheses have centered around the large
population sizes and broad distributions of microbes and their rapid rates of mutation,
whereby species are extinguished at relatively low rates, yet created at relatively high
rates. Microbial species richness may also be a product of selective and variable preda-
tion pressures from other bacteria, viruses, protists and soil animals, or complex pat-
terns of substrate affinities and utilization efficiencies (Huisman and Weissing, 1999;
Weinbauer and Rassoulzadegan, 2004).
These hypotheses are principally based upon established ecological theory, derived
from the study of macroscopic communities. Although they certainly will often hold
true for microbial communities, and predict high levels of microbial diversity, they gen-
erally fail to account for the most marked property of microorganisms, namely their
very small size. Environmental landscapes and selective pressures at scales relevant to
microbial populations are very different from those generally perceived. Soil-borne mi-
crobes typically reside in aggregations of various sizes, separated by a considerable dis-
tance from nearby neighbor aggregates (Figure 4). 

So on a scale relevant to microbes, life in soil may be highly analogous to one enor-
mous archipelago, making principles of island biogeography highly relevant. Analogous
to how island biogeography can explain high levels of plant and animal diversity, mi-
crobial diversity may be shaped by similar forces, when examined at the appropriate
spatial scale Fortunately, we are now in a position to test this hypothesis, as precision
sampling technologies and molecular methods are now becoming available to examine
microbial communities at microbially-relevant scales. 
Reverting back to the discussion of metagenomic studies, I would argue that the most
tractable way of addressing soil metagenomes is to tease them apart: one micro-aggre-
gate (i.e. a single island in Figure 4) or even one cell at a time. The precise targeting of
specific microbial aggregations, coupled with new DNA amplification methods, should
now allow us to study mixtures of microbial genomes that actually interact with each
other, thereby providing direct data on microbial activities and interactions. Taking this
a step further, whole genome amplification of individual cells, specifically plucked from
micro-environments of interest, should allow for the recovery of genome sequences
without cultivation, essentially describing the metagenome of one species at a time
(Raghunathan et al. 2005; Zhang et al. 2006). 
The field of single-cell microbial ecology is advancing at an extremely rapid pace, mak-
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ing such approaches not only theoretically possible, but also practically feasible. These
concepts of microbial ecology at microbial scales are central to the work currently be-
ing initiated within my recent NWO “vici” grant entitled, “Crossing the frontiers of mi-
crobial ecology”. Within this five-year program, in combination with other initiatives
(see also the Ecogenomics program, www.ecogenomics.nl), I seek to combine micro-
scale microbial ecology with aspects of microbial diversity and activity at the global
scale and in geological time. I therefore aim to describe microbial activity and diversi-
ty at scales relevant to the microbes themselves, and integrate this knowledge with pat-
terns of global significance. 

Conclusions

The recent application of molecular biological and genomics approaches in microbial
ecology is providing access to the vast reservoir of microbial diversity, providing the op-
portunity to better understand how Earth’s ecosystems work and how microbial activi-
ties might better be exploited. Most significantly, microbial ecology is moving forward
from just describing microbial diversity to trying to elucidate what it actually does. In
plant-soil systems, methods that attempt to link microbial identity with function, are
providing insight into the many roles that microbes play, including the recycling of nu-
trients and buffering against perturbations such as global climate change. At the same
time, it will be necessary to adopt novel approaches, which address microbial diversity
and function at appropriate micro-scales, to gain access to the level of organization tru-
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Figure 4: Cartoon of a hypothetical soil-borne microbial community, highlighting the im-
portance of micro-aggregates in spatial organization, superimposed upon a map of the
Galapagos Archipelago to emphasize the analogy with principles of island biogeography.
Different shapes and colors denote different microbial species. 
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ly relevant to microbial activities. It has been my goal in this presentation to provide
you with a new appreciation of microbial diversity, and its global importance, by high-
lighting recent advances and perspectives. Indeed, as we search the universe for new life
forms and delve into new technologies to save our perilous planet, we should realize
that the true new age of exploration might best begin in the soil upon which we stand. 
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MOLECULAIRE VIRTUELE WERKELIJKHEDEN

door

Dr. L. Visscher
Sectie voor Theoretische Chemie, Vrije Universiteit, Amsterdam

Samenvatting

De moleculaire systemen die door chemici worden onderzocht worden steeds groter en
complexer. We kijken naar de 3-dimensionale structuur en (samen)werking van eiwitten
in biologische processen terwijl in de nanotechnologie moleculaire machines worden
gebouwd. Om deze complexe werkelijkheid te kunnen begrijpen wordt steeds meer ge-
bruik gemaakt van computersimulaties. Voor een chemische reactie werken zulke si-
mulaties net als de herhalingen van een mooi doelpunt bij het WK voetbal: je kunt de
actie oneindig vertragen, inzoomen op verschillende spelers, en kijken of een bal die
op de paal is beland met een kleine verandering wel in het net wordt geschoten. Ook
kun je een wedstrijd spelen met niet-bestaande spelers (katalysatoren) om zien of deze
goed doelpunten (reacties) zullen scoren (katalyseren). Door de fraaie visualisatietech-
nieken zou je soms bijna vergeten dat je slechts naar een virtuele werkelijkheid kijkt. In
deze lezing zal ik ingaan op de theorie achter de verschillende types simulaties en aan-
geven waar de grenzen van de gebruikte modellen liggen. Sommige experimentele waar-
nemingen worden door simulaties voorspeld of gecorrigeerd maar er zijn ook processen
die zelfs door de meest verfijnde modellen nog niet goed worden beschreven. Hierbij zal
ik aangeven hoe de virtuele wereld van de chemie verder kan worden uitgebouwd.

Veranderende wijze van experimenteren

In de 21e eeuw is door de computer en het internet de manier waarop we de wereld
waarnemen drastisch veranderd. In plaats van naar buiten te kijken om te zien of er in
de verte een dreigende bui aan komt drijven, kun je nu op een computerscherm zien
of er op 50 km afstand wellicht een buienfront aankomt waarvoor een regenjas moet
worden aangetrokken. Dit is mogelijk door automatisering van de waarneming (via sa-
telliet en radar), interpretatie (ruwe meetgegevens omzetten in plaatjes) en communi-
catie (van het meetstation naar een centrale computer en vervolgens naar de compu-
ters bij de mensen thuis). Ook in de moleculaire wetenschappen worden waarnemingen
steeds vaker grotendeels geautomatiseerd uitgevoerd met als bekend voorbeeld de op-
heldering van de volgorde van basenparen in het menselijk genoom. Voor een 17e

eeuwse (al)chemist zou een dergelijke virtualisatie van het experiment wonderlijk zijn,
van de eigen zintuigen van de waarnemer (zicht, reuk, smaak, tast) spelen immers al-
leen het eerste nog een rol. Vanuit dit perspectief gezien is het misschien niet zo gek
dat een aanpak waarin de eigenlijke waarneming niet eens meer plaatsvindt, een steeds
belangrijker plek inneemt in de wetenschap. Simulatiemethoden zijn de moderne va-
riant van Einsteins beroemde Gedankenexperimenten, waarbij de rekenkracht van de
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computer de gedachtegang van de theoreticus ondersteunt. Hierbij zijn de modellen zo
complex geworden dat het intrinsiek onmogelijk is om de berekeningen met pen en pa-
pier uit te voeren. Dit probleem werd al herkend door Dirac, de grondlegger van de re-
lativistische quantummechanica, die in 1929 schreef: The fundamental laws necessary for
the mathematical treatment of large parts of physics and the whole of chemistry are thus
fully known, and the difficulty lies only in the fact that application of these laws leads to
equations that are too complex to be solved.(1) Het zo goed mogelijk, maar nooit exact,
oplossen van deze vergelijkingen is sindsdien het werkterrein van de theoretisch che-
mici. Na een eerste, kwalitatieve periode, met belangrijke inzichten in de rol van sym-
metrie in elementaire chemische reacties (2) is nu de kwantitatieve periode aangebroken
waarin de nauwkeurigheid van de berekeningen kan wedijveren met die van het experi-
ment. In dit artikel zal ik ingaan op de theorie die ten grondslag ligt aan de virtuele mo-
leculaire wereld met haar fraaie verbeeldingen van moleculaire structuren en aangeven
hoe computers worden gebruikt om Dirac’s complexiteitsprobleem op te lossen.

De theoretische basis voor simulaties

Uitgangspunt voor de theoretisch chemicus is nog steeds de quantumtheorie zoals die
door Schrödinger en de eerder genoemde Dirac zijn geformuleerd. Met behulp van
deze theorie kunnen in principe alle waarneembare eigenschappen van moleculen en
daaruit opgebouwde systemen (zoals de cellen waaruit de mens en andere dieren be-
staan) worden berekend. Als het gaat om processen waarbij geen chemische bindingen
worden verbroken en geen licht wordt geabsorbeerd of uitgestraald, is het daarnaast
mogelijk om grotendeels terug te vallen op een nog oudere theorie: de mechanica van
Newton. In de moleculaire mechanica aanpak worden bindingen tussen atomen be-
schreven alsof twee atoomkernen verbonden zijn met een veer, die een sterkte en leng-
te heeft die overeenkomt met het type chemische binding. Om tot een realistische 3-di-
mensionale structuur te komen, is het verder noodzakelijk om de energie van het
molecuul afhankelijk te maken van de hoeken tussen twee of drie bindingen. Hiermee
kan bijvoorbeeld het streven naar tetraëdrische omringing van een koolstofatoom in re-
kening worden gebracht. Nadat op deze wijze de krachten op de atomen binnen een
molecuul zijn geparametriseerd, is het daarna zaak om ook de krachten die werken tus-
sen verschillende moleculen in het model te verwerken. Een belangrijke component
hiervan is de elektrostatische
wisselwerking: als twee mole-
culen elkaar ontmoeten zul-
len ze met hun positief gela-
den deel het negatief geladen
deel van een ander molecuul
opzoeken. In het simpel wa-
ter-methanol model systeem,
dat hieronder staat weergege-
ven, zijn al deze termen weer-
gegeven. Hierbij is de boven-
genoemde elektrostatische
wisselwerking tussen het po-
sitief geladen proton van wa-
ter en het negatief geladen
zuurstofatoom zo sterk dat
deze intermoleculaire bin-
ding een aparte naam (water-
stofbrug) heeft gekregen.
Omdat vooral het koolstofa-
toom vele verschillende types
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bindingen kan aangaan, is het vaststellen van de juiste getalswaarden voor de te ge-
bruiken veerconstanten niet eenvoudig. Hierbij zijn twee aanpakken mogelijk, een theo-
retische en een empirische. Bij de theoretische aanpak grijpt men terug op de quan-
tummechanica en berekent men de optimale structuur van een aantal representatieve
moleculen en de energie die het kost om daarin een bepaald type binding een beetje
op te rekken of juist in te krimpen. Deze berekeningen leiden rechtstreeks tot waardes
voor de parameters in het force field. Een nadeel van deze aanpak is dat deze molecu-
laire mechanica parameters alle fouten van het oorspronkelijke model zullen erven,
naast natuurlijk de fouten die ontstaan door de versimpeling van het model. Hierdoor
kan de voorspellende waarde van de simulaties te gering worden. De empirische aan-
pak richt zich dan ook rechtstreeks op reproductie van experimentele waarnemingen en
kiest de parameters zodanig dat voor een aantal modelberekeningen de beste overeen-
stemming met experimentele data wordt bereikt. Nadeel van deze methode is dat de re-
latie tussen de uitgangspunten van het model en de precieze getalswaarden van de pa-
rameters minder duidelijk is. 
Als het krachtenveld eenmaal gedefinieerd is, kunnen de bewegingsvergelijkingen van
Newton worden toegepast. Hiermee berekent men de krachten op de atoomkernen voor
een gegeven beginsituatie. Omdat deze verplaatsing de krachten weer zal veranderen,
kan dit slechts over een beperkte afstand, of, met andere woorden, gedurende een zeer
korte tijd, typisch enkele femtoseconden. Na deze verplaatsing worden opnieuw de
krachten berekend en wordt een volgende stap gezet. Op deze wijze knipt men de te si-
muleren tijd in kleine stapjes, waarbij op ieder moment het molecuul als het ware even
stil wordt gezet om de uitgeoefende krachten aan te passen aan de nieuwe situatie. Op
natuurlijke wijze vormen al deze verschillende samenstellingen van atomen een en-
semble, dat de werkelijk statistische verdeling van atomen in een moleculair systeem be-
schrijft. Combinatie van deze ‘moleculaire dynamica’ aanpak met visualisatie via het
hierboven weergegeven bal-en-stok model, leidt tot filmpjes waarin men kan zien hoe
verschillende moleculen vibreren en onderlinge interacties aangaan. Dit model werkt
goed zolang men niet geïnteresseerd is in chemische reacties. In zo’n geval worden im-
mers de bindingen tussen twee atomen verbroken en nieuwe gevormd en is een kwan-
tummechanische beschrijving essentieel. Net zoals we met hulp van de quantumme-
chanica kunnen  bepalen wat er gebeurt als bindingen een beetje worden opgerekt,
kunnen we ook uitrekenen hoeveel energie het zal kosten om de binding zover op te
rekken dat hij knapt, om bij de macroscopische analogie van het molecuul model te
blijven. Een gemengde beschrijving,
waarbij de kernbeweging klassiek mecha-
nisch wordt beschreven en de elektron-
enverdeling en energie bij elke kernposi-
tie opnieuw worden uitgerekend, werd in
de jaren tachtig mogelijk gemaakt door
het werk van Car en Parrinello (3) die
een benadering introduceerden, waarbij
het niet nodig was om bij elke positie
exact de juiste golffunctie te berekenen.
Naast deze nog steeds veel gebruikte
vorm van ab initio moleculaire dynamica
wordt, mede door de toegenomen reken-
kracht van computers, tegenwoordig ook
Born-Oppenheimer dynamica gebruikt
waarbij op elk moment de krachten wel
precies worden uitgerekend.
Voorwaarde voor beide aanpakken is dat
voor de ingewikkelde quantummechani-
sche vergelijkingen, waarvan Dirac dacht
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dat ze onoplosbaar waren, zeer snel een goede oplossing wordt gevonden. De doorbraak
die hiervoor nodig was komt uit de dichtheidsfunctionaal theorie die door Slater (4) als
een benadering van de oudere Hartree-Fock aanpak werd geïntroduceerd. Het belang van
deze theorie is enorm toegenomen nadat Kohn en Sham (5, 6) lieten zien dat de metho-
de helemaal geen benadering is, op een andere, op zichzelf ook al niet erg nauwkeurige
methode, maar juist een theoretisch exacte aanpak. Het grote voordeel van de methode
is dat alleen kennis van de elektronenverdeling in het molecuul is vereist, een functie van
de drie ruimtelijke coördinaten, terwijl oorspronkelijk een goede benadering van de golf-
functie zelf, de oplossing van de vergelijking van Schrödinger, werd gezocht. Dit laatste is
een veel ingewikkelder object met een expliciete afhankelijkheid van de coördinaten van
alle N elektronen in het molecuul.
Deze versimpeling van een 3N naar een 3-dimensionaal probleem maakt de dicht-
heidsfunctionaal methode (DF Theorie) ordes sneller dan de traditionele golffunctie
aanpak, met als enige probleem dat de precieze afhankelijkheid van de moleculaire ener-
gie van de elektronendichtheid nog steeds onbekend is. Omdat wel bewezen is dat zo’n
relatie er moet zijn, vormt de zoektocht naar de juiste wiskundige formulering van deze
afhankelijkheid sindsdien de Heilige Graal van de theoretische chemie, een object waar
men wereldwijd naar op zoek is. Deze zoektocht heeft in de jaren na de ontdekking van
Kohn en Sham geleid tot vele voorstellen voor een functionaal, die over het algemeen
worden aangeduid met de initialen van de auteurs en het jaartal van publicatie van het
artikel waarin een nieuwe vorm wordt voorgesteld. Tegenwoordig is het zo dat deze voor-
stellen onmiddellijk worden geprogrammeerd in een DFT computerprogramma, waarna
een ware ‘survival of de fittest’ procedure volgt waarbij de computational chemistry ge-
meenschap de nieuwe aanpak uitprobeert op hun favoriete type problemen. Er is hier-
bij een soort wedstrijd voor functionalen, waarbij de uitkomsten worden vergeleken met
precies bekende experimentele data. Door deze standaardisatie van de aanpak, waarvan
het belang al heel vroeg werd in gezien door Pople (7), kunnen experimenteel chemici
nu met redelijk vertrouwen een berekening gebruiken om hun ideeën en waarnemingen
te toetsen, als ware de computer een apparaat dat ook een echte waarneming doet. Het
resultaat is dat ongeveer 10% van alle chemische artikelen nu een sectie ‘computational
details’ kent, naast de ververtrouwde sectie ‘experimentele details’ met de gebruikte che-
micaliën en apparatuur. In de ‘computational details’ staat nu de software (‘het meetap-
paraat’) en de gebruikte functionaal en basis set (de instellingen van deze apparatuur).

Grid technologie en multischaal modelleren

Het nut van deze moderne gedachtenexperimenten staat en valt nog steeds met de snel-
heid van de gedachtegang. Het is eenvoudig een nieuw molecuul te tekenen op het
beeldscherm van de computer. Maar als het vervolgens een half jaar zou duren voordat
de computer antwoord kan geven op de vraag of het molecuul stabiel is en hoe de wer-
kelijke ruimtelijke structuur afwijkt van de ingetekende schets, dan zal de aanpak van
weinig waarde zijn. Omdat een betrouwbaar antwoord nu eenmaal een minimaal aan-
tal rekenkundige bewerkingen vraagt, is de enige oplossing om de tijd kort te houden,
een computer te gebruiken die veel bewerkingen (meestal zgn. ‘floating point’ bewer-
kingen) per seconde kan uitvoeren. Indien mogelijk wordt daarbij het totale rekenpro-
bleem opgesplitst in aparte stappen, die door verschillende computers tegelijk kunnen
worden opgelost. In de praktijk gebruikt men vaak een combinatie van beide oplossin-
gen, moderne supercomputers (zoals de nieuwe Huygens IBM-machine (8) die vorig
jaar bij het landelijke rekencentrum SARA in Amsterdam is geïnstalleerd) bestaan uit
honderden zeer snelle processoren, die gelijktijdig ingezet kunnen worden voor weten-
schappelijke problemen. Hiermee kan bijvoorbeeld het precieze mechanisme van de
werking van een katalysator worden bestudeerd, zodat volgende generaties katalysato-
ren op rationele wijze kunnen worden ontworpen en virtueel getest op werking voordat
de daadwerkelijke synthese plaatsvindt. Eenzelfde ‘in silico’ aanpak is populair in de
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farmacochemie, waarbij mogelijke geneesmiddelen per computer eerst worden getest
op werkzaamheid (bijvoorbeeld of het voorgestelde molecuul daadwerkelijk aan een te
blokkeren eiwit bindt), voordat het lange en kostbare traject van in vitro en vervolgens
in vivo testen wordt ingegaan. Omdat het bij deze laatste toepassing vaak gaat om het-
zelfde type berekening voor een lange lijst verschillende kandidaat-moleculen, is dit
eenvoudig te versnellen door verschillende computers tegelijkertijd aan het probleem
te laten rekenen. Men geeft eenvoudigweg elke computer zijn ‘eigen’ molecuul. Een der-
gelijk simpel te verdelen probleem wordt triviaal parallelliseerbaar genoemd en kan
zelfs worden uitgevoerd op computers die zich op grote fysieke afstand van elkaar be-
vinden, maar die gekoppeld zijn via het internet. Omdat vele kleine computers zo een
grote kunnen maken, en omdat veel huis tuin en keukencomputers een belangrijk deel
van hun capaciteit onbenut laten, is het zelfs mogelijk om een wetenschappelijk pro-
bleem letterlijk over de hele wereld verspreid op te laten lossen, indien men voldoende
vrijwillige deelnemers voor het uitvoeren van de berekening op hun persoonlijke com-
puter kan vinden. De software die voor deze verspreide organisatie van het rekenwerk
nodig is, werd ontwikkeld voor de wellicht bekendste toepassing van dit ‘grid compu-
ting’: het SETI project. Hierbij laten duizenden vrijwilligers hun computer ’s nachts aan-
staan om een deel van de waargenomen radiogolven uit het heelal door te spitten op
signalen die op buitenaards leven kunnen wijzen. Een vergelijkbaar succesvol project
op het gebied van chemische simulaties richt zich op het proces van het vouwen van
een eiwit. Bij dit ‘folding@home’ project (9) laden vrijwilligers software die een deel van
het klassiek mechanische (ons bal-en-veer model van de vorige paragraaf) model door-
rekenen. Dit is nodig omdat zowel de grootte van het te bestuderen molecuul, evenals
het aantal te berekenen tijdsstappen dusdanig groot is dat zelfs de grootste supercom-
puter hier jaren aan zou moeten werken Doel van deze simulaties is inzicht te verkrij-
gen in het proces waarin het eiwit zijn karakteristieke ruimtelijke structuur aanneemt en
dus óók in de fouten die hierbij kunnen optreden. Dit laatste is de oorzaak van een aan-
tal bekende ziektes. Vele vrijwilligers, geïnteresseerd geraakt in de problematiek, zien het
belang in van dit onderzoek en werken eraan mee. 
Ook op een heel andere manier kunnen wetenschappers trouwens profiteren van het
recreatieve computergebruik. Waar men normaal gesproken simulaties uitvoert op zo
krachtig mogelijk en dus dure PCs, blijkt het met enige moeite ook mogelijk om voor
veel minder geld de snelle grafische processoren in bijvoorbeeld het Playstation III in
te zetten voor wetenschappelijk werk. Hier helpt de ene virtuele wereld dus de andere.

Toepassingen en uitdagingen

Uit het bovenstaande zou men kunnen afleiden dat alles nu mogelijk is en dat de li-
mieten van de gedachtenexperimenten slechts bepaald worden door de beschikbare (en
nog immer toenemende) rekenkracht. Dat is niet het geval. Voor gangbare bindingen,
zoals bijvoorbeeld de peptide bindingen die de verschillende aminozuren van een ei-
wit met elkaar verbinden, is inmiddels een hoge mate van betrouwbaarheid bereikt
waardoor het proces van eiwitvouwing inderdaad betrouwbaar kan worden nagebootst.
Bij andere processen lopen we echter nog steeds tegen beperkingen van de gangbare
theorie aan. Een probleem waaraan op dit moment wereldwijd gewerkt wordt, is de be-
schrijving van zogenaamde ladingsoverdracht processen waarbij een elektron over-
springt van het ene naar het andere molecuul, of zich over een grote afstand verplaatst
door een molecuul. Het laatste proces kan weliswaar wel door dichtheidsfunctionaal
theorie worden aangepakt, maar leidt tot onbruikbare resultaten omdat de toegepaste
beste modellen voor de dichtheidsfunctionaal alleen de reactie van het molecuul op lo-
kale veranderingen goed beschrijven. Het alternatief, de meer flexibele, en daardoor be-
trouwbare, golffunctie aanpak kan deze situatie ook niet aan, omdat de moleculen waar
het probleem optreedt, te groot zijn voor deze aanpak. Deze beperkingen bemoeilijken
de studie van het mechanisme van de natuurlijke fotosynthese en de door de mensen
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nagestreefde nabootsing daarvan, de zonnecel. Een ander probleem vormt de beschrij-
ving van zwaardere elementen waarvan veel elektronen deelnemen aan de chemische
binding. Extra complicatie bij deze elementen is verder dat deze elektronen in de buurt
van de kern snelheden bereiken in de buurt van de lichtsnelheid, zodat een relativisti-
sche bewegingsvergelijking moet worden gebruikt. Deze is al ontwikkeld door eerder ge-
noemde Dirac (10), maar het heeft lang geduurd voordat duidelijk was hoe deze verge-
lijking te gebruiken was in plaats van de iets oudere Schrödingervergelijking (11). Met
het ontwikkelen van een exacte transformatie, die deze versimpelt tot (vrijwel) dezelfde
structuur als die van de standaard Schrödinger bewegingsvergelijking, is dit tegenwoor-
dig geen probleem meer. Wel resteert het lastige probleem van het beschrijven tussen
de koppelingen van alle mogelijke toestanden waarin de buitenste elektronen van deze
elementen zich kunnen bevinden. Ook hier blijken veel van de standaard aanpakken te
falen en zijn vaak langzame en beperkt toepasbare golffunctie aanpakken noodzakelijk.
Dit belemmert bijvoorbeeld het werk aan de studie van actinides, de radioactieve ele-
menten aan de onderkant van het periodiek systeem, die door menselijke activiteit nu
in veel grotere mate aanwezig dan voorheen. De zorg om een langdurig veilige opslag
of conversie van het nu al aanwezige, en in de toekomst wellicht toenemende, radio-
actief afval, vraagt om studie van de chemische reactiviteit van dergelijke elementen en
dus om betrouwbare theoretische modellen.
Het is moeilijk om de toekomst te voorspellen en ik zal me dus niet wagen aan uit-
spraken als die van Dirac waarin de (on)mogelijkheden van theorie voor de toekomst
worden neergelegd. Een ontwikkeling die ik persoonlijk als zeer veelbelovend zie, is de
ontwikkeling van methoden waarin door een verschillende bril naar het te bestuderen
systeem wordt gekeken: sterk vergrotend en rekentechnisch langzaam/veeleisend daar
waar nodig en minder scherp en daardoor rekentechnisch snel/eenvoudig daar waar
het kan. De koppeling van beide zienswijzen, die je gedurende simulatie naadloos wil
kunnen aanpassen wanneer bijvoorbeeld een ‘onscherp’ (in vaktermen ‘coarse grained’)
molecuul een ‘scherp’ gebied betreedt, is verre van triviaal en daardoor een interessant
onderwerk van studie. Uiteindelijk zal hierdoor hopelijk onze virtuele wereld nog meer
gaan lijken op de werkelijke en zullen de in silico gedane waarnemingen voorspellende
waarde blijken te hebben voor de werkelijke observaties. Uiteraard blijkt het nodig om
de laatste te blijven doen, een doelpunt telt immers pas als het daadwerkelijk is ges-
coord, en niet als het slechts op de computer is gezien.
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FLOWS IN RAILWAY OPTIMIZATION
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Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), Amsterdam, Universiteit van Amsterdam 

1. Timetable 2007 

In December 2006, Nederlandse Spoor-
wegen (NS, Dutch Railways) introduced
the Spoorboekje 2007 (Timetable 2007).
It included a new structure of the train
timetable and new plans for train circu-
lation and crew scheduling. Several new
connections were made and train
lengths were better fit for the number of
passengers, while on the other hand
train times were scheduled less tightly, a
number of transfers were cancelled, and
some direct train connections were cut
to parts in order to reduce the propaga-
tion of delays.
Mathematicians were involved in de-
signing the algorithms that create the
new schedules. Until 2007, new timeta-
bles were made by ‘manually’ adapting
the timetable introduced in 1975. The
increase in passenger numbers and the
addition of extra infrastructure (new
lines and forks, four tracks, fly-overs)
were met mainly by shifting train times
and inserting new trains between exis-
ting trains. The need for a completely new timetable arose since hardly any trains could
be added to the existing schedule where needed. The schedulers at NS felt they need-
ed algorithms to better exploit the capacity of the railway network, and that is why NS
asked mathematicians.
While the Netherlands is not large, it is one of the most densely populated countries
of the world. The Dutch railway network is correspondingly rather dense, with many
short trajectories, run by frequent trains, having several transfer connections on the way.
Moreover, space to extend infrastructure is limited in the Netherlands.
These characteristics mean that railway optimization in the Netherlands is faced with
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rather specific problems compared to
most other countries, and no adequate
off-the-shelf software was therefore avail-
able. The algorithms for timetabling and
train circulation were made at the Cen-
ter for Mathematics and Computer
Science (CWI) in Amsterdam, for crew
scheduling at the University of Padova,
and for routing trains through stations at
the Erasmus University in Rotterdam.
As might have been expected, the changes
raised much public discussion. In an edi-
torial commentary, the Dutch nationwide
newspaper NRC Handelsblad characte-
rized the new timetable as ‘the only form
of higher mathematics that arouses furi-
ous emotions in the country’. In a reac-
tion, the CEO of NS claimed that the new
timetable was the best possible, given the
existing infrastructure.
Journalists phoned to ask me if indeed
mathematically no better schedule was
possible. My answer amounted to the fact
that optimality depends on the boundary
conditions, that is, in this case, the input
of the algorithm: which trains and connections do you want to have, how often, where
do trains stop, etc. This is not a question of mathematics but a question of company
policy, and not only passenger comfort plays a role here, but also other objectives and
constraints, like crew scheduling, profit, punctuality, and infrastructure. Given these
constraints and these choices made by the company, the algorithm searches for an op-
timum timetable. 
Economically, the new timetable appears to be successful. The yearly profit of NS is pro-
jected to increase by 70 million euros due to the new schedules. On trajectories with the
largest timetable improvements, the number of passengers has increased by 10-15%. The
effect of this on societal economics and welfare has been estimated tentatively at hun-
dreds of millions of euros. Moreover, despite more trains, the punctuality has increased,
and the economical effect of it is of the order of tens of millions of euros. As mentioned,
Timetable 2007 means not only the introduction of a new timetable, but also of new sys-
tems for rolling stock circulation, to increase seat availability for passengers, for crew
scheduling, to improve train personnel rosters, and for routing trains through stations.
As mentioned, at CWI we made algorithms for timetabling and for rolling stock circu-
lation. Although the timetabling problem (in particular, finding the cyclic, hourly pat-
tern) is also interesting from a network point of view, in this article we just focus on
rolling stock circulation, also because of its historical interest.
Transportation and circulation problems belong to the classical problems in operations
research, and are motivated by application to railways. Flow techniques are basic to it,
and we first describe two results that are of historical interest. After that, we get back to
railway circulation at NS.

2. Cargo transportation in the Soviet Union

The earliest attributions to the mathematical study of transportation problems are usu-
ally to around 1940. The transportation problem was formulated by Hitchcock [4], and
a cycle criterion for optimality was considered around the same time independently by
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Kantorovich in the Soviet Union and Koopmans in the U.S.A. For political reasons,
they published their results only later ([5], [6]). When Kantorovich found his method,
publishing about economics in the Soviet Union was very risky, as it was a politicized
issue. Koopmans (a Dutch mathematical economist who fled to the U.S.A. at the be-
ginning of the Second World War) found his methods when appointed at the Combined
Shipping Adjustment Board, a British-American agency that routed merchant ships dur-
ing the Second World War, as they had to sail in convoys under military protection. In
1975, Kantorovich and Koopmans received the Nobel Prize in Economics for their
work on transportation. 
Less known is that earlier, in 1930, A.N. Tolstoï [7] found methods similar to those of Kan-
torovich and Koopmans. His article called Methods of finding the minimal total kilometrage
in cargo-transportation planning in space was published in a book on transportation plan-
ning, issued by the National Commissariat of Transportation of the Soviet Union. Tolstoï
presented a number of approaches for the transportation problem, including the now
well-known idea that an optimum solution does not have any negative-cost cycle in its
residual graph. This residual graph is obtained from the network by adding to any arc on
which the flow is positive, an arc in the reverse direction, with cost equal to the negative
of the cost of the forward arc. Here ‘cost’ can be true cost, or length, or anything similar.
Tolstoï seems to have been the first to observe that this cycle condition is necessary for
optimality. Moreover, he assumed, but did not explicitly state or prove, the fact that
checking the cycle condition is also sufficient for optimality. Tolstoï illuminated his ap-
proach with applications to the transportation of salt, cement, and other cargo between
sources and destinations along the railway network of the Soviet Union. In the paper,
he explains the solution of a concrete cargo transportation problem along the Soviet
railway network. It has 10 sources and 68 destinations, and 155 links between sources
and destinations, and is therefore quite large-scale for that time.

Tolstoï ‘verifies’ the solution by considering a number of cycles in the network, and he
concludes that his solution is optimum:

Thus, by use of successive applications of the method of differences, followed by 
a verification of the results by the circle dependency, we managed to compose 
the transportation plan which results in the minimum total kilometrage.
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Checking Tolstoï’s problem with modern linear programming tools shows that his solution
indeed is optimum.

3. Max-flow Min-cut

The Soviet rail system also roused the interest of the Americans, and again it inspired
fundamental research in optimization. In their basic paper Maximal Flow through a Net-
work (published in 1954), Ford and Fulkerson [1] mention that the maximum flow prob-
lem was formulated to them by T.E. Harris as follows:

Consider a rail network connecting two cities by way of a number of intermediate cities,
where each link of the network has a number assigned to it representing its capacity.
Assuming a steady state condition, find a maximal flow from one given city to the other.

It inspired Ford and Fulkerson to their famous Max-Flow Min-Cut Theorem:
The maximum amount of flow that can be sent along a network from a set of sources to a
set of destinations, subject to a given capacity upper bound, is equal to the minimum ca-
pacity of the cuts of the network that separate all sources from all destinations.
In their 1962 book Flows in Networks, Ford and Fulkerson [2] give a more precise refer-
ence to the origin of the problem:

It was posed to the authors in the spring of 1955 by T.E. Harris, who, in conjunction with
General F.S. Ross (Ret.), had formulated a simplified model of railway traffic flow, and
pinpointed this particular problem as the central one suggested by the model [11].

Ford-Fulkerson’s reference 11 is a secret report by Harris and Ross [3] entitled Funda-
mentals of a Method for Evaluating Rail Net Capacities, dated 24 October 1955 and writ-
ten for the US Air Force. At our request, the Pentagon downgraded it to ‘unclassified’
on 21 May 21 1999.
In fact, the Harris-Ross report solves a relatively large-scale maximum flow problem
coming from the railway network in the Western Soviet Union and Eastern Europe
(‘satellite countries’). And the interest of Harris and Ross was not to find a maximum
flow, but rather a minimum cut (‘interdiction’) of the Soviet railway system (recall that
the report was written for the Air Force). We quote:

Air power is an effective means of interdicting an enemy’s rail system, and such usage is a
logical and important mission for this Arm.
As in many military operations, however, the success of interdiction depends largely on
how complete, accurate, and timely is the commander’s information, particularly concern-
ing the effect of his interdiction-program efforts on the enemy’s capability to move men and
supplies. This information should be available at the time the results are being achieved.
The present paper describes the fundamentals of a method intended to help the special-
ist who is engaged in estimating railway capabilities, so that he might more readily ac-
complish this purpose and thus assist the commander and his staff with greater efficien-
cy than is possible at present.

The Harris-Ross report stresses that specialists remain needed to make up the model
(which is always a good tactic to get new methods accepted):

The ability to estimate with relative accuracy the capacity of single
railway lines is largely an art. Specialists in this field have no authoritative text (insofar as
the authors are informed) to guide their efforts, and very few individuals have either the
experience or talent for this type of work. The authors assume that this job will continue
to be done by the specialist.

Whereas experts are needed to set up the model, to solve it is routine (when having the
‘work sheets’, which were added to the report).
The Harris-Ross report describes an application to the Soviet and East European railways.
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Figure from Harris
and Ross [3]:
Schematic diagram
of the railway
network of the
Western Soviet
Union and East
European countries,
with a maximum
flow of value
163,000 tons from
Russia to Eastern
Europe, and a cut
of capacity 163,000
tons indicated as
‘The bottleneck’.

For the data it refers to several secret reports of the Central Intelligence Agency (CIA) on
sections of the Soviet and East European railway networks. After the aggregation of rail-
way divisions to vertices, the network has 44 vertices and 105 (undirected) edges.
The report applies flow techniques to obtain a maximum flow from sources in the So-
viet Union to destinations in East European ‘satellite’ countries (Poland, Czechoslova-
kia, Austria, Eastern Germany), but the main objective was to find the corresponding
minimum cut separating the sources from the destinations. In the report, the minimum
cut is indicated as ‘The bottleneck’.
While Tolstoï and Harris-Ross had the same railway network as object, their objectives
were dual.

4. Rolling stock circulation in the Netherlands

We will now describe a more recent (and more peaceful) application of flow methods
to railways, as used by Nederlandse Spoorwegen for Timetable 2007.
NS runs an hourly train service on its route Amsterdam-Rotterdam-Roosendaal-Vlissin-
gen and vice versa, with the following timetable:

train number 2123 2127 2131 2135 2139 2143 2147 2151 2155 2159 2163 2167 2171 2175 2179 2183 2187 2191

Amsterdam V 6.48 7.55 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.56 20.56 21.56 22.56

Rotterdam A 7.55 8.58 9.58 10.58 11.58 12.58 13.58 14.58 15.58 16.58 17.58 18.58 19.58 20.58 21.58 22.58 23.58

Rotterdam V 7.00 8.01 9.02 10.03 11.02 12.03 13.02 14.02 15.02 16.00 17.01 18.01 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02

Roosendaal A 7.40 8.41 9.41 10.43 11.41 12.41 13.41 14.41 15.41 16.43 17.43 18.42 19.41 20.41 21.41 22.41 23.54

Roosendaal V 7.43 8.43 9.43 10.45 11.43 12.43 13.43 14.43 15.43 16.45 17.45 18.44 19.43 20.43 21.43

Vlissingen A 8.38 9.38 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.38 17.40 18.40 19.39 20.38 21.38 22.38

train number 2108 2112 2116 2120 2124 2128 2132 2136 2140 2144 2148 2152 2156 2160 2164 2168 2172 2176

Vlissingen V 5.30 6.54 7.56 8.56 9.56 10.56 11.56 12.56 13.56 14.56 15.56 16.56 17.56 18.56 19.55

Roosendaal A 6.35 7.48 8.50 9.50 10.50 11.50 12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.49

Roosendaal V 5.29 6.43 7.52 8.53 9.53 10.53 11.53 12.53 13.53 14.53 15.53 16.53 17.53 18.53 19.53 20.52 21.53

Rotterdam A 6.28 7.26 8.32 9.32 10.32 11.32 12.32 13.32 14.32 15.32 16.32 17.33 18.32 19.32 20.32 21.30 22.32

Rotterdam V 5.31 6.29 7.32 8.35 9.34 10.34 11.34 12.34 13.35 14.35 15.34 16.34 17.35 18.34 19.34 20.35 21.32 22.34

Amsterdam A 6.39 7.38 8.38 9.40 10.38 11.38 12.38 13.38 14.38 15.38 16.40 17.38 18.38 19.38 20.38 21.38 22.38 23.38

Table 1. Timetable Amsterdam-Vlissingen vice versa.
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The trains have more stops, but for our purposes only those given in the table are of
interest, since at the stations given train sections can be coupled or separated. For each
of the stages of any scheduled train, NS has estimated the number of passengers, as giv-
en in the following table (all data concern weekdays and 2nd class seats):

The problem to be solved is: What is the minimum amount of train stock necessary to
perform this train service in such a way that at each stage there are enough seats? In
order to answer this question, one should know a number of further characteristics and
constraints. In a first version of the problem considered, the train stock consists of one
type of two-way train units (‘koplopers’), each consisting of three carriages. Each unit
has 163 seats.

Each unit has at both ends an engineer’s cabin, and units can be coupled together, up
to a certain maximum length, often 15 carriages, meaning in this case 5 train units.
The train length can be changed, by coupling or decoupling units, at the terminal sta-
tions of the line, that is at Amsterdam and Vlissingen, and en route at the intermediate
stations Rotterdam and Roosendaal. Any train unit decoupled from a train arriving at
place p at time t can be linked up to any other train departing from p at any time later
than t. (The Amsterdam-Vlissingen schedule is such that in practice this gives enough
time to make the necessary switchings.)
A last condition put is that for each place p ∈ {Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal,
Vlissingen} the number of train units staying overnight at p should be constant during
the week (but may vary for different places). This requirement is made to facilitate sur-
veying the stock, and to equalize at any place the load of overnight cleaning and main-
tenance throughout the week. It is not required that the same train unit, after a night
in Roosendaal, say, should return to Roosendaal at the end of the day. Only the num-
ber of units is of importance. 

Given these problem data and characteristics, one may ask for the minimum number
of train units that should be available to perform the daily cycle of train rides required.
It is assumed that if there is sufficient stock for Monday till Friday, then this should also
be enough for the weekend services, since at the weekend a few early trains are can-
celled, and on the remaining trains there is a smaller expected number of passengers.
Moreover, it is not taken into consideration that stock can be exchanged during the day
with other lines of the network. In practice this will happen, but initially this possibili-
ty is ignored.

Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug

trainnumber 2123 2127 2131 2135 2139 2143 2147 2151 2155 2159 2163 2167 2171 2175 2179 2183 2187 2191

Amsterdam-Rotterdam 340 616 407 336 282 287 297 292 378 527 616 563 320 184 161 190 123

Rotterdam-Roosendaal 58 272 396 364 240 221 252 267 287 497 749 594 395 254 165 130 77

Roosendaal-Vlissingen 328 181 270 237 208 188 180 195 290 388 504 381 276 187 136

trainnumber 2108 2112 2116 2120 2124 2128 2132 2136 2140 2144 2148 2152 2156 2160 2164 2168 2172 2176

Vlissingen-Roosendaal 138 448 449 436 224 177 184 181 165 225 332 309 164 142 121

Roosendaal-Rotterdam 167 449 628 397 521 281 214 218 174 206 298 422 313 156 155 130 64

Rotterdam-Amsterdam 61 230 586 545 427 512 344 303 283 330 338 518 606 327 169 157 154 143

Table 2. Number of required seats.

Koploper.
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5. A network model

If only one type of railway stock is used, classical minimum-cost flow techniques (rooted
in the work of Tolstoï) can be applied. To this end, a directed graph G = (V, A) is con-
structed as follows. For each place p ∈ {Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal, Vlissingen}
and for each time t at which any train leaves or arrives at p, we make a vertex (p, t). So
the vertices of G correspond to all 198 time entries in the timetable (Table 1).

For any stage of any train ride, leaving place p at time t and arriving at place q at time t′,
we make a directed arc from ( p, t) to (q, t′). For instance, there is an arc from
(Roosendaal, 7.43) to (Vlissingen, 8.38). Moreover, for any place p and any two succes-
sive times t, t′ at which any time leaves or arrives at p, we make an arc from ( p, t) to ( p, t′).
Thus in our example there will be arcs, for example, from (Rotterdam, 8.01) to (Rotter-
dam, 8.32) and from (Rotterdam, 8.32) to (Rotterdam, 8.35). Finally, for each place p
there will be an arc from ( p, t) to ( p, t′), where t is the last time of the day at which any
train leaves or arrives at p and where t′ is the first time of the day at which any train
leaves or arrives at p. So there is an arc from (Roosendaal, 23.54) to (Roosendaal, 5.29).
We can now describe any possible routing of train stock as a function f : A ---> Z+, where
for any arc a, f (a) denotes the following. If a corresponds to a ride stage, then f (a) is the
number of units deployed for that stage. So if a is the arc from (Roosendaal, 7.43) to
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The graph G. All arcs
are oriented clockwise.
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(Vlissingen, 8.38), then f (a)= 4 means that 4 coupled train units will run this train stage.
If a corresponds to an arc from ( p, t) to ( p, t′), then f (a)is equal to the number of units
present at place p in the time period t-t′ (possibly overnight).
First of all, this function is a circulation. That is, at any vertex v of G one should have:

∑ f (a) = ∑ f (a), (1)
a∈δ+(v) a∈δ−(v)

the flow conservation law. Here δ+ (v) denotes the set of arcs of G that are entering ver-
tex v and δ−(v) denotes the set of arcs of G that are leaving v.
Moreover, in order to satisfy the demand and capacity constraints, f should satisfy the
following condition for each arc a corresponding to a stage: 

f(a) ≤ 5 and 163 f (a) ≥ d(a).

Here, d(a) is the ‘demand’ for that stage, that is, the lower bound on the number of seats
given in Table 2. To find the total number of train units used by a given circulation f,
one may add up the flow values on the four ‘overnight arcs’. So if we wish to minimize
the total number of units deployed, we

minimize ∑ f (a).
a∈A°

Here A° denotes the set of overnight arcs. So |A°| = 4 in the Amsterdam-Vlissingen ex-
ample.
It is easy to see that this fully models the problem. Hence determining the minimum
number of train units amounts to solving a minimum-cost circulation problem, where
the cost function is quite trivial: we have cost (a) =1 if a is an overnight arc, and cost (a) = 0
for all other arcs. 
Having this model, standard minimum-cost flow algorithms give an optimum rolling
stock circulation in a fraction of a second. It turns out that for the circulation described
above, 22 train units are needed.

It is quite direct to modify and extend
the model so as to contain several other
problems. Instead of minimizing the
number of train units, one can minimize
the amount of carriage-kilometers that
should be made every day, or any linear
combination of both quantities. In addi-
tion, one can put an upper bound on
the number of units that can be stored
at any of the stations. 
Instead of considering one line only,
one can more generally consider net-
works of lines that share the same stock
of railway material, including trains that
are scheduled to be split or combined.
Nederlandse Spoorwegen has hourly
trains from Amsterdam, The Hague, and
Rotterdam to Enschede, Leeuwarden, and
Groningen that are combined into one
train on common trajectories. This net-
work is called `The North-East’.

Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug
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If only one type of unit is employed for that network, each unit having the same ca-
pacity, the problem can be solved quickly even for large networks.

6. Mixing several types of train units

The problem becomes harder if there are several types of train units of different ca-
pacity that can be deployed for the train service, and for that NS asked the help of
mathematicians. Clearly, if for each scheduled train we would prescribe which type of
unit that should be deployed, the problem could be decomposed into separate pro-
blems of the type above. But if we do not make such a prescription, and if different
types can be coupled together to form a train of mixed composition, we should extend
the model to a ‘multi-commodity circulation’ model.

Let us restrict ourselves to the case Amsterdam-Vlissingen again, where now we can de-
ploy two types of two-way train units, that can be coupled together. The two types are
type 3, each unit of which consists of 3 carriages, and type 4, each unit of which con-
sists of 4 carriages. Indeed, NS has ‘koplopers’ of both lengths. Types 3 and 4 have 163
and 218 seats, respectively.
Again, the demands of the train stages are given in Table 2. The maximum number of
carriages that can be in any train is again 15. This means that if a train consists of x
units of type 3 and y units of type 4 then 3x + 4y ≤ 15 should hold.
It is quite direct to extend the model above to the present case. Again we consider the di-
rected graph G= (V, A) as above. At each arc a, let f (a) be the number of units of type 3 on
the stage corresponding to a and let g (a) similarly represent type 4. So both f : A ---> Z+
and g : A ---> Z+ are circulations, that is, each satisfies the flow conservation law (1). For
each stage a, the capacity constraint now is 

3 f (a) + 4 g (a) ≤ 15

and the demand constraint is

163 f (a) + 218 g (a) ≥ d (a),

where d (a) again denotes the number of required seats on stage a (Table 2).
Let cost3 and cost4 represent the cost of purchasing one unit of type 3 and of type 4,
respectively. Although train units of type 4 are more expensive than those of type 3, they
are cheaper per carriage; that is: cost3 < cost4 < 4

3
cost3. This is due to the fact that engi-

neer’s cabins are relatively expensive.
Then we must

minimize ∑ (cost3 f (a ) + cost 4 g (a)).
a∈A°

However, there is an important further constraint that makes the problem much harder:
it is required that, at any of the four stations given (Amsterdam, Rotterdam, Roosendaal,
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Vlissingen) one may either couple units to or decouple units from a train, but not both
simultaneously. Moreover, one may couple fresh units only to the front of the train, and
decouple laid off units only from the rear. So if one must decouple a unit of type 3 from
the train, it should be at the rear. Similar rules apply at the terminal stations.
This makes the problem more combinatorial, as the order of the different units in a train
does matter. This does not fit directly in the circulation model described above, and re-
quires an extension.
To this end, one describes a train composition on a stage a by a vector z (a) in RCa. Here
Ca is the set of compositions that are allowed for stage a. This takes the number of seats
required for stage a into account, and also the maximum train length. So for a certain
stage a, one might have

Ca= {3333, 33333, 3334, 3343, 3433, 4333, 3344, 3434, 4334, 3443, 4343, 4433, 444,
4443, 4434, 4344, 3444}.

Here 3433 (for instance) means that the train consists of four units, of types 3, 4, 3, and
3, respectively, seen from the front of the train. Then z (a)c is equal to 1 for precisely
one c ∈ Ca (namely, the composition c running stage a), and z(a)c = 0 for all other c ∈ Ca.
This can be described by integer linear inequalities, and the values of f (a) and g (a) are
linear functions of z (a). So we have an integer linear programming model.
A first attempt to include the coupling conditions is to add linear constraints on z(a)
and z(a′), where a and a′ are consecutive stages of a train ride (like Amsterdam-Rotter-
dam and Rotterdam-Roosendaal of train 2127), so as to exclude transitions that are for-
bidden by the rule that units should be added only at the front of a train or removed
only at the rear of the train, and not both at the same stop. This however turned out to
be computationally infeasible. For those understanding integer linear programming: the
linear relaxation of this problem is too loose to obtain good bounds in a branch-and-
bound approach.

It took us a long time to realize that by adding even more variables, the problem can
be solved relatively fast. For every allowed transition, say composition c∈ Ca on stage a
is allowed to be followed by composition c′∈ Ca′ in the subsequent stage a′, we intro-
duce a variable wa,c, a′,c′ ≥ 0 and require for every pair of two consecutive stages a and
a′:

z(a)c = ∑ wa,c, a′,c′ for all c ∈ Ca, and
c′∈Ca′

z(a′)c′ = ∑ wa,c, a′,c′ for all c′ ∈ Ca′, 
c∈Ca

This describes all constraints, and, importantly, one does not need to require the new
variables wa,c, a′,c′ to be integer. Therefore, the extra variables do not add to the com-
plexity (the branching tree), but rather serve as oil to make the integer programming
machinery work. With this, the problem turns out to be solvable with standard integer
linear programming software in a few minutes. The number of extra variables is huge,
but this just helps you to find a solution within a few minutes.
It turns out, that for the Amsterdam-Vlissingen problem, one needs 7 units of type 3
and 12 units of type 4. Comparing this solution with the solution for one type only, the
possibility of having two types gives both a decrease in the total number of train units
and in the total number of carriages needed. 
The method can be extended to include combinations and splits of trains at interme-
diate stations, and thus also applies to the larger network ‘The North-East’, where sim-
ilar savings have been obtained, and more passengers can find a seat.
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Samenvatting 

Micro Aerial Vehicles (MAV’s) zijn onbemande vliegtuigen met geringe afmetingen en
zeer kleine massa. Onbemande vliegtuigen (Uninhabited Aerial Vehicles, UAV’s) spelen
in de luchtvaart een steeds belangrijker rol en nemen in toenemende mate de rol over
van bemande vliegtuigen en helikopters als het gaat om bijvoorbeeld de routinematige
controle van hoogspanningsleidingen en rails. Micro UAV’s (MAV’s) zijn in termen van
prestaties als snelheid, reikwijdte en vluchtduur beperkter maar hebben ongekende mo-
gelijkheden als het gaat om bijvoorbeeld de inspectie van gebouwen op afstand. MAV’s
kunnen vele vormen aannemen, maar klassieke vliegtuigvormen verliezen hun efficiëntie
meer naarmate hun afmetingen afnemen. De lessen uit de natuur zijn dat vaste vleugels
en propellers niet kunnen concurreren met insectenvleugels, die zelfs effectief blijken bij
afmetingen van niet meer dan enkele millimeters. Geïnspireerd door de voorbeelden uit
de natuur is door de TU Delft een MAV ontwikkeld met klappende vleugels, een mas-
sa van slechts 16 gram en een spanwijdte van 30 centimeter, de ‘DELFLY II’. Uitgerust
met een telecommunicatie verbinding met een computergrondstation, kleuren video-
camera en besturing is het in staat zich autonoom te oriënteren en zijn weg te vinden
in een onbekende omgeving, waarbij taken kunnen worden uitgevoerd als de detectie
van voorwerpen van gespecificeerde vorm of kleur. Waarom insectenvleugels zo effi-
ciënt zijn wordt duidelijk aan de hand van computer analyse en video beelden van vlie-
gende insecten. De vliegeigenschappen van de DELFLY II zoals stabiliteit en wend-
baarheid bleken uitmuntend. 

Introductie, inspirerende insecten 

Iedere lucht- en ruimtevaartingenieur kijkt met bewondering en verbazing naar de we-
reld van de insecten. Met name vliegende insecten vertonen vlieggedrag dat de moge-
lijkheden van de meest geavanceerde door ingenieurs ontworpen vliegtuigen verre te
boven gaan, als het gaat om wendbaarheid, precisie van besturing, efficiëntie van voort-
stuwing en autonomie en intelligentie. Enerzijds hebben ingenieurs resultaten geboekt
die verre uitgaan boven wat de natuur biedt, zoals zeer grote vliegtuigen, supersonische
vlucht en natuurlijk ruimtevoertuigen. Maar anderzijds als het gaat om het kleine en
zeer kleine, de insecten, dan wordt duidelijk hoe primitief de lucht- en ruimtevaart-
techniek eigenlijk nog is. Vergelijk bijvoorbeeld de omvang van de computers die nodig
zijn voor de automatische landing van verkeersvliegtuigen, een vrij langzaam verlopen-
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de manoeuvre, met die van de hersens en het centrale zenuwstelsel van een vlieg, die
nonchalant een acrobatische landing kan maken op willekeurig welk oppervlak dan ook. 
De bewondering van de ingenieur voor de prestaties van het insect hebben ongetwijfeld
bijgedragen aan de ontwikkeling van Micro Aerial Vehicles (MAV’s). De ongekende moge-
lijkheden van de zich snel ontwikkelende micro-elektronica maken het mogelijk de MAV
te voorzien van sensoren die een draadloze verbinding met een grondstation, zelfstan-
dige oriëntatie op basis van micro sensoren en autonome beslissingen mogelijk maken. 
MAV’s kunnen alle mogelijke configuraties aannemen zoals we die ook van de ‘grote’
luchtvaart kennen, zoals een conventionele configuratie met hoofdvleugel en staart-
vlakken, een ‘eend configuratie’ met de ‘staartvlakken’ voor de vleugel, ‘vliegende vleu-
gels’ zonder ‘staartvlakken’, delta vleugels maar ook helikopters en ‘quadrotors’ be-
staande uit vier rotoren geplaatst in een vierkant in één vlak. Kijken we echter naar de
natuur, dan zien we dat de heel kleine ‘MAV’s’, de insecten, die na vele miljoenen ja-
ren van evolutie zijn ontstaan allemaal zijn voorzien van klappende vleugels. De pres-
taties van deze natuurlijke MAV’s in termen van manoeuvreerbaarheid, precisie en uit-
houdingsvermogen zijn buitengewoon indrukwekkend. De conclusie moet haast wel
zijn dat heel kleine MAV’s ook moeten zijn uitgerust met klappende vleugels.

Insecten: de meest succesvolle dieren op aarde

Insecten kunnen met goed recht de meest succesvolle dieren genoemd worden op aar-
de. Er bestaan meer dan 750.000 (!) verschillende geïdentificeerde soorten en men schat
dat het werkelijke aantal soorten tot in de miljoenen loopt. Waarschijnlijk zullen er nog
miljoenen soorten zijn lang nadat het menselijk ras zal zijn uitgestorven. 
De bewondering voor het insect stoelt vooral ook op hun kleine afmetingen. Hoe is het
mogelijk dat het gecompliceerde gedrag van insecten, de acrobatische manoeuvres die
vliegende insecten met gemak maken, kan worden aangestuurd door een minuscuul
‘brein’ met de prestaties van een supercomputer. Vliegende insecten zijn de ultieme
vlieg-‘machines’ die ons als ingenieurs tonen wat de fysische limieten zijn die de natuur
ons oplegt als het gaat om de ontwikkeling van kunstmatige ‘insecten’, MAV’s. Enkele
van de meest succesvolle insecten zijn: 

Coleoptera (Kever, Lieveheersbeestje) 
De meest succesvolle orde op aarde met meer dan
250.000 bekende soorten; men schat dat er nog 2 mil-
joen soorten te ontdekken zijn. Kevers hebben, zoals in
principe alle vliegende insecten, 4 ‘vleugels’. Het voorste
paar vleugels echter is verhard tot een schaal die de vleu-
gels kunnen beschermen, en met alleen maar het achter-
ste paar wordt gevlogen. Deze insecten vliegen niet echt
graag, maar ze kunnen wel goed lopen. 

Hymenoptera (Mier, Bij, Wesp) 
Er zijn meer dan 110.000 bekende soorten.
Deze insecten hebben weliswaar 4 vleugels,
maar ze houden ze in paren van twee bij el-
kaar wanneer ze vliegen. Deze dieren leven
in kolonies, vertonen een uitermate complex
sociaal gedrag en kunnen complexe con-
structies bouwen. De extra ‘intelligentie’
(naast die nodig voor het vliegen) die hier
voor nodig is, zit ook verpakt in dat minus-
cule brein! 

Bio-geïnspireerde micro- en nanovliegtuigjes
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Diptera (Muskiet, Mug, Huisvlieg) 
Deze orde telt meer dan 85.000 bekende soorten. Dit is
één van de ‘modernste’ orden van vliegende insecten. Door
gebruik te maken van geavanceerde ‘technologie’ zijn ze
zeer wendbaar, het zijn de acrobaten van de vliegende in-
secten. De twee achterste vleugels van de huisvlieg zijn
geëvolueerd in twee trillende stompjes, die dienen als gy-
roscopen waarmee de bewegingstoestand van het dier kan
worden waargenomen en kan worden gestuurd. Ze kunnen
daarom zeer snel van vliegrichting veranderen, haast haak-
se bochten maken en zelfs achteruit vliegen. 

Lepidoptera (Vlinder, Mot) 
Van deze orde zijn 150.000 soorten bekend. Het formaat van
hun vleugels is groot vergeleken bij dat van andere vliegende
insecten. Motten vouwen hun vleugels in de vorm van een
tent, vlinders klappen ze naar boven. Het vlieggedrag van
deze orde lijkt op het eerste gezicht nogal ‘slordig’, maar in
feite is het vliegpad dat ze volgen niet willekeurig maar pre-
cies zoals gewenst. Dat blijkt wel uit de nauwkeurigheid waar-
mee ze op de gewenste landingspositie uitkomen, bijvoor-
beeld voor het opzuigen van de honing. 

De vleugels van de vier orden van insecten verschillen sterk in bouw, vorm, maat, kleur
en wijze van bewegen. Hoewel alle vliegende insecten in principe 4 vleugels hebben,
worden ze heel verschillend gebruikt. Soms worden de vier vleugels apart gebruikt zo-
als bij de libelle, soms worden ze als twee vleugels gebruikt zoals bij de bij, of is een
paar vleugels geëvolueerd in iets anders zoals bij de kever en de huisvlieg. Insecten-
vleugels zijn vervormbaar voor de beste aërodynamische eigenschappen. Dit geldt in
het bijzonder voor de vleugels van de huisvlieg, die ook nog over 180 graden om de
lengte-as kunnen draaien zodat de vlieg geen moeite heeft met achteruit vliegen. 
De in de natuur gedemonstreerde effectiviteit van vliegende insecten, van grote libellen
tot zeer kleine fruitvliegjes, heeft ingenieurs overtuigd van de grote mogelijkheden van
klappende vleugels voor heel kleine onbemande vliegtuigjes, MAV’s, en is ook de inspi-
ratie geweest voor veel theoretisch en experimenteel onderzoek naar het aërodynami-
sche gedrag van klappende vleugels bij zeer lage snelheden. 

De ontwikkeling van DELFLY

Het laatste dimester van het derde studiejaar van de Faculteit Luchtvaart- en Ruimte-
vaarttechniek (ter afsluiting van wat nu de BSc is gaan heten) besteden teams van elk
ongeveer 10 studenten aan het ontwerp van een voertuig, systeem of constructie, ge-
bruik makende van hun tot dan toe verworven kennis. In de terminologie van de uni-
versiteit heet dit een ‘oefening’ en deze heet de ‘Ontwerp en Synthese oefening’. Er wor-
den ontwerpvoorstellen geformuleerd door de staf van de faculteit waarop studenten
kunnen inschrijven. 

Eén van de voorstellen uit het academisch jaar 2004/2005 betrof een MAV met klap-
pende vleugels en voorzien van een videocamera voor de besturing, het doen van waar-
nemingen en autonome object identificatie. 
Uitgaande van de ontwerpeisen van lage vliegsnelheid (minder dan 5 m/s), vleugelspan-
wijdte minder dan 45 cm, kosten minder dan ? 5000, geluidsniveau minder dan 60 dB,
vluchtduur meer dan 5 min en massa minder dan 15 gram werden de volgende confi-
guraties ontworpen en experimenteel beproefd: de ‘monoplane’, ‘tandem’ en de ‘biplane’. 

Bio-geïnspireerde micro- en nanovliegtuigjes
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Ieder van deze configuraties werd gebouwd en experimenteel beproefd. De resultaten in
de tabel boven tonen dat de ‘biplane’, als het ging om de combinatie van ‘rocking am-
plitude’ en ‘power consumption’, de beste was. Deze configuratie werd het uitgangspunt
voor de latere ontwikkeling van wat bekend werd als ‘DELFLY I’. Het resultaat is te zien
op de foto links. De eerste versie van het aandrijfmechanisme voor de klappende vleu-
gels is te zien op de foto rechts. 

De elektromechanische componenten van DELFLY I waren een batterij, een zender-
ontvanger, een video camera en een elektrische motor, zie de figuur beneden. De ge-
zamenlijke massa van de componenten was niet meer dan 12,5 gram, de MAV had een
massa van niet meer dan 4,5 gram! 

Ten behoeve van de autonome navigatie en object herkenning op basis van video beel-
den, is een datalink noodzakelijk met een grondstation voor de verwerking van de vi-
deobeelden. De daarvoor benodigde computercapaciteit is voorlopig nog veel te zwaar

Bio-geïnspireerde micro- en nanovliegtuigjes

Monoplane Biplane Tandem

Average flight speed 2.35 m/s 1.40 m/s 1.36 m/s

Power Consumption 0.75 W 0.69 W 1.00 W

Rocking amplitude 80 mm ± 0 mm ± 0 mm

Battery Tranceiver Camera Motor

3,5 gram 0,38 gram 1,2 gram 1,5 gram

High energy Fast data link High resolution High efficiency
density color 
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om in een MAV te kunnen worden meegenomen. Aan de ene kant vormt een totale
massa van DELFLY I van niet meer dan 17 gram een prachtig voorbeeld van wat mo-
derne techniek vermag. Aan de andere kant wordt, als we een vergelijking maken met
de insecten die voor ons de inspiratiebron waren, duidelijk hoe lang de weg is die we
nog moeten of beter gezegd nog kunnen gaan! Hoe is onze bewondering voor de na-
tuur vergroot door het bouwen van deze kunstmatige vlieg! 

DELFLY I kan op afstand handmatig worden bestuurd via het grondstation. Inmiddels
is de ontwikkeling van de software voor de verwerking van de videobeelden zover ge-
vorderd dat ook autonome vlucht mogelijk is. De vliegeigenschappen van DELFLY I
bleken al direct in het begin verrassend goed. Alle zogenaamde ‘eigenbewegingen’ ble-
ken stabiel te zijn, zodat de bestuurder geen snelle correcties hoeft te maken maar
slechts relatief langzame commando’s hoeft te geven zoals omhoog of naar rechts.
DELFLY I heeft daarnaast de bijzondere eigenschap dat het zowel ‘snel’ kan vliegen als
heel langzaam, tot zelfs stilhangen aan toe. 
Intussen is de ontwikkeling van DELFLY II afgerond. Deze MAV lijkt erg op zijn voor-
ganger maar er zijn veel verbeteringen doorgevoerd o.a. in het mechanische aandrijfme-
chanisme, de elektronica, de servo- motoren voor de langs- en dwarsbesturing, de lithi-
um batterij en de zelf ontwikkelde borstelloze motor met een rendement van niet minder
dan 60%. De massa kon worden teruggebracht tot ongeveer 16 gram, de vliegeigen-
schappen werden nog verder verbeterd. DELFLY II kan zelfs achteruit vliegen, zoals de
huisvlieg dat ook kan! De vliegduur werd verbeterd tot 15 minuten! 
Er wordt nu gewerkt aan de DELFLY micro. Deze MAV heeft een vleugel spanwijdte
van nog maar 5 cm, en een totale massa van ongeveer 5 gram. Het zal ook in staat zijn
autonome vluchten uit te voeren. De eerste proefvluchten zijn al succesvol verlopen. 

Vooruitblik 

De wereld van de MAV’s is nog niet zo heel lang geleden betreden door ingenieurs en
wetenschappers. Geïnspireerd door wat in de natuur is te zien, kwam de ontwikkeling
van MAV’s met klappende vleugels op gang. De toepassingsmogelijkheden van dit soort
MAV’s zijn legio. Maar één van de voorbeelden is de autonome inspectie van plaatsen
die voor de mens ontoegankelijk zijn, zoals een brandend gebouw of dunne buizen. 
Er zijn al indrukwekkende resultaten bereikt, zoals gedemonstreerd door een mondiale
koploper: de DELFLY micro. Toch is het verschil tussen de prestaties van dit toestel en
die van het insect nog gigantisch groot. Voor de ingenieur en de wetenschapper is het
prachtig dat we eigenlijk nog maar aan het begin staan van een ontwikkeling die vele
tientallen jaren zal duren. De natuur inspireert ons, maar maant ons ook tot bescheiden-
heid. 

Voor meer informatie en recente resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar de
website: www.cs.lr.tudelft.nl.
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Introduction

All four giant planets in our Solar System are surrounded by ring systems. The rings are
composed of vast numbers of particles, ranging in size from microscopic dust to small
satellites. Since these particles are very close to the planet, typically within about 2.5
planetary radii, they have been unable to accrete into large moons.
When Galileo first observed Saturn’s rings in 1610, he believed them to be two giant
moons in orbit about the planet. However, these ‘moons’ appeared fixed in position,
unlike the four satellites of Jupiter which he had previously observed. Moreover, Saturn’s
‘moons’ had disappeared completely two years later, and grew into ’appendages’ or
handles by 1616. In 1656
Christiaan Huygens ob-
served Saturn, and he
suggested that this pla-
net’s strange moons were
in fact rings, which ap-
pear to vanish when the
Earth passes through the
plane of the disk (Fig. 1). 

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 86. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 14 april 2008.

Fig. 1. Upper panel: HST
image at visible
wavelengths taken in
December 1994. (Courtesy:
R. Beebe and NASA/HST)
Lower panel: HST image at
892 nm (methane
absorption band), during
the 1995 ring plane
crossing. The rings have
almost disappeared in this
view. (Courtesy: A.S. Bosh
and NASA/HST).

Stoffige ringen in ons zonnestelsel
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For several centuries Saturn was the only moon known to have rings, until in March of
1977 the existence of rings around Uranus was announced, based upon an occultation
of a star by this planet (Fig. 2). Two years later, the Voyager spacecraft imaged and stu-
died the broad but tenuous ring system of Jupiter, and in 1984 the discovery of rings
around Neptune was announced. These rings were also discovered via a star occultation
experiment and its most prominent features are a set of ring arcs.
In the following we focus on dusty rings and review the origin of Jupiter’s rings, the faint
outer rings of Saturn and the ring system surrounding Uranus.

Jupiter’s Ring System

Hints of the existence of Jupiter’s ring system were first obtained in 1974, when Pioneer
11 detected ‘drop-outs’ in the measurements of charged particle data (van Allen et al.
1975; Fillius et al. 1975). The nature of the system became much clearer in 1979, when
Voyagers 1 and 2 obtained the first images of Jupiter’s rings (Smith et al. 1979a, 1979b).
Since that time several other spacecraft Galileo, Cassini and New Horizons have
imaged the rings under a variety of viewing geometries, and both the 10-m Keck and
2.5-m Hubble Space Telescope (HST) took images while the rings were ‘edge-on’, i.e.,
during a ring plane crossing (RPX). The most recent papers on such events were
published by Showalter et al. (2008) and de Pater et al. (2008).
Since the jovian ring system is extremely tenuous, the best images are taken when the
rings are edge-on, when all particles merge into a single line in the camera (Fig. 3).
Under such viewing geometries, optically thin rings are much brighter compared to
conditions when the rings are partially open. From such data we know that Jupiter’s
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Fig.2. Lightcurve of the star
SAO 158687 as it was
observed to pass behind
Uranus and its rings. Dips
in the lightcurves
corresponding to the
occultation of the star by
five rings are clearly seen
both prior to immersion
and following emersion of
the star from behind the
planet. Four of these pairs
of features are symmetric
about the planet, but the
location, depth and
duration of the outermost
pair imply that the ring is
both noncircular and
nonuniform. (Adapted from
Elliot et al. 1977).
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ring system consists of four principal components: the main ring, the halo and two
gossamer rings. As Jupiter’s rings appear brightest in forward scattering, they must
contain a substantial fraction of tiny particles. The main ring, with a normal optical
depth τ ∼ few times 10-6 is the most prominent component (the optical depth is the
integral over the pathlength through the rings (here taken as normal to the ring plane)
of the extinction cross-section of the grains times the number density (per cm3) of the
particles). This is especially true in backscattered light, which is indicative of a greater
fraction of macroscopic material in this component of the rings. The main part of the
main ring is ∼800 km wide and is located between the orbits of the small moons Adrastea
and Metis. About 15% of this part of the ring contains ‘parent-sized bodies’ (radii over ∼5
cm), including Metis and Adrastea; the remaining particles are micron-sized.
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Fig. 3. Jupiter’s ring system was imaged with the 10-m W.M. Keck telescope in December 2002
and January 2003 when the Earth went through the ring plane. Since the jovian ring system is
very tenuous, the rings brighten considerably when viewed edge-on, when all particles merge
into a single line in the camera. 
Panels a) and b) show conventional infrared images obtained on UT 19 December 2002 and 22
January 2003; the two images are combined (to improve the signal-to-noise) in panel c).
Jupiter’s ring system consists of four principal components, which are easily recognized in these
panels: the main ring in center (dark grey), the halo, and two gossamer rings: Amalthea ring
and the Thebe ring. The dashed white line indicates a change in color scale from the main ring
to the gossamer rings. 
The image in panel d) was taken with the Keck adaptive optics system on UT 26 January 2003,
improving the spatial resolution by almost a factor of 10, to 0.08’’ or 250 km on Jupiter. The
main ring, halo and Amalthea ring are featured.
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Interior to the main annulus of the ring is a ∼4000 km broad extension, composed of
micron-sized dust transported inwards by Poynting Robertson drag. The ring stops at 1.71
RJ (RJ = jovian radius), interior of which is the halo, which extends inwards to 1.4 RJ. Its
normal optical depth is very similar to that of the main ring, τ ∼ few times 10-6.
The much fainter gossamer rings (τ ∼ 10-7) consist of several parts: The Amalthea ring
lies immediately interior to the orbit of Amalthea; seen edge-on, this ring is almost
uniform in brightness in both forward and backscattered light. Interior to Thebe is the
Thebe ring, fainter and thicker than the Amalthea ring. In a high resolution Galileo
image, the upper and lower edges of the gossamer rings are much brighter than their
central cores. The vertical location of the peak brightness of each of the gossamer rings,
as well as the vertical extent seen in backscattered light, is proportional to distance from
Jupiter’s center. These characteristics imply that the particles originate from the boun-
ding satellites. At Jupiter’s distance from the Sun, icy ring particles would evaporate
rapidly, so Jupiter’s ring particles must be composed of more refractory materials. But
the lifetime of such grains is short as well. Sputtering by energetic ions and (micro)-
meteorite impacts limit the lifetimes of micron-sized particles to less than 1000 years;
orbital evolution of (sub)micron sized particles due to, e.g. the Poynting Robertson
effect, is also very rapid. An ongoing source of particles is thus required, unless we are
observing the rings at a very special time. The primary formation mechanism for the
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Fig. 4. Images of Saturn’s E and G rings taken at different wavelengths, with different
telescopes. Saturn is off to the left. 
Top: Infrared photograph (lambda=2.3 micron) taken on 8--10 August 1995 from the Keck
telescope. Even in this view of the dark face of the rings seen nearly edge-on, the main
rings still appear substantially brighter than the E and G rings (de Pater et al. 2004).
Bottom: HST images of Saturn’s G and E rings at visible wavelengths, seen edge-on in
August 1995 (top panel) and open by 2.5 deg. in November 1995 (bottom panel). The
G ring is the relatively bright and narrow annulus whose tip or ansa appears in the
leftmost portion of the image. The E ring is much broader and more diffuse. (Courtesy:
J.A. Burns, D.P. Hamilton, and M.R. Showalter).
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dust grains in the main and gossamer rings is believed to be erosion (probably by
micrometeorites) from the small moons bounding the rings, a model based upon the
morphology and vertical structure of the rings. The particles slowly spiral inwards as a
result of the Poynting Robertson drag triggered by sunlight (Burns et al. 1999).

Saturn’s E and G Rings

Saturn’s ring system is the most massive, the largest, the brightest and the most diverse
in our Solar System. When this system is viewed ‘edge-on’, the optically thick main ring
system is practically invisible, enabling observations of the faint outer rings: the G and
E rings (Fig. 4).
The most remarkable aspect of this ring system is the peculiar blue color of the E ring,
first noticed by Larson et al. (1982), and later refined by Nicholson et al. (1996) and de
Pater et al. (2004) (Fig. 5). The moon Enceladus is located inside the E ring. The inten-
sity of the ring decreases approximately linearly with the log(wavelength), indicative of
a preponderance of (sub)micron-sized particles, perhaps even a clustering of particles
at radii near 1 µm. The similarity in radial profiles and vertical extent at visible and
near-infrared wavelengths is also consistent with such a size distribution. Hence, the
particle population in this ring is not collisionally evolved.
These peculiar properties have
been a treasure trove for theorists.
Horanyi et al. (1992) showed that
ring particles are perturbed by a
combination of Saturn’s oblate
gravity field, solar radiation
pressure and electromagnetic for-
ces. They found that the orbital
precession rates caused by obla-
teness and electromagnetic forces
are roughly equal in magnitude
but opposite in sign for particles
with radii ∼1 µm orbiting near
Enceladus; the near-cancellation
of these effects enables dust in
this narrow size range to acquire
extremely large orbital eccentri-
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Fig. 5. Spectra of Saturn’s E ring
(A) and G ring (B), together with a
comparison of the ν and µ rings of
Uranus. Measurements of Uranus’s
rings are shown in heavy black,
Saturn’s in gray. Horizontal bars
indicate the range of wavelengths
averaged; vertical bars indicate 1
sigma uncertainties. The radial
integral of µ is compared to an
analogous measurement of the
E ring, scaled in intensity to match
the µ values. Ring ν and the
G ring are both radial integrals
and are plotted at the same scale
(de Pater et al. 2006b).
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cities and inclinations due to radiation pressure by the Sun. In this model, particles of
a broad range of sizes could be injected into orbit near Enceladus, but only dust in this
narrow size range would spread out to become the visible E ring. Our understanding of
the formation of the E ring changed drastically when the Cassini spacecraft imaged
Enceladus and discovered huge geysers at its south pole. We now know that the E ring
particles are ice crystals formed in the plumes of water-ice volcanoes or geysers on the
moon Enceladus (Porco et al. 2005).
The G ring was first detected by the Pioneer 11 spacecraft via its high-energy proton
absorption signature (Van Allen et al. 1980, Simpson et al. 1980), suggestive of the
presence of macroscopic (centimeter-sized or larger) particles (van Allen, 1983). The
ring’s red color suggests that this ring is an ordinary dusty ring, like Jupiter’s ring,
produced via collisions between larger bodies within the ring.

Ring System of Uranus

The uranian rings differ markedly from those of the other outer planets. Nine narrow
annuli consist of macroscopic particles, ranging in size from ∼10 cm to 10 m, with
almost no dust (French et al. 1991; Esposito et al. 1991). Voyager images revealed many
embedded dust belts and another narrow ring, λ. In 2006, HST images revealed an outer
ring system (Showalter and Lissauer, 2006) and the rings grew even more intriguing with
the discovery by the Keck telescope that the outermost ring is blue (de Pater et al.
2006b), suggesting a dynamical parallel to Saturn’s E ring, which is generated by ice
plumes from Enceladus (Fig. 6).
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Fig. 6. A schematic
view of the outer
rings of Saturn
(top) and Uranus
(bottom), in which
each system has
been scaled to a
common planetary
radius. 
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Since Uranus only subtends an angle of ∼ 4” on the sky, regular ground based obser-
vations show a rather fuzzy planet and only the brightest of the rings, the outermost ε
ring. This fuzzines results from turbulence in our Earth’s atmosphere, which limits the
angular resolution to ∼1” on the sky. To overcome atmospheric turbulence, we use an
adaptive optics system, which consists of a wave front sensor and a deformable mirror:
at a rate of several hundred Hz, the mirror is adjusted so as to correct the incoming
waves for distortions, and produces an image at the diffraction limit of the telescope.
Figure 7 shows a series of such images as taken yearly since 2001.
Between May 2007 and February 2008, Earth crossed the ring plane of Uranus three
times (RPX; Fig. 8). During the days around an RPX, optically thick rings fade because
the particles obscure and shadow one another, while optically thin rings brighten
substantially as all the particles align into a single line. In addition, observations of the
‘dark’ or unlit side of the rings, when the Sun and the Earth are on opposite sides of
the ring plane (Fig. 8 shaded regions), reveal faint, optically thin regions, because
optically thick rings are opaque to transmitted light but optically thin regions let the
light shine through.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fig. 7. These infrared images of Uranus from the W.M. Keck Observatory show the rare
ring-plane crossing in 2007. The pictures were obtained from 2001 to 2007 using Keck’s
adaptive optics system. This series of images at a wavelength of 2.2 microns shows the
change in viewing aspect, or ring opening angle. At this wavelength, methane and
hydrogen gases absorb sunlight so that Uranus looks relatively dark, allowing ring
material to be traced very close to the planet. Cloud features are visible as bright spots on
some of the images, as are small moons. The 2007 image (far right) was taken in May
just after Earth had crossed Uranus’s ring plane. The Sun, however, has not yet crossed
the ring plane, and thus this is the first image of the unlit side of the rings of Uranus. The
bright ‘epsilon’ ring which dominates the 2001-2005 images began to fade in 2006 due to
large ring particles blocking one another as the rings’ opening angle decreased; it
essentially disappeared in 2007. The brightest ring in 2007 is the inner ‘zeta’ ring, first
identified in Keck images in 2004 and virtually undetectable prior to that. These rings,
and other diffuse regions, are visible because the widely-separated ring particles scatter
sunlight from the lit side to the dark side. While the rings close up as seen from Earth,
these rings get brighter because the material gets more and more aligned along the line of
sight. A second ring-plane crossing visible from Earth took place on 16 August 2007, and
telescopes around the world were trained on Uranus to capture the event. The Sun itself
crossed the ring plane of Uranus on 7 December 2007. Courtesy: Imke de Pater (UC
Berkeley), Heidi B. Hammel (SSI, Boulder) and the W.M. Keck Observatory.
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The first RPX Results are described in de Pater et al. 2007. Figure 9 shows a comparison
of images from 2004 and 2006 with the May 2007 dark-side image. The radial extent of
the rings appears much smaller in 2007: the ε ring - the dominant feature in obser-
vations prior to 2006 - faded in 2006 and by 2007 became completely invisible. In 2007,
the brightest part of the ring system was the ζ ring, first detected in 2004 Keck data (de
Pater et al. 2006a). In May 2007, the ring system is exceptionally bright near ring η,
which had already been the brightest region on the northern ansa (the tip of the ring
when edge-on) in 2006.

In 2007, the rings appear superposed atop each other. To extract a radial scan, we
applied an ‘onion-peel’ deconvolution. Figure 10a shows the resulting profile compared
with the Keck 2004 data and a Voyager profile; in Figure 10b, the same profile is com-
pared with a Voyager profile taken in forward-scattered light, which is sensitive to
micron-sized dust. Both the older Keck and Voyager profiles differ significantly from
the 2007 profile, although a few features do correspond to known rings or dust sheets.
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Fig. 8. Uranus-centered latitude of Earth and Sun during 2007 and early 2008. Earth
crossed the ring plane three times, on 3 May 2007, 16 August 2007 and 20 February
2008. The Sun crossed the ring plane on 7 December 2007 (equinox). Shaded regions
indicate the times when the Earth and Sun are on opposite sides of the ring plane (i.e., on
opposite sides of 0° latitude), providing a rare Earth-based look at the unlit side of the
rings. (de Pater et al. 2007).
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For example, ring η is exceptionally bright, suggesting an optically thin component,
perhaps the 55-km broad outward extension detected via stellar occultation experi-
ments (Elliot et al. 1977). The region near 45,000 km is nearly devoid of dust according
to Voyager, but is about half as bright as the η ring in our data. The ζ ring shifted
radially from the Voyager epoch to the present. Clearly, the dust distribution changed
significantly since the 1986 Voyager encounter (de Pater et al. 2007). Although modest
changes in dusty rings over 20-year time scales have been noted in other ring systems,
the uranian system reveals changes on much larger scales than was previously recog-
nized.

Additional information about the rings can be obtained from the evolution of each
ring’s brightness before, during and after RPX. Overall, the intensity appears to decrease
with decreasing ring opening angle B. However, the ring intensity is dominated by the
optically thin ζ ring. In the absence of other rings, ζ should brighten when turning
edge-on. It does not, suggesting partial blocking by exterior, optically thicker rings. After
RPX, when viewing the lit side of the rings, the rings began to brighten rapidly. Mode-
ling the change in intensity with changing B will help determine physical characteristics
of the rings, including their inclination angle, optical depth/density and vertical
thickness.

RPX observations at visible wavelengths with HST and at infrared wavelengths with
Keck will be used to further investigate the outer ring system of Uranus. In particular,
is the outermost ring, the µ ring, indeed as blue as indicated by the upper limits in
previous data? The tiny (∼10-km sized) moon Mab is located inside the µ ring, and is
presumably its source. Perhaps the old models developed for Saturn’s E ring (Horanyi
et al. 1992) are applicable, and a combination of forces due to Uranus’s gravitational
field, electromagnetic forces and radiation pressure conspire such that only (sub)-
micron sized material survives, producing a blue ring.

Stoffige ringen in ons zonnestelsel

Fig. 9. Comparison of the lit and unlit sides of the rings of Uranus. (A) The lit side in early
July 2004, when B = 11° and Bo=13.2° (5). (B) The lit side on 1 August 2006 when
B = 3.6° and Bo= 5.2°. (C) The unlit side on 28 May 2007 when B = 0.7° and Bo= 2.0°
(extracted from Fig. 2a). The planet was scaled to the same size in all three images. The
dotted lines show the position of the ε (upper line) and ζ (lower line) rings. The pericenter
was near the tip of the ring in 2006, at ∼11 o’clock position in 2004, and ∼2 o’clock
position in 2007 (de Pater et al. 2007).

A        July 2004             B      August 2006           C       May 2007
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Conclusions

All four giant planets are surrounded by ring systems, which although each is unique
and differs from the others, show similarities where the dust in concerned. Formation
processes are probably very similar; the rings ultimately originate from moons, usually
via micrometeorite impacts, but sometimes from geyser activity. In several ring systems
we have seen large changes over time scales of years. In particular the dust distribution
in Uranus’s ring system has changed considerably since the Voyager era (1986). We will
learn much more about this system from the RPX observations obtained in 2007. This
work is in progress momentarily.
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Fig. 10. (A) Comparison of the deconvolved (i.e., onion-peeled) radial profile of 2007
(from Fig. 9), averaged over both north and south sides (dark grey), with the northern
profile from 2004 (light grey; from fig. 9), and the Voyager profile of the main rings in
backscattered light (black). The Voyager rings do not line up perfectly with the Keck 2004
data, due to ring eccentricities. The left axis shows the normal I/F (normal to the ring
plane) of the 2007 profile. The axis on the right side shows the measured I/F for the 2004
data. The scale for the Voyager data is arbitrary (and off-scale for ε ). 
(B) Comparison of the deconvolved radial profile of 2007 (dark grey; scale on left axis)
with the Voyager profile in forward scattered light (black) and the Voyager profile of the
ζ /1986U2R ring (grey; side-scattered light, near phase angle ϕ∼90°). The Voyager data
were smoothed to foster comparisons with the Keck data (de Pater et al. 2007).
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