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Verslag van de koninklijke maatschappij voor
natuurkunde diligentia

Over het seizoen 2012-2013

In het afgelopen verenigingsjaar is veel tijd geïn-
vesteerd in de voorbereiding van het Lustrum, dat 
in september van het volgende verenigingsjaar 
zal worden gevierd. Extra bestuursvergaderingen 
werden gehouden, sprekers en musici werden uit-
genodigd en toen het programma klaar was, werd 
in maart met de kaartverkoop voor de lustrummid-
dag begonnen. 

Dit verenigingsjaar was er weer grote belangstel-
ling voor de lezingen. Het aantal toehoorders was 
meestal veel meer dan 250. Tijdens de Jong Diligentia 
Lezing (JDL) was het full house: alle stoelen waren 
bezet. Deze lezing, over “Exoplaneten en de zoek-
tocht naar buitenaards leven”, werd gehouden door 
Prof. dr. I.A.G. Snellen. De Kennismakingslezing over 
“De menselijke factor bij klimaatverandering” werd 
gehouden door Dr. R. van Dorland. Naar aanleiding 
van de Nobelprijs Geneeskunde hield Prof. dr. H. C. 
Clevers een lezing over “Stamcellen: Dr. Jekyll of Mr. 
Hyde?”. De jaarlijkse excursie, op 8 november, ging 
naar AkzoNobel Automotive & Aerospace Coatings 
in Sassenheim.

Het contact van het bestuur met de directie en 
staf van Diligentia-Pepijn verloopt uitstekend. De 
hulp van het personeel op de lezingavonden is 
optimaal; ook de technische hulp bij de projectie en 
de discussie na de lezing voldoet aan onze wensen. 
Dit jaar hebben wij voor het eerst een overleg 
georganiseerd tussen een aantal bestuursleden en 
de contactleraren van de scholen die lid zijn.

Ook dit jaar werd de Diligentiaprijs voor scholieren 
uitgereikt op de zeven Haagse scholen die lid zijn 
van Diligentia. De namen van de prijswinnaars, 
die uitzonderlijke goede resultaten in de bètavak-
ken hebben behaald, zijn vermeld in de tabel op 
bladzijde 11 van dit Jaarboek. Het bestuur betreurt 
het dat het om verschillende redenen niet mogelijk 
is dat op elke school een bestuurslid deze prijs 
persoonlijk uitreikt. Dit wordt dan gedaan door een 
docent van de desbetreffende school. 

De financiële positie van de Maatschappij is goed. 
Het bestuur kwam in 2012 bijeen op 25 oktober 
en 11 december, in 2013 op 17 januari, 13 maart 
en 28 mei. In de Algemene Ledenvergadering, die 
plaatsvond op 19 november 2012, werd prof. dr. 
R. van Furth voor de duur van één jaar herkozen. 

 Het bestuur
 november 2013
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Diligentiaprijs voor scholieren
 
Uitgereikt aan eindexamenkandidaten voor 
een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken

2005 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Britt van Pelt
 Gymnasium Sorghvliet Michiel Kosters en Hok San Yip
2006 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Mink Verbaan
  Gymnasium Sorghvliet Bryan Tong Minh
2007 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Bram Doedijns
 Gymnasium Sorghvliet Joen Hermans
 Maerlant Lyceum Lisette van Niekerk
2008 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Maarten Kieft
  Gymnasium Sorghvliet Just Ruitenberg
  Maerlant Lyceum Drian van der Woude
2009 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Irfan Dogan en Eric Schols
 Gymnasium Sorghvliet Wiet van Lanschot
 Maerlant Lyceum Saskia Camps
 Segbroek College Nadia Petkova
 Gymnasium Haganum Annelotte Mudde 
2010 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Boris de Graaff
  Gymnasium Sorghvliet Pieter van Loenen
  Maerlant Lyceum  Rosa Sterkenburg
  Segbroek College  Paul van de Vijver
  Gymnasium Haganum  Leon Loopik
2011 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Viktor van der Valk en Niels Hunck
  Gymnasium Sorghvliet Pieter Potuijt
  Maerlant Lyceum  Vyaas Baldew
  Segbroek College  Ahlem Halim
 Gymnasium Haganum Folkert Kuipers
2012 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Matthijs Hermans
  Gymnasium Sorghvliet Salomon Voorhoeve
  Maerlant Lyceum  Floris Swets
  Segbroek College  Carlo Hoogduin
 Gymnasium Haganum Chiara Kessler
 Sint-Maartenscollege Roos de Blécourt
2013 Vrijzinnig-Christelijk Lyceum Toon Jacobson
  Gymnasium Sorghvliet Tammo Zijlker
  Maerlant Lyceum  Lisanne Nijdam
  Segbroek College  Huib Versteeg
 Gymnasium Haganum Eva Janssens
 Sint-Maartenscollege Harm Brouwer
 Haags Montessori Lyceum Mike Radersma
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Oprichting in 1793
Het Gezelschap ter beoefening der proefonder-
vindelijke wijsbegeerte werd in 1793 in Den Haag 
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden door 
voordrachten en demon straties met instrumenten 
op de hoogte te brengen van de vorderingen van de 
natuurwetenschappen. De Maatschappij beschikte 
over een verzameling natuurwetenschappelijke 
instrumenten, die nu zijn ondergebracht in het 
Museon. Een selectie van deze instrumenten wordt 
tegenwoordig tentoongesteld in Diligentia. 

Naamgeving
De oorspronkelijke naam, ‘Gezelschap ter beoefe-
ning 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 ene stallinge en koets-
huis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 1561 te kopen. 
In de loop der jaren vonden er vele verbouwingen 
plaats, waarbij in 1853 de huidige grote zaal ont-
stond. In 1985 werd de exploitatie van het gebouw, 
wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst 
en andere uitvoeringen, door de Maatschappij over-
gedragen aan de Stichting Kunstkring Diligentia. In 
2002 werden het gebouw Diligentia en de grond 
aan de gemeente 's-Gravenhage overgedragen en 

Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia

werd begonnen met een totale renovatie (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 natuurwetenschap-
pen in brede zin, zoals de disciplines natuurkunde, 
scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, 
biologie en geneeskunde. De Maatschappij verwe-
zenlijkt dit door in de periode september tot april 
minstens 12 lezingen en een excursie te organise-
ren, waarbij de bovengenoemde disciplines aan 
bod komen. Scholieren van middelbare scholen 
worden gestimuleerd om de lezingen bij te wonen. 
Het niveau van de lezingen is hoog, maar goed 
te volgen voor toehoorders buiten het vakge-
bied. Leden krijgen het jaarboek ‘Natuurkundige 
Voordrachten’, Nieuwe Reeks, waarin 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 € 35,- per jaar en geeft 
2 personen recht op gratis toegang tot de lezingen; 
het bijwonen van een lezing door niet-leden kost 
€ 5,- per avond. Scholieren en studenten kunnen 
voor € 7,50 per jaar lid worden.
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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

Voorzitter Bestuursleden Secretaris Penningmeester

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 

Campens 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 

Alke made

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 

Kasteele, 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

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
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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

Ir. M.J. Bottema

1980-1982

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. Bijleveld, Dr. C.J.J. 

Ninck Blok, P.C. Evers, Dr. H. de Zwaan, 

B.K.G. Rose, Dr. T.W. Beuke ma, 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. 

Vroe som 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. 

Halberts ma (1959-1963), Mw. dr. M.P.M. Erlee 

(1959-1998), Ir. G. van Iterson (1963-1975), 

Mw. ir. H.F. Hazewin kel (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)

Mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), 

Dr. E. Talman (1981-1996)

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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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-

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 septem ber 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- ),

Mw. dr. M.J. Blankwater (2004- ),

Drs. A.E.R. Kalff (2005- ), Prof. dr. P.J. Sterk (2005- ), 

Dr. ir. J.G. Vogtländer (2005- ), 

Mr. J.W. Andringa (2007- ),

Prof. dr. K.H. Kuijken (2008- )

Mw. J.W.M. Evers

1984-1999

Dr. P.N.J. Wisse (1996-2004)

redactie jaarboek, 

Mw. dr. G.H. Okker-

Reitsma (1996-2006) 

bestuurssecretariaat; 

ledenbestand, Mw. dr. 

M.J. Blank water (2006- ) 

leden bestand, Drs. A.E.R. 

Kalff (2006- ) contact 

VWO-scholen; 

bestuurssecretariaat, 

Prof. dr. R.R.P. de Vries 

(1999-2005) organisatie 

lezingen, Prof. dr. P.J. 

Sterk (2006- ) organisatie 

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
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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
Bais, prof. dr. ir. F.A.  2008/2009 Keerpunten in de natuurwetenschappen X
Bakels, mw. prof. dr. C.C. 1997/1998 Biologie in de archeologie B
Bakker, prof. dr. H.J.  2008/2009 Ultrasnelle proton-estafette in water N
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
Bentvelsen, prof.dr. S.C.M.  2012/2013 De jacht naar het Higgs deeltje N
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 Nederland en de wereld X
Berg, prof.dr.ir. A. van den  2011/2012  Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg T
Bergshoeff, prof.dr. E.A.,  2011/2012 Quantumzwaartekracht N
Beukers, prof. dr. H. 1996/1997 De introductie van de westerse geneeskunde in Japan M
Blij, prof. dr. F. van der 1989/1990 Rekenen en tekenen met getallen W

Aanduiding vakgebieden:

A Weer/Atmosfeer

B Biologie

C Scheikunde

G Aardwetenschappen

M Medicijnen

N Natuurkunde

S Sterrenkunde

T Techniek en Industrie

W Wiskunde

X  Overige vakgebieden

Alfabetisch register van de voordrachten 
In de periode 1988-2013



18

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 91

Alfabetisch register van de voordrachten in de periode 1988-2013

Boddeke, dr. R. 1994/1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B
Bolhuis, prof. dr. J.J. 2004/2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen B
Boom, prof. dr. R.  2008/2009 IJzer: meester der metalen? T
Bouwmeester, prof. dr. D.  2008/2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie N
Bovenberg, mr. dr. J.A. 2009/2010 Eigendom van DNA X
Brabander, mw. dr. E.E.M. de 2001/2002 Coatings: van kunst naar wetenschap C
Brakefield, prof. dr. P.M. 2005/2006 Evolutie van ontwikkelingspatronen B
Brakman, prof. dr. P. 1992/1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van 

vetachtige stoffen en bindweefsel M
Brouwer, prof. dr. A. 1992/1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G
Brunekreef, prof. dr. ir. B. 2007/2008 Fijn stof X
Bruyn, prof. dr. A.G. de 2004/2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal:  

LOFAR en de Epoche van Reïonisatie S
Buchem, prof. dr. M.A. van 2009/2010 Het brein in beeld: neuroradiologie M
Buhrman, prof. dr. H.M. 2004/2005 Quantum computing T/W
Bijker, prof. dr. ir. E.W. 1988/1989 Veilig achter los-opgestoven zand G
Bijvoet, prof. dr. O.L.M. 1992/1993 Omgaan met botarmoede M

C
Clevers, prof.dr. H.C. 2012/2013  Nobelprijs Geneeskunde 2012: Stamcellen M
Cloetingh, prof. dr. S.A.P.L.  2005/2006 Plaattektoniek en aardse risico’s G
Cohen Stuart, prof. dr. M.A. 2009/2010 Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen C 
Craats, prof. dr. J. van de 1991/1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke  

achtergronden van de muziek W

D
Daan, dr. S. 1993/1994 Slapen en waken, regeling en functie B
Daan, prof. dr. S. 2003/2004  De biologische klok: Timing van gedrag op een draaiende planeet B
Dalen, prof. dr. D. van 1992/1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer W
Damhuis, ing. M.H. 1998/1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatie-omgeving N
Dicke, prof. dr. M. 2004/2005 Planten ‘roepen’ om hulp B
Dieks, prof. dr. D.G.B.J. 1997/1998 Bohr en Bell N
Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2000/2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid N
Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2004/2005 Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd N
Dik, prof.dr. J. 2011/2012 Herkomst en veroudering van kunstwerken C/T
Dishoeck, mw. prof. dr. E. van 1995/1996 Interstellaire moleculen en de vorming van sterren S
Dishoeck, mw. prof. dr. E. van 2012/2013 Water in de ruimte S
Dogterom, mw. prof. dr. A.M. 2002/2003 Bio-assemblage, krachten uitgeoefend door microtubuli N
Dokkum, prof.dr. P. van 2011/2012 De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels S
Dorland, dr. R. van 2012/2013 De menselijke factor bij klimaatverandering A
Drent, prof. dr. E. 1999/2000 Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium C
Drenth, prof. dr. J. 1988/1989 De verrassende werking van enzymen B
Driel, prof.dr. R. van 2011/2012 Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen? B
Duijn, mw. prof. dr. C.M. van 2003/2004  Op jacht naar zieke genen M

E
Eb, prof. dr. A.J. van der 1995/1996  Gentherapie M
Ebert, mw. prof. dr. U.M. 2005/2006 Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren  

groeien en vertakken N
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Eiben, prof. dr. A.E. 1999/2000 Evolutionary computing T
Engelen, prof. dr. J.J. 2001/2002  Detector voor kosmische neutrino’s N
Erkelens, prof. dr. D.W. 1996/1997 Van Vetten en Vaten M

F
Falcke, prof. dr. H. 2010/2011 LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf  

Drentse terpen S
Fehr, dr. S. 2010/2011 Quantum information-theory and cryptography W
Falkenburg, prof. dr. J.H.F. 2004/2005  Immunotherapie van bloedziekten M
Feringa, prof. dr. B.L. 2007/2008  Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren C
Ferrari, dr. M.D. 1991/1992  Migraine: nieuwe inzichten in de behandeling M
Ferrari, prof. dr. M.D. 2010/2011  Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte M
Fibbe, prof. dr. W.E. 2006/2007 Stamcelbehandeling: feiten en beloften M
Fouchier, prof.dr. R.A.M.  2012/2013 Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virus M
Fodde, prof. dr. R. 2002/2003 Darmkanker en aspirine, van gen naar kliniek M
Frankena, prof. dr. ir. H.J. 1998/1999 Optische interferometrie N
Franx, prof. dr. M. 1999/2000 De toekomst van de Sterrenkunde S
Frenkel, prof. dr. D. 2003/2004  Eerste fasen van kristalvorming N
Frenken, prof. dr. J.W.M. 1999/2000 Oppervlakken in beweging N
Frijns, prof.dr.ir. J.H.M 2011/2012 Cochleaire implantaten M

G
Geer, mw. prof. dr. S.A. van de 2003/2004  Een zeker toeval W
Gemert, dr. ir. M.J.C. van 1989/1990 Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen M
Gen, prof. dr. A. van der 1996/1997 De relatie tussen voeding en kanker M
Gittenberger, prof. dr. E. 2007/2008 De windingsrichting van slakkenhuisje in breder perspectief B
Goulmy, mw. prof. dr. E.A.J.M. 2005/2006 Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker M
Greenberg, prof. dr. J.M 1992/1993 Laboratorium Astrofysica S
Griessen, prof. dr. R.P. 1988/1989 Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik? N
Griessen, prof. dr. R.P. 2010/2011 Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof  

in metalen N
Griffioen, dr. J. 1995/1996 Verspreiding van verontreiniging in het grondwater G
Grind, prof. dr. ir. W.A. van de 1990/1991 Natuurlijke en artificiële intelligentie X
Groen, dr. K. 1997/1998 Het Rembrandt Research Project X
Groot, prof. dr. H.J.M. de 2002/2003 Membraaneiwitten en NMR C
Groot, prof.dr. H.J.M. de 2011/2012 Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof  C
Grootendorst, prof. dr. A.W. 1998/1999 De laatste stelling van Fermat. De geschiedenis van een probleem W
Grootenhuis, dr. P.D.J. 1996/1997 Moleculen modelleren met computers C
Grünwald, prof.dr. P.D. 2011/2012 Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B. W

H
Haan, prof. dr. ir. F.A.M. de 1996/1997 Gevaren van bodemverontreiniging G
Hagoort, prof. dr. P.  2008/2009 Over taal en hersenen X
Halsema, drs. D. van 1994/1995 Radar interferometrie vanuit de ruimte N
Hanssen, prof. dr. ir. R.F. 2009/2010 Geofysica vanuit de ruimte G
Heise, dr. J. 1993/1994 Het waarnemen van zwarte gaten S
Heijnen, prof. dr. ir. J.J. 2009/2010 De cel als chemische fabriek C
Heijst, prof. dr. ir. G.J.F. van 2006/2007 Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen N
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Helmerhorst, prof.dr. F.M.  2010/2011  Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie  M
Hendrickx, dr. J.J.P. 1990/1991 Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia M
Hermans, prof. dr. L.J.F. 1996/1997 Voortbewegen op eigen kracht N
Hest, prof.dr.ir. J.C.M. van  2010/2011  Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip C
Heuvel, prof. dr. E.P.J. van den 2005/2006 Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren S
Hilgenkamp, prof. dr. J.W.M. 2009/2010 Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje N
Hilgevoord, prof. dr. J. 1988/1989 Het vreemde van quantummechanica N
Hoeijmakers, prof. dr. J.H.J. 2007/2008 Hoe tikt de biologische klok? M
Hoekman, dr. ir. D.H. 1999/2000 Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming T
Hoekstra, prof. dr. P. 2003/2004  Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedrag G
Hoekstra, prof. dr. R.F. 1998/1999 Sex: een evolutionair raadsel? B
Hoekstra, prof. dr. R.F. 2006/2007 Evolutie van genetische transmissie B
Hofstraat, prof. dr. J.W. 2005/2006 Moleculaire geneeskunde M
Hol, prof. dr. ir. W.G.J. 1990/1991 Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van 

geneesmiddelen M
Hollander, prof. dr. A.P. 2002/2003 Grenzen aan sportieve prestaties X
Hooff, prof. dr. J.A.R.A.M. van 2000/2001 De Biologie van Macht B
Hooft, prof. dr. G. ’t 1990/1991 Unificatie theorieën van de natuurkrachten N
Hooft, prof. dr. G. ’t 1993/1994 De zwaartekracht N
Hoogeboom, ir. P. 1991/1992 Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen T
Hoogendoorn, prof.dr.ir. S.P.  2012/2013 De kracht van de massa N/X
Horn, dr. L.J. van den 1988/1989 Fysica en Supernovae S
Horzinek, prof. dr. M.C. 1993/1994 Aids bij de kat B
Houtsma, prof. dr. A.J. 1995/1996 Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen T
Hovenier, prof. dr. J.W. 1990/1991 De atmosferen van de planeten S
Hueting, dr. R. 1989/1990 Het milieu als economisch goed D
Huizinga, dr. T.W.J. 1995/1996 Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten, 

matige winst voor patiënten M
Hummelen, prof.dr.J.C.  2012/2013 De onstuitbare opmars van zonne-energie C

I 
Icke, prof. dr. V. 2007/2008 De toekomst van het Heelal S
Ingen Schenau, 
 prof. dr. ir. G.J. van 1991/1992 De mechanica en energetica van het schaatsen T
Israël, dr. F.P. 1998/1999 Het reusachtige radiostelsel Centaurus A S

J
Jacobs, prof.dr. B.D.F. 2011/2012 Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden W/X
Jansen, prof. dr. J.A. 2004/2005 Biomaterialen en tissue engineering M
Janssen, ir. H.J.T. 1988/1989 DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium X
Janssen, prof.dr. T.W.J. 2011/2012 Nobelprijs scheikunde 2011: quasikristallen C
Janssen, ir. W.P.S. 1998/1999 De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden T
Jetten, prof.dr.ir. M.S.M. 2011/2012 De ontdekking van “onmogelijke” microben in de koolstof en 
   stikstofcyclus   B
Jochemsen, dr. R. 1996/1997 Koude kermis: De wereld van de lage temperaturen fysica N
Jong, prof. dr. T. de 2003/2004 Babylon: bakermat van de sterrenkunde S
Jongh, prof. dr. L.J. de 1993/1994 Fysische en chemische nanostructuren N
Jongh, mw.dr. P.E. de 2012/2013 Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstof C
Jonker, prof. dr. P.P. 2009/2010 Humanoïde robots T
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K
Kamminga, ir. C. 1989/1990 Omtrent sonar bij dolfijnachtigen B
Katan, prof. dr. M.B. 1997/1998 Effecten van koffie op de gezondheid M
Kattenberg, dr. A. 1992/1993 De rol van de oceanen in het klimaat A
Kayen, dr. A.H.M. 1999/2000 Recycling van kunststoffen C
Kijne, prof. dr. J.W. 1999/2000 Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet B
Kleingeld, dr. J.C. 1998/1999 Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie C
Klijn, dr. F. 2007/2008 Overstromingsrisico’s in Nederland G
Kloet, prof. dr. E.R. de 2000/2001 Behandeling van stress in de hersenen: nieuws vanuit de 

Farmacogenetica M
Knijff, dr. P. de 2001/2002 Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek M
Knijff, prof. dr. P. de 2009/2010 DNA-onderzoek bij misdrijven M
Knook, prof. dr. D.L. 1989/1990 Wat leert ons veroudering? M
Koop, dr. ir. H. 1996/1997 Oerwouden van Europa B
Kooyman, prof. dr. S.A.L.M. 1990/1991 Verdwijnende tropische regenwouden B
Koning, dr. F. 2003/2004 Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie M
Koningsberger, prof. dr. ir. D.C. 1990/1991 Meettechnieken bij structuuronderzoek van katalytische systemen C
Kooter, dr. J.M.  2008/2009 Epigenetica: het dynamische deel van erfelijkheid B
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P. 2001/2002 Nanotechnologie: feit of fictie? T
Kowalchuk, prof. dr. G.A. 2007/2008 Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodem B
Kraak, mw. dr. S.B.M. 2003/2004  Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt B
Kroonenberg, prof. dr. S.B. 2000/2001 De Kaspische Zee; een natuurlijk laboratorium voor 

zeespiegelstijging G
Kruit, prof. dr. P.C. van der 1996/1997 De nieuwe kijk op melkwegstelsels S
Kruijt, prof. dr. J.P. 1991/1992 Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ bij de ont wikkeling van 

gedrag tijdens het leven van individuen B
Kuenen, prof. dr. J.G. 2000/2001 Over leven en technologie B
Kuijken, prof. dr. H.K. 2001/2002 Gravitatielenzen in het heelal S
Kuijpers, prof. dr. J.M.E. 2006/2007 Gravitatiegolven S
Kuipers, prof. dr. ir. J.A.M.  2010/2011  Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes C
Kuipers, prof. dr. H. 1993/1994 Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond? M
Kuis, prof. dr. W. 1999/2000 Stamceltransplantatie bij kinderen met auto-immuun ziekten M

L
Laane, prof. dr. R.W.P.M. 2001/2002 De zee als bezinkput en levensbron B
Laat, prof. dr. S.W. de 1992/1993 Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke 

organismen B
Lambrecht, prof.dr. B.  2012/2013 Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie M
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M. 1994/1995 Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood S
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M.  2008/2009 Ontdekkingen door de Hubble-telescoop S
Leeuw, dr. F.A. de 1990/1991 De veranderende samenstelling van de atmosfeer A
Leeuw, dr. G. de 1998/1999 Atmosferische effecten op waarnemingen op zee A
Leeuw, dr. M.W. 2003/2004 Biologische en chemische wapens X
Leeuwen, dr. F.W. van 1998/1999 De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte M
Lens, dr. ir. P.N.L./Vallero, M. 2002/2003 Anaërobe micro-organismen: van exobiologie tot high-rate 

afvalwaterzuivering C
Lenstra, prof. dr. H.W. 2003/2004 Escher en het Droste-effect W
Lenstra, prof. dr. J.K. 1996/1997 Hamiltoncircuits en handelsreizigers W
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Linde, prof. dr. F.L. 2007/2008 Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider N
Lohse, prof. dr. D. 2004/2005 Bubble puzzles N
Looijen, prof. dr. ir. M. 1994/1995 Rekenmethoden en rekenmachine W
Lopes Cardozo, prof. dr. N.J. 2002/2003 Kernfusie, fysica en andere aspecten N
Lopes da Silva, prof. dr. F.H. 1989/1990 Cellulaire effecten van de enkefalines M
Louwe Kooijmans, prof. dr. L.P. 2002/2003 Hardinxveld, een mesolithische woonplaats, opgegraven in  

de Betuweroute X
Lub, dr. J. 1995/1996 Veranderlijke sterren S
Lugtenburg, prof. dr. J. 1992/1993 Zien, licht in ons leven B

M
Maan, prof. dr. ir. J.C.  2008/2009 Zeer hoge magneetvelden N
Maat, dr. G.J.R. 1997/1998 Voorouders van Willem van Oranje X
Makinwa, prof.dr. K.A.A.  2012/2013 Slimme Sensoren T
Mehlkopf, prof. dr. ir. A.F. 1989/1990 Nieuwe diagnostische technieken: MRI en MRS N
Melief, prof. dr. C.J. 1994/1995 Afweer tegen kankercellen M
Meijer, prof. dr. G.J.M. 1993/1994 Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof N
Meijer, prof. dr. G.J.M. 2000/2001 Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst N
Meijer, prof.dr. E.W. 2011/2012 Polymeren in actie: functie en architectuur C
Meijden, prof. dr. E. van der 1995/1996 Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun vijanden B
Meijer, mw. dr. A.H.  2008/2009 Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem B
Mooij, prof. dr. ir. J.E. 2005/2006 Hoe maak je een quantumcomputer? N
Moorman, prof. dr. A.F.M.  2010/2011  Ontwikkeling van het bouwplan van het hart M
Mulder, prof. dr. ir. J.A. 2007/2008 Bio-geïnspireerde micro- en nanovliegtuigjes T
Mulder, prof. dr. F.M.  2010/2011 Elektriciteitsopslag voor automobiliteit T/N

N
Nienhuis, prof. dr. G. 1991/1992 Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde N
Nieuwland, dr. D.A. 2002/2003 Modelleren van gebergtevorming: de rol van analoge modellen  

in het computer tijdperk G

O
Ommen, dr. ir. B. van 2005/2006 Voedsel van topkwaliteit X
Ommen, prof. dr. G.J.B. van 1998/1999 Genoom en geneeskunde M
Oort, prof. dr. F. 1996/1997 Grote getallen W
Osterhaus, prof. dr. A.D.M.E.  2008/2009 Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld M
Oosterom, prof. dr. ir. P.J.M. van 2004/2005 Van kaarten naar geografische informatie-systemen X
Overkleeft, prof. dr. H.S. 2005/2006 Uitdagingen in de bio-organische chemie C

P
Pair, dr. C. le 1997/1998 Technorot X
Pater, mw. prof. dr. I. de 2007/2008 Stoffige ringen in ons zonnestelsel S
Peters, prof.dr. P.J.  2012/2013 Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld M
Peters, dr. R.C. 1994/1995 De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen B
Piersma, dr. T. 2001/2002 Waarom overwinteren veel toendravogels aan zee en waarom 

broeden veel wadvogels op de toendra? B
Polman, prof. dr. A. 2009/2010 Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en  

het Charge Coupled Device (CCD) N
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Portegies Zwart, prof. dr. S.F. 2009/2010 Het tumultueuze leven van sterrenstelsels S
Postma, mw. prof. dr. D.S. 2009/2010 Op zoek naar de genen voor astma en COPD M
Pijl, prof. dr. H. 2007/2008 Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen M
Priem, prof. dr. H.N.A. 1993/1994 Buitenaards geweld G
Prinssen, ir. W.C.J.M. 2005/2006 De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia X/T
Putten, prof. dr. ir. W.H. van der 2006/2007 Klimaatverandering en biologische invasies B

R
Rasing, prof. dr. T.H.M.  2010/2011 Magneten schakelen met de snelheid van het licht N 
Ree, prof. dr. J.M. van 1992/1993 Verslaving en lichaamseigen opiaten M
Reinhoudt, prof. dr. ir. D.N. 1991/1992 Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie C
Ritsema, drs. I.L. 1997/1998 Geo-informatica G
Roebroeks, dr. W. 1990/1991 Hoe modern waren de Neanderthalers? X
Ronda, prof. dr. C.R. 2011/2012 De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing N/T
Roos, prof. dr. A.M. de 2002/2003 De relatie tussen de levenscyclus van individuen en de dynamiek 

van populaties en levens  gemeenschappen B
Ruigt, dr. G.S.F. 1994/1995 Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door  

EEG-onderzoek bij de rat M
Russchenberg, dr. ir. H.W.J. 1995/1996 Radaronderzoek van de atmosfeer A
Rutjes, prof. dr. F.P.J.T. 2003/2004  Combinatoriële chemie C

S
Saarloos, prof. dr. ir. W. van 2005/2006 Spontane patroonvorming in niet-evenwichts -systemen N
Sabelis, prof. dr. M.W. 2009/2010 Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren B
Salemink, prof. dr. H.W.M. 2002/2003 Fotonische kristallen N
Sangster, prof. dr. B. 1990/1991 Milieu, milieuverontreiniging en gezondheid M
Santen, prof. dr. R.A. van 1991/1992 Theoretische aspecten van de heterogene katalyse C
Savenije, prof. dr. ir. H.H.G. 2006/2007 Het meeste valt ernaast (hydrologie) A
Schalm, prof. dr. S.W. 1995/1996 Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloop M
Schenk, prof. dr. H. 2001/2002 Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur  

van chocolade C
Schilperoort, prof. dr. R.A. 1991/1992 Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen B
Schoon, mw. dr. G.A.A. 1999/2000 Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden  

van de politie X
Schoonman, prof. dr. J. 1992/1993 De vaste oxide brandcel C
Schoonman, prof. dr. J. 2000/2001 Nanogestructureerde materialen voor duurzame  

energie-conversie en -opslag C
Schrijver, prof. dr. A. 2007/2008 Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug W
Schuiling, prof. dr. R.D. 1997/1998 Het broeikas-effect: voorkomen of genezen? A
Sevenster, prof. dr. P. 1998/1999 Gedragsonderzoek aan paarden B
Sinke, prof. dr. W.C. 2001/2002 Fotovoltaïsche zonne-energie N
Sinninghe Damsté, 
 prof. dr. ir. J.S.  2008/2009 Moleculaire paleontologie G
Sixma, mw. prof. dr. T.  2008/2009 Eiwitten: structuur een functie geven M
Slagboom, dr. P.E. 1994/1995 Veroudering, biologisch bekeken B 
Slagboom, mw. prof. dr. P.  2010/2011  Genetica- en genoom onderzoek naar veroudering  M
Smit, prof. dr. B. 2000/2001 Moleculaire simulaties in de chemie C
Smit, dr. J. 1996/1997 Uitsterven door een meteorietinslag G
Smolders, prof. dr. C.A. 1989/1990 Membraantechnologie C
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Smorenburg, ir. C. 1992/1993 Toepassing van de geometrische optica bij moderne 
instrumentele ontwikkelingen N

Snellen, prof.dr. I.A.G.  2012/2013 Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven S
Spaink, prof. dr. H.P. 2002/2003 Moderne (biochemische en biofysische) analyse van 

levensprocessen in cellen B
Spek, prof.dr. P.J. van der  2010/2011  Moleculaire en cellulaire mechanismen: van genotype  

tot fenotype M
Steen, prof.dr. A.F.W. van der 2011/2012 Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk  M
Steen, prof. dr. W.J. van der 1989/1990 Waar houdt wijsbegeerte op? X
Stiekema, prof. dr. W. 2001/2002 Surfen op het DNA van de zandraket voor onze gezondheid B
Stouthamer, dr. ir. R. 1997/1998 Bacteriële sex manipulatie; mannendoders, transsexuelen en 

maagdelijke geboorten B
Straalen, prof. dr. N.M. van 2009/2010 De boom van het leven in de eeuw van de biologie B

Suurmond, prof. dr. D. 1988/1989 Huidkanker, zonlicht en afweermechanismen M
Sussenbach, prof. dr. J.S. 1988/1989 Structuur en expressie van Humane groeifactor genen M
Swaab, prof. dr. D.F. 1988/1989 De klok in onze hersenen M
Swaab, prof. dr. D.F. 2009/2010 De evolutie van onze hersenen M
Swart, dr. H.E. de 1989/1990 Hoe voorspelbaar is het weer? A
Sijbesma, prof. dr. R.P. 2006/2007 Bouwen met polymeren C

T
Tinbergen, dr. J. 1997/1998 Polarisatie van straling in en uit het heelal S

V
Vandersypen, prof. dr. ir. L.M.K. 2009/2010 Grafeen: basis voor nieuwe elektronica N
Veefkind, dr. A. 1990/1991 Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van 

elektriciteit T
Veer, mw. dr. L.J. van ’t 2005/2006 Genexpressie profielen bij voorspelling ziekte-beloop borstkanker M
Velthorst, mw. prof. dr. N. 2000/2001 Licht in de Chemie C
Veltman, prof. ir. B.P.Th. 1990/1991 Beeldbewerking en patroonherkenning N
Verduyn Lunel, prof. dr. S.M. 2006/2007 Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische 

biologische systemen W
Verhoeven, prof. dr. J.W. 1989/1990 Elektron-overdracht onder invloed van licht, moleculaire  

elektronica in wording? C
Verhulst, prof. dr. F. 1993/1994 Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid W
Verloove-Vanhorick,  2000/2001 Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal 
 mw. prof. dr. S.P.  rendement M
Vermeersen, dr. L.L.A.  2012/2013 Dolende polen G
Verpoorte, prof.dr. R. 2011/2012 Geneesmiddelen en planten B
Visscher, dr. L. 2007/2008 Moleculaire virtuele werkelijkheden C
Vogelesang, prof. ir. L.B. 2001/2002 De ontwikkeling van vezel-metaal laminaten T
Vogelzang, drs. J. 1994/1995 Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar T
Vos, prof. dr. W.L. 2006/2007 Fotonische kristallen N
Vreeswijk, drs. P.M. 2000/2001 Gamma-uitbarstingen; de krachtigste explosies in het heelal  

sinds de oerknal S
Vrehen, prof. dr. Q.H.F. 1995/1996 Nieuw zicht op licht: niet-lineaire optica N
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W
Wall, prof. dr. E.E. van der 1999/2000 Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding? M
Water, dr. W. van de 1995/1996 Chaos en Turbulentie W
Waters, prof. dr. R. 2002/2003 Sterrenstof: Mineralen in de kosmos S
Weckhuysen, prof. dr. ir. B.M. 2006/2007 Katalyse op moderne wijze onderzocht C
Weert, prof. dr. C.M. de 1993/1994 De rol van kleur in patroonherkennings processen X
Wegener Sleeswyk, 
 prof. dr. ir. A.  1988/1989 Meten van tijd en afstand bij Archimedes X
Wendelaar Bonga, prof. dr. S.E. 1993/1994 De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren B
Werkhoven, prof. dr. P.J.  2008/2009 Serieuze game-technologie X
Westendorp, prof. dr. R.G.J. 2001/2002 Waarom worden wij oud? M
Wied, prof. dr. D. de 1989/1990 Neuropeptiden en gedrag M 
Wijers, prof.dr. R.A.M.J.  2010/2011  Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd  S
Wismans, prof. dr. ir. J. 1997/1998 Letselbiomechanica M
Wisse, dr. P.N.J. 1997/1998 Modern onderzoek aan het zonnestelsel S
Wortel, prof. dr. M. 1994/1995 De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied G
Wortel, prof.dr. M.J.R.  2010/2011 Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de  

geodynamische ontwikkeling van het Middellandse-Zeegebied G
Wuis, dr. E.W. 1994/1995 Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffen B
Wuite, prof.dr. G.J.L. 2012/2013 Natuurkunde van het genoom N

Y
Yazdanbakhsh, 
 mw. prof. dr. M.  2008/2009 Immunologie van de hygiëne-hypothese  M

Z
Zaanen, prof.dr. J. 2010/2011 Het universum op een korreltje roest  N 
Zeeuw, prof. dr. P.T. de 1991/1992 Structuur van melkwegstelsels S 
Zeeuw, prof. dr. C.I. de 2006/2007  De rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de 

timing van bewegingen M
Zwaan, prof.dr.B.J. 2012/2013  Oude genen in een nieuwe omgeving B
Zwaan, prof. dr. C. 1989/1990 Magnetische activiteit in zon en sterren S



26



27

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 91

De aarde warmt op. Sinds 1900 is het gemiddeld 
op aarde circa 0,8 graden warmer geworden. 
Belangrijkste oorzaak sinds het midden van de 
vorige eeuw is de uitstoot van broeikasgassen 
door de mens. In de komende eeuw zal de 
opwarming waarschijnlijk versnellen. 

De temperatuurtoename in de loop van deze eeuw 
hangt in belangrijke mate af van (1) de hoeveel-
heid broeikasgassen die er wereldwijd uitgestoten 
wordt en (2) gevoeligheid van het klimaat voor een 
verandering van de hoeveelheid broeikasgassen in 
de atmosfeer. Daarnaast zijn een aantal natuurlijke 
ontwikkelingen mogelijk, die de temperatuurstij-
ging kunnen vertragen of versnellen. Gegeven de 
natuurlijke fluctuaties in de laatste eeuwen zijn 
deze veranderingen van tijdelijke aard en boven-
dien qua sterkte ondergeschikt aan de effecten van 
de verwachte toename in broeikasgassen op de 
lange termijn.

Er zijn emissiescenario’s gemaakt op basis van 
de verwachte bevolkingsgroei en mogelijke 
sociaaleconomische, technologische en beleidsont-
wikkelingen met uiteenlopende veranderingen van 
de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer 
in de toekomst. Voor elk van deze paden kan een 
klimaatverwachting gemaakt worden. Maar ook 
daarvoor geldt dat er naast zekerheden over de 
richting van verandering een scala van mogelijkhe-
den overblijft door onvolledig inzicht in het gedrag 
van klimaatprocessen bij een temperatuurverande-
ring. Deze bandbreedte laat zich goed vertalen in 
de onzekerheidsmarge in klimaatgevoeligheid: bij 
een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 neemt 
de wereldgemiddelde temperatuur toe met 2 tot 
4,5 graden Celsius.

Het klimaatonderzoek houdt zich bezig met het 
waarnemen en begrijpen van het klimaatsysteem. 
Vervolgens worden deze inzichten benut om kli-
maatverwachtingen voor bijvoorbeeld de komende 
eeuw te maken op basis van emissiescenario’s. 
Het klimaatsysteem is echter bijzonder complex. 
Daardoor is het bijna nooit mogelijk om uitspraken 
te doen die 100% zeker zijn. Dit komt deels door 
het bestaan van interne variabiliteit (chaos), maar 
ook door de onvolledigheid van meetreeksen en 
de beperkingen van klimaat-modellen. Daar staat 
tegenover dat natuurkundige principes houvast 
bieden bij het begrijpen van de factoren, die ons kli-
maat beïnvloeden. We zullen hier stapsgewijs laten 
zien waar de zekerheden en onzekerheden liggen.

Het is zeker dat de concentratie (of het gehalte) van 
koolstofdioxide CO2 en andere broeikasgassen 
in de atmosfeer sterk is toegenomen sinds het 
begin van de industriële revolutie.

Metingen van CO2-concentraties op de vulkaan de 
Mauna Loa op Hawaï op 3400m hoogte zijn vanaf 
1958 beschikbaar, zie Figuur 1. De CO2-concentratie 
is het hoogst sinds in ieder geval 800.000 jaar, 
zoals afgeleid uit belletjes in het ijs van Antarctica 
en waarschijnlijk sinds 25 miljoen jaar. De huidige 
CO2-concentratie is 393 parts per million (ppm), een 
toename van ongeveer 113 ppm of 40% sinds 1860.

De menselijke factor in klimaatverandering

Dr. R. van Dorland
KNMI, De Bilt

Kennismakingslezing gehouden voor de

Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ 

te ’s-Gravenhage op 24 september 2012
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Naast CO2 zijn methaan (CH4) en lachgas (N2O) de 
belangrijkste broeikasgassen, die door menselijke 
activiteiten toenemen. Vooral de concentratie van 
methaan is sterk toegenomen, sinds 1750 met 
ongeveer 150% (van 700 parts per billion of ppb 
naar bijna 1800 ppb). De toename van de lachgas-
concentratie sinds 1750 ligt rond de 10%.

Het is zeker dat deze toename van CO2 afkomstig 
is van menselijke activiteiten.

Er zijn verschillende types van koolstof in de lucht, 
de zogenaamde koolstof-isotopen. Het meest voor-
komende isotoop van koolstof is koolstof-12 (C-12). 
Een zwaarder type van koolstof is C-13, die ongeveer 
1% van het totaal uitmaakt. Planten gebruiken voor 
hun groei vooral C-12 en daardoor is het percentage 
C-13 in een plant lager dan in de atmosfeer.

Fossiele brandstoffen zoals steenkool of olie ont-
staan uit planten en bevatten dus vooral C-12. Bij 
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verbranding komen hoofdzakelijk CO2 en water 
vrij. Aangezien de vrijgekomen CO2 het lichtere 
C-12 bevat, daalt de verhouding C-13/C-12 in de 
atmosfeer. Deze daling is ook waargenomen in de 
atmosfeer, in koraal en in zee-sponzen en is een 
zeer sterke aanwijzing dat de toename van CO2 in 
de lucht een gevolg is van de menselijke emissies. 

Bovendien wordt bij verbranding van fossiele 
brandstof niet alleen CO2 geproduceerd maar ook 
zuurstof verbruikt (CO2). Nauwkeurige metingen in 
de laatste 20 jaar laten een afname van de zuurstof-
concentratie zien en vormen een onafhankelijke 
aanwijzing dat de CO2-toename in de atmosfeer 
noch door vulkanische activiteit, noch door de 
opwarming van de oceanen wordt veroorzaakt. Die 
beide oorzaken van CO2-uitstoot gaan niet gepaard 
met zuurstofgebruik. De zuurstofmetingen laten 
bovendien een verschil zien tussen het noordelijk 
en zuidelijk halfrond, dat goed past bij de hogere 
emissies van CO2 op het noordelijk halfrond. 

Figuur 1

De concentratie van CO₂ in de atmosfeer zoals gemeten op Mauna Loa (Hawaï). De regelmatige schommelingen rond de 

opgaande zwarte trendlijn worden veroorzaakt doordat het overgrote deel van de bladverliezende bomen zich op het 

Noordelijk halfrond bevindt: in de herfst leidt dit tot extra uitstoot van CO₂ en in het voorjaar, als de vegetatie weer gaat groeien, 

tot een sterke opname. [Bron: NOAA].

• Geïnterpoleerd
• Trend (seizoensgecorrigeerd)

CO2 -concentratie Mauna Loa (Hawaii)
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Het is zeker dat sinds de industriële revolutie de 
aarde opwarmt. Dit blijkt uit de toename van de 
gemeten mondiaal gemiddelde temperatuur en 
een reeks van andere aanwijzingen.

Dat de aarde opwarmt blijkt niet alleen uit de 
mondiale temperatuurstijging met ongeveer 0,8 
graden sinds 1900 (zie figuur 2, maar ook uit andere 
aanwijzingen die passen bij het beeld van een 
opwarmende planeet (zie figuur 3):
•  Het smelten van gletsjers, die wereldwijd sinds 

1850 gemiddeld 1500 meter korter zijn geworden.
•  Smelten van de ijskappen op Antarctica, maar 

vooral Groenland.
•  Sterke afname van het zee-ijs in de Noordelijke 

IJszee waarvan het minimum oppervlak in 
de zomer sinds 1979 met bijna de helft is 
afgenomen, en het volume zelfs met 80%. 
Overigens neemt het zee-ijs rond Antarctica 
enigszins toe; dat lijkt vooral het gevolg van het 
smelten van het landijs waardoor het water rond 
Antarctica afkoelt. Zoet water bevriest bovendien 
eerder dan zout water. 

•  Mondiale zeespiegelstijging met 20 cm sinds 
1880. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn 
het uitzetten van het oceaanwater bij een 
hogere temperatuur en de bijdrage van de 
smeltende gletsjers en ijskappen. Volgens 
de satellietmetingen is sinds 1993 de stijging 
toegenomen tot ruim 3 mm per jaar.

•  Het oceaanwater wordt warmer; men spreekt 
over een toename van de warmte-inhoud van de 
oceanen. Dit vergroot ook he volume van het 
oceaanwater.

•  Opwarming leidt tot meer verdamping van water 
en een toename van het vochtgehalte van de 
atmosfeer met ongeveer 1,2% per decennium.

•  Afname van de sneeuwbedekking op het 
Noorde-lijke halfrond sinds de jaren ’70 met 
ongeveer 10% in het voorjaar en met bijna 50% 
in de zomer. 

•  Het eerder beginnen van de lente met 3 à 4 
dagen per decennium sinds 1970.

•  Verschuiving van de boomgrens en migratie van 
diersoorten richting noorden en bergopwaarts.

De menselijke factor in klimaatverandering

Figuur 2

Mondiale temperatuurstijging sinds 1880 op basis van metingen boven land en zee sinds 1880 volgens de 3 belangrijkste 

instituten die deze reeksen samenstellen: Climate Research Unit in Engeland (HadCrut4.1), Goddard Institute for Space Studies 

van NASA in de VS (GISS) en het National Climate Data Center in de VS (NCDC). 
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De opwarming is niet gestopt sinds 1998.

Een veel gehoord argument is dat de opwarming 
gestopt zou zijn sinds 1998, maar dat blijkt niet uit 
de metingen van de wereldgemiddelde tempera-
tuur (figuur 2. Zo was het eerste decennium van de 
21e eeuw het warmste sinds het begin van de me-
tingen, zo’n anderhalve eeuw geleden. Het vorige 
record was het laatste decennium van de 20e eeuw. 

Wel is het zo dat de waarnemingen van de laat-
ste veertien jaar een kleinere temperatuurtrend 
laten zien dan in de twee decennia ervoor. Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan natuurlijke fluctuaties, 
die trends voor langere tijd kunnen maskeren. Zo 
bereikte de wereldgemiddelde temperatuur in 1998 
een recordhoogte. In 2005 en 2010 zijn vergelijkbaar 
hoge wereldgemiddelde temperaturen gemeten. 
De hoge temperaturen in 1998 werden voor een 

deel veroorzaakt door een zeer sterke El Niño. In de 
laatste tien jaar is er relatief vaak sprake geweest 
van La Niña – de tegenhanger van El Niño – die 
een koelend effect heeft op de wereldgemiddelde 
temperatuur. 

Een recente studie laat zien dat als wordt gecor-
rigeerd voor de bekende natuurlijke fluctuaties, de 
wereldgemiddelde temperatuur sinds 1979 - het 
jaar waarin de satellietwaarnemingen begonnen – 
gelijkmatig stijgt en er geen sprake meer is van een 
afvlakking in de laatste veertien jaar, zie figuur 4. De 
trend sinds 1979 is in de orde van 0,17°C per 10 jaar 
voor de reeksen die zijn gebaseerd op temperatuur-
metingen aan het oppervlak (CRU, GISS en NCDC) 
en iets lager, rond de 0,15°C per decennium, voor de 
meest gebruikte satellietreeksen van het Remote 
Sensing Systems (RSS) en de University of Alabama 
in Huntsville (UAH). 

Figuur 3

Indicatoren die duiden op mondiale opwarming.
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Het is zeker dat broeikasgassen de aarde doen 
opwarmen.

Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan de 
opwarming van het aardoppervlak en de dampkring. 
De belangrijkste natuurlijke broeikasgassen zijn in 
volgorde van de grootte van het effect: waterdamp 
(H2O), kooldioxide (CO2), ozon (O3), methaan (CH4) en 
lachgas (N2O). Slechts één op de tweehonderdvijftig 
moleculen in de aardse atmosfeer is een broeikasmo-
lecuul. Toch zorgen zij voor een temperatuur aan het 
aardoppervlak die circa 33ºC hoger is dan in een atmo-
sfeer zonder broeikasgassen en wolken. Dit wordt het 
natuurlijke broeikaseffect genoemd. Het natuurlijke 
broeikaseffect wordt versterkt door de uitstoot van 
broeikasgassen door de mens, de zogeheten antro-
pogene broeikasgassen. Deze versterking uit zich 
onder andere in een toename van de gemiddelde 
temperatuur aan het aardoppervlak, oceanen en in de 
troposfeer (luchtlaag tot ca. 13 km). 

Het is zo goed als zeker dat een groot deel van de 
recente opwarming door de mens is veroorzaakt.

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de waar-
genomen opwarming wordt veroorzaakt door de 
toegenomen concentratie van broeikasgassen en 
dus niet door natuurlijke oorzaken zoals de zon 
of vulkaan-activiteit. Als de zon de oorzaak zou 
zijn geweest, dan had de stratosfeer (de luchtlaag 
tussen gemiddeld 13 km en 50 km) ook moeten 
opwarmen, net als de troposfeer. Het is echter vast-
gesteld dat de hogere stratosfeer afkoelt terwijl de 
troposfeer opwarmt; een patroon dat je verwacht 
bij opwarming die wordt veroorzaakt door een toe-
name van broeikasgassen in de atmosfeer. De reden 
hiervan is tamelijk complex, maar goed begrepen: 
een deel van het antwoord is dat de broeikasgassen 
als een soort deken meer warmte vasthouden in de 
troposfeer waardoor de stratosfeer minder warmte 
ontvangt van onderaf. Behalve de toename van 

De menselijke factor in klimaatverandering

Figuur 4

Temperatuurreeksen gecorrigeerd voor drie natuurlijke invloeden: zonne-activiteit, vulkanisch stof in de hoge atmosfeer 

en de atmosfeer-oceaanschommeling El Niño / La Niña. El Niño is een in sommige jaren optredende sterke opwarming van 

zeewater langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan. La Niña is de tegenhanger die een koelend effect heeft op de mondiale 

temperatuur. [Bron: Foster and Rahmstorf, 2011].
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broeikasgassen veroorzaakt ook afbraak van ozon 
in de stratosfeer afkoeling. De geografische patro-
nen van afkoeling door broeikasgassen en ozon 
vertonen echter verschillen, waardoor de effecten 
deels onderscheidbaar zijn.

Andere verschijnselen, naast de afkoeling van de stra-
tosfeer, laten eveneens opwarming zien ten gevolge 
van het versterkte broeikaseffect. Zolang er sprake is 
van een toename van CO2 en andere broeikasgassen 
in de atmosfeer, ontsnapt er minder warmte naar de 
ruimte. Er komt dus meer warmte binnen (in de vorm 
van zonnestraling) dan er aan warmtestraling (of 
infrarode straling) naar de ruimte verdwijnt. Hierdoor 
zullen het aardoppervlak en de atmosfeer opwar-
men, die dientengevolge meer infrarode straling 
gaan uitzenden. Dit gaat door totdat het evenwicht 
tussen binnenkomende straling van de zon en de 
uitgaande infrarode straling weer bereikt is. Door 
de grote warmte-opslagcapaciteit van de oceanen 
duurt dit enige tientallen jaren. Door modelbere-
keningen te vergelijken met metingen kan zeer 
aannemelijk worden gemaakt dat de verandering in 
uitgaande warmtestraling een direct gevolg is van 
een toename aan CO2 en andere broeikasgassen in 
de atmosfeer. Verder laten klimaatmodellen zien dat 
het patroon van de opwarming van de oceanen zich 
niet laat verklaren door natuurlijke variatie of door 
veranderingen in de zon. In de afgelopen 40 jaar is de 
zon in kracht afgenomen, waardoor het (nog) minder 
waarschijnlijk is dat de zon verantwoordelijk is voor 
de recente opwarming.

De opwarmende werking ten gevolge van de 
toename van broeikasgassen is redelijk goed 
bekend, maar daarnaast is er ook de koelende 
werking van aërosolen (stofdeeltjes), die veel 
onzekerder is. Zeker is dat de opwarmende 
werking van broeikasgassen sterker is.

Zoals eerder is aangegeven, leidt een toename van 
de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer tot 
een toename van de hoeveelheid warmte die door 
de atmosfeer wordt teruggestraald naar het aard-
oppervlak. Dit wordt de stralingsforcering genoemd 

en dit wordt uitgedrukt in Watts per vierkante meter
(W/m2). De grootte van de stralingsforcering door 
een toename van broeikasgassen is ongeveer 3,0 
W/m2 (met een onzekerheidsmarge van circa 10%).

Door de verbranding van fossiele brandstoffen 
wordennaast CO2, aërosolen (kleine stofdeeltjes) uit-
gestoten. Een toename van aërosolen veroorzaakt 
in het algemeen meer terugkaatsing van zonnestra-
ling. Dit wordt het directe effect van aërosolen 
genoemd. Meer aërosolen in de atmosfeer veran-
deren ook de wolkeneigenschappen: de indirecte 
effecten van aërosolen. Omdat wolken uiterst 
belangrijk zijn voor de stralingsbalans kan dit veel 
effect hebben op de uiteindelijke temperatuur. 
Zowel de directe als de indirecte effecten van 
aërosolen zijn tamelijk onzeker en daarmee is de 
onzekerheid in de mate van de koelende werking, 
ofwel de negatieve stralingsforce-ring van aëroso-
len relatief groot: -0,5 tot -2,2 W/m2. In tegenstelling 
tot broeikasgassen hebben aërosolen een korte ver-
blijftijd in de atmosfeer doordat ze efficiënt worden 
verwijderd door regendruppels. Dit betekent dat 
als er minder aërosolen worden uitgestoten, door 
minder verbranding of door schonere technologie, 
de hoeveelheid aërosolen in de lucht vrijwel direct 
omlaag gaat en dus ook de koelende werking van 
aërosolen teniet wordt gedaan.

De positieve stralingsforcering door broeikasgassen 
is groter dan de negatieve stralingsforcering van de 
aërosolen. De toename in de door de mens veroor-
zaakte forcering ten opzichte van 1750 is 1,6 W/m2 

met een onzekerheidsmarge van 0,6 tot 2,4 W/m2.
Per saldo warmt de aarde dus op.

Er zijn onzekerheden in de effecten van de broei- 
kasgassen op de uiteindelijke temperatuur-
verhoging: de klimaatgevoeligheid.

De mate waarin de mondiale temperatuur stijgt 
als de hoeveelheid atmosferische CO2 verdubbelt, 
wordt de klimaatgevoeligheid genoemd. Deze wordt 
uitgedrukt in termen van het broeikasgas CO2, maar 
is bij benadering geldig voor alle veranderingen 
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(andere broeikasgassen, aërosolen, zonneactiviteit, 
etc.) die een stralingsforcering teweegbrengen. Een 
verdubbeling van de CO2-concentratie veroorzaakt 
een stralingsforcering van 3,7 W/m2. Op grond van 
de natuurkunde (wet van behoud van energie) en 
de huidige mon-diaal gemiddelde temperatuur van 
15 graden, zou een dergelijke stralingsforcering tot 
een mondiaal gemiddelde temperatuurstijging van 
ongeveer 1,1°C leiden, ervan uitgaande dat er geen 
andere klimatologische effecten zijn.

Die andere effecten zijn er echter wel, omdat 
veel processen in het klimaatsysteem tempera-
tuurafhankelijk zijn. Een hogere temperatuur 
leidt bijvoorbeeld tot meer verdamping van 
water. Waterdamp is ook een sterk broeikasgas en 
versterkt dus de opwarming. Zulke versterkingsme-
chanismen noemen we positieve terugkoppelingen. 

Maar er zijn ook effecten die de opwarming kun-
nen afremmen. De genoemde extra verdamping 
van wa-ter leidt namelijk óók tot afkoeling, die 
overigens kleiner is dan het opwarmende effect van 
waterdamp als broeikasgas. Een warmer aardop-
pervlak leidt tot meer verdamping. Verdamping 
kost energie en leidt tot afkoeling, net zoals water 
dat opdroogt op de huid tot afkoeling leidt. Deze 
waterdamp stijgt op en condenseert hoger in de 
atmosfeer tot wolkendruppels. Bij deze condensatie 
komt de warmte die door genoemde verdamping 
aan het aardoppervlak was onttrokken, op grotere 
hoogte weer vrij. Bij dit proces wordt de warmte 
van het aardoppervlak dus naar grotere hoogte 
getransporteerd. En vanaf die grotere hoogte wordt 
de warmte makkelijker afgevoerd naar de ruimte 
(door warmtestraling) dan vanaf het aardoppervlak. 
Per saldo betekent dat koeling en dat dempt de 
sterkte van het broeikaseffect. Dat noemen we een 
negatieve terugkoppeling.

Ook de eigenschappen van wolken veranderen 
bij toenemende temperatuur. Volgens de huidige 
inzichten is de wolkenterugkoppeling positief en 
versterkt dus de opwarming. De grootte van deze 
versterkingsfactor is onzeker.

Klimaatgevoeligheid wordt bepaald door gebruik 
te maken van verschillende technieken en bronnen 
op basis van instrumentele metingen, satellietgege-
vens, de temperatuur van de oceanen, vulkanische 
uitbarstingen, klimaatveranderingen in het verle-
den en klimaatmodellen. Dit geeft een consistent 
beeld: een waarschijnlijke (66% waarschijnlijkheid) 
klimaatgevoeligheid tussen 2 en 4,5°C met een 
meest waarschijnlijke waarde van 3°C. Dit wil zeggen 
dat positieve terugkoppelingen op de aanvankelijke 
opwarming door CO2 meer invloed hebben dan 
de negatieve terugkoppelingen. Dat komt vooral 
doordat de opwarming tot meer waterdamp in de 
atmosfeer leidt. 
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Al duizenden jaren vragen mensen zich af of de 
Aarde uniek is, of dat er ook leven voorkomt op 
andere plekken in ons immense heelal. De kans op 
buitenaards leven in ons eigen zonnestelsel lijkt 
klein. Maar hoe zit het met al die andere zonnen: 
de duizenden sterren die we aan de hemel kunnen 
zien, en de meer dan honderd miljard sterren in 
onze Melkweg? Sinds kort lukt het sterrenkundigen 
om exoplaneten (planeten rondom andere sterren) 
te bestuderen. De zoektocht naar een zusje van de 
Aarde is begonnen.
Exoplaneten onderzoeken is heel moeilijk. Niet 
alleen omdat sterren zo ontzettend ver weg staan 
- de sterren zelf kunnen we makkelijk zien - maar 
de planeten die er omheen draaien zijn donker en 
stralen zelf geen licht uit. Ze weerkaatsen alleen 
maar een klein beetje sterlicht. Dit maakt plane-
ten miljoenen tot miljarden keren zwakker dan 
de sterren waar ze omheen draaien. Sinds de 
beginjaren negentig van de vorige eeuw lukt het 
sterrenkundigen op ingenieuze wijze om toch veel 
over exoplaneten te weten te komen. 

Exoplaneten vinden 
Sinds Nicolai Copernicus weten we dat de planeten, 
inclusief de aarde, om de zon draaien. En sinds 
Johannes Kepler kunnen we hun ellipsbanen pre-
cies beschrijven. Maar het was Isaac Newton die 
liet zien hoe je dit kon verklaren door middel van 
een mysterieuze aantrekkingskracht tussen twee 
hemellichamen – de zwaartekracht. Het is deze 
aantrekkingskracht van onze zon die er voor zorgt 
dat we met de aarde niet wegschieten naar de 
oneindige leegte van het heelal. Die zwaartekracht 
werkt echter twee kanten op en is net zo sterk 
andersom. Maar omdat de zon meer dan driehon-
derdduizend keer zwaarder is dan de aarde, merkt 

Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven

Prof.dr. I.A.G. Snellen  
Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden

Jong Diligentia Lezing gehouden voor de

Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde

‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 8 oktober 2012

de zon daar vrijwel niets, terwijl wij hierdoor met 
honderdduizend kilometer per uur in het rond 
draaien. Anders gezegd cirkelen de zon en de 
aarde samen om hun gemeenschappelijk zwaarte-
punt. Een buitenaardse beschaving kan achter het 
bestaan van de aarde komen door de beweging 
van de zon om dat zwaartepunt in kaart te brengen. 
Op dezelfde wijze kunnen sterrenkundigen hier op 
aarde het bestaan van planeten aantonen rondom 
andere sterren – zonder de planeten zelf te zien.

De Doppler-methode
De Doppler-methode maakt gebruik van dit gege-
ven en is tot nu toe veruit de succesvolste techniek 
om exoplaneten te vinden. Deze methode heeft al 
honderden ontdekkingen opgeleverd. Terwijl de 
ster om het zwaartepunt heen draait, zal deze in 
perfecte regelmaat naar ons toe en dan weer van 
ons af bewegen. De tijdschaal waarop dit gebeurd 
is gelijk aan de baanperiode van de planeet. De 
sterkte van het effect is groter voor zwaardere
planeten én planeten op kortere afstand van hun 
ster – daarom zijn die planeten dan ook het gemak-
kelijkst te vinden. Bedenk wel dat deze methode 
alleen de snelheid van een ster in onze richting
meet. Dit betekent dat er alleen een onderlimiet
aan de massa van een planeet bepaald kan worden. 
Als een planetenstelsel uit meerdere planeten 
bestaat, dan zullen deze ieder apart invloed op 
de ster uit-oefenen. Omdat elke planeet een baan 
heeft met een eigen omloopsperiode, kunnen zo 
de verschillende planeten uit elkaar gehouden 
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worden, mits de dan veel ingewikkeldere snelheid-
variatie van de ster goed gemeten kan worden. 

De snelheid van een ster kunnen we meten door 
middel van het Doppler effect – een effect dat 
we in het dagelijks leven tegenkomen bij geluid. 
Bijvoorbeeld, als een motorrijder met hoge snel-
heid langskomt horen we eerst een hogere toon, 
gevolgd door een lagere toon. Als de motor naar 
ons toekomt worden de geluidsgolven namelijk 
een beetje op elkaar gedrukt, wat een kortere golf-
lengte en daarom hogere toon oplevert. Wanneer 
de motor eenmaal langs ons heen is gereden en 
van ons af beweegt worden de geluidsgolven een 
beetje uit elkaar getrokken, wat een langere golf-
lengte en daarom een lagere toon oplevert. Dit 
Doppler effect komt ook voor bij lichtgolven, waar-
bij de snelheid van de lichtbron de golflengte van 
het licht beïnvloedt, wat weer de kleur verandert. 
Een ster die naar ons toe beweegt is wat blauwer 
(het spectrum is naar het blauw verschoven), en 
een die van ons af beweegt is iets roder. De precieze 
blauw- of roodverschuiving kan worden bepaald 
door de golflengtes van absorptielijnen in een
sterspectrum te meten. 

In praktijk
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De snelheid 
van de zon door de invloed van de zwaartekracht 
van Jupiter is maar 13 m/s over een tijdschaal van 
12 jaar. Dit betekent dat de golflengte van het 
waargenomen licht gemeten moet worden met 
een nauwkeurigheid van meer dan 1:20.000.000. 
De invloed van de aarde is zelfs maar 9 cm/sec, 
meer dan honderd keer kleiner. Toch lukt het 
sterrenkundigen sinds begin jaren negentig om 
deze nauwkeurigheid te halen met behulp van 
speciaal ontwikkelde spectrografen. Het is relatief 
makkelijk om een sterspectrum waar te nemen 
met voldoende scherpte (spectrale resolutie) om 
de bovengenoemde nauwkeurigheid te bereiken, 
maar het is de golflengte-ijking die het grote pro-
bleem vormt. Een spectrograaf is zeer gevoelig 
voor kleine schommelingen in de omgevingstem-
peratuur, luchtdruk en/of luchtvochtigheidsgraad, 

waardoor de golflengteschaal met tientallen (of 
zelfs honderden) meters per seconde kan verande-
ren gedurende een nacht. Als daar geen rekening 
mee wordt gehouden dan zijn de Doppler metingen 
onbruikbaar. Hier zijn in verloop van tijd enkele ele-
gante oplossingen voor gevonden. De eerste wordt 
veel gebruikt o.a. door de groep in California onder 
leiding van professor Geoff Marcy. Vlak voor dat 
het sterlicht vanuit de telescoop in de spectrograaf 
verdwijnt, gaat het door een kleine capsule met 
jodiumgas (een iodine cell). Dit jodiumgas zorgt 
voor een woud van absorptielijntjes bovenop het 
sterspectrum, waarvan de golflengtes nauwkeurig 
bekend zijn. Door nu de combinatie van het ster- en 
jodiumspectrum te modelleren kan tegelijkertijd de 
precieze golflengteschaal van de spectrograaf en 
de blauw- of roodverschuiving van de ster bepaald 
worden. Dit gaat goed tot een nauwkeurigheid van 
ongeveer 1 m/sec. Nog betere resultaten worden 
bereikt met een methode die is ontwikkeld door 
Michel Mayor aan de Universiteit van Genève. Dit 
heeft geleid tot de bouw van de fameuze HARPS 

Figuur 1

De meeste exoplaneten worden ontdekt met behulp van de 

Doppler-methode. Een ster met planeet draaien samen om 

hun gemeenschappelijke zwaartepunt. De beweging van 

de ster rondom dit zwaartepunt kan worden gemeten door 

middel van het Doppler effect dat de golflengte (de kleur) van 

het waargenomen licht doet veranderen. Zo kan het bestaan 

van een planeet worden aangetoond, zonder deze zelf te zien.

HOST STAR

EXOPLANET
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spectrograaf voor de 3,6m telescoop op La Silla in 
Chili – veruit het beste instrument in de wereld voor 
Doppler-metingen. Bij HARPS wordt het sterlicht 
uit de telescoop naar de spectrograaf geleid door 
een optische fiber. Tegelijkertijd wordt het licht van 
een thorium-argon ijkingslamp door een andere 
fiber ook naar de spectrograaf gebracht. De spec-
trograaf zelf bevindt zich in een grote vacuümtank, 
waardoor schommelingen in de temperatuur en 
luchtdruk tot een minimum worden beperkt. De 
golflengteschaal van het sterspectrum wordt nu 
geijkt door middel van het spectrum van de ijkings-
lamp, wat nauwkeurigheden oplevert van enkele 
tientallen centimeters per seconde. 

De technische ontwikkeling van spectrografen 
heeft een enorme revolutie teweeggebracht in het 
onderzoek naar exoplaneten, van de eerste ontdek-
king van een planeet rondom een zonachtige ster 
in 1995 tot de honderden planeetsystemen die 
sindsdien zijn gevonden. De race naar de ontdek-
king van een eerste zusje van de Aarde - een planeet 
met de zelfde massa en in een zelfde baan als onze 
planeet - is al ingezet en het zal niet lang meer 
duren voordat dit gaat lukken.
De Doppler-methode kent echter ook haar beper-
kingen. Zo vormen koele stervlekken een probleem 
omdat ze, door de rotatie van de ster, de vorm van 
de absorptielijnen beïnvloeden. Ook kan er alleen 
maar voldoende nauwkeurigheid worden bereikt 
als de golflengtes van honderden absorptielijnen 
tegelijk worden opgemeten, zoals in het geval 
van zonachtige sterren. Jammer genoeg bevatten 
de spectra van hetere (zwaardere) sterren veel 
minder lijnen. Deze worden ook nog eens sterk 
verbreed vanwege de snelle rotatie van zware ster-
ren. Hierdoor kan de Doppler-methode niet goed 
worden toegepast op sterren met een massa groter 
dan die van de zon. Een uitweg is om deze sterren 
op te meten als ze zich in hun rode-reus stadium 
bevinden (dan is de steratmosfeer koel genoeg 
voor veel absorptielijnen). Dit geeft weer andere 
uitdagingen, bijvoorbeeld de pulsaties die deze 
sterren vaak vertonen en die zich vertalen in kleine 
Doppler-verschuivingen. Het is moeilijk om deze te 

onderscheiden van de echte snelheidsvariaties van 
zo’n ster. Toch zijn hier ook mooie resultaten mee 
behaald die bijvoorbeeld laten zien dat Jupiter-
achtige planeten veel vaker voorkomen rond hoge 
massa sterren dan lage massa sterren.

Planeetovergangen
Een andere methode om exoplaneten te vinden 
maakt gebruik planeetovergangen. Als een donkere 
planeet, gezien vanaf de aarde, voor haar moeder-
ster langs trekt, dan verduistert deze een klein 
beetje van het sterlicht. Alhoewel de afstanden tot 
de meeste sterren te groot zijn om ze als schijfjes te 
zien, kunnen we de afname in de helderheid van een 
ster door zo’n transit wel meten. De sterkte van de 
afname is direct afhankelijk van de relatieve grootte 
van het planeetschijfje ten opzichte van dat van de 
ster. Zo is de diameter van Jupiter ongeveer tien keer 
kleiner dan die van de zon, wat voor een waarnemer 
ver buiten ons zonnestelsel planeetovergangen 
zou opleveren van 1% diep. De Aarde is tien keer 
kleiner, wat transits oplevert van 0,01%. In principe 
kan men met deze methode alleen de grootte van 
de planeet bepalen, maar door deze te combineren 
met waarnemingen aan het Dopplereffect kan ook 
de massa berekend worden, met het bijkomend 
voordeel dat de hoek waaronder we de planeet-
baan zien bij een planeetovergang bekend is. Een 
nadeel is dat maar een klein percentage van de 
exoplaneten overgangen laat zien – de oriëntatie 
van de baan moet namelijk precies goed zijn om de 
transits vanaf de aarde te kunnen zien. Bijvoorbeeld 
voor een planeet in een aardbaan is er maar een 
kans van 1:200 dat deze transits oplevert. Bovendien 
gebeuren de planeetovergangen in dat geval maar 
één keer per jaar. Hierdoor is deze methode vooral 
gevoelig voor planeten in heel korte banen, zoals 
zogenaamde hete Jupiters met omloopperiodes van 
slechts enkele dagen, die ieder een kans van ca. 10% 
hebben om voor hun moederster langs te gaan. 

Al snel na de ontdekking van de eerste planeet van 
deze klasse, 51 Pegasus b, ging men op zoek naar 
mogelijke planeetovergangen van hete Jupiters die 
toen in een snel tempo werden ontdekt met behulp 
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van de Doppler-methode. Bij de planeet HD 209458 
b, die in 3,5 dagen om zijn moederster draait was 
het raak. De gevonden drie-uur durende overgan-
gen van 1,5% diep duiden op een planeet met een 
diameter 35% groter dan Jupiter. Daarna is een 
aantal onderzoeksgroepen in de wereld begonnen 
met het zoeken naar planeetovergangen in grote 
stervelden. In eerste instantie leverde dit weinig tot 
geen resultaten op. De kwaliteit van de lichtcurves 
was meestal niet goed genoeg. Veel waarnemingen 
die leken op planeetovergangen, bleken bij nader 
inzien niet door planeten te worden veroorzaakt, 
maar door dubbelsterren waarvan het licht toevallig 
met een veel helderdere derde ster samenvalt. Ook 
werden de eerste surveys op te zwakke sterren 
uitgevoerd (om maar genoeg sterren te kunnen 
waarnemen om überhaupt kans te maken om 
een planeetovergang te zien). Hierdoor was het 
vaak onmogelijk om naderhand de noodzakelijke 
Doppler-waarnemingen te doen om onomstotelijk 
te bewijzen dan het inderdaad om planeetover-
gangen ging. 

De grote successen zijn pas gekomen toen een aan-
tal onderzoeksgroepen speciale telescoopsystemen 

zijn gaan bouwen om planeetovergangen te zoe-
ken bij relatief heldere sterren. De bekendste en 
meest succesvolle is het SuperWASP programma 
van sterrenkundigen uit het Verenigd Koninkrijk, 
dat tot op heden al 65 exoplaneten (veelal hete 
Jupiters) heeft ontdekt. Ze maken gebruik van twee 
robotgestuurde sterrenwachten op La Palma en in 
Zuid-Afrika, die ieder bestaan uit 8 kleine telesco-
pen met grote beeldvelden. 

Vanuit de ruimte 
Onderzoek aan planeetovergangen heeft een 
enorme boost gekregen door twee ruimtemissies 
die speciaal naar transits zoeken – CoRoT, geleid 
door o.a. Frankrijk en ESA, en Kepler van NASA. Het 
grote voordeel van fotometrie vanuit de ruimte is 
dat de nauwkeurigheid waarmee waarnemingen 
kunnen worden gedaan veel hoger is. Beide missies 
hebben dan ook als eerste rotsachtige planeten 
ontdekt, hemellichamen die qua grootte en dicht-
heid op de Aarde lijken. Deze bevinden zich echter 
wel op zo’n korte afstand van hun moederster dat 
het er snoeiheet is, waardoor hun oppervlakte 
waarschijnlijk uit gesmolten lava bestaat – dus niet 
echt aardachtig. Met Kepler hopen sterrenkundi-
gen binnenkort wel de eerste echte aardachtige 
planeten te vinden – waarvan de baan veel meer 
op die van de Aarde lijkt. Jammer genoeg zal het 
heel moeilijk worden om de massa op te meten van 
deze planeten. De sterren die Kepler waarneemt zijn 
veelal te zwak om Doppler-metingen op te kunnen 
doen. De meeste planeten die door Kepler zijn 
ontdekt en wel al zijn bevestigd, bevinden zich in 
multi-planetenstelsel waarvan de massa’s worden 
bepaald door middel van timing variaties in de 
transittijden. De onderlinge zwaartekrachtswerking 
tussen de planeten zorgt er namelijk voor dat hun 
banen een klein beetje variëren. Door dit effect 
waar te nemen kan hun massa worden geschat. 

De dampkring van een exoplaneet
Het mooie van planeetovergangen is dat sterren-
kundigen ook kunnen meten wat voor atmosfeer 
een planeet heeft. Als een exoplaneet gezien 
vanaf de Aarde voor haar moederster langs gaat, 
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Figuur 2

Als de oriëntatie van de exoplaneetbaan precies goed is, zal 

gezien vanaf de aarde de planeet voor haar moederster langs 

trekken - een zogenaamde planeetovergang. Alhoewel de 

sterren te ver weg staan om deze als schijfjes te zien, kunnen we 

wel de hoeveelheid licht meten, en zo de verduistering bepalen 

die wordt veroorzaakt door de donkere planeet. De sterkte van 

de verduistering geeft de diameter van de exoplaneet.
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filtert er een heel klein beetje sterlicht door de 
planeetdampkring heen. In die dampkring kunnen 
allerlei soorten gassen zitten. Ieder soort gas laat 
het sterlicht op een speciale manier verkleuren (het 
veroorzaakt absorptiebanden en door die verkleu-
ring te meten, kunnen sterrenkundigen achterhalen 
welke gassen er in zo’n planeetatmosfeer zitten. 
Op deze manier is al gevonden dat de planeet-
dampkringen van hete Jupiters veel op die van onze 
eigen Jupiter lijken, maar dan veel warmer. Er is 
waterstof en natrium waargenomen, maar ook gas 
bestaande uit meer ingewikkeldere moleculen zoals 
waterdamp, methaangas en koolstofmonoxidegas. 

Een planeet die voor de ster langs gaat, zal van ons 
uit gezien ook achter de ster langs gaan. Hierbij 
wordt de exoplaneet in zijn geheel bedekt. Door 
heel precies de helderheid van het systeem te 
meten, kan men de warmtestraling die van de pla-
neet afkomt bepalen. Warmtestraling is als gewoon 
licht, ook wel infraroodstraling genoemd, maar 
dan met een veel langere golflengte, waarvoor 
onze ogen niet gevoelig zijn. Omdat onze eigen 
dampkring ook veel warmtestraling uitzend, is het 
beter om infraroodstraling vanuit de ruimte waar 
te nemen door middel van een satelliet. De Spitzer 
ruimtetelescoop van NASA is zo’n instrument. 
Met de Spitzer ruimtetelescoop zijn al een heel 
aantal planeetbedekkingen waargenomen. Omdat 
sterrenkundigen hiermee kunnen meten hoeveel 
warmte er van de planeet afkomt, kan ook de 
temperatuur op de planeet worden bepaald. 

Dag, nacht en een superstorm
De misschien wel allermooiste waarneming van 
een exoplaneet komt ook van de Spitzer ruimte-
telescoop. Zo is van één exoplaneet tijdens bijna 
een hele omloopstijd de hoeveelheid warmtestra-
ling gemeten. Als de planeet voor de ster langsgaat 
kijken we vanaf de Aarde naar de nachtkant van de 
planeet, en als de planeet er achterlangs gaat zien 
we de dagzijde. Sterrenkundigen hebben zo kun-
nen opmeten hoe warm het op die planeet is aan 
zowel de dagkant als de nachtkant. De nachtzijde 
blijkt zo’n 300 graden kouder te zijn!

Ook vanaf de grond kunnen we goede waarnemin-
gen aan exoplaneten doen. De instrumenten zijn 
nu zó goed dat we tijdens de planeetovergang, 
wanneer er sterlicht door de planeetdampkring
sijpelt, we ook de snelheid van het gas kunnen 
meten. Hiermee kun je heel mooi laten zien met 
welke snelheid de planeet om de ster heen draait. 
Maar ook zijn er aanwijzingen dat het enorm stormt 
op zo’n planeet. Het waargenomen gas blijkt met 
grote snelheid, zo’n 7.000 km per uur, van de dag-
zijde naar de nachtzijde te stromen, waarschijnlijk 
omdat het aan de dagkant zoveel warmer is.

Op zoek naar tweeling-Aarde
Met behulp van planeetovergangen zijn sterren-
kundigen dus al heel veel over exoplaneten te 
weten gekomen: welke gassen er in hun dampkring 
voorkomen en hoe warm het er is. Bedenk wel dat 
het hier vrijwel allemaal om gasreuzen gaat, zoals
Jupiter in ons eigen zonnestelsel. De Aarde is echter 
veel kleiner – die past zo’n 1.400 keer in de gasreus. 
Aardachtige planeten vinden en daarna bestuderen 
is daarom veel moeilijker. 

Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven

Figuur 3

Sterrenkundigen kunnen op drie manieren de dampkring van 

een exoplaneet onderzoeken. Hier wordt aan de Universiteit 

Leiden veel onderzoek aan gedaan. Als de planeet voor de ster 

langstrekt, de overgang, filtert er een heel klein beetje sterlicht 

door de planeetatmosfeer heen, en kunnen de verschillende 

gassen die op de planeet voorkomen onderzocht worden. 

Als de planeet achter de ster verdwijnt, de eclips, kan je 

meten hoe warm de planeet is. En door de helderheid van 

de schijngestalten op te meten kunnen sterrenkundigen 

verschillen tussen de voorkant (de dagzijde) en de achterkant 

(de nachtzijde) van de planeet achterhalen. 



40

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 91

Stel dat sterrenkundigen een exoplaneet vinden die 
in alle opzichten op de Aarde lijkt. Zouden we dan 
kunnen achterhalen of er ook leven op voorkomt, 
of is dat pure sciencefiction? Dan moeten we eerst 
nadenken over wat leven nu eigenlijk is. Heel simpel 
gezegd zou je een organisme kunnen omschrij-
ven als een stel heel ingewikkelde moleculen bij 
elkaar, die heel ingewikkelde scheikundige reacties 
ondergaan. De beste manier om die ingewikkelde 
moleculen te maken is met behulp van koolstof. 
Koolstof is een van de meest voorkomende atomen 
in het heelal én al het leven dat we op aarde kennen 
is opgebouwd uit koolstof. Om steeds ingewikkel-
der moleculen te maken moeten die eerst ergens in 
opgelost worden, en dit kan het beste in vloeibaar 
water.

Dus we hebben, simpel gezegd, koolstof nodig 
(komt overal voor) en vloeibaar water. Als het op 
een planeet te koud is zal er alleen waterijs zijn, en 
als het er te warm is alleen waterdamp. Als echter 
de temperatuur precies goed is, tussen de 0 en 100 
graden Celsius bij onze luchtdruk, zal er vloeibaar 
water voorkomen. Hoe zouden we er achter kunnen 
komen of er op zo'n planeet leven voorkomt?

Dan moeten we kijken naar onze eigen Aarde.
Hoe zou je van ver weg kunnen zien dat er op de 
Aarde leven voorkomt? Dit kun je halen uit waar-
nemingen aan onze dampkring. In onze dampkring 
zit namelijk veel zuurstof. Dit zuurstof (dat wij 
in-ademen) zit alleen maar in de aardatmosfeer 
omdat het aangemaakt wordt door de bomen en 
planten om ons heen. Als al het leven zou uitsterven 
dan zou ook de zuurstof in onze dampkring zo weer 
verdwenen zijn. Dit geldt ook voor methaangas, dat 
door veel dieren aangemaakt wordt. Daar komt ook 
nog eens bij dat zuurstof en methaangas sterk met 
elkaar reageren. Net zoals sterrenkundigen verschil-
lende gassen in de dampkring van hete Jupiters 
hebben waargenomen, zouden ze op dezelfde 
manier zuurstof en/of methaangas in aardachtige 
planeten kunnen zien. Dit is nu nog niet mogelijk, 
omdat deze waarnemingen nog veel te moeilijk zijn. 
Maar wie weet in de toekomst.

Misschien wordt er dan wel een echt tweelingzusje 
van de Aarde gevonden…

Bovenstaande bijdrage is gebaseerd op artike-
len van de auteur in Zenit (september 2012) en 
Universum 2, 2011.

Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven
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Samenvatting
De rotatie-as van de Aarde verplaatst zich ten 
opzichte van het aardoppervlak, in het heden 
en verleden. Deze verplaatsingen worden zowel 
in de geologie als met telescopen en satellieten 
waargenomen. De fysische oorzaken van deze 
poolverplaatsingen moeten gezocht worden 
in massaverplaatsingen in de Aarde of aan het 
oppervlak van de Aarde. Uit de rotatiedynamica 
van deformeerbare lichamen volgt dat een catas-
trofaal omklappen van de poolas vaak voorgesteld 
als oorzaak voor het plotsklaps uitsterven van de 
mammoetenfysisch beschouwd onmogelijk is. 
Met poolverplaatsingen moet echter wel rekening 
gehouden worden voor klimaatveranderingen op 
geologische tijdschalen en zelfs voor huidige zee-
spiegelveranderingen. Er zijn sterke aanwijzingen 
gevonden dat poolverplaatsingen ook op andere 
hemellichamen voorkomen, zoals op ijsmanen van
Jupiter en Saturnus.

Hedendaagse Rotatie-asverplaatsingen
Verplaatsingen van de rotatie-as van de Aarde ten 
opzichte van de verre hemellichamen zijn bij velen 
welbekend. Precessie en nutatie zijn niet slechts van 
astronomisch belang, maar ze zijn ook verantwoor-
delijk voor de regelmatige afwisseling van ijstijden 
met interglacialen. Immers, door precessie en nuta-
tie verandert de stand van het Aarde ten opzicht 
van de Zon. Precessie en nutatie zijn langdurige 
tolbewegingen van de Aarde die veroorzaakt wor-
den door gravitationele wisselwerkingvan de Aarde 
met Zon en Maan.

Veel minder bekend is dat de rotatie-as van de 
Aarde zich ook verplaatst ten opzichte van het 
aardoppervlak zelf. Vanuit de ruimte gezien lijkt 

het bij deze klasse van verplaatsingen echter alsof 
de Aarde als geheel ten opzicht van een stabiel in 
de ruimte gepositioneerde aardrotatie-as kantelt. 
De combinatie van een stabiel gepositioneerde 
rotatie-as in de ruimte en het eronderdoor kantelen 
van de Aarde kan natuurkundig beschouwd alleen 
een gevolg zijn van massaverplaatsingen binnenin 
of op de Aarde zelf. Er vindt voor deze klasse van 
poolverschuivingen geen impulsmomentuitwis-
seling met andere hemellichamen plaats. Anders 
gesteld: er wordt voor deze klasse van rotatieveran-
deringen geen extern krachtmoment uitgeoefend 
op de Aarde.

Figuur 1a toont de waargenomen verplaatsing van 
de rotatie-as van de Aarde over een periode van drie 
jaar. Van november 1983 tot december 1986 heeft 
de positie van de rotatie-as een aantal cirkelvormige 
verplaatsingen ondergaan, waarbij de straal van 
de cirkel voortdurend varieerde. De beweging is 
tegengesteld aan de draaiing van de wijzers van de 
klok. Wat betreft de grootte: als we bedenken dat 
een boogseconde aan het aardoppervlak gelijk is 
aan ongeveer 30 m, dan blijkt de grootte maximaal 
15 m te zijn geweest over deze periode van drie 
jaar. Bij langduriger waarnemen blijkt dat het ook 
maximaal circa een boogseconde (30 m) kan zijn.

Uit een frequentie-analyse blijkt dat de harmo-
nische beweging van de rotatie-as ten opzichte 
van het aardoppervlak uit twee componenten 
bestaat: een met een omlooptijd van een jaar en 
een met een omlooptijd van 14 maanden. Dat 
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die laatste bijdrage het grootst is, is duidelijk te 
zien in Figuur 1a: immers, na een jaar is de cirkel-
vormige beweging nog niet voltooid (beschouw 
bijvoorbeeld de tijdstippen 17 november 1983 en 25 
november 1984 in Figuur 1a). De bijdrage van een 
jaar wordt veroorzaakt door de met de seizoenen 
veranderende luchtdrukverdeling over de aardbol. 
De bijdrage van 14 maanden is lange tijd onderwerp 
van debat geweest. Theoretisch beschouwd is het 
de vrije tolbeweging van de elastisch en viskeus 
deformeerbare Aarde, ook wel de Chandler Wobble 
genoemd. Dat was al bekend aan het eind van de 
19e eeuw, maar wat de oorzaken zijn van de aan-
drijving is minder duidelijk. Aardbevingen blijken 
niet voldoende te zijn om de Chandler Wobble 
te onderhouden; volgens de huidige inzichten 
moet de oorzaak moet meer worden gezocht in 
oceaanstromingen.

De rotatie-as van de Aarde verplaatst zich echter 
niet alleen maar met harmonische bewegingen. 
Figuur 1b laat de verschuiving van de rotatie-as 
zien in het geval deze harmonische bewegingen 
weggefilterd worden. De rotatie-as blijkt zich dan 
over de jaren 1900-1975 verplaatst te hebben in de 
richting van Canada met een snelheid van ongeveer 
een derde boogseconde per honderd jaar, ofwel 
10 cm per jaar. De beweging wordt met een mooi 
oud-Hollands woord ook wel eens aangeduid met
poolvlucht.
Dat deze poolvlucht in de richting van Canada gaat, 
wijst er hoogstwaarschijnlijk op dat de oorzaak 
in de laatste IJstijd moet worden gezocht. Nadat 
de enorme ijsmassa’s van de laatste IJstijd op het 
noordelijk halfrond waren afgesmolten, bleef de 
aardkorst van Noord-Amerika nog lange tijd inge-
drukt door de gigantische ijsmassa, met diktes tot 

Fig. 1

(a) de waargenomen rotatie-asverschuiving over een periode 

van drie jaar; 

(b) de gemiddelde beweging van de rotatie-as over een 

periode van 75 jaar.
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inertia-interchange true polar wander – dus zoiets 
als poolvlucht door hoofdtraagheidsmoment-as 
omklapping). Zijn hier in de geologie aanwijzingen 
voor en zou het natuurkundig mogelijk zijn? 

Om met waarnemingen te beginnen: er zijn in het 
geologische verleden geen aanwijzingen bekend 
dat er ooit poolvlucht is opgetreden met snelheden 
van meer dan enkele tientallen cm per jaar. Uit 
paleomagnetische data kan dit voor de voorbije 
honderd miljoen jaar worden afgeleid. Daar zitten 
wel wat onzekerheden in die samenhangen met 
reconstructies van globale plaatbewegingen, maar 
deze onzekerheden zijn niet zodanig groot dat ze 
snelheden van meer dan enkele tientallen cm per 
jaar toelaten. Deze onzekerheden worden echter te 
groot om er nog betrouwbare poolvucht uit af te 
kunnen leiden voor perioden vroeger dan honderd 
miljoen jaar geleden. 
Veel belangrijker is echter dat de afgelopen decennia 
de theorievorming en het numeriek modelleren van 
poolvlucht sterk is gegroeid en dat de theoretische 
modellen poolvluchtsnelheden van meer dan 1 m per 
jaar uitsluiten, althans voor de Aarde. We zullen ver-
derop zien dat voor sommige andere hemellichamen 
in ons Zonnestelsel de poolvluchtsnelheid wel groter 
dan 1 m per jaar zou kunnen zijn. 

Figuur 2 toont schematisch de essentiële elemen-
ten van poolvlucht voor een viskeus deformeerbaar 
roterend vast lichaam ten gevolge van een opper-
vlaktebelasting. De oppervlaktebelasting kan 
bijvoorbeeld zijn de opbouw van de gigantische 
ijsmassa’s op het noordelijk halfrond gedurende de 
laatste IJstijd. Als de massa op het oppervlak wordt 
geplaatst, gaan er twee processen spelen. Door de 
centrifugaalkracht zal de Aarde zich zodanig gaan 
vervormen dat het massa-exces naar de evenaar 
wordt verplaatst. De rotatie-as van de Aarde zal 
dus een poolvlucht gaan vertonen die in Figuur 2 
op het noordelijk halfrond naar links gericht is, dus 
weg van de plaats met de massa. Echter, dit wordt 
belemmerd door de afgeplatheid van de Aarde. 
Immers, als de rotatie-as van de Aarde zich naar 
links verplaatst, dan zal er een extra massa-exces 

4 km, die er voorheen boven lag. Langzaam begon 
de korst daar op te veren en dat proces gaat heden 
ten dage nog door: er worden momenteel met GPS 
rond de Hudsonbaai stijgsnelheden gemeten tot 
2 cm per jaar. De poolvlucht van Figuur 1b blijft 
bestaan totdat het massatekort van Canada is her-
steld. Merk op dat het massatekort de oorzaak is van 
de poolvlucht, niet het opveren van de bodem zelf, 
dat ook wel bekend staat als postglaciale opheffing: 
door de centrifugaalkracht zal de rotatie-as zich 
verplaatsen naar een gebied met een massatekort, 
maar zich juist verwijderen van plaatsen waar een 
massa-exces is. De postglaciale opheffing remt 
de poolvlucht van Figuur 1b dus juist af. Over een 
periode van 100 jaar is deze afremming echter veel 
te klein om zichtbaar te zijn in Figuur 1b.

Catastrofale Poolvlucht? 
Het verschijnsel poolvlucht, ofwel de min of meer 
rechtlijnige verplaatsing van de rotatie-as over 
het aardoppervlak, roept de vraag op of het niet 
mogelijk is dat de Aarde catastrofaal zou kunnen 
kantelen. Zou het mogelijk zijn dat de rotatie-as van 
de Aarde bijvoorbeeld binnen een paar dagen vele 
graden (wellicht zelfs 90 graden) zou verschuiven, 
waarbij de huidige poolgebieden dan rond de eve-
naar komen te liggen? Is dit wellicht ooit gebeurd in 
het verleden? Het is een populair thema in science 
fiction literatuur en films en is aan het eind van de 
18e eeuw voorgesteld als een mogelijke verklaring 
voor het plotsklaps uitsterven van de mammoet. In 
1797 werd namelijk in Oost-Siberië een mammoet 
uit het permafrost opgegraven met vlees, huid en 
haar intact en met nog onverteerde boterbloempjes 
in de bek. Men dacht toen dat deze boterbloempjes 
alleen op gematigde breedten voor zouden komen. 
De theorie begon te ontstaan dat op een dag door 
plotsklapse poolvlucht de grazende mammoet naar 
hogere breedten zou zijn verplaatst waar deze zo 
goed als instantaan zou zijn ingevroren. De oorzaak 
voor de catastrofale poolvlucht zou de opbouw 
van de ijsmassa’s rond de polen zijn, die op een 
gegeven moment de hoofdtraagheidsmoment-as 
van de Aarde instantaan zou doen omklappen 
(tegenwoordig staat dit in het Engels bekend als 
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geplaatst, tevens een belastingsrelaxatie indu-
ceert. Als functie van de tijd (en het betreft hier 
vele duizenden tot tienduizenden jaren) zal het 
hoog-visceuze materiaal van de mantel wegvloeien 
vanonder de plaats waar de massabelasting aan het 
oppervlak zich bevindt. De ermee gepaard gaande 
herverdeling van de massa binnenin de Aarde 
vormt een extra belastingsterm voor poolvlucht. 
Kortom: een massabelasting aan het aardoppervlak 
induceert zowel een belastingsrelaxatie als een 
centrifugale relaxatie, die elkaar klaarblijkelijk ook 
nog eens beïnvloeden. Immers, zodra het belasting 
aan het oppervlak zou zijn weggerelaxeerd, valt de 
aandrijfkracht voor poolvlucht weg en verandert de 
rotatie-as vande Aarde niet meer van plaats.

Belangrijk hierbij is dat zowel de belastingsre-
laxatie als de centrifugale relaxatie op hetzelfde 
medium aangrijpen. Relaxatie voor de Aarde 
blijkt voornamelijk afhankelijk te zijn van de 
mantelviscositeit en (in iets mindere mate) van de 
lithosfeerdikte. Hiermee wordt het begrijpelijk dat 
zelfs in het extreme geval van inertia-interchange 
true polar wander er geen catastrofale poolvlucht 

Fig. 2

Poolvlucht ten gevolge van een combinatie van relaxaties door massabelastingen op het aardoppervlak en centrifugaalkracht.

ontstaan doordat de uitgestulpte evenaar schuin op 
de rotatie-as komt te staan. Dat massa-exces van 
de uitgestulpte equator zou al gauw groter worden 
dan dat van de oorspronkelijk verstorende massa. 
De centrifigaalkracht zal er voor zorgen dat er een 
krachtcomponent op de equato-riale uitstulping komt 
te staan die evenwijdig is aan het aardoppervlak. 
Aangezien de Aarde visco-elastisch is, zal door deze 
component de equatoriale uitstulping zich als een 
golf over het aardoppervlak gaan verplaatsen. Dit is 
de centrifugale relaxatie, zoals die in Figuur 2 sche-
matisch is weergegeven. Het is dus noodzaak om de 
equatoriale afplatting als een golf over het aardopper-
vlak te verplaatsen: de massa die geassocieerd is met 
de equatoriale uitstulping van iets meer dan 40  km 
is uiteraard vele malen groter dan de massa’s die aan 
het oppervlak worden verschoven, zoals opbouw 
van de ijsmassa’s uit oceaanwater. Dit houdt tevens 
in dat de snelheid van de poolvlucht voornamelijk 
wordt gedicteerd door de visceuze eigenschappen 
van de aardmantel, en die laten niet toe dat dit met 
snelheden van meer dan 1 m per jaar gebeurd.
Het proces wordt echter nog verder gecompliceerd 
doordat de massa die op het oppervlak wordt 
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Fig. 3

Effect van poolvlucht op de zeespiegel.

kàn optreden. Poolvluchtsnelheden zullen in de 
orde van grootte van een tiental cm per jaar blijven.

Zeespiegelveranderingen
Een paar tientallen cm per jaar lijkt misschien niet 
veel, maar als poolvlucht zich miljoenen jaren lang 
in dezelfde richting met deze snelheden voltrekt, 
dan gaat het over afstanden van enkele graden 
per miljoen jaar, ofwel enkele honderden km per 
miljoen jaar aan het aardoppervlak. Poolvlucht was 
in de vorige eeuw dan ook een van de favoriete 
verklaringsmechanismen voor globale klimaatver-
anderingen, tot in de jaren zestig de plaattektoniek 
algemeen aanvaard werd. Poolvlucht heeft ook een 
effect op de zeespiegel. Dat wordt schematisch 
geïllustreerd in Figuur 3. Stel dat de rotatie-as van 
de Aarde zich naar het oosten (naar rechts) zou 
verplaatsen. Dan verandert hiermee de centrifu-
gaalkracht aan het aardoppervlak. Op het westelijk 
noordelijk halfrond zullen hierdoor plaatsen iets 
verder van de rotatie-as af komen te liggen (zie 
Figuur 3), waardoor de centri-fugaalkracht in sterkte 

iets toeneemt. Dat heeft gevolgen voor de zeespie-
gel, aangezien daarmee ook het verschil tussen 
hoogte van het zeeoppervlak en de zeebodem iets 
groter wordt. Op het westelijk zuidelijk halfrond 
gebeurt het omgekeerde: daar komen plaatsen iets 
dichter bij het zuidelijke gedeelte van de rotatie-as 
van de Aarde te liggen (zie wederom Figuur 3). Daar 
zal dus de centrifugaalkracht iets afnemen. Op het 
westelijk gedeelte van het zuidelijk halfrond zal de 
zeespiegel daarom iets gaan dalen.
Hoewel niet in Figuur 3 getekend, is het niet moei-
lijk voor te stellen dat op het oostelijk deel van het 
noor-delijk halfrond de zeespiegel iets zal gaan 
dalen, terwijl de zeespiegel op het oostelijk deel 
van het zuidelijk halfrond de zeespiegel iets zal gaan 
stijgen. Het resultaat is een zeespiegelpatroon in 
vier kwadranten over het aardoppervlak verdeeld. 
Afhankelijk van waar op Aarde een plaats zich 
bevindt, kan dit effect tot tien procent bijdragen aan 
hedendaagse zeespiegelverandering. Een aardig 
gevolg voor Nederland (op 5 graden oosterlengte) 
is, dat voor zowel afsmelt van de Groenlandse 
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ijskap (op 60 graden westerlengte op het noordelijk 
halfrond) als van de West-Antarctische ijskap (op 
120 graden westerlengte op het zuidelijk halfrond), 
de door de afsmelt geïnduceerde poolvlucht de 
zeespiegelstijging iets zal doen verminderen. Het is 
nietveel, maar alle beetjes helpen. Overigens speelt 
bij veranderingen van landijsmassa’s ook de ermee 
gepaard gaande verandering van het gravitatieveld 
van de Aarde een zeer grote rol voor zeespiegelver-
andering. Deze gravitatieverandering zorgt er onder 
meer voor dat smeltwater zich niet uniform maar 
eerder als een inverse sinusfunctie over de oceanen 
herverdeelt maar dat is een ander verhaal.

IJsmanen rond de Reuzenplaneten
Er is in het voorgaande vastgesteld dat poolvlucht-
snelheden geofysisch beschouwd voor de Aarde 
niet boven de 1 m per jaar kunnen uitstijgen, omdat 
de equatoriale afplatting van iets meer dan 40 km 
als een golf over de Aarde verplaatst moet worden. 
Men kan zich echter daarbij wel het volgende 
afvragen: stel dat de harde, stevige buitenlaag van 
de Aarde, de lithosfeer, op een bepaalde diepte 
(ongeveer 100 km) losgekoppeld zou kunnen wor-
den van het binnenste mantelgedeelte. Dan zou 
een massa-verplaatsing aan het oppervlak een veel 
grotere poolvlucht kunnen veroorzaken. Immers, de 
lithosfeer zou dan als een band over het binnenste 
gedeelte heen kunnen schuiven en daarmee zou 
slechts een zeer klein gedeelte van de Aarde ver-
plaatst hoeven te worden. Dezelfde kracht zou een 
veel grotere verplaatsing en daarmee poolvlucht 

kunnen veroorzaken, omdat de massa die verplaatst 
moet worden zeer veel kleiner is. Zou dit kunnen? 
Inderdaad is het zo dat in heel wat tektonische 
gebieden (voornamelijk oceanische) zich onder 
de lithosfeer een laag-visceuze laag bevindt, de 
zogenaamde asthenofeer. Maar die bevindt zich 
niet overal. Men name onder oude continentale 
gebieden is een dergelijke laag-visceuze laag zo 
goed als afwezig. Daarnaast is het zo dat oceaan-
lithosfeer op vele plaatsen de diepere lagen van 
de Aarde inzakt, bijvoorbeeld aan de randen van 
zowat de gehele Stille Oceaan. Deze oude, koude, 
hoog-visceuze subducerende slabs zorgen hier-
mee voor een verankeringseffect voor horizontale 
bewegingen. Van het loskoppelen van de lithosfeer 
van de onderliggende mantel is voor de Aarde dan 
ook hoegenaamd geen sprake. Maar dit houdt niet 
in dat dit voor alle vaste hemellichamen in ons 
Zonnestelsel zo zou zijn. Rond de reuzenplaneten 
Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus cirkelen heel 
wat manen die aan de buitenkant met ijs bedekt 
zijn. Ze worden dan ook gemeenschappelijk als de 
ijsmanen aangeduid. De Galileïsche manen Europa, 
Ganymedes en Callisto rond Jupiter, en Titan en 
Enceladus rond Saturnus zijn hiervan de bekendste. 
Foto’s genomen door de NASA ruimteverkenner 
Galileo resp. de ESA/NASA ruimtemissie Cassini van 
twee hiervan, Europa en Enceladus, zijn te zien in 
Figuur 4. 
Op de opnamen is te zien dat het geen signatuurloze 
objecten betreft. De linkerfoto van Figuur 4 toont 
op Europa donkere regionen van vervuild waterijs 

Fig. 4

Jupitermaan Europa (links) met een uitvergroting van een gedeelte van het oppervlak (midden) en Saturnusmaan Enceladus 

(rechts). Bronvermelding: NASA/JPL.
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en lichte regionen van (minder vervuild) waterijs. 
Beide regionen worden doorsneden met groeven, 
waarvan sommige een kromming vertonen. De uit-
vergroting van de middelste foto laat een dergelijke 
gekromde scheur iets linksonder van het midden 
goed zien. Een gekromde scheur in ijs zal men 
tevergeefs op Aarde zoeken. De scheur moet dan 
ook door een kromme-scheurmakende kracht zijn 
gevormd, en dan ontkom je welhaast niet meer aan 
rotatieverandering. Het zijn de getijdenkrachten 
van Jupiter die in de eerste plaats verantwoordelijk 
zijn voor de vorming van de scheuren in het ijs 
van Europa. Een kromme scheur kan veroorzaakt 
worden door twee rotatiebewegingen: kanteling 
van de rotatie-as van Europa ten opzichte van 
Jupiter (precessie, nutatie), of kanteling van de 
rotatie-as van Europa ten opzichte van het opper-
vlak van Europa (poolvlucht). Poolvlucht is zeer 
waarschijnlijk, niet alleen omdat zowel kromme als 
rechte scheuren voorkomen, wat wijst op episodi-
sche gebeurtenissen voor de kromme scheuren, 
zoals de inslag van een meteoriet ten tijde van het 
inscheuren van de kromme breuklijnen, maar ook 
omdat het zo goed als zeker is dat zich onder het 
ijs een waterlaag bevindt. Die waterlaag ontkoppelt 
voor het grootste gedeelte de diepere mantellagen 
in de ijsmaan van de buitenste ijslaag, zodat een 
relatief kleine kracht als een meteorietinslag een vrij 
stevige verschuiving (poolvlucht) van de buitenste 
ijslaag kan veroorzaken ten opzichte van diepere 
mantellagen. 

De rechte scheuren bestonden al vóór de pool-
vlucht plaatsvond; het proces van het inscheuren 
van de kromme groeven greep plaats tijdens de 
poolvlucht. Interessant hierbij is natuurlijk ook dat 
de rechte scheuren die al bestonden vóór een pool-
vluchtgebeurtenis, een rotatio-nele verplaatsing 
hebben ondergaan tijdens de poolvlucht. Jongere 
scheuren doorkruisen ook nog eens oudere scheu-
ren. De geologische geschiedenis ligt hiermee als 
een schijnbaar zeer ingewikkelde puzzel besloten 
in het scheurenpatroon van Europa. 
De rechterfoto van Figuur 4 van ijsmaantje (slechts 
een diameter van 500 km!) Enceladus toont aan de 

rechterbovenkant een geologisch ouder gebied 
dan aan de rechteronderkant. Dat valt af te leiden 
aan de hoeveel inslagkraters: door vernieuwing 
van het ijs zullen inslagkraters verdwijnen en de 
afwezigheid van inslagkraters in de zuidoostelijke 
regio verraadt dan ook een geologisch jong water-
ijsoppervlak. Deze geologisch jonge regio vertoont 
een merkwaardig patroon van blauwe strepen, 
dat de naam tijgerstreeppatroon heeft gekregen. 
Hoe dit patroon is gevormd, is onduidelijk, maar 
als dit door getijdenspanningen (veroorzaakt door 
Saturnus) zou zijn ontstaan, dan is het een raadsel 
waarom het patroon zich dan dicht bij een van de 
polen in plaats van rond de equator bevindt. De 
getijdenspanningen zijn namelijk het grootst rond 
de equator van Enceladus. Ook hier kan poolvlucht 
weer een eenvoudige verklaring bieden. Het tij-
gerstreeppatroon zou inderdaad aan de equator 
kunnen zijn ontstaan, maar door massaverlies zou 
Enceladus zijn gaan kantelen. Met Cassini is inder-
daad waargenomen dat uit de tijgerstreeplijnen van 
tijd tot tijd geisers van waterijs spuiten. Een gebied 
met een massatekort veroorzaakt een poolvlucht, 
zodat dit gebied met massatekort naar één van 
de polen wordt verplaatst. Deze poolvlucht zou 
snel kunnen verlopen, omdat het een klein object 
betreft en ook omdat het inwendige waarschijnlijk 
een zeer lage viscositeit heeft: het maantje heeft 
ogenschijnlijk een bijna perfect gladde kromming 
en er zijn grotere objecten in ons Zonnestelsel, zoals 
de 950 km grote dwergplaneet/asteroïde Ceres, die 
in het geheel niet glad bol- of ellipsvormig zijn. 

Europa en Enceladus zijn slechts twee voorbeel-
den van vaste hemellichamen waarvoor er sterke 
aanwijzingen zijn dat poolvlucht een rol speelt 
in de vorming van oppervlakteverschijnselen. Het 
verschijnsel dolende polen komt waarschijnlijk op 
alle vaste, maar deformeerbare, hemellichamen 
voor. Is het bijvoorbeeld toevallig dat op Mars 
het Tharsiscomplex met zijn gigantische vulkanen 
precies op de evenaar ligt? Zou het niet op een wil-
lekeurige plaats op Mars kunnen zijn ontstaan maar 
door poolvlucht naar de equator zijn verplaatst? Het 
Tharsiscomplex vertoont op gravitatiekaarten van 
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Mars inderdaad een groot massa-exces! Duidelijk 
moge zijn, dat “dolende polen” niet een onderwerp 
is van slechts wetenschapshistorisch belang, maar 
weer volop in de belangstelling staat van zowel 
aardwetenschappelijk als planetair onderzoek.
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Introduction
Influenza A viruses are human pathogenic viruses 
that cause annual epidemics but have also caused 
four pandemics in the last 100 years. Wild birds 
are the natural reservoir of influenza A viruses, but 
poultry and a variety of mammals are frequently 
infected with influenza viruses of avian origin. In 
mammals, most avian influenza A viruses cause so 
called dead-end infections that are not transmitted 
further. However, on rare occasions, avian influenza 
A viruses can establish an entirely new virus lineage 
in mammalian species, including humans. Since 
1997, more than 600 laboratory-confirmed cases 
of highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5N1 
virus infections in humans have been reported, 
many of which were fatal. So far, there has been no 
evidence of sustained human-to-human transmis-
sion of HPAI H5N1 virus. Whether the H5N1 virus 
may acquire the ability of airborne transmission to 
trigger a future pandemic remains a key question 
in the influenza field. Based on recent history, some 
experts think that only influenza virus subtypes
H1, H2, and H3 can cause pandemics in humans, and 
therefore – beyond isolated zoonotic events – we 
should not worry about H5N1 virus for human 
health. Some think that swine viruses rather than 
avian viruses will cause the next pandemic. Since 
all pandemics of the last century were caused by 
human-animal reassortant (i.e. genetically mixed) 
viruses, it has further been argued that wholly 
avian viruses may not have pandemic potential. 
Our knowledge of viral traits necessary for host 
switching and virulence has increased significantly 
over the last decade. However, what exactly deter-
mines transmission of influenza viruses in mammals 
via aerosols or respiratory droplets (“airborne 

transmission”) has remained largely unknown. 
Recently it was postulated that several adaptive 
changes may facilitate airborne transmission of 
H5N1 virus in mammals: 1) better attachment to 
and infection of cells in the upper respiratory tract 
(URT), 2) increased replication in the URT, and 3) 
efficient release of virus particles (1). Using a com-
bination of targeted mutagenesis and serial virus 
passage in ferrets we investigated whether H5N1 
virus can indeed acquire such adaptive changes. 

Background
Influenza virus A/Indonesia/5/2005 was used as pro-
totype virus for our studies because the reported 
incidence of H5N1 virus infections and fatalities in 
humans in Indonesia remains high. We used the 
ferret (Mustela putorius furo) as a suitable animal 
model because ferrets are susceptible to natural 
infection and develop respiratory disease and lung 
pathology similar to humans when suffering from 
seasonal, avian or pandemic influenza virus infec-
tions. While the principal purpose of our work 
was to increase the fundamental knowledge of 
influenza virus airborne transmission, on the longer 
term these studies may provide information that
is critical to protect public health and to develop 
measures effective against future influenza pan-
demics. The risk potential of the work was assessed 
prior to the start of the experiments. Permits for 
genetic modification of the virus were obtained 
from the Dutch government. Experiments were 
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performed in class 3 biosafety cabinets and iso-
lators in an ABSL3+ facility approved for work 
with dangerous airborne viruses under stringent 
biosafety and biosecurity precautions to protect 
the researchers, the environment, and the public (2).
An independent animal ethics committee appro-
ved the animal studies.

Modification of H5N1 virus to increase 
binding to human receptors
The influenza A virus hemagglutinin (HA) protein is 
responsible for virus attachment to its target cells. 
Several amino acid substitutions in the receptor-
binding site (RBS) of the HA of A/Indonesia/5/05 
were shown to change the receptor binding prefer-
ence from the (avian-like) ∝2,3-linked sialic acids 
(SA) to the (human-like) ∝2,6-linked SA. A/Indone-
sia/5/05 with N182K, Q222L/G224S, and N182K/
Q222L/G224S in HA displayed attachment patterns 
similar to those of human viruses to cells of the 
upper respiratory tract of ferrets and humans (3).

We inoculated six ferrets intranasally with 106 

infectious doses of recombinant viruses with the 
RBS substitutions. Virus titers in throat and nasal 
swabs collected at 1-7 days after inoculation (dpi) 
were highest upon inoculation with A/H5N1wildtype 

virus. Of the HA mutant viruses, the virus with 
substitutions Q222L/G224S yielded the highest 
virus titers, ca. 1 log lower as compared to A/
H5N1wildtype inoculated animals during the course 
of the experiment. Addition of substitution N182K 
to A/H5N1wildtype or A/H5N1HA Q222L,G224S resulted in 
lower virus shedding for both viruses. In the nasal 
turbinates, trachea, and lungs, virus titers were 
also similar for A/H5N1wildtype and the HA mutants, 
although there was a trend towards higher titers 
in the nasal turbinates of ferrets inoculated 
with A/H5N1HA Q222L,G224S virus. Of the viruses with 
specificity for ∝2,6-linked SA, A/H5N1HA Q222L,G224S 

 thus yielded the highest virus titers in the ferret 
URT.

Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virus

Fig. 1 Schematic presentation and a photograph of transmission cages. The cages were designed to allow transmission 

experiments to be conducted in negatively pressurized isolator cages under enhanced biosafety level 3 conditions. The ferrets 

are housed in clear Perspex cages, in which each inoculated animal was housed individually next to a naive ferret. The two cages 

are separated by two stainless steel grids (2), 10 cm apart. Negative pressure within the isolator cage is used to direct a modest 

airflow (1) from the inoculated to the naive ferret. The outlet airflow (3) and inflow are HEPA filtered to prevent continuous 

circulation of infectious influenza A virus particles and to prevent cross-contamination. Animals are housed on solid rubber floor 

tiles, which do not generate dust and avoid unwanted fomite transmission among animals. Arrows indicate airflow.
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Modification of H5N1 virus to increase 
replication
Next, we introduced substitution E627K in the 
polymerase protein PB2 of A/H5N1HA Q222L,G224S. This 
substitution is known as one of the most consist-
ent host-range determinants of avian versus mam-
malian influenza viruses that facilitates improved 
replication in human cells. Introduction of E627K 
in H5N1HA Q222L,G224S did not affect virus shedding in 
ferrets, with virus titers in the URT up to 104, as seen 
in A/H5N1HA Q222L,G224S-inoculated animals. When two 
naïve ferrets were housed in cages adjacent to those 
with the two inoculated animals to assess airborne 
virus transmission as described previously (Fig. 1)(4), 
A/H5N1HA Q222L ,G224S PB2 E627K was not transmitted.

Further modification through “natural 
selection”
Next, we designed an experiment to select for 
“natural” virus variants upon repeated passage of A/

H5N1HA Q222L,G224S PB2 E627K in the ferret URT.
A/H5N1wildtype was serially passaged in parallel as
a control. Throat and nose swabs were collected 
daily until 4 dpi, at which time the animals were 
euthanized to also collect nasal turbinates and 
lung samples. Samples from the URT of ferrets at 
3 or 4 dpi served to inoculate naïve animals, and 
this procedure was repeated ten times. Virus titers 
in the nasal turbinates of ferrets inoculated with 
A/H5N1wildtype ranged from 105 to 107 throughout 
the ten serial passages. In ferrets inoculated with 
A/H5N1HA Q222L,G224S PB2 E627K virus, titers ranged from 
104 at the start of the experiment to 105.5-106 after 
eight to ten passages. Analyses of the virus titers 
in the nose swabs of the ferrets collected at 1-4 
dpi throughout the ten serial passages, revealed 
no change in trends of shedding patterns for ani-
mals inoculated with A/H5N1wildtype. In contrast, 
in animals inoculated with A/H5N1HA Q222L,G224S PB2 

E627K, titers in nose swabs increased upon repeated 

Fig. 2 Airborne transmission of A/H5N1 viruses in ferrets. Two or four ferrets were inoculated intranasally with nasal wash 

samples collected from passage-10 virus of A/H5N1wildtype (P10 WT; top) or A/H5N1HA Q222L,G224S PB2 E627K (P10 MUT; bottom), and 

housed individually in transmission cages. A naive recipient ferret was added to each transmission cage adjacent to a donor 

ferret at 1dpi. Virus titers in throat (black bars) and nose swabs (white bars) were determined, and geometric mean titers and 

standard deviations of positive samples are shown. The number of animals infected via airborne transmission is indicated 

above each experiment. A respiratory specimen collected at 7 dpi from one of the three ferrets infected via the airborne route 

was used to inoculate two new animals, which both transmitted the virus again to two naive air-exposed ferrets (bottom right).
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passage, with peak virus shedding of 105 at 2  dpi 
after ten passages. These data suggest that adap-
tive changes occurred in A/H5N1HA Q222L,G224S PB2 E627K  
upon repeated ferret passage.

Airborne transmission of modified viruses
Next, nasal wash samples collected at 3 dpi from fer-
rets after passage 10 were used for intranasal inocu-
lation of ferrets to test if airborne-transmissible 
virus was present in the virus quasispecies. Naïve 
recipient ferrets were placed in the transmission 
cages adjacent to each donor ferret one day later 
(Fig. 1). Virus transmission was not detected upon 
inoculation with passage ten A/H5N1wildtype virus. 
In contrast, ferrets inoculated with passage ten A/
H5N1HA Q222L,G224S PB2 E627K transmitted the virus via 
aerosols or respiratory droplets to 3 out of 4 naïve 
recipient ferrets. The virus present in a throat swab 
of one of the positive recipient ferrets at day 7 was 
subsequently used to inoculate an additional two 
ferrets and both of these animals again transmitted 
the virus via the airborne route (Fig. 2). 

Genetic changes associated with airborne 
transmission
Conventional Sanger sequencing was used to 
determine the consensus genome sequences of 
viruses recovered from the five ferrets that acquired 
virus via aerosols. All five samples still harboured 
substitutions Q222L, G224S, and E627K introduced 
by reverse genetics. Surprisingly, only 2 additional 
amino acid substitutions were detected consist-
ently in all five airborne viruses; H103Y and T156A 
in HA. These results indicate that only 5 amino 
acid substitutions, four of which are in HA (H103Y, 
T156A, Q222L and G224S) and one in PB2 (E627K), 
confer transmission of HPAI H5N1 virus via aerosols 
or respiratory droplets between mammals. This was 
the first report of airborne transmission of a wholly 
avian influenza virus between mammals, and the 
first report of airborne transmission of H5N1 virus. 
Adaptation of H5N1 virus genes beyond HA and PB2 
was not required for aerosol transmission. Although 
the virulence of the aerosol-transmissible virus has 
not yet been investigated in detail in the ferret 

model, signs of disease such as lethargy and ruffled 
fur appeared to be less severe for the airborne 
transmissible H5N1 virus as compared to H5N1wildtype. 
Substitutions Q222L and G224S have previously 
been shown to be sufficient to switch receptor-
binding specificity of avian influenza strains to 
that of human strains (3). Amino acid position 103 
is distal from the RBS and thus H103Y unlikely 
affects receptor specificity directly. This amino acid 
forms part of the trimer interface, making both 
hydrophobic interactions and charge interactions 
with neighbouring amino acids. Amino acid T156 
is proximal but not immediately adjacent to the 
RBS and is unlikely to directly affect binding to gly-
cans. Interestingly, T156 is part of a N-glycosylation 
sequon and T156A would remove this potential 
glycosylation site. Loss of N-glycosylation sites at 
the tip of HA has been shown to recover virulence of 
strains of H1 and H5. Additional studies on bin-ding 
specificity and fusion activity to elucidate the role of 
T156A (or N154K) and H103Y are needed. 
All five amino acid substitutions that confer aerosol 
transmission have previously been found in H5N1 
viruses circulating in the field and these changes 
individually therefore do not appear to have a 
detrimental effect on virus fitness in avian species.
Investigations of viral quasispecies during a mas-
sive avian influenza A/H7N7 virus outbreak in the 
Netherlands indicated that viruses with human 
adaptation markers emerged rapidly in poultry. 
Given the large numbers of H5N1 virus-infected 
poultry globally, the high viral mutation rate, and 
the apparent lack of detrimental effects on fit-
ness of mutations conferring aerosol-transmission, 
it may be simply a matter of chance and time for a 
transmissible H5N1 virus to evolve in nature. 

Future work
To further assess the risk of a transmissible H5N1 
virus such as presented here, future research should 
focus on whether the same mutations would have 
a similar effect on transmission in other H5N1 virus 
lineages, and how they affect viral fitness and 
virulence in birds and mammals (5). For pandemic 
preparedness, it will be crucial to investigate the 
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and to address the most urgent issues concern-
ing the management of these laboratory modified 
viruses, and how access to and dissemination of any 
findings should be handled”. At this meeting, addi-
tional data were presented and discussed, and key 
clarifications were made. Strong support was given 
to the research and the conditions under which 
the research was done, and it was recommended 
that the manuscripts be published in full detail. 
On March 29-30, 2012, the NSABB convened again, 
this time to examine the revised manuscripts. After 
careful deliberation, the NSABB recommended that 
both manuscripts could be communicated in full. In 
the USA, the requirement of governmental export 
control over the manuscripts that was deemed 
necessary upon the first NSABB advice was lifted 
instantly.
In contrast, the Dutch government decided that 
manuscripts like this would still require an export 
permit prior to submission, on the basis of EC coun-
cil regulation 428/2009 on dual use items.
As EC 428/2009 explicitly excludes documents 
describing “basic scientific research”, an export 
permit was obtained under strong protest. Whether 
EC 428/2009 applies to the work presented here 
and similar scientific works in the infectious dis-
ease field in the future is still under discussion. 
Several countries have reviewed their biosafety and 
bio-security regulations with respect to “dual use” 
research, research that can be used for good and 
bad purposes. 
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effectiveness of antiviral drugs and vaccine candi-
dates against the aerosol-transmissible virus(es). 
From a fundamental scientific perspective, mecha-
nistic studies on the changes in virus-host inter-
actions as determined by the identified amino 
acid substitutions will provide unique insights in 
airborne routes of virus transmission. Although our 
findings again highlight the imminent threat posed 
by H5N1 viruses to cause a pandemic, they also 
provide opportunities to better prepare for such a 
pandemic than was previously possible.

“Dual use” issues
The original results presented here were included 
in a manuscript submitted to the journal Science 
in August 2011 (2). Around the same time, another 
manuscript describing similar results from an inde-
pendent study was submitted to the journal Nature 
(6). Following submission, the National Science 
Advisory Board on Biosecurity (NSABB) in the USA 
was asked to examine these manuscripts and to 
recommend whether the information they contain 
should be communicated and, if so, to what extent. 
This was done because some concerns had arisen 
during the review process about potential misuse
of the data presented in the manuscripts. At the 
end of November 2011, the NSABB recommended 
that the manuscripts be published without key 
details of the methods and omitting information 
about the mutations identified to be responsible 
for airborne transmission. In the following months, 
a heated debate about biosafety, biosecurity, and 
restricted publication followed, primarily focussed 
in the USA. At the end of January 2012, 40 influenza 
researchers from around the world announced a 
voluntary pause on H5N1 transmission research. 
Initially agreed to last 60 days, this pause contin-
ued for ca. 1 year. The pause was taken to provide 
time to explain the public health benefits of this 
work, to describe the measures in place to minimize 
possible risks, and to enable organizations and gov-
ernments around the world to review their policies 
regarding these experiments. In February 2012, the 
World Health Organization convened a technical 
consultation to “clarify key facts about the studies 
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Introduction
The ‘classical’ solar cells (photovoltaic cells, in short 
PV cells), based on silicon, are quite efficient and last 
very long. Until a few years ago, the main obstacle 
for real large scale application has been cost of 
production. During the last decade, these silicon 
solar cells and some other alternatives have become 
so cheap that this problem is solved to some extent. 
On top of that, present day research is focused on 
several approaches to further solve the cost aspect 
of PV. Solar cells with much thinner layers in which 
light energy is converted into electrical energy 
(the ‘active layer’) can be lower cost because less 
of quite precious material per area is used. These 
‘thin film PV technology’-based cells have active 
layers that can be 1000 times thinner than that of 
the classical silicon PV cell. Another way to lower 
the cost of PV cells is to make the manufacturing 
process cheaper. In the production of silicon and in 
the manufacturing processes for silicon solar cells, 
high temperature processes and steps in which 
(high) vacuum is needed are part of the chain. 
Making layers by simple printing techniques can be 
much cheaper than making layers by evaporation 
methods. Another advantage of printing is that 
products can be made on very large scale, and 
that is exactly what is needed for a future in which 
PV products provide 25% or more of the world’s 
need for electrical energy. In 2012, in the order of 
200 km2 (28 GWp; the average power producing 
equivalent of roughly 8 nuclear plants like the one 
in Borssele, The Netherlands) of solar panels were 
installed worldwide. In less than 20 years from now, 
this might grow to something like ten thousand 
km2 or more per year! While it is certainly not the 
only option, plastic PV technology, or more general 

‘organic PV’ (OPV), can be regarded as a good can-
didate to supply the world with those numbers of 
solar cells at highly competitive cost, because it 
beautifully combines the thin film aspect with that 
of low energy, low cost, and large scale fabrication 
methods.

Last but not least, there is plenty of supply material 
for organic (plastic) solar cells on our planet. First, a 
few pictures of real plastic solar cells, and then let us 
explain how plastic PV works. 

Figure 1a Plastic PV in first products

Bus stop with plastic PV roof top in San Francisco by 3Form / 

Konarka; © Matthew Roth (2009). 
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Working principle of plastic solar cells
Active layers for solar cells are made of semiconduc-
tors. There are some important differences between 
inorganic and organic semiconductors. These dif-
ferences make it necessary to construct organic 
solar cells quite different from the inorganic ones as 
well. Organic materials are made of molecules. The 
molecules can be of a normal (‘small’) size (say of 
molecular weight below 2000 gram/mole) or they 
can be very long molecules, called polymers. These 
polymers can be of very high molecular weight; 
up to millions grams/mole). The popular word for 
polymers is ‘plastics’. Therefore, solar cells with 
at least one polymer in the active layer are called 
‘plastic solar cells’. So, ‘plastic’ solar cells belong to 
the class of organic solar cells. Now let’s turn to the 
most important difference between inorganic and 
molecular semiconductors. When a light ‘particle’ (a 
photon) is absorbed in an inorganic semiconductor, 
two free charges, the ‘hole’ (+) and the ‘electron’ (-) 
are formed at once. Light absorption in a molecular 
semiconductor happens more or less in one of the 
molecules only, making that molecule electronically 
‘excited’. It means that one of that molecule’s elec-
trons got promoted to a higher energy state. The 
molecule goes from its ‘ground state’ to an ‘excited 

state’ (usually called ‘exciton’ when the molecule is 
in the solid state, like in a thin film active layer of a 
solar cell). That also means that the electron moves 
to a slightly different space within that molecule, 
on average. But that electron is still in that same 
molecule! Since it moved only a bit, we can say that 
where it was (the ‘hole’; the positive charge) and 
where it went (the ‘electron’; the negative charge) 
are very close to each other, and – because (+) and 
(–) attract each other – they are still bound together 
quite strongly in the exciton. They cannot simply 
move away from each other, because (1) they are still 
attracted to each other and (2) to split up, one of the 
charges has to jump to another molecule. Hence, it 
does not happen. What can happen (and therefore 
it does!) is that the excited molecule gives off its 
extra energy to a neighbouring molecule. Hence, 
the exciton travels! This can go quite effectively via 
a resonance mechanism. That is somewhat similar 
to what happens when one moves only one of the 
strings of a guitar (a piano also works very well) and 
stop it after a second or two: one hears the sound of 
other strings moving. The energy (in this case only 
some of it) was transferred from the original string 
to some other ones that can resonate with it. But, 
although this energy migration from molecule to 
molecule can be efficient, the mean distance it can 
move in molecular materials is usually in the order 
of 5-10 nanometers (that is, it can make 10-20 jumps 
from molecule to molecule, on average, in random 
directions, before it dies by simply giving off heat 
while falling back to the ground state. This is a very 
important limitation and, in order to make efficient 
molecular solar cells, we have to use a trick to avoid 
that the excitons have to travel too far in the mate-
rial before they are split up into free charges. 

In order to get free holes and electrons in molecu-
lar materials, we have to use two different kinds 
of molecules in order to make the jump of the 
electron from the excited molecule to a neigh-
boring molecule possible. For the electron to
jump out of the excited state molecule to a neigh-
bour molecule, that neighbour has to like electrons 
more than the excited molecule. Hence, in a plastic 

Figure 1b Plastic PV in first products

Prototype solar bag with an integrated plastic PV module by 

Noon Solar / Konarka.
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Intermezzo: Photo-induced electron trasfer

De onstuitbare opmars van zonne-energie

The photo-induced electron transfer process on an energy scale. First the components: At left are the orbital 
energies for electrons in the polymer part of the donor (D) molecule. The orbital energies for electrons 
in the acceptor (A) molecule. In each molecule, all electron orbitals with energy below and including the 
Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO) are filled with two electrons, shown here as little black arrows 
(always one up and one down within each orbital). Each molecule also has a set of higher lying empty 
orbitals, of which the Lowest Unoccupied Molecular Orbital (LUMO) is the lowest one in energy. The two 

The photo-induced electron transfer process in space and time: a polymer molecule is shown only in part 
(because it is very long on this scale) with the part that absorbs the light photon hand with its ‘sidechains’ 
that make it soluble. The polymer is the donor molecule; this specific type of donor polymer is called poly(3-
hexylthiophene), or P3HT. The acceptor molecule is the football-shaped all-carbon molecule Buckminster- 
fullerene (C60, at right), also with a side chain attached to it to make it soluble. With this specific side chain on it, 
what it is called PCBM. The process: a photon hits the polymer (left), thereby exciting the molecule (the exciton 
is formed; in other words, an electron is promoted to a higher energy orbital of the molecule; not shown in 
the picture). Very soon thereafter (roughly within 4.10-14 this is 40 fs!), the electron (e-) jumps from the high 
energy orbital in the donor molecule to an empty orbital in the C60 part of the acceptor molecule, resulting in 
a positively charged P3HT molecule and a negatively charged PCBM molecule. (Products not shown).
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solar cell, like in any efficient molecular solar cell, 
we have to use two different kinds of molecules, so-
called (electron) ‘donors’ and ‘acceptors’, in order to 
generate ‘free’ holes and electrons. When a donor-
type molecule is excited, it can give its promoted 
electron to a close-by acceptor molecule. Or, in the 
case that an accep-tor-type molecule is excited, it 
can accept an electron from a close by donor mol-
ecule that is in the ground state. In both cases, we 
end up with exactly the same situation: a positively 
charged donor molecule (missing one electron) 
and a negatively charged acceptor molecule (hav-
ing one electron too many). The type of nprocess 
described here is very similar to what happens in 
part of the photosynthesis system of plants and it is 
called ‘photo-induced charge transfer’. 

In the Intermezzo, the process of photo-induced 
charge transfer is shown in two different ways. 
First, I show the two kinds of molecules, their struc-
ture, and the process in space. Second, I show the 
process on an energy scale. In that way, it is more 
clearly visible that the process operates like a pump 
for the electrons: pumping them one by one to a 
higher energy level. The electron is leaving the solar 
cell at a high energy level, so that it can perform 
electrical work outside the cell before it returns in 

the lower energy level. In order to understand the 
energy picture, one has to know (a) that electrons 
can only be at specific energy levels while moving 
around within a molecule; (b) that only every pair of 
all its electrons can be moving at the same energy 
level (the two move in the same orbit-like way 
around the nuclei of the atoms of the molecule; not 
an orbit, like the Moon around the Earth, but only 
‘orbit-like’, therefore called an ‘orbital’); (c) that from 
such a pair of electrons one can be promoted to an 
empty orbital of higher energy upon absorption of 
a light photon by the molecule.

Because the excitons cannot move far and because 
we need donor and acceptor molecules to get ‘free’ 
charges, the donor and acceptor molecules have 
to be within 5-10 nanometers distance everywhere 
in the active layer. In order to absorb almost all 
(say, 99%) of the incoming light, the thickness of 
the active layer has to be in the order of 200-400 
nanometers. So, we have no other choice than to 
make some kind of mixture of the donor and accep-
tor molecules! A very special mixture, however: 
because the holes and the electrons have to be 
able to get out of the solar cell no matter where 
they were formed in the active layer. We need 
‘bicontinuous interpenetrating networks’ of the two 

molecules are drawn here as if they are also next to the two electrodes (the anode and the cathode) of a 
solar cell. That is not the real situation, of course (the solar cell active layer would be only two molecules 
thick!). But for clarity the travel of the electrons and holes in a real active layer is left out in this picture. The 
process: a photon (from left) is absorbed by the polymer (D), thereby exciting the molecule: an electron is 
promoted from the left HOMO to the first higher energy empty orbital of this molecule, the LUMO (arrow 
up). As in the left picture, very soon thereafter, this electron jumps from the LUMO in the donor molecule to 
the slightly lower energy blue LUMO in the acceptor molecule, resulting in a positively charged donor mol-
ecule and a negatively charged acceptor molecule. This was the photoinduced electron transfer process. 
Now, in a solar cell setting as drawn, we can look a little further: the other arrows depict how the electrons 
can flow (energy-wise!) from the anode into the resulting empty spot in the donor HOMO left and from the 
LUMO right into the cathode. The two electrodes have different ‘height’ in this picture, which means that 
one of the metallic conducting electrodes is ‘noble’ (the anode; noble like gold, but in a molecular solar cell 
we use a ‘noble’ transparent conducting oxide instead) and the other is not (like aluminum, or even calcium, 
but that is not very stable). In this way, the energies of the electrodes match nicely with the HOMO left and 
the LUMO right, respectively. That is very important, because in this way the electrons automatically flow in 
the right direction in the active layer!
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kinds of molecules. A simple example hereof is the 
following: imagine some kind of three-dimensional 
red chicken wire. Now imagine a three-dimensional 
blue chicken wire that you weave through it. Voila, 
two continuous domains (chicken wires made of red 
and blue molecules) in such a way that blue and red 
molecules are always within close proximity. Solar 
cells made in this way are called ‘bulk heterojunc-
tion’ solar cells, because the interface (the junction) 
between the two kinds of molecular materials is 
everywhere (the bulk) in the layer. Plastic PV has a 
bulk heterojunction type active layer. A cartoon of 
such structures is shown in Figure 2.

Towards a real, competitive, and 
sustainable PV technology
The best molecules for this kind of solar cells absorb 
the whole visible part of the solar spectrum (light

of wavelength between 400 and 800 nm, roughly).
It is also very important that the neither the donor 
nor the acceptor is too ‘strong’. The donor-acceptor 
combination has to be just strong enough that 
the electron can just make the jump from the 
excited donor molecule to the acceptor molecule 
(or from the donor molecule to the excited acceptor 
molecule). Not stronger, because in that case the 
electron loses more energy than necessary (in the 
form of heat). Any loss of energy makes the solar 
cell less efficient. It has been calculated that plastic 
solar cells can (realistically) reach a power conver-
sion efficiency of > 20% when all of the above-
mentioned properties are optimized and when the 
donor-acceptor active layer is also a (and preferably 
equally) good electrical conductor for both the 
holes and the electrons, so that the charges can get 

Figure 2. The bulk heterojunction and a typical plastic PV cell

Top Left:  Cartoon of a bulk heterojunction active layer, seen from the side. This is a realistic structure as it can form 

spontaneously upon drying of a printed layer. The light and dark areas represent donor and acceptor material 

domains. Scale: ca. 1.000.000:1 (1cm = 10 nm). 

Top Right:  cartoon of an idealized, highly ordered version of a bulk heterojunction, seen from the side. Such perfect 

nanostructured layers cannot be made, until now. 

Bottom:  the layers of a whole, typical plastic PV cell, seen from the side. (1): support & protective layer (Glass or plastic); 

(2) An inorganic transparent conducting oxide (TCO); (3) An organic transparent conductor for holes (the anode; 

PEDOT:PSS); (4) The bulk heterojunctipon active layer; (5) The metal back electrode (the cathode; e.g. aluminum); (6) 

Protective layer.
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out efficiently. Scientists are quite confident that 
this goal can be reached, but it will take quite some 
research effort and maybe somewhere between 5 
and 20 years. Since the discovery1 of the plastic solar 
cell in 1995, the record power conversion efficien-
cies of OPV have steadily gone up from 0.5 % to 12 
% (Heliatek, 2013)2, with plastic PV presently at 10%. 
Especially the last 5 years, because many research 
groups started working in this field, the efficiency 
is increasing rather fast. But, as with all types of 
solar cells, commercial products have significantly 
lower efficiencies than the corresponding record 
cells. Hence, 2009-style large plastic solar modules, 
as made by the company Konarka, had a power 
conversion efficiency of about 3 %. Albeit low, 
because these modules can be low cost, there are 
already many potential applications for such light 
weight, mechanically flexible solar modules. In the 
summer of 2009, plastic solar cells (from Konarka) 
made it to the streets of San Francisco, embedded 
in a transparent wavy polycarbonate host sheet, 
forming a very attractive roof of a bus stop! The 
firm Skyshades is developing new versions of their 
shading products in which plastic PV modules are 
integrated.

Next to improving the power conversion efficiency, 
it is very important to further improve the lifetime 
of plastic solar cells. The mainstream type solar 
modules, like the common silicon-based ones, have 
guaranteed lifetimes of >25 years. Crystalline silicon 
and many other inorganic semiconductors are very 
stable materials, also under a burning Sun. In con-
trast, in general, organic electronic materials, like 
semiconducting polymers (typical donor materials) 
and fullerene derivatives (typical acceptor materi-
als) are inherently unstable when in contact with 
water and/or oxygen, especially in combination 
with light. Hence, protective layers keeping water 
and oxygen out are needed to make the active 
layer survive being in the light. This can be done. 
The main challenge is to find extremely efficient 
protective layers that do not add significant cost to 
the solar cell and that keep the modules ‘alive’ for 10 
years or longer. Without that, plastic PV is not going 

to become a real low cost technology for (super) 
large scale application.

Plastic PV is based on molecules as semi conductors. 
Most present-day molecular semiconductors are 
not water soluble. But that can (and should, eventu-
ally) be changed relatively easily. This change opens 
the way to make semiconductors in a revolutionary 
and very ‘green chemistry’ way, namely using enzy-
matic procedures, for example. In the same way, it 
is possible to make biodegradable semiconductors. 
This is not science fiction, and it will be done. Hand 
in hand with this change, the necessary increase in 
the dielectric constant of the materials should be 
obtained3. Such developments will make plastic PV 
an even more vital technology for large scale and 
sustainable electricity production4.
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Introduction
Sensors have become a ubiquitous part of today’s 
world. Modern cars employ tens of sensors, ranging 
from simple position sensors to multiaxis MEMS 
accelerometers and gyroscopes. These sensors 
enhance engine performance and reliability, ensure 
compliance with environmental standards, and 
increase occupant comfort and safety. In another 
example, modern homes contain several sensors, 
ranging from simple thermostats to infrared motion 
sensors and thermal gas flow sensors. However, the 
best example of the ubiquity of sensors is probably 
the mobile phone, which has evolved from a simple 
communications device into a veritable sensor plat-
form. A modern mobile phone will typically contain 
several sensors: a touch sensor, a microphone, one 
or two image sensors, inertial sensors, magnetic 
sensors, and environmental sensors for tempera-
ture, pressure and even humidity. Together with 
a GPS receiver for position location, these sensors 
greatly enhance ease of use and have extended the 
utility of mobile phones far beyond their original 
role as portable telephones.
Today, most of the sensors in a mobile phone, 
as well as most sensors intended for consumer 
applications, are made from silicon. This is mainly 
because the large manufacturing base established 
by the semiconductor industry means that silicon 
sensors can be mass-produced at low-cost. Another 
important motivation is the fact that the electronic 
circuitry required to bias a sensor and condition 
its output can be readily realized on the same 
substrate or, at least, in the same package. It also 
helps that semiconductor-grade silicon is a highly 
pure material with well-defined physical properties, 
some of which can be tuned by doping, and which 
can be precisely machined at the nanometer scale. 
Silicon is also a versatile material, one that exhibits 

a wide range of physical phenomena and so can 
be used to realize many different kinds of sensors 
[1]. For example, magnetic fields can be sensed 
via the Hall effect, temperature differences can be 
sensed via the Seebeck effect, mechanical strain 
can be sensed via the piezoresistive effect and 
light can be sensed via the photo-electric effect. In 
addition, measurands that do not directly interact 
with silicon can often be indirectly sensed with the 
help of silicon-compatible materials. For example, 
humidity can be sensed by measuring the dielectric 
constant of a hygroscopic polymer [2], while gas 
concentration can be sensed by measuring the 
resistance of a suitably adsorbing metal oxide [3]. It 
should be noted that although silicon sensors may 
not achieve best-in-class performance, their utility 
and increasing popularity stems from their small 
size, low-cost and the ease-of-use conferred by their 
co-integrated electronic circuitry.
Sensors are most useful when they are part of a 
larger system that is capable of processing and 
acting upon the information that they provide. This 
information must therefore be transmitted to the 
rest of the system in a robust and standardized man-
ner. However, since sensors typically output weak 
analog signals, this task requires the use of addi-
tional electronic circuitry. Such interface electronics 
is best located close to the sensor, to minimize 
interference and avoid transmission losses. When 
they are both located in the same package, the 
combination of sensor and interface electronics is 
what we shall refer to as a smart sensor [4]. 
In addition to providing a robust signal to the 
outside world, the interface electronics of a smart 
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sensor can be used to perform traditional signal 
processing functions such as filtering, linearization 
and compression. But it can also be used to increase 
the sensor’s reliability by implementing self-test 
and even self-calibration functionality. A recent 
trend is towards sensor fusion, in which the outputs 
of multiple sensors in a package are combined 
to generate a more reliable output. For example, 
the outputs of gyroscopes, accelerometers and 
magnetic sensors can be combined to obtain robust 
position estimates, thus enabling mobile devices 
with indoor navigational capability.
This article discusses the design of smart sensor 
systems, in general, and the design of smart sensors 
in standard integrated circuit (CMOS) technology, 
in particular. Examples will be given of the design 
of CMOS temperature sensors, which, for the last 
two decades, has been a major focus of research 
at the Electronic Instrumentation Laboratory of 
Delft University of Technology. Although the use of 
standard CMOS technology constrains the perfor-
mance of the actual sensors, it minimizes cost, and 
as will be shown, the performance of the overall sen-
sor system can often be significantly improved with 
the help of the co-integrated interface electronics.

Smart Sensors
A smart sensor is a system-in-package in which 
a sensor and dedicated interface electronics are 
realized. It may consist of a single chip, as is the case 
with smart temperature sensors, image sensors and 
magnetic field sensors. However, in cases when the 
sensor cannot be implemented in the same technol-
ogy as the interface electronics, a two-chip solution 
is required. Since this also decouples the production 
yield of the circuit from that of the sensor, a two-
chip solution is often more cost effective, even in 
cases where the sensor could be co-integrated with 
the electronics. Examples of two-chip sensors are 
mechanical sensors, such as MEMS accelerometers, 
gyroscopes and microphones, whose manufacture 
requires the use of micro-machining technology.
Since silicon chips, and especially their connections 
to the outside world, are rather fragile, smart sen-
sors must be protected by some kind of packaging. 

The design of an appropriate package can be quite 
challenging since it must satisfy two conflicting 
requirements: allowing the sensor to interact with 
the measurand, while protecting it (and its interface 
electronics) from environmental damage. In the 
case of temperature and magnetic sensors, more 
or less standard integrated circuit packages can be 
employed. Although the mechanical stress induced 
by low-cost plastic packaging will cause measurable 
shifts in their characteristics. Standard packaging 
can also be used for inertial sensors, provided that a 
capping die or layer is used to protect their moving 
parts. In general, however, most sensors require 
custom packaging, which significantly increases 
their cost and usually involves a compromise 
between performance and robustness.
As has been noted earlier, silicon sensors are 
not necessarily best-in-class. However, the co-
integrated interface electronics can be used to 
improve the performance of the overall system, 
either by operating the sensor in an optimal mode 
or by compensating for some of its non-idealities. 
This requires a good knowledge of the sensor’s 
characteristics. For example, electronic circuitry 
can be used to incorporate MEMS inertial sensors 
in an electro-mechanical feedback loop, which, in 
general, will result in improved linearity and wider 
bandwidth [5]. Knowledge of the sensor’s char-
acteristics is also necessary to compensate for its 
cross-sensitivities, e.g. to ambient temperature and 
packaging stress. The design of a smart sensor thus 
involves the optimization of an entire system and is, 
therefore, an exercise in system design.

Interface electronics
To communicate with the outside world, the output 
of a smart sensor should preferably be a digital 
signal, although duty-cycle or frequency modu-
lated signals are also microprocessor-compatible 
and so are sometimes used. The current trend in 
smart sensor design is to digitize the sensor’s out-
put as early as possible, and then to perform any 
additional signal conditioning, such as filtering, 
linearization, cross-sensitivity compensation etc., 
in the digital domain. This approach facilitates 
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the interconnection of several sensors via a digi-
tal bus, and takes advantage of the flexibility and 
ever-increasing digital signal processing capability of 
integrated circuitry. A similar trend can be observed 
in radio receivers, whose ADCs are moving closer and 
closer to the antenna, and which are thus employing 
more and more digital signal processing [6]. 
However, most sensors output low-level analog 
signals. This is especially true of silicon sensors 
such as thermopiles, Hall plates and piezoresistive 
strain gauges, whose outputs contain information 
at the microvolt level. One reason for this is the 
nature of the transduction mechanisms available 
in silicon. Another is that their small size limits the 
amount of energy that they can extract from their 
environment. While this is a desirable feature in a 
sensor, which should not disturb, i.e. extract energy 
from, the physical process that it observes, it makes 
the design of transparent interface electronics quite 
challenging. Great care must be taken to ensure that 
circuit non-idealities, such as thermal noise and off-
set, do not limit the performance of a smart sensor. 
A further design challenge arises from the fact that 
the signal bandwidth of most sensors includes 
DC. As a result, the design of transparent interface 
electronics, especially in today’s mainstream CMOS 
technology, involves a constant battle against ran-
dom error sources such as drift and 1/f noise, as well 
as against systematic errors caused by component 
mismatch, charge injection and leakage currents. 
Fortunately, most sensors are quite slow compared 

to the switching speed of transistors, and so 
dynamic error correction techniques, which essen-
tially trade speed or bandwidth for precision, can be 
used to correct for systematic errors [7]. As the term 
“dynamic” implies, these techniques act continu-
ously to reduce such errors, and so also mitigate the 
effects of low-frequency random errors due to drift 
and 1/f noise. In general, dynamic error correction 
techniques can be divided into two categories: 
sample-and-correct techniques and modulate-and-
filter techniques. 

An example of a sample-and-correct technique is 
auto-zeroing (Fig. 1), in which the input of an ampli-
fier is periodically shorted, while its output is fed 
to an offset-canceling integrator [8]. During normal 
operation the integrator’s input is disconnected, 
thus freezing its output and cancelling the ampli-
fier’s instantaneous offset (and 1/f noise). The main 
drawback of auto-zeroing is that the need to short-
circuit the amplifier’s input reduces its availability. 
However, this can be circumvented by using two, 
alternately auto-zeroed, amplifiers in a so-called 
ping-pong configuration [9].

An alternative way to reduce amplifier offset is 
known as chopping, and it is an example of a 
modulate-and-filter technique. The input signal is 
modulated by a square-wave, amplified and then 
demodulated [8]. As shown in Fig. 2, this sequence 
of operations modulates the amplifier’s offset (and 

Figure 1.

Simplified block diagram of an auto-zeroed amplifier.

Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst
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1/f noise) to the chopping frequency fch, which 
facilitates their removal by a low-pass (averaging) 
filter. However, the filter also limits the amplifier’s 
useful bandwidth. This drawback can be circum-
vented by the use of chopper-stabilized amplifiers 
in which a chopper amplifier is used to improve the 
low frequency characteristics of a wide-band main 
amplifier [10]. 

High-resolution analog-to-digital conversion can 
be achieved by employing a technique known as 
sigma-delta (or delta-sigma) modulation, in which 
a low-pass filter, an ADC and a DAC are combined 
to form a feedback loop [11]. As shown in Fig. 3, 

the ADC’s quantization error (which can be usefully 
modeled as random noise) will then be high-pass 
filtered when it is referred to the input of the loop. 
This noise-shaping property of the loop allows a 
sigma-delta modulator to achieve very high resolu-
tion in a narrow bandwidth. The quantization noise 
outside this bandwidth can then be removed by 
a succeeding digital low-pass filter (not shown in 
Fig. 3). By combining various dynamic error correc-
tion techniques with sigma-delta modulation, ADCs 
with more than 20-bit resolution and 18-bit linearity 
have been realized [12][13].

Figure 3. Simplified diagram of a sigma-delta modulator.

Figure 2.

Simplified diagram of a chopper amplifier.
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Calibration and trimming
Like all sensors, the accuracy of a smart sensor can 
only be evaluated by calibrating it against a known 
standard, after which its systematic inaccuracy is 
known. This can then be reduced in a subsequent 
trimming operation. The main limitation on the sen-
sor’s accuracy then becomes its stability over time. 
Trimming is a powerful technique, which can be 
used to correct for many errors resulting from man-
ufacturing tolerances and process spread. However, 
in sensors intended for high-volume production, it 
should be seen as a method of last resort, since the 
associated calibration requires extra test equipment 
and takes up costly production time. 
 
A Smart Temperature Sensor
In this section, the design of a high-accuracy tem-
perature sensor in standard CMOS will be described 
[14]. The sensing element is the substrate bipolar 
junction transistor that is available in all CMOS 
processes. However, it is a parasitic device, whose 
characteristics exhibit significant process spread. 
As a result, the resulting temperature sensor must 
be trimmed in order to achieve inaccuracies less 
than ±2°C. 

Operating principle
The base-emitter voltage VBE of a bipolar junction 
transistor is given by:

VBE =
kT

 ln (lC)q lS

 

where IC is its collector current and IS is a process-
dependent parameter which also depends on the 
transistor’s size. As shown in Fig. 4, VBE is a near-
linear function of temperature with a slope of 
approximately -2mV/°C. A voltage that is propor-
tional-to-absolute-temperature (PTAT) can then be 
obtained by measuring the difference between the 
base-emitter voltages of two, nominally identical, 
bipolar junction transistors Q1,2 biased at a 1:p 
current ratio: 

VBE =
kT

 ln pq∆

If the current ratio p is well defined, ΔVBE will be an 
accurate function of absolute temperature, since 
it does not depend on IS or any other process-
dependent parameters. However, it is a small signal, 
with a sensitivity of about 140µV/K (for p = 5), 
which means that low-offset interface electronics 
is required. 

Figure 4. Simplified circuit diagram of the CMOS smart 

temperature sensor.

Figure 5. Temperature dependence of the voltages 

generated by the circuit in Fig. 4; the shaded areas indicate the 

effect of process spread.

In order to digitize ΔVBE, a reference voltage is also 
required. As shown in Figs. 4 and 5, a so-called 
band-gap reference voltage VREF (~ 1.2V) can be 
obtained by combining VBE with a scaled version of 
ΔVBE. Both voltages can then be applied to an ADC, 
which determines their temperature-dependent 
ratio µ:

µ =  = VBE+ 
VPTAT 
VREF 

. VBE 
. VBE 

∆
∆

Assuming that the interface electronics is ideal, 
the sensor’s main source of error will be the effect 
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of process spread on VBE. As discussed in [16], and 
shown in Fig. 5, this only affects the slope of VBE, 
while the extrapolated value of VBE at 0K, known as 
VBE0, remains the same. This means that the effect of 
process spread can be corrected for by calibrating 
the sensor at room temperature and then adding a 
PTAT correction voltage to VBE, for instance by trim-
ming the current Ibias in the circuit of Fig. 4. 

Interface Electronics 
A simplified block diagram of the sensor’s inter-
face electronics is shown in Fig. 6. It is based on 
a second-order single-bit sigma-delta modulator, 
which converts ΔVBE and VBE into a temperature-
dependent bitstream bs. The modulator employs a 
charge-balancing scheme in which its input is either 
VBE or α.ΔVBE depending on the instantaneous value 
of the bitstream. It can be shown [14][16], that the 
resulting bitstream average is exactly equal to µ, as 
given by (3). So in contrast to the scheme shown in 
Figure 4, an explicit reference voltage Vref does not 
need to be generated, which simplifies the required 
circuitry. The scale factor α (= 16) is established by 
appropriately sizing the sampling capacitors at the 
input of the modulator. 
To achieve the targeted inaccuracy of 0.1°C, the 
errors introduced by the interface electronics 
should all be reduced to the 0.01°C level. This 

means, for instance, that the modulator’s offset 
should be less than 2µV, while the bias current ratio 
p = 5 and the scale factor α should be accurate to 
within about 100ppm. Dynamic error correction 
techniques were used to achieve this level of accu-
racy, since the manufacturing tolerance of a typical 
CMOS process mean that the best-case component 
mismatch is only about 0.1%.
Fig. 6 also shows how a technique known as 
dynamic element matching (DEM) was used to 
obtain an accurate 1:5 bias current ratio. Via a set 
of switches, one of six nominally equal current 
sources I1-6 is connected to Q1, while the others are 
connected to Q2. This leads to six possible connec-
tions, each of which may result in an inaccurate ΔVBE 
due to the mismatch between the current sources. 
The average value of ΔVBE, however, is much more 
accurate, because the mismatch errors cancel out 
[15]. The required averaging can conveniently be 
performed by the same digital filter that suppresses 
the sigma-delta modulator’s quantization noise. A 
similar DEM scheme was used to average out errors 
due to mismatch in the sampling capacitors of the 
modulator.
The modulator’s input-referred offset was reduced 
by the use of correlated double sampling (a tech-
nique very similar to auto-zeroing) in the first inte-
grator [8][17]. Since this did not reduce the offset 

Figure 6. Simplified circuit diagram of the CMOS smart temperature sensor.
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sufficiently, the entire modulator was also chopped, 
which ensures that its residual offset is well below 
the 2µV level. 
As shown in Fig. 6, the sensor was trimmed by adjust-
ing the bias current of transistor Q3 with the help of a 
10-bit current DAC, consisting of a digital first-order 
sigma-delta modulator whose output modulates 
one of the bias current sources. The DAC covers the 
expected trimming range with a resolution of 0.01°C. 
Since the bitstream output of the DAC may interfere 
with the bitstream output of the main modulator, the 
timing of the DAC, as well as that of the other DEM 
schemes, was synchronized to the main modulator’s 
bit-stream [18].
The resulting sensor consumes 190µW and achieves 
an inaccuracy of ±0.1°C over the military temperature 
range (−55°C to 125°C) after a single room-temper-
ature trim. This level of accuracy still represents the 
state-of-the-art for CMOS temperature sensors [19].

Recent work 
Recent work has focused on simplifying the sensor’s 
calibration, as well as reducing its power dissipa-
tion. Calibrating a temperature sensor with the help 
of a reference sensor can be a time-consuming 
and hence expensive process, since achieving the 
necessary thermal equilibrium between the sen-
sors can take several minutes. By regarding ΔVBE 

as a sufficiently accurate measure of temperature, 
and then digitizing it with respect to an accu-
rate external voltage reference, the sensor can be 
voltage-calibrated in less than a second with an inac-
curacy of less than 0.1°C [20]. Increasing the sensor’s 
efficiency was achieved by using a more efficient 
two-step ADC that combines a coarse step, based 
on binary search, followed by a fine step, based 
on sigma-delta modulation [21]. Over the military 
temperature range (−55°C to 125°C), the resulting 
sensor achieves an inaccuracy of ±0.15°C after volt-
age calibration, which is only slightly less than the 
state-of-the-art. However, it dissipates only 5µW, 
which is nearly 40x less than its predecessor [14]. 

Conclusions
The designs described above demonstrate that, 

at least for temperature sensors based on bipolar 
junction transistors, it is possible to design interface 
electronics that is not performance limiting. Many 
other sensors are also quite slow compared to 
CMOS circuitry, which means that dynamic error 
correction techniques can also be employed to 
reduce low-frequency error sources such as offset, 
1/f noise and gain error to negligible levels. For 
example, systems with input-referred offsets of only 
a few nanovolts can be realized by using various 
combinations of auto-zeroing and chopping [22]
[23]. Furthermore, gain errors can be reduced below 
the 100ppm level with the help of dynamic element 
matching (DEM). 
So what can we do with such levels of precision? 
In existing smart sensors, precision can be traded 
off against other performance criteria, such as chip 
area and power dissipation. For example, since DEM 
mitigates the effects of component mismatch, larger 
initial mismatch can be tolerated, which means that 
smaller components can be used. Similarly, since 
chopping suppresses 1/f noise, a given signal-to-
noise ratio can be obtained at lower power con-
sumption. Such levels of precision also enable the 
realization of new types of sensors. One example is 
the realization of temperature sensors based on the 
thermal diffusivity of silicon, which depends on the 
detection of the tiny (milli-Kelvin level) temperature 
differences associated with the diffusion of heat 
pulses through the substrate of a chip. Due to the 
extreme purity of semiconductor-grade silicon, such 
sensors can be at least as accurate as those based on 
bipolar junction transistors [24]. 

The design of smart sensor systems involves meet-
ing the engineering challenge associated with the 
design of accurate, reliable systems using inaccurate, 
low-cost components. Due to the wide variety of 
sensing principles, packaging methods and circuit 
techniques that can be used to realize such systems, 
their design is more of an art than a science. The 
dynamic techniques described above have been 
shown to be of great value in meeting this challenge, 
and will undoubtedly continue to be of use as we 
further master the art of smart sensor design. 
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In de fysica is de afgelopen eeuw enorme 
vooruitgang geboekt in het onderzoeken van 
de allergrootste en de allerkleinste structuren. 
Echter de bouwstenen van levende materie, cel-
len, blijven een enorm raadsel. Wetenschappers 
weten meer van het ontstaan van melkwegen dan 
van de interne werking van hun eigen handen. 
De werking van cellen wordt gedicteerd door het 
DNA dat daarin opgeslagen ligt. Het aansturen 
van cellen is een opmerkelijk mechanische aan-
gelegenheid. Clusters van moleculaire machines 
bewegen zich in en om de zorgvuldig georgani-
seerde DNA-kluwen en bewerken die continu. Het 
nauwkeurig meten en kwantitatief doorgronden 
van deze mechanieken en andere cellulaire pro-
cessen zal een van de belangrijkste uitdagingen 
voor de fysica van deze eeuw zijn.

Al het leven wordt gedirigeerd door het erfelijke 
materiaal dat het bij zich draagt in de vorm van 
DNA-moleculen. In elke cel hoe klein ook zit DNA dat 
alle informatie bezit die nodig is om een organisme 
te doen ontstaan en te laten leven. Dit opgeslagen 
DNA wordt continu bewerkt door talloze eiwitten. 
Deze processen worden aangestuurd en geholpen 
door de ruimtelijke organisatie van het DNA. Grote 
hoeveelheden eiwitten zijn verantwoordelijk voor 
het instant houden van deze dynamische georga-
niseerde structuur, die chromatine wordt genoemd 
(zie kader). Het DNA in chromatine wordt zodanig 
samengepakt dat het fysiek in een celkern past.
Dit is niet triviaal gezien het feit dat DNA veel langer
is dan de kern. Menselijk DNA is bijvoorbeeld onge-
veer twee meter lang, terwijl de kern slechts een 
diameter van ca. 10 micrometer heeft. Ondanks 
deze sterke reductie van het 3D volume dat het 

DNA polymeer inneemt moet het ook toegankelijk 
blijven voor de vele moleculaire mechanismen die 
constant plaatsvinden. De belangrijkste processen 
zijn het dupliceren van de DNA-ketens (replicatie), 
reparatie van het DNA (typisch duizenden repa-
raties per cel per dag), het aflezen van de genen 
(transcriptie) en het reguleren van de toegang 
tot de genen. Deze randvoorwaarden voor het 
bewerken en gebruiken van DNA resulteren in een 
uiterst gecompliceerde chromatine structuur. Het 
is een van de meest complexe structuren in cellen. 
Biologen hebben grote vooruitgang geboekt in 
het identificeren van de eiwitten die verantwoor-
delijk zijn voor veel van de genetische processen. 
Echter,de wetenschap staat nog in de kinderschoe-
nen met betrekking tot het begrijpen van het 
dynamische gedrag van het chromatine-complex. 
In het bijzonder zijn de mechanismen die zich 
afspelen in en om de chromatine-structuur, het 
samenspel van de moleculaire machinerieën, 
nagenoeg onbekend. Hier liggen interessante uit-
dagingen voor natuurkundige onderzoekers. Fysici 
hebben namelijk in de laatste decennia veel nieuwe 
technologie ontwikkeld op het gebied van molecu-
laire manipulatie, krachtmetingen, en visualisatie 
op moleculaire schaal!
Deze zogenaamde enkele-molecuul-technologie is 
uitermate geschikt voor onderzoek naar de fysi-
sche mechanismen van de eiwitmachines die de 
chromatine-structuur organiseren en bewerken. 
Nederlandse
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biofysici spelen internationaal een prominente rol 
binnen dit wetenschapsgebied en hebben als zoda-
nig een goede uitgangspositie om chromatine vanuit 
een fysisch perspectief te bestuderen.
Het doel van het FOM-programma “Physics of the 
genome: DNA in action” is het samenbrengen van de 
Nederlandse experimentele en theoretische
biofysische expertise op het gebied van DNA-eiwit 
interacties om in combinatie met een selecte groep 
biologen te werken aan de fysica van chromatine. 
Vooruitgang op dit gebied zal inzicht verschaffen in 

de fysische basis van leven, maar ook van ziekten.
Dit laatste is van essentieel belang omdat veel 
ziekten zijn gerelateerd aan het functioneren van 
chromatine (denk aan verouderingsprocessen en 
kanker). Wij verwachten dat dit onderzoek op de 
langere termijn een weg zal vinden richting bio-
medische en biotechnologische toepassingen. Ter 
illustratie van de fysische mogelijkheden om de 
werking van DNA-eiwit-interacties te ontrafelen 
zullen twee successen van groepen die deelnemen 
aan dit programma worden besproken.

Linker figuur – Locatie van het opgeslagen DNA 
- DNA in bacteria (prokaryoten) ligt los in het
cytoplasma, maar wordt georganiseerd door
duizenden eiwitten in een structuur die wordt
aangeduid als bacterieel chromatine of nucle-
oide. In hogere organismen, de zogenaamde
eukaryoten, bevindt het DNA zich opgevouwen
door talloze eiwitten in de celkern. Het DNA 
in chromatine wordt door vele verschillende
eiwitten continu gerepareerd, gekopieerd, geor-
ganiseerd en afgelezen. 
Rechter figuur - Schematisch overzicht van de 
organisatie van chromatine - Op het kleinste 
niveau wordt het DNA om eiwitcilinders gerold 
(nucleosomen). Dit filament van nucleosomen

is georganiseerd in “30-nm”-fibers die in grote 
lussen bijeen worden gehouden. Tijdens celde-
ling wordt de hoogste graad van organisatie
bereikt: deze grote DNA-eiwit complexen 
(chromosomen) zijn eenvoudig met een licht-
microscoop te zien. (Illustratie: M.C. Noom).

Chromatine
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Inpakken van DNA
Om het drie-dimensionale (3D) volume dat een 
lange DNA-streng inneemt te reduceren, beschikt 
elk organisme over eiwitten die simultaan aan twee 
plekken op DNA kunnen binden. Als dit op wil-
lekeurige plekken langs het DNA gebeurt, kan dit 
leiden tot een zeer effectief samenpakken van 
het DNA. Brugvorming door eiwitten kan namelijk 
het 3D volume van een semi-flexibel polymeer 
zoals DNA verkleinen door op veel locaties de 
DNA-keten aan zichzelf vast te knopen. Het bestu-
deren van dit soort bindingsmechanismen van 
niet-specifieke eiwitten is uitermate lastig, want in 
de aanwezigheid van deze eiwitten klontert DNA 
samen tot een gel-achtige structuur waar alleen de 
fysieke macroscopische eigenschappen van kunnen 
worden bepaald. Echter, met behulp van optische 
pincetten kan ook de onderliggende werking van 
de eiwit-DNA-interacties worden ontrafeld.

In een recente studie van onze groep aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam gebruiken wij een zelf 
ontwikkelde opstelling waarmee wij twee DNA- 
moleculen onafhankelijk van elkaar én tegelijkertijd 
kunnen manipuleren en tevens krachten in de orde 
van piconewtons kunnen meten 2. Met dit instru-
ment hebben we bepaald hoe stabiel de bruggen 
zijn die door H-NS worden gevormd. H-NS is een 
veel voorkomend eiwit dat in bacteria verantwoor-
delijk is voor het samenpakken van DNA in het 
bacteriële chromatine. Onze opstelling bestaat uit 
een viervoudig optisch pincet waarmee we tege-
lijkertijd vier glazen bolletjes kunnen vast houden. 
De bolletjes zijn verbonden aan de uiteinden van 
twee DNA-moleculen. Als de twee DNA moleculen 
in een gekruiste configuratie worden geplaatst en 
H-NS word toegevoegd, ontstaan op gecontro-
leerde wijze gebrugde gebieden. Door de bolletjes 
op verschillende manieren ten opzichte van elkaar 
te bewegen, kunnen we de twee DNA-moleculen 
parallel langs elkaar schuiven of een gebrugde regio 
openritsen. In het laatste geval kunnen we meten 
hoeveel DNA er uit de brug vrijkomt en op deze 
manier bepalen hoe de ordening is van naast elkaar 
gebonden eiwitmoleculen 3, 4.

DNA reparatie
Als DNA doormidden breekt als gevolg van straling 
of een chemische reactie, is het noodzakelijk dat de 
twee uiteinden van het DNA weer op de correcte 
manier aan elkaar worden vastgeknoopt. In mense-
lijke cellen gebeurt dit door het Rad50/MreI1/Nbs1 
complex (hR/M/N), dat de gebroken DNA uiteindes 
bij elkaar houdt zodat andere eiwitten de uiteindes 
weer met elkaar verbinden. 
De groepen in Delft (Dekker & Dekker) en de groe-
pen in Rotterdam (Wyman & Kanaar) hebben samen 
met behulp van atomaire-kracht-microscopie (AFM) 
recentelijk de dynamiek en mogelijk werking van 
hR/M/N kunnen bepalen5. Het hR/M/N complex 
heeft twee lange armen (~50 nm) die met zichzelf of 
met andere hR/M/N complexen interacties kunnen 
aangaan. Door de intrinsieke nabijheid van de twee 
armen van een complex is zelf-interactie de domi-
nante modus. Met behulp van filmpjes gemaakt met 
de AFM is deze zelf-interactie inderdaad bevestigd. 
Echter, om DNA-uiteindes aan elkaar vast te knopen 
is het noodzakelijk dat de armen van verschillende 
complexen interacties aangaan.
Hoe dit gebeurt hebben de groepen laten zien 
door AFM-plaatjes te maken van hR/M/N in de aan-
wezigheid van DNA. Zodra het complex aan DNA 
bindt gebeurt er iets opvallends: de armen gaan 
parallel naast elkaar liggen. Hierdoor vermindert 
de mate van zelf-interactie en kunnen vaak com-
plexen worden waargenomen die aan elkaar lijken 
gebonden, precies zoals noodzakelijk lijkt voor het 
goed functioneren van hR/M/N. Hiermee hebben 
de groepen een van de essentiële mechanismen van 
DNA-reparatie opgehelderd. 

Perspectief
Het ontrafelen van de dynamica van cellulaire 
mechanismen op moleculair niveau is nog maar net 
begonnen. Voornamelijk omdat de noodzakelijke 
experimentele en theoretische gereedschappen 
nog sterk in ontwikkeling zijn. Desalniettemin heeft 
Nederland zich al sterk geprofileerd op dit gebied en 
zich een prominente internationale plaats weten te 
verwerven. Het nieuwe programma brengt nu een 
focus in dit onderzoek en met de ontstane synergie 
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hopen wij doorbraken te genereren waarmee we de 
werking van chromatine, de fundamentele struc-
tuur van het genoom, beter kunnen begrijpen en 
daardoor mogelijk kunnen beïnvloeden. Dit biedt 
vervolgens wellicht aanknopingspunten voor medi-
sche toepassingen, omdat het functioneren van 
chromatine direct gerelateerd is aan de gezondheid 
van cellen en dus ook van het organisme waar deze 
cellen deel van uitmaken.
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Oude genen in een nieuwe omgeving

Prof.dr. B.J. Zwaan
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer, Universiteit Wageningen

Veroudering is een uniek menselijk 
probleem, maar wat is de evolutionaire 
achtergrond ervan? 
In zijn lezing liet prof. Zwaan zien dat de processen 
van evolutie essentieel zijn voor het begrijpen van 
gezondheid, levensduur en veroudering van men-
sen. De overgang van een evolutionaire omgeving 
naar onze welvarende hedendaagse omgeving laat 
de sporen van evolutie zien en stelt ons de taak de 
rol van de genen, de omgeving en hun interactie te 
ontrafelen. 
Aan de hand van zijn experimenten met diermodel-
len illustreerde de spreker de mogelijke oorzaken 
van variatie in levensduur. Zijn onderzoek richt zich 
op de mechanismen die zijn verbonden met (i) de 
expressie van het genoom in een nieuwe omgeving 
en met (ii) de omstandigheden tijdens de ontwikke-
ling die het latere volwassen leven beïnvloeden. Het 
vertalen van de resultaten naar de mens vormt de 
grote uitdaging. Daarom is het van belang om nauw 
samen te werken met onderzoekers van humane 
veroudering.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op 
de volgende websites: www.gen.wur.nl,  
www.lifespannetwork.nl en www.ideal-ageing.eu. 

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 7 januari 2013.
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De kracht van de massa

Prof.dr.ir. S.P. Hoogendoorn
Afdeling Transport & Planning, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 

voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 

op 21 januari 2013

Inleiding
De gebeurtenissen die zich op 24 juli 2010 tijdens de 
Loveparade in Duisburg hebben afgespeeld, zullen 
menigeen nog helder voor de geest staan. Een over-
laden festival terrein, een aaneenschakeling van 
onfortuinlijke gebeurtenissen en inadequate plan-
ning en handelen, kosten uiteindelijk 21 mensen 
het leven. Over de oorzaken is lang gediscussieerd: 
er zou sprake zijn van paniek of mensen die via 
smalle trappen uit de opgesloten menigte trachtten 
te ontsnappen zouden zijn gevallen, maar uiteinde-
lijk lijken de meeste doden te zijn gevallen door de 
enorme druk die de mensen in de menigte op elkaar 
uitoefenden en de verkeerssituatie die dat tot gevolg 
had (zogenaamde turbulentie; zie onderstaande 
figuur). 

De gebeurtenissen in Duisburg zijn zeker niet uniek: 
er zijn talloze voorbeelden van dergelijke calami-
teiten die zich voordeden in situaties waar grote 

hoeveelheden mensen bij elkaar komen. Soms met 
een duidelijke oorzaak (een brand, een tribune die 
instort, zeer slecht weer), maar vaak ook met een 
minder duidelijke oorzaak, anders dan het eenvou-
dige feit dat het simpelweg te druk is. Om dergelijke 
situaties in de toekomst te kunnen voorkomen moet 
natuurlijk aan organisatorische randvoorwaarden 
worden voldaan: er moeten voldoende politieagen-
ten op de been zijn, er moet goed gecommuniceerd 
kunnen worden tussen de hulpverleners onderling, 
maar ook met de menigte,
er moeten middelen aanwezig zijn om de menigte 
te kunnen beheersen (denk aan het waarnemen 
van de menigte, maar ook het kunnen sturen van 
de menigte met informatie, poortjes e.d.). Maar 
bovenal is een goed inzicht in de kenmerken van 

zo’n mensenmassa essentieel! In deze 
bijdrage zullen we derhalve vooral daar 
op ingaan. 

Verkeersstroomtheorie voor 
voetgangers
De theorie van verkeersstromen beschrijft 
hoe verkeer zich afwikkelt. Meestal heb-
ben we het dan over autoverkeer. Al in 
1934 beschreef Bruce Greenshields het 
gemiddelde gedrag van de automobilist 
en de kenmerken van een stroom auto’s 
middels de relatie tussen de dichtheid 
(aantal auto’s per kilometer) en de snel-
heid [1]. Voor voetgangers komt een 
dergelijke theorie echter pas jaren later-
tot stand [2] als er vanuit toepassingen 

Fig. 1 Voorbeeld turbulentie in een drukke voetgangersstroom op 

de Jamarat brug nabij Mekka (bron: http://www.nicolashoening.de/

user/crowd_turbulence.jpg). De donkere plekken geven gebieden 

met (zeer hoge) druk weer.
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binnen het stedelijk ontwerp behoefte komt aan 
een maat voor het kwaliteitsniveau van de afwikke-
ling van loopstromen. 
De basis van de theorie van loopstromen ligt in het 
fundamenteel diagram. Dit diagram beschrijft de 
dalende relatie tussen de dichtheid (aantal voetgan-
gers per vierkante meter) en de snelheid. Weidmann 
[3] leidt uit verschillende studies de in 2a getoonde 
relatie af. Omdat, net zoals in de stromingsleer, 
geldt dat de intensiteit (aantal voetgangers dat per 
tijdseenheid een bepaalde doorsnede passeert) 
gelijk is aan de dichtheid maal de snelheid, vinden 
we ook een relatie tussen de intensiteit en de dicht-
heid, welke getoond wordt in 2b. De gedragsmatige 
interpretatie van de diagrammen is relatief eenvou-
dig: mensen hebben ruimte nodig om te kunnen 
lopen. Hoe lager de snelheid is, hoe minder ruimte 
mensen nodig hebben. Omdat de dichtheid gelijk is 
aan de reciproke van het gemiddelde ruimtebeslag 
van een voetganger vinden we een dalende relatie 
tussen dichtheid en snelheid.

De twee diagrammen laten een aantal interessante 
kenmerken van voetgangersstromen zien.
Ten eerste zien we dat indien het rustig is (lage-
dichtheid) en mensen elkaar nauwelijks hinderen, 
de gemiddelde snelheid van de stroom het hoogst 
is (gemiddeld 1,34 m/s). Deze vrije snelheid geldt 
alleen bij hele lage dichtheden. Omdat de dichtheid 
dan laag is, is de intensiteit ook laag. Wordt de dicht-
heid hoger, dan hinderen mensen elkaar steeds 
meer en neemt de gemiddelde snelheid af (mensen 
kunnen elkaar niet makkelijk meer passeren). In 
eerste instantie neemt de intensiteit dan nog wel 
toe (daling in de snelheid is ‘kleiner’

dan de stijging in de dichtheid), maar op een gege-
ven moment bereikt deze een maximum waarde die 
we de capaciteit noemen. Deze capaciteit beschrijft 
het maximaal aantal voetgangers dat per seconde 
een dwarsdoorsnede van 1 meter kan passeren 
(in de figuur is dit dus 1,22 voetgangers/seconde/
meter). Neemt de dichtheid dan nog verder toe, dan 
zien we dat de intensiteit juist gaat afnemen en op 
een bepaald moment zelfs nul wordt. De dichtheid 
waarbij dit gebeurt noemen we de stremmings-
dichtheid en die blijkt ongeveer 5,4 voetgangers/
vierkante meter te zijn. De waarden die hierboven 
worden genoemd zijn overigens sterk afhankelijk 
van de context en cultuur: het maakt nogal wat 
uit of we te maken hebben met treinreizigers te 
maken hebben, winkelend publiek of een groep 
voetbalsupporters. Daarnaast gaat het hier om 
normale omstandigheden, waar het fysieke contact 
tussen de voetgangers beperkt blijft. Helbing  e.a. 
[4] verzamelden gegevens tijdens de Hajj, op de 
Jamarat brug bij Mekka. Zij vonden daar een funda-
menteel diagram dat sterk afwijkt van het reguliere 
fundamenteel diagram. Wat met name opvalt is de 
hoge capaciteitswaarde (ongeveer 1,9 voetgangers/
meter/seconde) die optreedt bij een zeer hoge 
dichtheid (pakweg 4 voetgangers/vierkante meter) 
en de extreme waarden voor de dichtheid waar-
bij nog sprake is van intensiteit. Sterker nog, het 
lijkt alsof er geen stremmingsdichtheid optreedt: 
de stroom blijft in beweging, zelfs bij zeer hoge 
dichtheden!

Nadere analyse van de afwikkeling bij extreem hoge 
dichtheden (meer dan 5 voetgangers per vierkante 
meter) leidde tot de ontdekking van een nieuwe 
toestand die we eerder als turbulentie hebben aan-
geduid. In deze toestand is er geen enkele sprake 
van bewegings- of keuzevrijheid: de mensen in de 
massa staan tegen elkaar aangedrukt en oefenen 
een enorme druk op elkaar uit (soms meer dan 800 
Newton). Deze oncontroleerbare krachten leiden 
niet alleen tot een ongerichte beweging van de 
massa, maar ook tot verdrukking van de individuen 
in de massa. Deze situatie, die we ook tijdens 
de Loveparade hebben gezien, is levensgevaarlijk. 

Fig. 2 Relatie tussen snelheid en dichtheid en b) tussen 

intensiteit en dichtheid
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Dergelijke situaties moeten voorkomen worden, 
door slim ontwerp van de loopinfrastructuur en 
door het slim beheersen van de loopstromen. 

Wonderbaarlijke zelforganisatie
Dit betekent overigens niet dat we altijd maar 
moeten ingrijpen om de loopstromen veilig en 
comfortabel te houden. Voetgangers blijken zich 
namelijk in veel gevallen uitstekend zelf te kun-
nen organiseren in efficiënte looppatronen. Kijken 
we bijvoorbeeld naar een tweerichtingenstroom, 
dan zien we dat binnen een dergelijke stroom als 
vanzelf loopstroken ontstaan. In deze loopstroken 
lopen mensen die dezelfde kant op moeten keurig 

achter en naast elkaar. Experimenteel onderzoek 
uitgevoerd door de TU Delft [5], geeft inzicht in de 
kwantitatieve aspecten van deze vorm van zelforga-
nisatie. Fig. 4a toont een beeld van het uitgevoerde 
experiment; in Fig. 4c en fig. 4d is de strookvorming 
op twee verschillende tijdstippen gevisualiseerd. 
Hieruit is duidelijk op te maken dat de structuren 
die worden gevormd van moment tot moment 
verschillen. Fig. 4b toont de relatie tussen snelheid 
en dichtheid die voor dit experiment is vastgesteld: 
hier zien we de geringe verschillen tussen situaties 
waarin twee, drie of vier stroken zijn gevormd. 
Uit deze (en andere) experimenten blijkt dat de 
precieze kenmerken van de stroken (e.g. breedte, 

Fig. 3 Fundamentele relatie tussen a) dichtheid en snelheid en b) dichtheid en intensiteit voor normale omstandigheden en 

extreme drukte op de Jamarat brug. (Ontleend aan [4])

Fig. 4  a) Beeld van loopexperiment voor een tweerichtingenstrook; b) fundamentele relatie bij 1, 2, 3 of 4 gevormde 

stroken; c) en d) structuren gevormd tijdens twee momenten tijdens het experiment a).

De kracht van massa
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aantal) op voorhand lastig te voorspellen is en dat 
de patronen ook van tijd tot tijd veranderen. Maar 
de loopstroken ontstaan altijd.

Het interessante is dat zelforganisatie ook op-treedt 
in veel complexere situaties, bijvoorbeeld in geval 
van kruisende stromen of zelfs bij stromen die uit 
nog meer richtingen komen. Bij kruisende stromen 
zien we een soort diagonale strepen ontstaan van 
voetgangers die schuin achter elkaar lopen. Bij nog 
complexere situaties zijn de patronen niet zo een-
voudig of eenduidig te typeren, maar we zien wel 
dat homogene groepen voetgangers zich als van-
zelf scheiden van de overige voetgangers en dat de 
stroom uiteindelijk erg ‘efficiënt’ is (d.w.z. beperkte 
verliezen van capaciteit). Opvallend daarbij is dat 
hoe homogener de samenstelling is, hoe efficiënter 
het zelforganisatie verloopt: grote heterogeniteit 
leidt ertoe dat zelforganisatie minder snel optreedt 
(het zogenaamde freezing by heating effect). 

Falende zelforganisatie
De noodzaak tot het beheersen van de menigte 
(crowd management) vloeit voort uit het feit dat de 
zelforganisatie bij grote drukte faalt. Met andere 
woorden: hoe drukker het wordt, hoe minder effici-
ent de loopstroom zich uiteindelijk afwikkelt. 

Er zijn diverse voorbeelden van deze inefficiënte 
zelforganisatie, maar de bekendste is wel het zoge-
naamde faster-is-slower effect. Dit effect beschrijft 
dat hoe sneller (haastiger) een groep mensen een 
ruimte via een (nauwe) deur wil verlaten, hoe lang-
zamer de evacuatie verloopt. Doordat de druk die 
de voetgangers op elkaar uitoefenen groter wordt 
wanneer de mate van haast toeneemt, is de kans op 
boog- en blokkade- vorming voor de deur groter. 
Het optreden van dergelijke (tijdelijke) stagnaties 
leidt tot een aanzienlijke afname van de (deur-)
capaciteit en een toename van de evacuatieduur.

Maar ook de eerder genoemde efficiënte zelforga-
nisatie hapert bij toenemende drukte: de eerder 
genoemde loopstroken ontstaan dan niet meer of 
vallen uit elkaar; de afwikkeling stagneert volledig 

en de doorstroming loopt terug tot nagenoeg nul, 
met als gevolg dat de drukte alleen nog maar verder 
toeneemt.

Het beschrijven en voorspellen van deze fenomenen 
blijkt geen sinecure. Dat heeft enerzijds te maken met 
de stochastische natuur van de verschijnselen: onder 
vergelijkbare condities ontstaat soms geen, maar 
soms ook wel opstoppingen. Anderzijds heeft het 
ook te maken met het feit dat we hier niet te maken 
hebben met een fysisch systeem, maar met een 
systeem dat deels door natuurkundige wetten, maar 
ook deels door menselijke gedrag wordt gedreven. 

Terwijl het in detail beschrijven van de processen 
bijzonder lastig blijkt, blijken er op netwerkniveau 
(bijvoorbeeld een heel station) duidelijke relaties 
te bestaan tussen drukte (accumulatie, d.w.z. aantal 
voetgangers in het netwerk) en productie (aan-
tal voetgangers die per tijdseenheid het netwerk 
uitlopen). Deze relatie wordt het macroscopisch 
fundamenteel diagram genoemd (zie Fig. 5). Deze 
relatie laat duidelijk zien dat zolang het rustig is, 
de productie stijgt met toenemende drukte. In 

Fig. 5 Voorbeeld macroscopisch fundamenteel diagram

voor een klein treinstation is Lissabon.
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deze situatie gaat alles nog goed, want ofschoon 
er meer mensen in het netwerk zijn, bereiken ook 
meer mensen (per tijdseenheid) hun bestemming 
en lopen zij het netwerk uit. Bereikt de drukte 
echter een zekere kritische waarde (de kritische 
accumulatie), dan zien we dat de productie juist gaat 
teruglopen bij toenemende drukte. Met andere 
woorden: terwijl het alsmaar drukker wordt, neemt 
de hoeveelheid mensen die per tijdseenheid het 
netwerk kan verlaten af, waardoor de problemen 
alleen maar groter worden.

Gouden regels van crowd management
Juist wanneer zelforganisatie faalt is verstandig 
ingrijpen van groot belang. De vraag is echter 
hoe? Naast tijdig ingrijpen en kordaat handelen, 
is een aantal hoofdlijnen ontwikkeld waarlangs 
een aanpak voor het efficiënt en veilig sturen van 
grote loopstromen mogelijk is. Deze grijpen direct 
aan op de belangrijkste oorzaken van falende 
zelforganisatie en afnemende productie van het 
loopnetwerk. Kort samengevat, gaat het om de 
volgende hoofdlijnen:
 1. Voorkom blokkades:
  scheid stromen om bi-directionele en kruis-
  ende stromen zoveel mogelijk te voorkomen,
  zeker in drukke gebieden.
 2. Doorstroming verbeteren:
  identificeer de belangrijkste knelpunten
  en verhoog effectieve capaciteit (bv. kleine
  infra-aanpassingen, voorkomen ‘faster =
  slower’ effect).
 3. Verdeel de stromen over het netwerk: 
  gebruik onderbenutte delen van het
  netwerk (geleiding).
 4.  Beperk de instroom indien nodig:
  zorg ervoor dat het aantal voetgangers
  beneden het kritische aantal voetgangers
  blijft (bv. via perimeter control, d.w.z.
  toegangscontrole en -beperking).

Deze hoofdlijnen dienen als basis voor effectieve 
oplossingen en zijn onder andere toegepast bij het 
beoordelen van het herontwerp van de Al Mataf 
moskee in Mekka.

Met de in deze bijdrage beschreven inzichten in 
voetgangersstromen en het gedrag van grote 
menigtes en de daaruit afgeleide gouden regels in 
het achterhoofd kunnen grote evenementen, zoals 
de Love Parade, beter worden voorbereid en kan 
verstandiger worden ingegrepen. Dit is natuurlijk 
niet afdoende. Naast de van de hoofdlijnen afge-
leide ontwerprichtlijnen en crowd management 
maatregelen, zijn er ook eisen vanuit het organisa-
torische perspectief: denk aan het belang van een 
goed werkende communicatie, beschikking hebben 
over voldoende hulpdiensten en politie, etc. En 
daarnaast speelt de psychologie van de massa nog 
een uitermate belangrijke rol. 

Dit alles maakt het toepassingsveld crowd manage-
ment een bijzonder veelzijdig en multidisciplinair 
onderzoeksveld, waarbij de wetenschap niet alleen 
voor interessante theoretische, maar ook voor 
belangrijke wetenschappelijke uitdagingen staat. 
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Duurzame energievoorziening - een centrale rol voor waterstof?

Mw.dr. P.E. de Jongh
Debye Instituut voor Nanomaterialen, Universiteit Utrecht

Eén van de grote uitdagingen van onze tijd, ook 
voor wetenschappers, is hoe we op de langere 
termijn in onze groeiende energiebehoefte kunnen 
voorzien. Het is duidelijk dat het huidige energie-
model, dat is gebaseerd op verbranding van fossiele 
brandstoffen, niet eindeloos houdbaar is. Het is 
echter nog een open vraag hoe we precies in de 
toekomst duurzame energie zullen gaan opwekken 
en op welke manier we deze energie zullen trans-
porteren, opslaan en gebruiken. Naar verwachting 
zal waterstof een belangrijke rol spelen, omdat het 
een flexibele energiedrager is, die met behulp van 
vrijwel alle primaire energiebronnen te maken is, en 
naar believen weer omgezet kan worden in brand-
stoffen, chemicaliën of elektriciteit. Het efficiënt 
gebruik van waterstof in de energieketen brengt 
echter verschillende technische en wetenschap-
pelijke uitdagingen met zich mee.

Waterstof - een bijzonder element
Waterstof (H) is het meest voorkomende element 
op aarde. Bij kamertemperatuur and atmosferi-
sche druk vormt het een kleurloos gas (“H2”). Naar 
schatting 75% van de massa in het universum 
bestaat uit waterstof. Het komt echter in zuivere 
vorm op aarde vrijwel niet voor; de concentratie 
in de atmosfeer bedraagt slechts 0.0005%. Dat 
lijkt tegenstrijdig, maar heeft te maken met het 
feit dat waterstof een grote ver-scheidenheid aan 
stabiele verbindingen kan vormen met andere 
elementen. Bijvoorbeeld gebonden aan zuurstof 
(O) komt het overvloedig voor op aarde, namelijk 
in de vorm van water (H2O). Zuiver waterstof wordt 
industrieel geproduceerd, voornamelijk uit aard-
gas. In de industrie wordt het vervolgens gebruikt 
bijvoorbeeld om brandstoffen en chemicaliën te 
maken, en voor de productie van ammonia, een 

belangrijk bestanddeel van kunstmest. Het heeft 
echter ook bijzondere eigenschappen die ervoor 
zorgen dat het naar verwachting een belangrijke 
rol kan gaan spelen in de toekomstige duurzame 
energievoorziening

Waterstof als brandstof
Brandstoffen zijn vaste stoffen, vloeistoffen of gas-
sen, die kunnen reageren met zuurstof uit de lucht 
(verbranden) en daarbij een grote hoeveelheid 
energie vrijgeven. Fossiele brandstoffen (kolen, 
aardgas, aardolie) bevatten naast waterstof ook 
het element koolstof (C), waardoor bij verbranding 
niet alleen een grote hoeveelheid warmte en water 
vrijkomt, maar ook koolstof dioxide (CO2). De vrijge-
komen warmte kan gebruikt worden bijvoorbeeld 
om elektriciteit op te wekken, of om een auto 
aan te drijven. De voorraden fossiele brandstoffen 
zoals olie, gas en kolen raken echter geleidelijk op. 
Bovendien is geen gerede twijfel meer aan het feit 
dat het verbranden van fossiele brandstoffen en de 
daarmee gepaard gaande uitstoot van koolstofdi-
oxide, een sterke invloed hebben op ons klimaat. Dit 
betekent dat, zoals ook vastgelegd in nationale en 
internationale doelstellingen, veel landen werken 
aan de overgang van fossiele energiebronnen naar 
duurzame energiebronnen zoals wind, zonlicht, en 
waterkracht. Welke rol zou waterstof hierin kunnen 
spelen? Waterstof kan een centrale rol spelen in 
de energieketen (zie Figuur 1). Het is niet alleen te 
maken met behulp van fossiele brandstoffen, maar 
ook uit biomassa of met elektriciteit uit kernenergie, 
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wind of zonlicht. Waterstof kan vervolgens direct 
aan de lucht verbrand worden of door reactie in een 
zogenaamde “brandstofcel” die efficiënt de energie 
die vrijkomt omzet in elektriciteit. Bijzonder is dat 
bij de verbranding van waterstof geen CO2 maar 
alleen water geproduceerd wordt. Bovendien is de 
energiedichtheid van waterstof per kilogram zeer 
hoog, ook in vergelijking tot conventionele brand-
stoffen zoals benzine en diesel (Figuur 2. Daarbij 
moet wel aangetekend worden dat, juist omdat 
waterstof zo licht is, per volume-eenheid (liter) de 
energiedichtheid erg beperkt is. 

Het beschikken over een dergelijk schone en flexi-
bele energiedrager is essentieel voor het kunnen 
realiseren van een overgang naar een duurzaam 
energie systeem. Een belangrijke uitdaging van 
energiebronnen zoals wind en zonlicht is dat zij 
voornamelijk elektriciteit genereren, terwijl slechts 
ca. 20% van ons energiegebruik in de vorm van 
elektriciteit is.4 Bovendien is bij fossiel gestookte 
elektriciteitscentrales het vermogen bekend en 
regelbaar, terwijl bij elektriciteit uit zon of wind 
het vermogen sterk wisselt in de tijd en niet te 
voorspellen is. Efficiënte en compacte energie-
opslag is dan ook noodzakelijk om duurzame 

energiebronnen op grote schaal in te zetten. Helaas 
zijn weinig opties beschikbaar.4 Het opslaan van 
elektriciteit door het omhoog pompen van water 
in grote stuwmeren is redelijk efficiënt (70-85% van 
de elektriciteit kan weer herwonnen worden), maar 
de wereldwijde capaciteit is beperkt. Batterijen zijn 
zeer efficiënt (meer dan 99% van de opgeslagen 
elektriciteit kan weer herwonnen worden) maar 
om praktische redenen niet geschikt voor groot-
schalige opslag.5 Waterstof biedt een alternatief. 
Water kan met behulp van elektriciteit “gesplitst” 
worden in waterstof en zuurstof (“elektrolyse”), 
terwijl op een zelfgekozen moment en plaats de 
elektriciteit weer gegenereerd kan worden door 
het waterstof weer met zuurstof uit de lucht te laten 
reageren in een brandstofcel. Hoewel dit proces 
een totale efficiëntie heeft van slechts 30-50% 
staan daar tegenover grote voordelen: gemakkelijke 
opschaalbaarheid zonder hoge extra kosten, geen 
grootschalig gebruik van schaarse of dure materi-
alen én de alternatieve mogelijkheid om waterstof 
om te zetten in andere stoffen zoals methanol of 
kunstmatige benzine. 
Waarom wordt waterstof dan niet allang op grote 
schaal als energiedrager ingezet? Een eerste pro-
bleem is dat dit alleen zinvol zal zijn zodra een groot 
deel van de elektriciteit duurzaam geproduceerd Figuur 1

Illustratie van de centrale rol die waterstof kan innemen 

in de benutting van fossiele en hernieuwbare energie-

bronnen.

Figuur 2

Vergelijking van de energiedichtheid van verschillende 

brandstoffen/energiedragers.
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zal gaan worden. Bijvoorbeeld in Nederland is nog 
slechts 4% van de energieproductie uit duurzame 
bronnen, grotendeels uit biomassa.6 Kleine fluctu-
aties kunnen nog gemakkelijk worden opgevangen 
door het elektriciteitsnet, dan wel door het bijrege-
len van bestaande fossiele elektriciteitscentrales. 
Voor landen zoals Duitsland en Denemarken, die 
tot een relatief grote bijdrage van duurzame ener-
giebronnen hebben besloten, is grootschalige 
energieopslag al meer relevant. Een uitdaging is 
wel het waterstof zelf te hanteren, zoals hieronder 
in meer detail wordt besproken.
 
Een element dat lastig te temmen is
Een interessante mogelijke toepassing waar veel 
onderzoek naar gedaan wordt zijn auto’s “op 
waterstof”. Hierbij wordt het voertuig door een 
elektromotor aangedreven, terwijl de benodigde 
elektriciteit uit waterstof wordt opgewekt door 
een brandstofcel. De transportsector is verant-
woordelijk voor ca. 25% van de koolstofdioxide 
uitstoot in geïndustrialiseerde landen. Het gebruik 
van eletro- in plaats van verbrandingsmotoren zou 

dit kunnen beperken. Een bijkomend voordeel is 
dat een elektromotor veel efficiënter is dan een 
verbrandingsmotor. Elektriciteitsopslag in de auto 
in de vorm van batterijen is een optie, maar heeft 
als nadeel dat batterijen kostbaar zijn, schaarse 
materialen gebruiken, langzaam opladen, en een 
beperkte energiedichtheid hebben (zie Figuur 2 
waardoor de actieradius beperkt wordt. 
Daar staat tegenover dat slechts 5 kg waterstof is 
nodig om even ver te rijden als op een tank met 
40 liter benzine (Figuur 3). Het waterstof neemt 
wel een groot volume in; onder normale tem-
peratuur en atmosferische druk zou in de auto 
een volume van bijna 60.000 liter ingeruimd zou 
moeten worden voor de waterstoftank, praktisch 
niet realistisch. Het is dus essentieel om waterstof 
op een compacte manier te kunnen opslaan en 
vervoeren. Een optie zou het gebruik van vloei-
baar waterstof kunnen zijn, ware het niet dat de 
zeer lage verdampingstemperatuur (-253 ºC) het 
afkoelen kostbaar en energierovend maakt. Een 
andere strategie is om het gas onder hoge druk op 
te slaan. Bij 700 atmosfeer is het volume van het 

Figuur 3

Schematische weergave hoe waterstof (rode bolletjes) kan worden opgenomen door een metaal (waarvan de atomen 

als zwarte bolletjes zijn weergegeven) en ook weer kan worden afgestaan. Daaronder staat geïllustreerd dat wanneer 

waterstof bijvoorbeeld zou worden opgeslagen in magnesium, het gewicht en volume van de brandstoftank niet veel 

zouden afwijken van dat voor een huidige benzine tank.

Duurzame energievoorziening - een centrale rol voor waterstof?
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waterstofgas hanteerbaar, maar begrijpelijkerwijs 
brengt deze hoge druk ook uitdagingen met zich 
mee, bijvoorbeeld om tanks te ontwikkelen die licht 
en niet te duur zijn, maar waarin toch het gas veilig 
kan worden opgeslagen. Het is wel een technisch 
haalbare optie en wordt op dit moment in test-
waterstofautos ook gebruikt, bijvoorbeeld in Japan. 
Een andere mogelijkheid is om het waterstof te 
laten reageren met een metaal zoals magnesium, 
waarbij een metaalhydride gevormd wordt (een 
vaste stof, die weinig volume inneemt), en op het 
moment dat het nodig is door bijvoorbeeld verwar-
men de waterstof weer vrijgemaakt kan worden uit 
het opslagmedium (zie Figuur 3). Dit heeft als groot 
voordeel dat, wanneer het juiste metaal gevonden 
wordt om dit mee te bereiken, in principe ener-
giedichtheden mogelijk zijn die zowel qua volume 
als gewicht goed vergelijkbaar zijn met de huidige 
brandstoftanks in auto’s. Bovendien zijn geen hoge 
drukken of zeer lage temperaturen nodig.2

Waterstof opslag in metaalhydriden
Het is de moeite waard om eens in detail te kijken 
aan welke eisen een dergelijk materiaal om water-
stof in op te slaan zou moeten voldoen. Een eerste 
eis is dat het materiaal zeer licht moet zijn om niet 
teveel extra gewicht in een auto mee te hoeven 
nemen. Daardoor vallen veel gebruikte metalen 
zoals ijzer af. Tevens moet het metaal in staat zijn 
om met waterstof een verbinding (“hydride”) te 
vormen en waterstof weer af te geven bij geschikte 
temperatuur (liefst tussen kamertemperatuur en 
100-150  ºC) en druk (liefst enkele atmosfeer druk). 
Daarnaast is het van belang dat het materiaal snel 
waterstof kan opnemen en ook weer afgeven, en 
dat zeer vele malen achter elkaar zonder verlies van 
efficiëntie. Natuurlijk moet het materiaal ook ruim 
voorhanden, goedkoop en veilig zijn. 
Het is niet eenvoudig om aan deze combinatie van 
eisen te voldoen. Het aardige voor wetenschappers 
is dat een deel van deze eisen direct te vertalen is 
in gewenste fysisch/chemische eigenschappen. Zo 
kan in eerste benadering de temperatuur waarbij 
waterstofgas onder 1 atmosfeer druk afgegeven 
kan worden, direct worden gerelateerd aan fun-

damentele materiaaleigenschappen, zoals de vor-
mingsenthalpie van het metaalhydride en de reactie 
entropieverandering. Daarnaast betekenen de eisen 
met betrekking tot het gewicht (je wilt dat minimaal 
6-7% van het gewicht van het metaalhydride uit 
waterstof bestaat) dat je alleen gebruikt kunt maken 
van de lichtste chemische elementen. Figuur 4 geeft 
een overzicht van een groot aantal metaalhydriden 
die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen 
voor waterstofopslag en in welke mate zij voldoen 
aan de gewichtsen afgiftetemperatuurseisen. Het 
gearceerde gebied geeft een ideale combinatie van 
eigenschappen weer. Het bevat helaas geen enkel 
nu bekend materiaal. Sommige metaalhydriden 
zijn te stabiel, bijv. lithiumhydride (LiH), dat pas bij 
heel hoge temperatuur waterstof afgeeft. Andere 
metaalhydrides zijn weer te instabiel, zoals alumi-
niumhydride (AlH3) dat spontaan kan ontleden bij 
kamertemperatuur). En andere materialen die een 
ideale waterstofafgiftetemperatuur hebben bevat-
ten weer veel te weinig waterstof, zoals ijzertitaan-
hydride (FeTiH2). 
Eén mogelijkheid is ons neer te leggen bij de 
beperkingen van de beschikbare materialen en te 
accepteren dat waterstofopslag ervoor zal zorgen 
dat auto’s extra gewicht zullen moeten meenemen. 
Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld het 
gebruik van een hoge-temperatuur-brandstofcel 
te overwegen, zodat het waterstof bij hogere tem-
peraturen vrijgemaakt kan worden. Anderzijds zijn 
materiaalkundigen wereldwijd de uitdaging aange-
gaan om te zoeken naar een materiaal systeem dat 
wel precies de gewenste eigenschappen heeft.

De bijzondere eigenschappen van 
nanomaterialen
Welke mogelijkheden zijn er om materialen te vin-
den die wel precies aan de gestelde eisen voldoen? 
Het aantal chemische elementen is beperkt en 
bekend, maar één van de mogelijke strategieën is 
het combineren van een aantal chemische elemen-
ten, waardoor verschillende verbindingen gevormd 
kunnen worden. Dit brengt echter weer een nieuwe 
uitdaging met zich mee: hoe meer verschillende 
materiaal componenten gemengd worden in één 
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nanomateriaal betekent dat je het verdeelt in een 
zeer fijn poeder (“nano” betekent eenheden van 
kleiner dan 100 nanometer, ofwel kleiner dan 
0.0001 millimeter). Een typisch voorbeeld van een 
nanomateriaal is gegeven in Figuur 5 (links), dat een 
elektronenmicroscopie opname is van hele kleine 
magnesium deeltjes (met een afmeting van onge-
veer 3 nanometer).11 Wanneer afmetingen van een 
materiaal tot de nanoschaal worden teruggebracht 
kan dit fundamentele materiaaleigenschappen ver-
anderen.12 Een bekend voorbeeld is goud en zilver, 
die wanneer teruggebracht tot kleine nanodeeltjes 
(bijvoorbeeld in gebrandschilderde kerkglazen) een 
rode of blauwe kleur kunnen hebben in plaats van 
de bekende goud of zilverkleur, en als kleine deel-
tjes ook hun edelmetaal eigenschappen verliezen. 
Voor metaalhydriden is een eerste voordeel van 

systeem, hoe lastiger het wordt om herhaaldelijk 
waterstof vrij te maken uit het materiaal en het weer 
op te laten nemen. Een ander probleem is de snel-
heid waarmee waterstof kan worden afgegeven en 
opgenomen. Het is niet de bedoeling dat met een 
half uur bij de pomp moet wachten totdat de tank 
weer vol is, of nadat het stoplicht op groen springt 
nog een halve minuut moet wachten totdat genoeg 
waterstof gegenereerd is om te rijden. Hoe meer 
elementen het systeem echter bevat, hoe langer het 
over het algemeen duurt om bij het omzetten van 
fasen elk element weer op de juiste plek te krijgen. 

Een veelbelovende ontwikkeling, waar ook in onze 
groep aan de Universiteit Utrecht veel onderzoek 
naar gedaan wordt, is het gebruik van nanomate-
rialen.7-10 Het omzetten van een materiaal in een 

Figuur 4

Overzicht van een groot aantal metaalhydriden die mogelijk in aanmerking zouden komen voor omkeerbare waterstofopslag. 

Op de horizontale as staat weergegeven hoeveel waterstof het hydride bevat (men zou graag ruim meer dan 5 % willen hebben). 

Op de verticale as staat weergegeven bij welke temperatuur waterstof met atmosferische druk in principe afgegeven kan 

worden (deze zou idealiter tussen kamer temperatuur en 100-150 ºC moeten liggen). Het gearceerde gebied geeft een ideale 

combinatie van eigenschappen aan. Geen enkel bekend materiaal valt precies in dit gebied.

Duurzame energievoorziening - een centrale rol voor waterstof?
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kleine deeltjes dat ze zeer snel waterstofgas kunnen
afgeven en weer opnemen. Dit komt omdat de 
afstanden die het waterstof moet afleggen tot het 
binnenste van het deeltje zeer klein zijn en de inter-
actie tussen het gas en de vaste materialen optimaal 
is door het grote blootgestelde oppervlak. Alge-
meen wordt dan ook gevonden dat het verkleinen 
van de deeltjesgrootte de opname en afgifte van 
waterstof veel, vaak ordegrootten, sneller maakt. 
Het is echter wel zo dat kleine deeltjes lastig te 
hanteren zijn. Bijvoorbeeld wanneer ze opgewarm-
dworden, hebben kleine deeltjes te neiging om te 
gaan samenklonteren (“sinteren”) en dus geleide-
lijksteeds groter te groeien. Bovendien zijn ze niet 
alleen erg gevoelig voor reactie met waterstof, 
maar ook met andere mogelijk aanwezige stoffen, 
zoalswater of zuurstof. Een laatste praktische pro-
bleem van nanodeeltjes is dat ze lastig te hanteren 
zijn, ze worden bijvoorbeeld gemakkelijk door een 
gasstroom meegeblazen.

Nanodeeltjes worden ook voor andere toepas-
singen op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in 
batterijen en als katalysator (om in de chemische 

industrie gewenste producten te maken). In deze 
gevallen worden nooit losse nanodeeltjes gebruikt, 
maar zijn ze altijd ingebed in een ander drager-
materiaal, een “spons”, die helpt om ze klein te 
houden onder verschillende omstandigheden, en 
die zorgt dat ze goed te hanteren zijn. Onderzoek 
in de laatste jaren heeft dan ook vele nieuwe 
inzichten gebracht over hoe kleine deeltjes van 
lichte metalen of metaalhydriden efficiënt kunnen 
worden afgezet op een dragermateriaal, waarbij 
meestal voor een koolstof wordt gekozen. Ook de 
magnesiumdeeltjes die worden getoond in Figuur 5 
zijn afgezet op een koolstofdrager (zichtbaar als een 
grijze achtergrond).
Het gebruik van kleine metaalhydride deeltjes op 
een drager materiaal heeft nog een belangrijk voor-
deel. Zoals eerder genoemd voldoet eigenlijk geen 
van de verbindingen van waterstof met slechts 
één metaal, zoals magnesiumhydride, aluminium-
hydride, of lithiumhydride, aan alle voorwaarden. 
Daardoor wordt steeds meer onderzoek gedaan 
naar samengestelde materialen, zoals natriumalu-
miniumhydride13 of lithiumboorhydride.14 Een groot 
probleem daarbij is de moeilijkheid om nadat het 

Figuur 5

Links elektronenmicroscopie opname van zeer kleine magnesium deeltjes (2-5 nm groot, zichtbaar als lichte vlekjes) op een 

koolstofdragermateriaal (zichtbaar als een lichtgrijze achtergrond). 

Rechts een voorbeeld van hoe het gebruik van zeer kleine deeltjes, en daarnaast extra toevoegingen van andere elementen, 

kunnen helpen om in gecompliceerde metaalhydridematerialen toch redelijk snel waterstof te kunnen opnemen (en afgeven, 

hetgeen niet wordt getoond in deze figuur). De omstandigheden in dit geval zijn 320 ºC en 40 atmosfeer waterstofdruk. 
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waterstof is afgegeven, het ook opnieuw snel op 
te kunnen nemen, wat te maken heeft met fase-
scheiding van de verschillende elementen. Wanneer 
echter zeer kleine deeltjes gemaakt worden, en 
speciaal wanneer deze begrensd worden door een 
poreus dragermateriaal zoals koolstof (dat als het 
ware zeer veel kleine gaten, poriën, bevat waarin 
het metaalhydride is opgenomen), wordt het veel 
gemakkelijker om waterstof weer op te nemen. Dit 
is geïllustreerd in Figuur 5 (rechts) die laat zien dat 
wanneer een grof poeder van lithiumboorhydride is 
gebruikt, waterstof na afgifte vrijwel niet of nauwe-
lijks weer opgenomen wordt. Voor een fijn verdeeld 
poeder in een kooldrager-materiaal is de opname al 
een stuk sneller en deze wordt nog verder versneld 
door een kleine hoeveelheid van een extra element 
(in dit geval nikkel) toe te voegen aan het materiaal.15 

Hierbij moet wel vermeld worden dat het toevoegen 
van een koolstofdragermateriaal de energiedicht-
heid van het waterstofopslagsysteem verkleint.

Vanuit wetenschappelijk standpunt wellicht nog 
veel spannender is het onderzoek naar veran-
deringen in fundamentele eigenschappen van 
metaalhydriden als je hun afmetingen terugbrengt 
tot de nanometerschaal en ze “opsluit” in een kool-
stofdrager. Zo kan theoretisch berekend worden 
dat de ontledingstemperaturen zoals weergegeven 
in Figuur 4 verlaagd of verhoogd zouden kunnen 
worden door zeer kleine deeltjes te gebruiken. 
Bijvoorbeeld in het geval van magnesiumhydride is 
berekend dat voor deeltjes van 0.9 nm, de tempera-
tuur waarop 1  atmosfeer waterstof afgegeven kan 
worden daalt van 300 ºC naar 120 ºC.16 In praktijk 
zullen zulke kleine deeltjes echter weinig prak-
tisch zijn en ook andere factoren een rol kunnen 
spelen bij de waterstofafgifte temperatuur. Ook bij 
materialen die uit meerdere componenten bestaan, 
zoals natriumaluminiumhydride (NaAlH4) blijkt de 
manier waarop het materiaal waterstof afgeeft fun-
damenteel te veranderen als men naar zeer kleine 
deeltjes gaat.17,18 Ook andere fysisch-chemische 
eigenschappen van de materialen veranderen, 
zoals de ionengeleiding.19,20 Het onderzoek naar dit 
soort effecten is voorlopig vooral van fundamenteel 

wetenschappelijk belang, maar zal op lange termijn 
wellicht ook tot nieuwe andere toepassingen van 
nanometaalhydriden kunnen leiden. 

De toekomst?
De geschiedenis heeft uitgewezen dat een omscha-
keling van energiegebruik en bronnen een proces 
is dat verloopt over tientallen jaren, waarbij boven-
dien niet alleen technische mogelijkheden, maar 
ook politieke keuzen en maatschappelijke ontwik-
kelingen sturend kunnen zijn.21 Het is duidelijk 
dat waterstof een centrale rol kan gaan spelen 
in een toekomstige duurzame energievoorziening. 
Welke rol dat precies zal zijn en hoe groot de rol 
zal zijn van waterstof opslag in metaalhydriden, is 
onmogelijk te voorspellen. Hoogstwaarschijnlijk zal 
qua energieopslag niet kunnen worden volstaan 
met één enkele oplossing, maar zal afhankelijk 
van de eisen en randvoorwaarden die specifieke 
toepassingen met zich meebrengen (bijvoorbeeld 
een zeer groot belang van prijs, of van conversie-
efficiëntie, of van materiaalgebruik), een palet aan 
conversie- en energieopslagmogelijkheden naast 
elkaar bestaan. 
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Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie
Dendritic cells direct the immune response to allergens

Prof.dr. B.N. Lambrecht
Departement Moleculaire Biomedische Research, VIB, en Afdeling Longziekten, Universiteit Ziekenhuis Gent, België 

Allergy is defined as the tendency of individuals to 
mount an IgE immunoglobulin response to com-
mon environmental antigens, such as those found 
in house dust mites (HDM), plant and tree pollen, 
animal dander, fungi and certain foods. People who 
have an IgE response against these antigens are said 
to be atopic or allergic. In most, but not all, atopic 
people the exposure to the relevant allergen can 
cause symptoms in various organs. Atopic asthma 
has symptoms of wheezing, shortness of breath and 
chest tightness. Atopic rhinitis (commonly called 
hay fever) is characterized by itching, sneezing, 
nasal blockade and discharge. In atopic dermatitis 
(commonly called eczema) there is redness and 
itching of the skin. In very severe cases, exposure to 
allergens can also lead to life threatening symptoms 
of shock (anaphylactic shock), and this is notorious 
in the case of anaphylaxis after eating certain foods 
such as peanuts or shellfish.

The epidemiology of allergy
The incidence of allergy has steadily risen over the 
last 60 years, most likely caused by changes in our 
living conditions and lifestyle. In some countries, 
like the UK, USA and Australia there is an alarming 
30% incidence of allergic sensitization in children 
less than 14 years old. The incidence of other 
immune mediated diseases (like type I diabetes 
and Crohn’s disease) has also steadily risen. At the 
same time, the incidence of infectious diseases like 
tuberculosis, hepatitis A, measles, and severe strep-
tococcal diseaes has dramatically reduced 1. As the 
change in incidence has occurred so rapidly since 
the Second World War, it has been assumed that an 
environmental factor is driving the increase in aller-
gic disease, and many epidemiological studies have 
tried to find links between allergy and environment. 

One factor that has changed enormously is housing 
conditions, with increased insulation and reduced 
ventilation leading to a higher load of indoor aller-
gens like house dust mite allergens. Air pollution 
has also been linked through epidemiological stud-
ies to increased allergy, and in experimental models, 
diesel particles can promote the development of IgE 
responses to inhaled allergens 2. Highly related to 
this, cigarette smoking in mothers is still one of the 
best identified risk factors for children to become 
sensitized to inhaled allergens, and again, experi-
mentally, cigarette smoking promotes development 
of sensitization to house dust mite allergens in mice 
3. On a global scale, cigarette consumption is still ris-
ing and could cause a further increase in the allergy 
epidemic. Climate changes have also been linked to 
increase in allergy, as a warmer climate allows for 
more efficient and longer pollination of plants, a 
common cause of hay fever. Large studies across the 
world have looked at the incidence of allergy and 
allergic diseases related to socioeconomic status. It 
is clear from these studies that allergy is more com-
mon in affluent societies 4. The Western lifestyle is 
associated with more obesity, and obesity is a clear 
risk factor for severe asthma. Western lifestyle is also 
associated with a move from the rural environment 
to the cities. Landmark studies by von Mutius et al. 
have demonstrated that growing up on a farm, and 
being exposed in early life to farm animals, together 
with drinking raw farm milk, is a strong protec-
tive factor against development of allergy and 
allergic diseases 5. In the farming environment, but 
also in city households, the level of environmental 
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endotoxin (derived from gram negative bacteria) is 
inversely correlated to the risk of developing allergy, 
illustrating that high dose endotoxin exposure pro-
tects from allergy development  6. The same effect 
is seen when mice are exposed to allergens : a high 
dose of endotoxin protects from allergy, whereas 
a low dose promotes allergy7. Some infections are 
associated with protection from developing allergy 
(like tuberculosis infection), whereas others pro-
mote the risk of becoming allergic (like infection at 
an early age with the respiratory virus RSV). Birth 
cohort studies in children have shown that growing 
up together with other siblings or going to a day 
care center in the first 6 months of life, is associated 
with protection against atopic wheezing at the 
age of 14 years  8. The early attendance to daycare 
might be the explanation why allergy and asthma 
were more prevalent in Western compared with 
Eastern Germany when the Berlin wall came down. 
In Eastern Germany, children were sent to massive 
scale day care centers shortly after birth, where 
they might have been exposed to more early infec-
tions, possibly offering protection from later allergy 
development. Together these and other studies 
(not cited) have put forward the idea that reduced 
infectious pressure from the environment is in some 
way associated with an increased risk of becoming 
sensitized to aeroallergens.

The genetics of allergy
Great progress has been made in the insight how 
genetics control development of allergy and aller-
gic diseases like asthma and atopic dermatitis  9. 
This has been made possible through advances in 
genetic techniques and molecular biology, allow-
ing the interrogation of the entire genome for 
associations with disease traits like atopy, bronchial 
hyperreactivity and asthma. Strikingly, some of the 
associated genetic polymorphisms (a common vari-
ant of a gene coding or non coding sequence that 
affects the expression or the function of a protein, 
differing often only by one base pair) have been 
found in genes that control the functioning of the 
immune system (like cytokines or cytokine recep-
tors, IgE receptor), whereas others are involved in 

the recognition of foreign antigens (like Toll like 
receptors, sCD14) and yet others have to do with the 
way that the barriers of our body (like the skin and 
epithelium) maintain integrity. The skin and mucous 
membranes are still one of the most important (and 
often neglected) ways of defense against invading 
pathogens. The keratinocytes of the skin produce 
an impermeable layer that does not allow the 
easy access of allergens through the skin. Certain 
polymorphisms in the gene coding for filaggrin (the 
cement that keeps the cells together) are associated 
with development of allergy to common environ-
mental allergens, e.g. to cat allergen 10. Other genes 
like Ormdl3 control the levels of sphingolipids and 
regulate the ER stress response. Again these studies 
point towards an important role of the environment 
and infectious pressure in determining whether 
a particular individual will develop allergy when 
exposed to allergens in a particular phase of life, 
in a particular environmental context (e.g. Ormdl3 
is associated with asthma mainly in the context of 
passive smoking if the child’s mother is smoking). 
Therefore, allergy is said to result from a gene by 
environment by time interaction.

The Immunology of allergy : crucial role 
for dendritic cells and Th2 cells
Over the past 30-years the Th1-Th2 paradigm has 
dominated the asthma research field. The immune 
response to inhaled allergens (like house dust mites 
(HDM), cockroach, pollen grains or fungal spores) 
is characterized by an aberrant Th2 lymphocyte 
response that has the potential to cause the fea-
tures of asthma. Th2-type cytokines cause airway 
eosinophilia (IL-5), goblet cell metaplasia (IL-4 and 
IL-13) and bronchial hyper-reactivity (IL-4 and IL-13), 
all salient features of asthma 11. Over the last years, 
our group has extensively studied the role of den-
dritic cells (DCs) in controlling the development of 
allergy. The role of DCs in allergy has mainly been 
studied in models of asthma and allergic rhinitis  12. 
When allergic individuals encounter certain aller-
gens, they develop a Th2-dominated inflammatory 
immune response against the allergen, whereas 
healthy individuals mount a balanced Th1 and Treg 
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response 13,14. In allergic asthma, persistent inhala-
tion of allergens leads to chronic eosinophil-rich 
inflammation, goblet cell metaplasia and bronchial 
hyper-reactivity and eventually to airway obstruc-
tion. Through production of the cytokines IL-4, IL-5 
and IL-13, Th2 lymphocytes can control the many 
features of allergic disease, such as IgE synthesis, 
eosinophil expansion and activation, mucus over-
production and hyper-reactivity of smooth muscle 
cells typically seen in asthma 11,15. 

Before any form of adaptive immunity is induced 
to inhaled allergens, the allergen must get through 
the natural barriers of the body (skin, mucus mem-
branes) and reach the cells of the immune sys-
tem that are recirculating in the central lymphoid 
organs. DCs are one of the first immune cells that 
will come into contact with allergens at mucosal 
surfaces 16,17. In the lungs, intestine and skin, DCs 
sit at the basolateral side of epithelial cells and 
can sample luminal antigens directly by extending 
dendrites across the epithelial barrier 18-21. 

After antigen uptake, the main function of DCs is to 
migrate to the draining lymph nodes and present 
the processed antigen to T cells, leading to clonal 
expansion of antigen-specific T cells. Since allergy 
is dominated by a Th2 lymphocyte response, it 
is not surprising that DCs have a central role in 
inducing an allergic response, and compelling evi-
dence now proves this proposition. Antigen-loaded 
GM-CSF-cultured BMDCs or splenic DCs adminis-
tered directly in the lung can sensitize mice, leading 

to a Th2-skewed inflammation upon 
antigen challenge 22,23. This adoptive 
transfer model also has some induc-
tion of Th17 cells, mimicking the 
mixed Th2/Th17 profile of human 
asthmatics  23. When DCs are repeat-
edly injected into the lungs, there 
is even induction of irreversible air-
way remodeling, characterized by 
deposition of extracellular matrix 
components under the basement 
membrane 24. Similarly, DCs origi-
nating from the lungs of allergen-
exposed mice are also sufficient to 
induce sensitization when trans-
ferred to naïve recipients 25-27.
In addition to these studies dem-
onstrating that DCs are sufficiently 
capable of inducing Th2 immunity 
in the lung, recent studies have 
also demonstrated that lung DCs 
are necessary for induction of Th2 
immunity to allergens. Depletion 
of lung DCs in CD11c-DTR trans-

genic mice during the first exposure of mice to 
inhaled allergen house dust mite (HDM) abolished 
Th2 cytokine production and cardinal features of 
asthma 27. Also in models of sensitization to the 
enzymatic model allergen papain and to helminth 
allergens, DCs seems to be required for optimal Th2 
immunity 28,29. Whether innate ILC2 and DCs have 
functional interactions in asthma remains to be 
investigated, although such interactions failed to be 
found in the skin during the steady-state. 
Dendritic cells are not only necessary and sufficient 

 Figure 1. The immunology of asthma

See text for explanation
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for inducing Th2 immunity in naïve animals, they 
also play a crucial role during the challenge phase 
of the response, and control many aspects of aller-
gic inflammation by producing chemokines that 
attract other inflammatory cells 30. Also allergen-
specific IgE and IgG1, through stimulation of FcεRI 
and FcεRIII respectively, have a strongly enhancing 
function as they target inhaled allergens to DCs in 
already primed mice, thus boosting Th2 immunity 
further 31,32. 

Direct activation of DCs in response to 
allergen and microbial exposure
In the steady state, DCs are immature and in order 
to initiate an immune response, DCs need to be acti-
vated to become mature and migrate to the LN. DCs 
are equipped with a large variety of PPR for sens-
ing the local environment, including TLRs, C-type 
lectin receptors, NOD-like receptors, and RIG-I-like 
receptors 33,34. These PPRs have evolved to detect 
a variety of molecular patterns on microbes, called 
PAMPS, or molecules released by necrotic cells, 
called DAMPS. DCs also express various cytokine 
receptors that can induce activation upon autocrine 
or paracrine secretion. Evidence is emerging that 
most allergens are capable of activating different 
classes of PRRs, but the outcome on Th immunity 
might differ per allergen 33,34. For example, glycan 
structures in the peanut glycoallergen ara h 1 can 
mediate DC activation and Th2 inducting through 
DC-SIGN, whereas others have shown that trig-
gering of DC-SIGN by the HDM allergen Der p 1 
promotes Th1 immunity 35,36. The mannose recep-
tor on DCs mediates internalization of a variety 
of allergens through there carbohydrate moieties, 
leading to Th2 polarization 37. Triggering of the 
C-type lectin receptor dectin-2 on DCs by HDM 
induces the production of cysteinyl-leukotrienes 
(CysLT). Subsequently, CysLTs affect the function of 
DCs in an autocrine manner via positive effects on 
CysLT(1)R receptor and negative effects via CysLT(2)R. 
Mice deficient in CysLT(2)R or adoptive transfer 
of DCs lacking CysLT(2)R developed markedly 
enhanced Th2 immunity to HDM. One of the main 
HDM allergens, Der p 2, is a functional homolog of 

a MD-2, the lipopolysaccharide (LPS)-binding com-
ponent of the Toll-like receptor (TLR) 4 signaling 
complex and in this way amplifies TLR4 signaling 
and DC activation 38.
How exactly activated DC prime for Th2 immune 
responses after migrating to the draining nodes is 
less clear, as the cytokine driving Th2 differentia-
tion like IL-4 is not produced by DCs, in contrast to 
IL-12, TGF-β, IL-23 and IL-6 that are involved in Th1 
and Th17 differentiation. It could be that induction 
of Th2 immunity is the default pathway when DCs 
fail to produce Th1 or Th17 polarizing cytokines. 
Alternatively, ligands acting via Notch receptors on 
Th cells might provide a direct polarizing signal for 
Th2 immune induction 39,40. 
Although DCs express PPRs and are strategically 
localized to sense the environment directly, recent 
studies have now shown that the epithelium is 
equally important in activating DCs in response to 
allergens 41.This is most certainly the case when one 
considers the environmental adjuvants like diesel 
particles, fine dust particles and toxic gases like 
NO2 that can all promote Th2/TH17 sensitization by 
DCs. By expressing a variety of TLRs, C-type lectin 
and protease activated PARs, epithelial cells are not 
merely a physical barrier to the outside world 42. We 
and others have recently shown that TLR4 trigger-
ing on epithelial cells is essential for DC activation. 
In radiation-chimera mice lacking TLR4 on either 
radiosensitive hematopoietic or radio resistant epi-
thelial cells, DC activation and migration relied on 
signals given by the radio resistant cells upon HDM 
administration. Conversely, HDM-driven allergic 
asthma could not be induced when the epithelial 
cell lacked TLR4 18,40. The effects of TLR4 triggering 
appear to be dose dependent, as exposure to high 
dose endotoxin can also suppress the development 
of allergy to HDM 43. Although it is beyond the 
scope of this article to discuss in detail how exactly 
epithelial cells activate lung DCs, we want to point 
out that cytokines like TSLP, IL-1a, IL-33, IL-25 and 
GM-CSF that are made in a TLR4-dependent man-
ner by airway epithelial cells, are crucial in causing 
DC activation and allergic Th2 sensitization. The 
relative importance of either of these cytokines 
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depends on the type of allergen or the type of 
respiratory adjuvant 44,45. 
How exactly the innate pro-Th2 cytokines are made 
is a matter of intense study. In addition to producing 
cytokines, ECs may also activate DCs by producing 
DAMPS in response to allergens. For example, EC 
can induce DC activation by uric acid (UA) produc-
tion, which is released in response to inhaled HDM 
in both mice and humans, and is involved in boost-
ing cytokine production 46. 

How can microbes suppress the 
development of allergy ?
From the above discussion it is immediately clear 
that allergic sensitization occurs because of a com-
plex interaction between allergens, environmental 
factors (air pollution, cigarette smoke, viral infec-
tion, protective bacterial infection) in the particular 
genetic context of a host at a particular moment 
in life. 
How can the effects of environment and genet-
ics be explained ? We believe all comes down to 
understanding that allergic sensitization is induced 
by DCs that get instructive signals from barrier 

epithelial cells to induce a particular type of immune 
response. Both DCs and epithelial cells react to 
microbial stimuli and to allergens. When there is 
a great deal of infectious pressure, the epithelial 
barrier cells become quiescent as they get used to 
chronic stimulation of innate immune receptors, 
and turn on important down regulatory pathways, 
making the pattern recognition receptors less sensi-
tive. Alternatively, chronic infections (bacterial or 
even helminth infections) cause an increase in anti-
inflammatory T cells (Tregs) and B cells (Bregs) that 
have the potential to suppress allergy development 
and allergic disease manifestations.

Implications for prevention and therapy
Given the allergy epidemic, there is an urgent need 
to find novel preventive treatments that alter the 
natural history of this disease and can prevent 
allergic diseases to develop in high risk children (e.g. 
those born out of allergic parents, or those present-
ing with early sensitization to food allergens in the 
first year of life). Studies using early introduction 
of peanut allergens have shown the feasibility of a 
primary prevention strategy. Also a lot of hope has 

Figure 2 Understanding allergic sensitization

Allergic sensitization can be induced when allergens reach DCs through their potential to cleave the barrier function of the 

epithelium made up of tight junction proteins claudin and occluding. In addition, epithelial activation is a very important effect. 

Epithelial cytokines can then activate the DCs so that they present allergens to T cells. Different epidemiological risk factors affect 

the various phases of the process differently. Some increase permeability, some activate DCs, and some activate epithelial cells. 

Most of the times, they do all three.
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been put on the use of probiotics that might restore 
the balance of dysregulated immunity in young 
children. If we could find the preventive factor in 
raw farm milk or in breast milk, we also might come 
up with a good new preventive strategy. Given the 
close interaction between airway epithelial cells 
and DCs, we should aim for therapies that act on 
the local structural cells, so that we can redirect the 
communication between these cells, e.g. by induc-
ing more counter regulatory signaling pathways 
through chronic low grade LPS administration. It 
has been shown that living in a too clean environ-
ment leads to an increase rather than a decrease in 
allergy development, and finding this “dirt” could 
deliver a new preventive factor.
Maybe the most promising aspect of novel allergy 
therapies would be the potential of restoring the 
dysbalanced immunity by restoring the deficiency 
in Tregs. Inhaled corticosteroids already increase 
Tregs in asthmatics, and VitD analogues could 
maybe further enhance this effect 47. Treg expan-
sion could be achieved by using microbial vaccines 
or products derived from individual microbes such 
as TLR9 agonists, inactivated Mycobacterium bovis 
or vaccae, Helicobacter pylori, or helminth derived 
products 48-50. Finally active allergen immunother-
apy has the ultimate goal of restoring dysregulated 
immunity in asthma and leads to expansion of 
Tregs 51. 
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Introduction
Water is a key molecule in the cosmos, from distant 
galaxies and star-forming regions in the Milky Way 
to the Solar System and our own blue planet. 
The Herschel Space Observatory, launched in 
2009 by the European Space Agency, provides 
astronomers with a unique opportunity to observe 
water throughout the Universe unhampered by 
the Earth’s moist atmosphere. Initial results show 
that water emission elucidates key episodes in the 
process of stellar birth. 

Interstellar space
The space between the stars forms a gigantic physi-
cal-chemical laboratory with conditions that cannot 
be readily simulated in an experiment on Earth. It 
is filled with a very dilute gas, of which the denser 
concentrations are called 'interstellar clouds'. 

These clouds are present throughout our galaxy 
and can sometimes be seen as dark regions on opti-
cal images of the sky (Figure 1). They appear dark 
against a light background because of the presence 
of small solid particles which absorb and scatter the 
visible radiation (Figure 1). New generations of stars 
like our Sun and planets like Jupiter or Earth are 
born inside these dense clouds [1]. 

With typical densities of only 104 particles per 
cm3 and temperatures down to 10 K, traditional 

� Figure 1

Hubble Space Telescope optical image of the Carina nebula. 

The dark regions are dusty clouds which contain a wealth of 

molecules and in which new stars are born.

(Credit: NASA/ESA)

� Figure 2

HIFI spectrum of the Orion nebula around 1 THz (300 μm) 

showing lines of water and complex organic molecules, 

superimposed on a Spitzer Space Telescope mid-infrared 

image of Orion [2]. This figure illustrates the spectral richness 

of regions of star and planet formation.

(Credit: ESA, HEXOS and the HIFI consortium;

Background image: NASA/JPL-Caltech)
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chemistry would predict that virtually no molecules 
can form under these extremely low temperature 
and density conditions. Yet it has become clear 
over the last 40 years that interstellar space has a 
very rich chemistry, with more than 150 different 
molecular species detected (not counting isotopes) 
(Figure 2).
Main questions in the field of astrochemistry 
include: how are these molecules produced? How 
far does this chemical complexity go? Can they 
become part of new planetary systems where they 
may form the building blocks for life?

Water is undoubtedly one of the most important of 
molecules found in space. As a dominant form of 
oxygen, the most abundant element in the universe 
after H and He, it controls the chemistry of many 
other species, whether in gaseous or solid phase. 
It is a unique diagnostic of the warmer gas and the 
energetic processes that take place close to forming 
stars, as will be shown below. Water is also partly 
responsible for keeping the gas at low temperatures 
because the cloud cools whenever line radiation 
escapes. These low temperatures, in turn, allow 
clouds to collapse to form stars. In cold regions, 
water is primarily in solid form, and its presence 
as an ice may help the coagulation process of dust 
grains that ultimately produces planets. Asteroids 
and comets containing ice have likely delivered 
most of the water to our oceans on Earth, where 
water is directly associated with the emergence 
of life. The distribution of water vapor and ice 
during the entire star and planet formation phase 
is therefore a fundamental process relevant to our 
own origins. 

How to observe water?
Most interstellar molecules are observed through 
their pure rotational lines at millimetre wave-
lengths, excited by collisions with H2. Radio tele-
scopes situated at high dry sites on Earth operating 
at wavelengths around 1 millimetre can readily 
detect many species. However, because of its high 
abundance in our own atmosphere, lines from inter-
stellar water generally do not reach the Earth's 

Herschel Space Observatory

Herschel is a 3.5m passively cooled telescope built
and launched by the European Space Agency (ESA).

It contains three instruments built by large inter-
national consortia of institutes, housed in a 
superfluid helium cryostat which provides an 
operational lifetime for astronomical observa-
tions of about 3 yr. From conception to launch, 
the building of Herschel and its instruments 
took about 30 years. Herschel is currently in orbit 
some 1.5 million km from Earth. 

The Heterodyne Instrument for the Far Infrared 
(HIFI) is a very high resolution heterodyne spec-
trometer covering the 490-1250 GHz (600-240 
μm ; 16-42 cm-1) and 1410-1910 GHz (210-157 μm ; 
47-64 cm-1) bands. HIFI observes a single pixel on 
the sky at a time. 

The Photodetector Array Camera and Spectro- 
meter (PACS) consists of a camera and a medium 
resolution imaging spectrometer for wave-
lengths in the range 55-210 µm (180-47 cm-1). The 
spectrometer obtains spectra simultaneously 
over a limited wavelength range at each pixel 
of a 5x5 array. The Spectral and Photometric 
Imaging REceiver (SPIRE) is a camera and a 
low resolution Fourier Transform Spectrometer 
complementing PACS for wavelengths in the 
range 194-672 µm (51-15 cm-1). 

Artist impression of the Herschel Space Observatory 

superimposed on an image of the Rosette nebula taken 

by Herschel. (Credit: ESA)
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surface. Thus, space observatories equipped with 
state-of-the-art instruments are essential to detect 
the bulk of the interstellar water.

On May 14, 2009, the European Space Agency 
successfully launched the long-awaited Herschel 
Space Observatory from French Guyana (see box). 
Herschel is the largest space telescope ever built, 
with a single mirror measuring 3.5m in diameter, 
even exceeding the Hubble Space Telescope mirror 
in size. Its three instruments provide imaging and 
spectroscopic capabilities in the 50-500 μm wave-
length range, one of the last unexplored regions 
of the electromagnetic spectrum. This wavelength 
range is particularly rich in rotational transitions 
of H2O and related hydrides such as OH. Indeed, 
observing water in space was one of the main driv-
ers for the design of Herschel.

A WISH come true
The Heterodyne Instrument for the Far-Infrared 
(HIFI) is one of the three instruments onboard 
Herschel. It was built by an international consortium 
under the leadership of the Netherlands Institute for 
Space Research (SRON) [3], and its very high spectral 
resolution is particularly well suited for studying 
water vapour. As a reward for its investments, the 
HIFI consortium was awarded guaranteed observ-
ing time to carry out a number of key programs. The 
largest of these programs is 'Water In Star-forming 
regions with Herschel' (WISH), which uses 425 hr 
to observe ca. 80 sources throughout the galaxy 
which are currently in the process of forming stars 
[4]. A wide range of stellar masses and luminosities 
are covered, from the lowest to the highest mass 
protostars, and a large range of evolutionary stages, 
from the first stages represented by dense cores 
that have not yet collapsed to form stars to the last 
stages where the cloud surrounding the young star 
has been dissipated.

Various lines of water originating from a range of 
energy levels are targeted to probe both cold and 
warm water. In addition, deep integrations on lines 
from H2

18O and H2
17O are performed. Because their 

lower abundances by factors of ~500 and ~2500, 
respectively, the lines from these isotopologues 
suffer less saturation and are thus easier to analyze 
than those of H2

16O. This plethora of water lines 
provides anything but redundant information: it 
actually helps to overcome one of the natural draw 
backs of astronomical observations, which yield 
only two-dimensional images due to the projection 
on the sky. Since each line arises in a slightly differ-
ent volume in an interstellar cloud, all the informa-
tion put together provides a three-dimensional 
view. Thus, the HIFI data provide a natural tomogra-
phy of these regions.

Figure 3 presents recent HIFI spectra of H2O in three 
low-mass star-forming regions [5]. The quality of 
the data is excellent and the line profiles are fully 
resolved (resolution 0.07 km/s at 1 THz). The pro-
files are surprisingly complex, revealing both broad 
emission and narrow absorption components. The 
narrow absorption lines (few km/s width) originate 
in quiescent cold gas in the outer envelope sur-
rounding the protostar. The broad lines (widths 
up to 50 km/s) arise in fast-moving gas caused by 
shocks associated with the jets and winds from the 
young stars. 

� Figure 3

HIFI spectra of the p-H2O ground-state 111-000 line at 1.1 THz 

(270 μm) toward three low-mass protostars in the NGC 1333 

star-forming region [5].

(Credit: ESA, WISH and the HIFI consortium; 

Background Spitzer image: NASA/JPL-Caltech)
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These characteristics are seen for all lines, arising 
from energy levels up to several hundred K above 
ground, and for all isotopologues. Thus, it can be 
concluded immediately that the bulk of the water 
emission originates from hot shocked gas rather 
than cold quiescent material. A quantitative analysis 
of the data shows that the abundance of water with 
respect to the basic molecule H2 is about 10-6-10-4 in 
the hot gas, but only 10-8-10-9 for the cold gas. Since 
the overall abundance of oxygen with respect to 
hydrogen is about 3.10-4, this means that a fraction 
of the available oxygen is driven into water in hot 
gas, whereas most water is frozen out on grains in 
cold clouds. 

The importance of water as a physical diagnostic 
stems precisely from these gas phase abundance 
variations by an order of magnitude between warm 
and cold regions. Water vapour acts like a `switch' 
that turns on whenever energy is deposited in 

molecular clouds in the processes ac-companying 
stellar birth This fact is beautifully illustrated in 
the first water map of a forming star (Figure 4): The 
water emission 'lights up' close to the protostar 
and in hot spots where the jet interacts with the 
surrounding cloud [6]. 

Water formation routes
How is this water produced and why are its abun-
dance variations so large? Under interstellar condi-
tions water gas is mainly formed through reactions 
between ions and neutral species, starting with 
the O + H3

+
  OH+ + H2 reaction. However, in cold 

and dense clouds H2O is formed more efficiently 
on the small solid particles (0.1 μm-sized silicates 
and carbonaceous material) which act as a sink on 
which gaseous species can freeze out (Figure 5). 
Although the details how O and H combine on a 

solid surface to form H2O are not yet fully under-
stood, there is ample observational evidence that 
the H2O ice abundances in protostellar envelopes 

Water in de ruimte

� Figure 5

Evolution of water from a cold core through a collapsing 

envelope into the planet-forming zones of disks. Water is 

formed primarily on the surfaces of sub-micron-sized grains 

(not drawn to scale) and can evaporate back in the gas in the 

warm regions close to the protostar. Water is also produced 

in the shocks associated with the outflows [1,4]. Most water is 

thought to enter the disk as ice.

� Figure 4

PACS image of the water 179 μm (1.7 THz) line toward L 1157 

(a low mass protostar comparable to our Sun when it was a 

toddler), lighting up the two-sided outflow of gas [6]. The 

scale is indicated in Astronomical Units, with 1 AU = distance 

Sun-Earth = 1.5 1013 cm.
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can be as high as 10-4, locking up most of the avail-
able oxygen. 

Once the protostars turn on, they heat the sur-
rounding material and the grain temperature can 
rise above 100 K. As a result, all H2O ice thermally 
desorbs, just like the ice in a comet evaporates 
when its nucleus is heated as it passes close to the 
Sun. At even higher temperatures, above 230 K, the 
gas-phase reactions of O + H2  OH + H and OH + 
H2  H2O + H become significant. The combination 
of these processes explain why hot gas is literally 
‘steaming’. 

Surprise: ionized water 
An early surprise from Herschel is the detection 
of widespread ionized water, H2O+, in a variety of 
galactic and even extragalactic sources. Although 
this ion was predicted to be detectable in regions 
exposed to energetic radiation, its ubiquitous 
presence was unexpected since H2O+ is readily 
transformed into H3O+ through reactions with H2. 
Its relatively high abundance implies that the radia-
tion driving its formation is even more widespread 
throughout interstellar clouds than thought before. 

Molecular physics and water
To use water as a physical and chemical probe 
of star-forming regions, many basic molecular 
processes need to be understood. Often, these 
astronomical needs drive further molecular physics 
studies, thus leading to a fruitful synergy between 
astronomy and physics. A prime example of this 
interaction are the cross sections for collisions of 
H2O with the main collision partner in clouds, H2, 
which are needed to translate the observed line 
intensities into abundances. Accurate line frequen-
cies are also crucial for identification of new mole-
cules in space. Photo dissociation plays a key role 
in the destruction of water. The absorption of a UV 
photon by gaseous H2O leads directly to dissocia-
tion into OH and H. The interstellar radiation field 
contains photons with energies up to 13.6 eV (the 
Lyman limit of the H atom). Very little is known, 
however, what happens inside a water ice exposed 

to this UV radiation. Our group in Leiden has for 
the first time simulated outcomes of this process 
in the computer [8]. In most cases, H escapes from 
the ice, but about 0.05% of the dissociations result 
in desorption of a H2O molecule, either following 
reformation of H + OH or through a process in which 
the energetic H 'kicks-out' a neighboring H2O mol-
ecule (Figure 6). These results agree well with recent 
experiments [9]. Astronomically, ice photodesorp-
tion turns out to be a key process in explaining the 
presence of a low abundance of molecules in cold 
gas at temperatures where they should all have 
been frozen out onto the dust grains.

The formation of water ice itself from O and H atoms 
was postulated 25 years ago but never tested in the 
laboratory until recently, when a number of groups 
started building ultra-high vacuum surface science 
experiments dedicated to simulating the interstellar 
conditions. Key steps in the ice formation process 
have now been elucidated in this exciting new field 
[10]. 

� Figure 6

Snapshots of trajectories of mechanisms of H2O desorption 

for a crystalline ice model exposed to UV radiation. The blue 

+ yellow O and H atoms denote the water molecule that is 

(randomly) chosen to be photodissociated by UV radiation at 

t=0. Top: kick-out mechanism; Bottom: H + OH recombine and 

desorb [10].
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Tijdens haar lezing liet prof. Van Dishoeck nog de 
volgende twee illustraties zien.

Outlook
Although the bulk of the WISH data still need to be 
analyzed, the observations obtained so far indicate 
that Herschel will indeed be able to follow the water 
trail from the most diffuse gas to dense collapsing 
clouds, and eventually comets and planets in our 
own Solar system (Figure 5). Initial surprises include 
the absence of gaseous water in cold clouds at 
levels even lower than predicted, the dominance 
of shocks in controlling the bright water emission 
from protostars, and the ubiquitous presence of 
some ions. In turn, the Herschel data raise new 
questions on basic processes involving water and 
related species, both in the gas and in the solid 
state. Herschel will surely strengthen the stimulat-
ing interactions between astronomy and physics 
in the coming years. It is fascinating to realize that 
the water molecules that constitute the bulk of our 
bodies and that we drink every day, were produced 
on the dust grains in the cloud from which our Solar 
system formed some 4.5 billion years ago.

Acknowledgments
The author is grateful to the instrument builders
for making her WISH come true and to the entire
WISH team for a fruitful collaboration. She salutes
all the physicists that provided key molecular data
needed to analyze the Herschel spectra. 



Water in de ruimte

103

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 91

Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld

 Prof.dr. P.J. Peters
NKI-AVL, Amsterdam, en Kavli Institute for Bionanoscience, Technische Universiteit Delft

Subcellulair verkeer in de bio-
nanowereld: waar gaat de tuberkel 
bacterie naar toe en hoe?
De subcellulaire nanowereld bestaat uit vele typen 
van macromoleculaire complexen. Dit zijn in feite 
biologische nanomachines. Deze bestaan uit func-
tionele modules die als subcellulaire netwerken zijn 
georganiseerd. Voor een goed functioneel inzicht in 
deze biologische netwerken is het nodig om deze 
nanomachines letterlijk in beeld te krijgen. Dit kan 
met nieuwe beeldvormende technieken. Tijdens 
de voordracht werden elektronenmicroscopische 
methoden getoond, waardoor dit doel binnen 
handbereik is gekomen. Als voorbeeld liet de spre-
ker uit zijn eigen researchlijn het subcellulaire 
verkeer zien van het Mycobacterium tuberculosis.

De volgende paragrafen zijn ontleend aan het werk-
plan dat prof. Peters opstelde voor 2013-2018. Deze 
onderwerpen besprak hij in zijn lezing. Het 
hieronder genoemde onderzoek is in voortgang. 

Visualizing Nanomachines in a Cellular 
Context
The cellular nanocosmos is comprised of numerous 
types of macromolecular complexes, or biological 
nanomachines. These form functional modules that 
are organized into complex subcellular networks. 
Information on the ultra-structure of these nanoma-
chines has mainly been obtained by analyzing 
isolated structures, using imaging techniques such 
as X-Ray crystallography, NMR, or single particle 
electron microscopy (EM). Yet there is a strong need 
to image biological complexes in a native state and 
within a cellular environment, in order to gain a 
better understanding of their functions in normal 
and diseased state. 

The rapid development of imaging methods over 
the last few years has revolutionized our ability 
to directly visualize protein complexes at work in 
organelles of cells that make up tissues and organs. 
My team will continue to develop methods to 
capture the cell in close to native state and image 
whole cells and tissue slices down to 1 nanometer 
resolution. These developments will lead to scien-
tific breakthroughs in the field of tuberculosis and 
cancer. 

For my laboratory to participate fully in this field 
of cryo-EM, it was necessary to streamline EM 
resources in the Netherlands. Therefore I initiated 
with prof. Henny Zandbergen, Delft, the creation 
of the Netherlands Centre for Nanoscopy (NeCEN). 
At present, two top-end Titan Krios cryo-EMs came 
into use at NeCEN in Leiden. These microscopes 
with a total investment of about 18 million Euros 
are only useful when the proper samples have been 
made and pre-screened with equipment and cryo-
TEMs in my own laboratory. A cryo-EM for screening 
could be purchased recently.

In collaboration with Zandbergen we develop a 
phase plate located in the back focal plane of the 
cryo-TEM, in order to improve contrast. A phase 
plate will allow all phase information to be trans-
ferred into amplitude information, which will give 
a big boost to imaging of biological specimens. We 
have done tests showing that we can make aper-
tures with such precision. Since we have a solution 
to the contamination and charging problems we 
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aim to realize a phase plate with such dimensions 
that is very reliable. 

Cryo-electron tomography (ET) bypasses the need 
for conventional fixatives, dehydration and stains, 
so that a close-to-native environment is retained. As 
this technique is approaching macromolecular reso-
lution (1-2nm in 3D), it is becoming possible to cre-
ate maps of individual macromolecular complexes. 
The majority of cells, however, are too thick to be 
imaged in an intact state and therefore methods 
such as cryo-sectioning of unperturbed vitreous 
fully hydrated samples have been introduced for 
cryo-ET. Over the last five years we have been 
working on methodological improvements for visu-
alizing nanomachines in a close- to-physiological, 
cellular context. 

As an alternative to vitreous cryo-sectioning, we 
have recently shown by live cell light microscopy, 
that migrating white blood cells can naturally 
migrate in between a 1000 nm space of a “nano-
chamber”. We will now develop with FEI (company 
building electron microscopes) techniques to vitrify 
the cells in this state. They are sufficiently thin to 
apply a cryo-FIB/SEM procedure (C60) yet to be 
developed to them 200 nm thick, and thus useful 
for cryo-ET studies of macromolecular complexes 
within native mammalian cells without the need for 
cryo-sectioning. This chamber will be developed 
with silicon-based MEMS technology, in collabora-
tion with colleagues at TU Delft. Two main chal-
lenges need to be addressed: 
First is to design a chamber even more transparent 
than the cell, while staying mechanically robust.  
A transfer from the cryoFIB-SEM to the Krios needs 
to be developed. 
Second challenge is to develop high throughput 
methods, to use the chamber efficiently and obtain 
resolution within the nanometer range. The devel-
opment of the device that we propose will allow 
us to study the behavior of intact mammalian cells 
and their response to drug-induced changes at the 
molecular level. The project is high risk but when 
successful it will open up entirely new avenues 

towards nanoscale studies of intact mammalian 
cells. 

A good example for such a study is the type 7 
secretin system of Mycobacterium tuberculosis 
(our main biological research question; see more 
details below). To identify such macromolecular 
complexes in situ, state-of-the-art correlative light/
electron microscopy (CLEM) studies are a solution. 
We aim to identify interesting cellular features by 
imaging GFP-tagged proteins (available for almost 
all gene products of the genome) using live-cell 
microscopy, followed by rapid immobilization and 
cryo-ET. Cryo-ET then provides the extreme resolu-
tion needed to construct the detailed 3D image. 
Currently, the limited resolution (ca. 250 nm) of 
conventional fluorescence microscopy makes it 
impossible to unequivocally localize the fluorescent 
labels to the nano-machines. About 20 GFP’s in one 
complex should be detectable correlatively by cryo-
LM and cryo-ET. 

Recent advances in optical super resolution (SR) 
fluorescence microscopy hold the promise to rem-
edy this limitation. It is now possible to combine 
the strengths of cryo-ET and SR-LM by integrat-
ing information from both techniques in a single 
high-resolution image. To achieve this goal, we will 
modify the FEI dedicated cryo-LM holder capable of 
maintaining the frozen-hydrated EM grid in its vitri-
fied state suitable for use on the super resolution 
LM (FEI TILL Photonics), so that it can work under 
cryogenic conditions. 

Type 7 Secretion System (T7SS) in 
Mycobacterium tuberculosis
In 2007 our team published in Cell that after pro-
longed infection in macrophages and dendritic 
cells, M. tuberculosis translocates from phago-lys-
osomes to the cytosol and kills the host cell a few 
days later, while the BCG vaccine strain failed to 
translocate. We then found that this process was 
dependent on one of the genes of the extended 
RD1 region (ext-RD1). This translocation into the 
cytosol was against the current dogma and totally 
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unexpected. We then looked at BCG with a knock-in 
of the entire ext-RD1, as this region is now known to 
encode the ESX-1 secretion system recently identi-
fied by one of our former group members as a novel 
type VII secretion system (see drawing below). We 
found that these bacteria translocate to the cytosol 
of the host cell 7 days after infection and conclude 
that the ESX-1 system (in a BCG background) is 
sufficient for translocation and that the type 7 
secretion system (T7SS) is the key to virulence 
in tuberculosis. Therefore using cryo-EM we have 
investigated the structure of the mycobacterial 
capsular layer and showed that high levels of the 
ESX-1-secreted proteins were present in the capsule. 
We are now using cryo-EM single particle analysis 
(SPA) and will investigate over the next five years 
recombinant purified proteins of individual gene 
products of the type 7 secretion system. In addition 
we are purifying the entire T7SS of the intact struc-
ture or mutants thereof, using biochemical methods 
for 3D reconstruction. Ultimately we aim to image 
mycobacteria in sections of HPF human cells. The 
SPA, X-ray and NMR data can then be docked into 
the images from vitreous sections to construct a 
macromolecular map of the tubercle bacillus within 
the host cell. The ultimate goal will be to gain an 
understanding of the mechanism (structure/func-
tion) for type VII-mediated translocation.

Plunge freezing will be used to obtain a thin vitri-
fied film containing isolated mycobacteria of which 
the outer cell wall has been removed and this will 
be subjected to cryo-electron microscopy imag-
ing. Purified protein complexes comprised of RD1-
gene products will be obtained from colleagues 
around the world and subjected to single particle 
analysis, as well as tomographic imaging providing 
us with 3D-images as a model for host-pathogen 
interaction. The approaches will be developed 
with Mycobacterium BCG::RD1 in human cells 
(adapted to biosafety level 2) as a model for host-
pathogen interaction providing knowledge for the 
development of new vaccines and drugs against 
tuberculosis. 

Cryo-electron tomography with  
cryo-optical super resolution (SR):  
new tools to see nanomachines in cells 
Cryo-EM currently provides the ultimate resolu-
tion (< 0.5 nm) in single particle analysis (SPA) and  
(<2 nm) in cryo-ET. Locating the subcellular struc-
ture of interest for cryo-ET is often not possible due 
to the large information content and low contrast of 
cryo-EM images. For identification, state-of-the-art 
correlative light electron microscopy (CLEM) studies 
are a solution. In these studies, interesting cel-
lular features are identified by imaging GFP-tagged 

 Figure 1.

Observing the structures of bacterial secretion systems from different Gram negative bacteria leads to a better

understanding of their role in bacterial lifestyle (From left to right: T2SS, T4SS (represented 2x too large in this image), T3SS, and 

the unknown T7SS from mycobacteria.)
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proteins (available for almost all gene products of 
the genome) using live-cell microscopy, followed by 
rapid immobilization and cryo-ET. Put simply, cryo-
ET provides the extreme resolution needed to con-
struct the detailed 3D image, whereas the proteins 
are identified by their genetically encoded fluo-
rescent labels. Currently, the limited resolution (ca. 
250 nm) of conventional fluorescence microscopy 
makes it impossible to unequivocally localize the 
fluorescent labels to the nano-machines. To achieve 
this goal, we will modify the FEI dedicated cryo-LM 
holder capable of maintaining the frozen-hydrated 
EM grid in its vitrified state (recently developed at 
the Max Planck Institute in Martinsried) suitable for 
use on the super resolution LM (FEI TILL Phothonics), 
so that it can work under cryogenic conditions. On 
this setup, we will use PALM principles to obtain 
optical SR cryo-images that identify individual pro-
teins in the nanomachine. The preparation will then 
be transferred to the cryo-EM under cryogenic 
conditions for ET imaging at sub-nanometer resolu-
tion. We will screen the samples with a cryo TEM 
(200kV) to select samples for cryo-ET at NeCEN. 
We will deliver combined image modalities with 
better than 20nm correlation accuracy to identify 

individual macromolecular machines which should 
provide a peek into the molecular makeup of the 
cellular complexes with unprecedented resolution.
Successful completion of this task depends on 
development of several new tools:
-- An existing cryo-LM holder (FEI company) will 
be adapted to fit the SR microscope. This is a chal-
lenging task because the potential thermal drift on 
the stage, caused by liquid nitrogen in the cryo-LM 
holder, has to be kept to the absolute minimum. 
Furthermore, immersion oil cannot be used at these 
temperatures, so we will employ a 100 x, 0.9 NA dry 
objective (Fig. 2). 
-- With help from FEI, we will develop the ‘MAPS’ 
navigation tool that allows correlation of the 
SR-GSD images with the cryo-EM (FEI T20) images 
with better than 50 nm relocation precision. This 
requires updating existing software tools to tight 
standards and the introduction of fiducial markers.
This project will benefit from a parallel project on 
the development of novel cryo-ultramicrotomy. In 
particular, we will work together with Diatome to 
adapt their (room-temperature) oscillating diamond 
knife to obtain cryo-sections with almost no com-
pression in the preparation.
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Fig. 2. Cryo-LM holder for SR

The cold stage is still under design and construction. In the current design, we plan to transfer in a frozen specimen on a 3 mm 

electron microscope grid, image it and return it to a cryo grid box for further imaging in an electron cryo-microscope.
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This project will also benefit from another parallel 
side project with Maastricht Instruments. In short: 
because intact cells are too thick to be imaged by 
EM without sectioning, we will develop an alterna-
tive method called the ‘double grid approach’. In 
this device, the cells spread voluntarily to adopt ca. 
200 nm thickness and can be vitrified with our FEI 
vitrification apparatus (Vitrobot) for ET imaging in 
a close-to-native state. Maastricht Instruments will 
integrate an objective lens inside our Vitrobot to 
observe the migrating cells on a golden EM sup-
port grid and manufacture ‘double film’ EM grids. 
Imaging and screening of these thick preparations 
by cryo-EM critically requires a ≥200 kV EM.
The developments described here will lead to a 
better understanding of the positions and states of
nanomachines in normal- and diseased cells. We 
will base validation studies of the new instrument 
on characterization of the new type VII secretion 
system involved in this translocation. The advances 
from these studies will have great benefits not only 
for cryo-ET, but also for the SR imaging community. 
For example, it has long been known by elec-
tron microscopists that chemical fixation methods 
introduce structural artifacts at a scale of tens of 
nm, whereas SR microscopy is routinely performed 
on formaldehyde-fixed material. This limits the 
interpretation of high-resolution SR images from 
the biological perspective. Cryo-SR LM will image 
proteins in a much more close-to-native prepara-
tion. Importantly, the rate of fluorophore bleaching 
at cryogenic temperatures is significantly reduced, 
which translates into more photons emitting from 
each fluorophore, and therefore, into increased 
resolution. In theory, this effect should far outweigh 
the lower light collecting properties of the dry 
objective. 
To achieve the goals new tools need to be devel-
oped by industry in combination with academic 
partners. The interest of companies to collaborate 
for realizing this aim is evident from their generous 
offers to contribute.
The project will facilitate the development of com-
mercial products that will be in strong demand 
from all cryo CLEM labs (academic and industrial) 

worldwide, namely a cryogenic chamber, a stage 
that allows integration of this chamber on a state-
of-the-art SR microscope, and tools to facilitate 
rapid relocalization of the preparation from the SR 
setup to the EM. 

A nanofluidic chamber for cryo electron 
tomography
Cryo ET of vitreous sections is an emerging tech-
nique that produces high-resolution (2-4 nm) 
structures of macromolecular complexes in frozen-
hydrated state within their native environment. 
High-pressure frozen cells are sectioned into long 
ribbons 50nm thick and viewed using cryo-EM. 
This approach is technically very demanding and 
it is difficult to exclude that macromolecular com-
plexes are disrupted by the freezing and sectioning 
processes. While it has been shown that whole 
bacterial cells can be visualized without sectioning 
mammalian cells are too thick (several microns) 
because the electron scattering prevents imaging 
at high-resolution for organic samples thicker than 
200 nm. As alternative to vitreous cryo-sectioning, 
we have recently shown by live cell light micros-
copy that migrating lymphocytes (DC’s, T-cells) can 
naturally migrate into a 1000 nm thick “nanocham-
ber”. We will now develop with FEI technology a 
method to vitrify the cells in this state. They are 
sufficiently thin to apply a cryo- FIB/SEM procedure 
to make them 200nm thus useful for electron cryo 
tomography studies of macromolecular complexes 
within native mammalian cells without the need for 
cryo-sectioning. 
I will develop this chamber with silicon-based MEMS 
(microelectromechanical systems) techno-logy in 
collaboration with colleagues at TU Delft. 
Two main challenges need to be addressed:
First, a chamber that is even more transparent than 
the cell, while staying mechanically robust needs 
to be designed. Moreover, the chamber should fit 
seamlessly into the existing high-tech equipment: 
transmission EMs, cryo-fluorescent micro-scopes, 
and cell preparation tools. 
Second, high throughput methods to use the cham-
ber efficiently and obtain resolution within the 
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nanometer range must be established. The device 
proposed will allow us to study the behavior of 
intact mammalian cells and their response to drug-
induced changes at the molecular level. The project 
is high risk but when successful it will open up 
entirely new avenues towards nanoscale studies 
of intact mammalian cells. When successful we will 
study human dendritic cells infected with M. mari-
num and study the macromolecular interaction off
T7SS with the phagolysosomal membrane. 

Effects of Linezolid on ribosomes of M. 
tuberculosis: a structure-function study.
Currently it is impossible to observe drug-induced 
changes of macromolecular targets within the 
native cellular environment. Ideally we need to 
develop a technique that allows us to observe 
high-resolution macromolecular structure changes 
within the native cellular environment. One anti-
biotic that seems to be more promising in treat-
ment of multi drug resistance (MDR) tuberculosis 
is linezolid. 
Linezolid is an antibiotic that acts by inhibiting bac-
terial protein synthesis. The available X-ray crystal 
structures of linezolid in complex with 50S ribo-
some of Haloarcula marismortui (an archaeon) sug-
gests that linezolid may inhibit the formation of the 
ribosomal initiation complex. As yet no evidence is 
available on the mechanism of action of Linezolid 
on M. tuberculosis. The aim of this project is to study 
the affect of linezolid on ribosomes isolated from 
mycobacteria in order to investigate the following 
questions: 

•  Does Linezolid prevent the formation of 
functional mycobacterial ribosome initiating 
complexes in vitro?

•  Does Linezolid have the same mechanism of 
action in vivo (within the context of the whole 
bacterial cell?

We will evaluate the quality of the ribosome prepa-
ration by cryo electron microscopy and using the 
same technique we will study the effect of Linezolid 
on formation of mycobacterial 70S ribosomes and 

determine the optimal concentration for inhibiting 
complex formation. Then we will determine the 
effect of Linezolid on in vitro purified mycobacterial 
ribosomes, and study the effect of the drug on  
M. tuberculosis cells in order to determine the mini-
mal inhibitory concentration of antibiotic that has 
an bactericidal effect on our strains. For this we will 
use fluorescent microscopy to observe bacterial cell 
death with Live/DEAD BAC/Light assay. Finally we 
will prepare M. tuberculosis treated with Linezolid 
for Cryo Electron Tomography of Vitreous Sections 
using High Pressure Freezing (HPF) and vitreous 
cryosectioning techniques in order to determine 
the mechanism of action of Linezolid on ribosomes 
inside whole bacterial cells. This project is intended 
as a prototype of structural characterization of 
mycobacterial ribosome. It will provide the group 
with scripts and protocols for SP-cryo EM tailored to 
tackle specific issues that ribosome reconstruction 
may arise. 

New technology improvement
specifically for the Titan Krios cryo-EM:
a phase plate
If a specimen is only changing the phase of the 
electron wave (specimen is a phase object) one 
does not see anything if the electron microscope 
is at zero focus and if there are no aberrations. The 
fact that we have been able to get information 
from biological specimens was in part because 
of the poor optical performance of the TEMs and 
in part by using a relatively large defocus. This, 
however, causes the loss of a significant part of the 
information. The present electron microscopes can 
be equipped with an aberration corrector and with 
such a microscopes one sees hardly anything at zero 
focus for a phase object. Going to off-focus intro-
duces also loss of information. Thus an obvious goal 
is to have a phase plate, like the Zernike phase plate 
in light microscopy. This phase plate should give a 
phase shift of π/2 to the central beam compared to 
all the diffracted beams and it should not block the 
relevant electrons. For biology one typically wants 
to pass apart from the phase shifted central beam 
- all information beyond 0.01 Å up to 1 Å through 

Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 91



109

Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 91

the phase plate. This phase plate has to be located 
in the back focal plane of the TEM. A phase plate 
will allow all phase information to be transferred 
into amplitude information, which will give a big 
boost to imaging of biological specimens. Several 
groups have experimented with phase plates. Two 
types of phase plates can be distinguished: a) a thin 
sheet of for instance carbon is placed such that all 
diffracted beams have a phase shift of π/2 and b) 
the central beam is led through a small tube that 
gives a phase shift to the central beam. The second 
approach is the right one; although successful use 
of such phase plates is reported since more than 
five years, no commercial product is yet available, 
showing the difficulty to make it reliably. The main 
problems are the small required size (with ca. 50 nm 
precision), contamination and charging. In collabo-
ration with Henny Zandbergen and his team at the 
Kavli Nanoscience Institute, TU Delft we have done 
tests showing that we can make apertures with such 
precision. Since we have a solution to the contami-
nation and charging problems we aim to realize a 
phase plate with such dimensions that is reliable. 

Op de volgende websites is meer informatie te 
vinden over dit onderzoek:
www.nki.nl/research/peters en www.necen.nl. 

Een interview met prof. Peters verscheen in 
DelftIntegraal, 2011, no. 1, p. 16-19.
Dit is te vinden op internet of te verkrijgen bij  
de redactie van dit Jaarboek.
Hier volgen nog drie illustraties die prof. Peters 
vertoonde tijdens zijn lezing.
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De jacht naar het Higgs deeltje

Prof.dr. S.C.M. Bentvelsen 
Universiteit van Amsterdam en NIKHEF, Amsterdam

Inleiding
Op 4 juli 2012 werd de ontdekking van het Higgs 
deeltje bij de deeltjesversneller op CERN wereld-
kundig gemaakt. Hiermee is de zoektocht naar dit 
elementaire deeltje in een nieuwe fase beland. 
Gedraagt dit deeltje zoals het Standaard Model 
voorspelt? Is dit deeltje inderdaad een Higgs 
deeltje? Wat betekent deze ontdekking voor het 
verdere onderzoek in elementaire deeltjesfysica 
enastrodeeltjesfysica? 
In dit artikel zal wordt deze belangrijkste ontdek-
king in de deeltjesfysica van de afgelopen 40 jaar 
besproken.

Deeltjesfysica
Sinds het begin van de elementaire deeltjesfysica, 
met de ontdekking van het elektron in 1900, heeft 
dit vakgebied een aantal fascinerende ontwikke-
lingen meegemaakt. De quantummechanica staat 
aan de basis van de beschrijving van de elementaire 
deeltjes en is door Paul Dirac rond 1928 samen-
gevoegd met de speciale relativiteitstheorie van 
Einstein. Daarbij kwam aan het licht dat voor elk ele-
mentair deeltje een corresponderend anti-deeltje 
bestaat. Deze anti-materie is in de loop van de 20e 
eeuw ook daadwerkelijk waargenomen. 

Deeltjes en anti-deeltjes worden geproduceerd
in hoog energetische botsingen, waarbij de bewe-
gingsenergie van de botsing wordt omgezet in 
massa van het deeltje en anti-deeltje, volgens de 
kinematica die wordt beschreven met E=mc2. Deze 
botsingen vinden plaats in de hoog-energetische 
kosmische straling of kunnen worden opgewekt 
in deeltjesversnellers. Op deze manier zijn, met 
steeds hoger energetische botsingen, steeds 
nieuwe en zwaardere elementaire deeltjes en 

anti-deeltjes gevonden. ‘Elementair’ wil zeggen 
dat het om deeltjes gaat waarvoor de botsings-
karakteristieken beschreven worden door die van 
een mathematische punt en, voor zover experi-
menteel toegankelijk, geen substructuur bevatten. 
De experimentele resolutie van de huidige deel-
tjesversnellers is ongeveer 10-18 meter, ofwel één 
duizendste van de diameter van een proton. 

Op deze manier is een aantal elementaire bouwste-
nen (fermionen) ontdekt, die zijn onder te verdelen 
in 3 ‘families’ van quarks en leptonen. In elke familie 
zitten 2 typen quarks en 2 typen leptonen. De ver-
schillende typen worden gekarakteriseerd door hun 
eigenschappen zoals ‘massa’, ‘elektrische lading’ en 
een aantal andere quantumgetallen.
De deeltjes uit de eerste familie zijn stabiel en 
vormen de materiële wereld om ons heen: met 
up en down quarks (uit de eerste familie) worden 
protonen en neutronen opgebouwd. Samen met 
het elektron (lepton) van de eerste familie worden 
de chemische elementen opgebouwd. De deeltjes 
in de 2e en 3e familie onderscheiden zich met die van 
de eerste familie door hun hogere massa en zijn niet 
stabiel. Het top-quark uit de derde familie, met een 
massa van ongeveer een geheel goudatoom, is het 
zwaarst bekende elementaire deeltje. Het is ontdekt 
in 1995 met de Tevatron versneller bij Chicago.

Het onderlinge gedrag van elementaire deeltjes 
kan worden teruggevoerd tot een viertal basis-
krachten. Behalve de zwaartekracht, waarvoor geen 
goede quantummechanische beschrijving bestaat, 
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worden de elektromagnetische kracht en de sterke- 
en zwakke wisselwerking beschreven door de 
quantum-veldentheorie. De kracht wordt daarbij 
voorgesteld als de onderlinge uitwisseling van 
krachtdeeltjes (bosonen) en de beschrijving ervan 
is op een prachtige manier terug te voeren op een 
abstractie symmetrie van de theorie (ijk-symmetrie). 
Deze symmetrie-eigenschappen leggen de basis 
voor een wiskundig consistente beschrijving van de 
krachten in het Standaardmodel.

De quantumvelden theorie van de elektromagne-
tische kracht werd rond 1948 opgesteld door 
Feynman, Schwinger en Tomonaga. Het kracht-
deeltje is het massaloze foton, dat ‘koppelt’ aan alle 
deeltjes met een elektrische lading. De theorie van
de sterke wisselwerking werd ontwikkeld rond mid-
den jaren ‘70, en daar is het krachtdeeltje het gluon. 
Dit gluon is verantwoordelijk voor het bijeenhouden 
van de quarks in een proton. Zoals het foton aan de 
elektrische lading ‘koppelt’, ‘koppelt’ het gluon aan 
de kleurlading van de sterke wisselwerking.

Tenslotte de zwakke wisselwerking. Deze wordt 
beschreven door de uitwisseling van de W- en 
Z-bosonen. Beide hebben een grote massa (onge-
veer 90 GeV ofwel 90 keer de massa van een enkel 
proton) en zijn ontdekt op CERN in de jaren ‘80. 
Het probleem in het Standaard Model waar het 
Higgs mechanisme uitkomt voor biedt, betreft de 
massa van deze bosonen. Want juist deze massa 
breekt de symmetrie eigenschappen van het 
Standaardmodel, waardoor de wiskundige consis-
tentie lijkt te worden tenietgedaan. Door het Higgs 
mechanisme aan het model toe te voegen kunnen 
deze problemen worden verholpen. 

Het Higgs deeltje
Om de voorspelling van het Higgs deeltje te kun-
nen begrijpen moeten er drie stappen worden 
genomen. Ten eerste moet je je realiseren dat het 
Standaard Model alleen voor het geval dat de deel-
tjes geen massa hebben de belangrijke symmetrie 
eigenschappen bezit. Dit is weliswaar de wiskun-
dige eigenschap die het model consistent maakt, 

maar het probleem is dat het alleen massaloze 
deeltjes beschrijft en die hebben de eigenschap dat 
ze met de lichtsnelheid voortbewegen. Dit model is 
dus niet realistisch.
 
In een tweede stap wordt de symmetrie van het 
model in de grondtoestand, de laagste energie van 
de beschrijving van het vacuüm, ‘gebroken’. De 
consistentie van het model blijft op deze manier 
bestaan, maar het heeft tot gevolg dat het vacuüm 
niet leeg is maar gevuld blijkt te worden met een 
constant en uniform veld. Dit Higgs veld, dat je op 
een naïeve manier kunt voorstellen als een fluïdum, 
of stroop, in de ruimte om ons heen, is het gevolg 
van het breken van de symmetrie. In het model 
heeft dit veld vervolgens interactie met de elemen-
taire deeltjes. Door deze interacties met het Higgs 
veld krijgen de deeltjes effectief een massa - alsof 
ze worden tegengehouden door de ‘stroop’ van het 
Higgs veld. Omdat de sterkte van de interactie van 
de elementaire deeltjes met het Higgs veld voor elk 
deeltje anders is, heeft ook elk deeltje een andere 
massa. De sterkte van de wisselwerking, en daarmee 
dus ook de grootte van de massa van elementaire 
deeltjes, wordt niet voorspeld.

Wat betekent nu de aanwezigheid van het Higgs 
veld? Hier kun je voorstellen dat het quantum 
excitatie van dit Higgs veld een deeltje voorstelt, 
ongeveer zoals het quantum van het elektromag-
netische veld het foton deeltje voorstelt. Het Higgs 
deeltje is het quantum van het Higgs veld. Zijn 
ontdekking impliceert de aanwezigheid van dit 
veld en daarmee het mechanisme waarmee alle 
elementaire deeltjes hun massa verkrijgen.

De massa van het Higgs deeltje wordt niet voorspeld 
door de theorie. Maar alle andere eigenschappen, 
zoals de intrinsieke spin, CP toestand, koppeling 
met elementaire deeltjes en wisselwerking met 
‘zichzelf’, liggen automatisch vast zodra de massa 
van het Higgs deeltje bekend is. Tot zover de 
speculatie.
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De Large Hadron Collider en ATLAS:
In 2011 en 2012 heeft de LHC versneller boven 
verwachting gedraaid. De versneller had eerder, in 
2009, een vertraging opgelopen door een ongeluk 
met een van de magneten, waardoor de energie 
van de protonen maar tot de helft van de ontwerp-
energie kon worden opgevoerd. Maar ook met 
botsingen met halve energie werd een nieuw ener-
gie domein in de hoge energie fysica betreden. 

Vanaf begin 2011 vonden de botsing ‘runs’ plaats. 
Tijdens een periode van elk ongeveer 8 uur schui-
ven pakketjes protonen in het hart van de ATLAS 
detector door elkaar, 20 miljoen keer per seconde. 
Typisch botst elke keer een enkel proton uit het 
ene pakketje met een proton uit het andere pak-
ketje - en de rest van het pakketje vliegt door voor 
een volgende ronde. In totaal zijn in deze periode 
1,2.1012 botsingen bekeken door de ATLAS detector, 
waarvan er ongeveer 4 miljard zijn geselecteerd 
voor verdere gedetailleerde off-line analyse.

Door de vertraging was de detector al vooraf uitste-
kend gecalibreerd en uitgelijnd met behulp van de 
kosmische straling, waardoor de eerste botsingen al 
fysische metingen opleverden. De eerste opdracht 
was daarbij het ‘herontdekken’ van alle bekende 
deeltjes van het Standaard Model.

Wanneer bij de botsing tussen de twee protonen 
een nieuw deeltje wordt gecreëerd, valt het in de 
meest gevallen vrijwel ogenblikkelijk weer uiteen in 
een aantal bekende, grotendeels stabiele deeltjes, 
zoals elektronen, fotonen of muonen. Deze vervals-
producten worden geïdentificeerd en gedetecteerd 
door de detector. Vanuit deze metingen kunnen de 
eigenschappen van de instabiele ‘moeder’ deeltjes 
worden herleid. Bijvoorbeeld, door botsingen te 
isoleren waarbij twee muonen worden geprodu-
ceerd en waargenomen met ATLAS, kan de massa 
van het instabiele moederdeeltje worden bepaald. 
In Figuur 1 is de invariante massa van twee muonen 
van een groot aantal botsingen weergegeven. In 
de figuur zijn ‘pieken’ te zien die corresponderen 
met de massa van de moederdeeltjes. Al deze 
pieken waren vooraf bekend en betekenen een 
her-ontdekking van het J/Psi deeltje, de Upsilon, 
het Z-boson, etc. Het is fantastisch dat deze uiterst 
complexe detector in staat is om de bekende fysica 
van de 20e eeuw zo doeltreffend terug te vinden. 
Het Standaard Model werkt nog even goed in dit 
nieuwe energie domein. Daarmee kan de brug 
worden gemaakt naar de ontdekking van nieuwe 
vormen van materie. 

Figuur 1 

De invariante massa

van twee muonen in

de ATLAS detector.

De verschillende 

deeltjes zijn duidelijk 

zichtbaar in de pieken 

van de distributie.
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De ontdekking van een nieuw deeltje
Voor de LHC aanging, was bekend dat het Higgs 
deeltje, indien het bestaat, een massa moeten heb-
ben van tenminste 114 GeV (omdat het in eerde 
versnellers zou zijn waargenomen). Tussen de 114 
en ongeveer 1000 GeV, de theoretische limiet, valt 
het Higgs deeltje op een aantal manieren uit elkaar. 
Met name de mogelijkheid dat het uiteenvalt in 
4 muonen of 4 elektronen geeft experimenteel 
een heldere signatuur en is veelbelovend voor 
zijn ontdekking. Maar ook de mogelijkheid dat 
het uiteenvalt in twee geladen leptonen en twee 
neutrino’s, of in twee fotonen, werd bij ATLAS 
onderzocht.

Al in een eerste fase van de analyse werd het gebied 
tussen ca. 150 en 450 GeV uitgesloten voor een 
Higgs deeltje. Dat liet een beperkte mogelijkheid 
open tussen de 114 en 150 GeV - een experimenteel 
lastig toegankelijke massa voor de Higgs. 
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Maar met de grote hoeveelheid data van 2012 werd 
een massapiek waargenomen, zowel voor 4 muo-
nen (zie figuur 2) in de detector als twee fotonen. De 
massa van ‘de nieuwe resonantie’ is 125 GeV, zoals 
te zien is in figuur 3. In deze figuur is de bijdrage 
van botsingen met 4 muonen in de eindtoestand 
die niets met een Higgs deeltje te maken heeft, 
weergegeven door het donkergrijze histogram. De 
data volgt dit histogram uitstekend, met de piek 
rond 125 dat een nieuw deeltje voorstelt. 

Ook in andere vervalskanalen werd een deeltje van 
125 GeV geobserveerd. Op 4 juli 2012 werden ook de 
resultaten van CMS, het concurrerende experiment 
aan de ‘overkant’ van de LHC versneller met gelijke 
wetenschappelijke vragen, openbaar gemaakt. Op 
dat moment was het glashelder (zowel ATLAS als 
CMS met een betrouwbaarheid van 5 sigma) dat 
een nieuw deeltje was ontdekt, met eigenschappen 
die overeenkomen met de voorspellingen van het 
Higgs deeltje.

Figuur 2 

Een botsing waargenomen door ATLAS, waarbij vier muonen zichtbaar zijn.
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Toekomstplannen
Maar is dit het langverwachte Higgs deeltje?
Het antwoord op deze vraag kan alleen gegeven 
worden door alle eigenschappen van het deeltje te 
meten. Zoals gezegd, deze eigenschappen liggen 
vast in het Standaard Model - en een minieme afwij-
king van de voorspellingen betekent dat hethele 
idee van het Higgs mechanisme moet worden 
herzien. 

Op dit moment worden de spin en pariteit van het 
deeltje bepaald. In de komende jaren, wanneer 
de versneller met grotere intensiteit zal draaien 
en met ook de gehele ontwerp-energie, kunnen 
meerdere eigenschappen met grotere precisie 
worden bepaald. Tot die tijd is het zeker dat een 

nieuwdeeltje is ontdekt. Maar het antwoord op de 
vraag of dit deeltje precies overeenkomt het de 
kenmerken van een Higgs deeltje laat langer op 
zichwachten.

Figuur 3 

De invariante massa van vier muonen in de ATLAS detector. De contributie door processen waar het Higgs deeltje geen rol 

speelt, is weergegeven door het donkergrijze histogram. Het lichtgrijze histogram geeft de voorspelling van het Higgs deeltje 

met een massa van 125 GeV. Deze voorspelling komt goed overeen met de gemeten data-punten.

De jacht naar het Higgs deeltje
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Stamcellen: Dr. Jekyll of Mr. Hyde?

Prof.dr. H.C. Clevers
President van de KNAW en Hubrecht Instituut, Utrecht

Stamcellen staan aan de basis van alle leven, zowel 
tijdens de embryologische ontwikkeling als tijdens 
het volwassen bestaan. In volwassen organen wor-
den oude cellen continu vervangen door middel 
van celdeling van stemcellen. Met name de huid, 
het bloed en beenmerg, en de binnenbekleding 
van de darm vernieuwen zich in hoog tempo. In 
andere organen worden stamcellen hyperactief na 
weefselschade om het defect te herstellen. Er is de 
laatste jaren grote interesse in stamcellen vanuit 
het perspectief van regeneratieve geneeskunde: 
stamcellen kunnen worden ingezet om zieke weef-
sels te genezen of om oude, versleten weefsels 
te vervangen. Stamcellen hebben ook een “dark 
side”. Ze staan ook aan de basis van kanker. In zijn 
lezing belichtte prof. Clevers allerlei aspecten van 
stamcelonderzoek vanuit het perspectief van de 
darmstamcel en van darmkanker.

Voor dit Jaarboek stelde prof. Clevers het onder-
staande overzichtsartikel beschikbaar, dat hij 
schreef met Toshiro Sato. Het artikel werd op 7 juni 
2013 gepubliceerd in Science, 340, 1190 (2013). Met 
toestemming van de AAAS, de uitgever van Science, 
wordt het hier overgenomen.

Growing Self-Organizing Mini-Guts
from a Single Intestinal Stem Cell:
Mechanism and Applications
Recent examples have highlighted how stem cells 
have the capability to initiate morphogenesis in 
vitro; that is, to generate complex structures in 
culture that closely parallel their in vivo coun-
terparts. Lgr5, the receptor for the Wnt-agonistic 
R-spondins, marks stem cells in multiple adult 
organs of mice and humans. In R-spondin–based 
three-dimensional cultures, these Lgr5 stem cells 

can grow into ever-expanding epithelial organoids 
that retain their original organ identity. Single 
Lgr5 stem cells derived from the intestine can be 
cultured to build epithelial structures that retain 
hallmarks of the in vivo epithelium. Here, we review 
the mechanisms that support this notable example 
of self-organization and discuss applications of this 
technology for stem cell research, disease modeling 
(e.g., for colorectal cancer and cystic fibrosis), and 
regenerative medicine. 

The epithelium of the small intestine has a higher 
self-renewal rate than any other mammalian tissue, 
with a turnover time of less than 5 days. Intestinal 
stem cells reside near the bottom of the intestinal 
crypt. Their rapidly dividing, transit-amplifying (TA) 
daughter cells occupy the remainder of the crypts 
and flow onto the flanks of the villi, where they 
differentiate, absorb nutrients, and eventually die at 
the villus tips (Fig. 1A). The differentiated cell types 
include absorptive enterocytes, multiple secretory 
cells (Paneth cells, goblet cells, enteroendocrine 
cells, and tuft cells), and the M cells of Peyer’s 
patches (1). 

Stem Cells of the Intestinal Crypt
Cheng and Leblond (2) were the first to describe 
the slender crypt base columnar (CBC) cells at the 
crypt bottom, intercalated between the postmitotic 
Paneth cells (Fig. 1B). The Wnt target gene Lgr5 is 
an excellent marker for CBC cells, in turn allowing 
the assessment of their position in the self-renewal 
hierarchy by genetic lineage tracing (3). Marked 

Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij 
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Lgr5+ cells persist for the lifetime of a mouse, 
whereas their progeny include all differentiated 
cell lineages of the epithelium. Thus, Lgr5+ cells 
represent cycling, long-lived,multipotent stem cells. 
A second, quiescent stem cell type is proposed to 
reside at position four (directly above the Paneth 
cells): These “+4 cells” (1) were originally identified 
as DNA label-retaining cells (4). Several markers 
have been described for these cells, such as Bmi-
1,Hopx,mTert, and Lrig1 (5–8). Because the stem cell 
niche (microenvironment) and culture condition 
for +4 cells have not yet been defined, we will not 
discuss them further. Very recently, genetic marking 

of DNA label-retaining cells has identified a rare, 
nondividing secretory precursor that coexpresses 
Lgr5 and all +4 markers. Located near crypt bot-
toms, this precursor undergoes terminal differentia-
tion over periods of weeks. Upon tissue damage, it 
reverts into a cycling, Lgr5+ stem cell CBC cell (9). 
Hereafter, we refer to the dividing Lgr5+ stem cells 

as Lgr5-CBC cells to distinguish them from these 
much rarer, label-retaining, nondividing Lgr5+ cells. 
Every murine crypt contains ~15 Lgr5-CBC cells 
(10). An Lgr5-CBC cell divides every 24 hours and, 
through its TA daughters, generates 16 to 32 dif-
ferentiated epithelial cells per day. Cell division 
generally occurs in a symmetrical fashion, after 
which individual daughter cells stochastically adopt 
stem cell or TA cell fates, depending on available 
niche space (10, 11).

The Intestinal Stem Cell Niche
Intestinal homeostasis is tightly controlled by four 

well-characterized signaling pathways (Fig. 1, A and 
C). Wnt constitutes the key pathway to maintain 
stem cell fate and drive proliferation of stem- and 
TA cells (12). Paradoxically, Wnt also drives terminal 
differentiation of Paneth cells, that are always in 
direct contact with the stem cells (13). Wnt factors, 
when engaging their Frizzled- Lrp5/6 co-receptors, 

Fig. 1. Histological location and biological interaction of intestinal stem cells and their niche. 

(A) Scheme of intestinal epithelial structure and stem cells. Spatial gradients of Wnt, BMP, and EGF signals are formed along the 

crypt axis. (B) Cartoon of the stem cell niche. Lgr5+ intestinal CBC cells intimately adhere to Paneth cells and receive signals 

for stem cell maintenance. (C) Three signals (EGF, Notch, and Wnt) are essential for intestinal epithelial stemness, whereas BMP 

negatively regulates stemness. For full Wnt activation in the intestinal epithelium, R-spondin– Lgr4/5 signal is required. Cur-

rently, the source of R-spondin is unknown.
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will induce stabilization of b-catenin. The latter 
molecule can then bind and activate the transcrip-
tion factor Tcf4, thus activating a genetic program 
that supports stemness (Fig. 1C). Notch is also 
essential to maintain the undifferentiated state. 
When Notch signaling is blocked in proliferative 
stem and TA cells, these cells differentiate into 
secretory lineage cells (14). Dll1+ Dll4+ Paneth 
cells trigger signaling by Notch1/2 on neighbor-
ing stem cells, thus keeping them from secretory 
differentiation (15). Each day, stem cell daughters 
lose contact with the Dll1/4- expressing Paneth 
cells. Some of these cells downregulate Notch and 
up-regulate Dll1, setting their own secretory fate 
(16). Such a secretory precursor presents Dll1 to 
six to eight neighboring Notch+ TA cells, which 
will experience active Notch signals and stay fated 
toward the enterocyte lineage. In sum, Notch lateral 
inhibition controls the enterocyte-secretory switch. 

Figure 1C depicts how engagement of Notch by its 
ligand Dll1/4 leads to release of the Notch intracel-
lular domain, which subsequently interacts with 
the nuclear effector RBP-J to suppress the gene 
program for secretory differentiation. Epidermal 
growth factor (EGF) signals exert strong mitogenic 
effects on stem and TA cells upon engagement of 
their EGF receptors (EGFRs). Indeed, the Ras/Raf/ 
Mek/Erk signaling axis is active in crypt epithelium. 
Inhibition of Mek ablates intestinal stem cells (17). 
Finally, bone morphogenetic protein (BMP) signals 
are active in the villus compartment. When BMP 
signaling in the villus is inhibited by transgenic 
Noggin, cryptlike structures appear along the flanks 
of the villi (18), implying that BMP inhibition creates 
a crypt-permissive environment. Figure 1C shows 
how engagement of BMP receptors by BMP leads 
to complexes between Smad1/5/8 and Smad 4 to 
repress stemness genes in the nucleus.

Fig. 2. Mini-gut culture system. 

(A) Lgr5+ CBC cells genetically labeled by EGFP are sorted and embedded in Matrigel. The culture medium consists of EGF, 

Noggin, and R-spondin. FACS, fluorescence-activated cell sorting. (B) Time course of organoid growth. A single stem cell forms 

a symmetric cyst structure. The symmetry is broken by bud formation. The budding structure resembles a crypt. Lgr5+ CBC 

cells are depicted in yellow, and Paneth cells are shown in blue. (C) Scheme showing the engraftment of intestinal oganoids. 

Organoids adhere to a de-epithelialized wound bed. Organoids form a flat epithelial layer, followed by crypt reconstruction. 

Wnt-5A+ mesenchymal cells support crypt structure formation in the damaged area. Donor organoids are depicted in red. 
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The Lgr5-CBC cells are in intimate contact with 
Paneth cells. Paneth cells secrete bactericidal prod-
ucts as well as EGF and Wnt3. Moreover, they 
express the Notch ligands Dll1 and Dll4 on their 
surface (Fig. 1C). Paneth cell depletion in vivo results 
in concomitant loss of Lgr5-CBC cells in several 
animal models (19, 20), with the exception of a 
conditional Math1 mutant, which eliminates Paneth 
cells yet retains its stem cells (21). It was then 
pointed out that Math1 deletion in Lgr5-CBC cells 
relieves the in vivo dependence on Notch ligands, 
which are normally provided by Paneth cells and 
that are essential for Lgr5- CBC cell maintenance 
(22). Durand et al. noted that Math1-mutant mini-
guts (see below) fail to grow in vitro, which implies 
a crucial in vitro dependence on another signal 
provided by Paneth cells, probably Wnt3. Indeed, 
Wnt3−/− crypts grow normally in vivo but fail to grow 
in vitro (13). Together, Paneth cells fulfill a stem cell 
niche function. In vivo, Wnts are also provided by 
surrounding mesenchyme (13), whereas R-spondins 
and BMP inhibitors are distinctly provided from 
nonepithelial sources.

Epithelial Mini-Gut Culture
It has generally been thought impossible to estab-
lish long-term cultures from primary adult tissues 
without inducing genetic transformation. Indeed, 
the Hayflick limit indicates that somatic cells have 
a limited proliferative potential (23). Yet, we have 
recently established an in vitro culture system to 
grow three-dimensional (3D) intestinal epithelial 
organoids (“epithelial mini-guts”) from a single 
Lgr5-CBC cell for periods greater than 1.5 years (24).
We employed R-spondin-1, a Wnt signal enhancer, 
that was later discovered as the physiological 
ligand of Lgr5: The R-spondin– Lgr5 interaction 
augments Wnt signal strength initiated by the inter-
action of Wnt with Frizzled and Lrp (25, 26) (Fig. 1C). 
R-spondins are crucial in vivo. Gut-specific deple-
tion of Lgr4 and -5 leads to the demise of crypts 
(26, 27), whereas exogenous R-spondin-1 induces 
hyperplasticity of crypts (28). The isolated crypts 
require Matrigel (BD Biosciences, San Jose, CA), a 
3D lamininand collagen-rich matrix that mimics 

the basal lamina. A cocktail of R-spondin, EGF, and 
Noggin represents the minimal, essential stem cell 
maintenance factor cocktail. For colon crypt cul-
ture, Wnt ligand is an additional factor required to 
maintain Lgr5-CBC cells, because the epithelium 
makes little, if any, Wnt. Of note, this approach 
also allows derivation of intestinal organoids from 
induced pluripotent stem cells (29). In an alternative 
approach, intestinal fragments containing epithelial 
and mesenchymal components from neonatal mice 
were grown for several months in a collagen gel 
with air-liquid interface in the presence of serum. 
The expanding cystic structures consisted of a 
simple epithelium of all cell types surrounded by 
myofibroblasts and were responsive to R-spondin-1 
and Notch inhibition. They did not develop defined 
crypt- and villuslike domains (30). 

Single crypts can be readily isolated from mouse or 
human intestine by EDTA-based Ca2+/Mg2+ chela-
tion. Such crypts grow into 3D organoids under the 
culture conditions described. Culturing of single 
stem cells is inefficient at 1 to 2% plating efficiency, 
whereas up to half of the stem cell–Paneth cells 
doublets form organoids in vitro (19). This doublet 
assay has allowed demonstration that Paneth cells 
monitor the metabolic state to fine-tune stem cell 
activity (31). In vitro–generated organoids occur 
as cysts with a central lumen flanked by a simple, 
highly polarized villus epithelium. Multiple cryptlike 
structures project outward (Fig. 2B). The basal side 
of the cells is oriented toward the outside, touching 
the matrigel, whereas enterocyte brush borders 
form the luminal surface. Secretion by Paneth and 
goblet cells occurs toward the lumen. The orga-
noids can be passaged weekly at a 1:5 ratio for at 
least 1.5 years, with a phenotype and karyotype 
that remain unchanged. Mechanically disrupted 
organoids rapidly reseal. Self-renewal kinetics and 
cell-type composition closely resemble the in vivo 
situation. Notably, a timer of unknown molecular 
nature remains active in the absence of the in vivo 
wear-and-tear: 2 to 3 days after terminal differentia-
tion, the cells exfoliate into the lumen.
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How normal are the epithelial mini-guts? To test 
this, large numbers of organoids were grown in 
vitro from a single Lgr5 stem cell (Fig. 2B) that was 
marked by a red fluorescent protein in the adult 
colon (32). These in vitro–expanded colon orga-
noids were reintroduced per anum into the colons 
of multiple mice with chemical-induced mucosal 
lesions (Fig. 2C). The engrafted epithelial mini-guts 
regenerated epithelial patches that were indiscern-
ible from surrounding recipient epithelium. The 
patches persisted for at least 6 months without 
changing their histologic appearance.

How Does an Lgr5 Stem Cell Establish 
Epithelial Mini-Gut Architecture?
When epithelial mini-guts derived from a Wnt 
reporter mouse (Axin2-LacZ) are grown under 
standard conditions, strong Wnt signals only occur 
adjacent to Paneth cells (19) (Fig. 3A). This fits with 
the notion that Paneth cells are the only source 
of Wnt in culture (13) and that R-spondin- 1 that is 
ubiquitously present in the medium enhances these 
focal Wnt signals. Thus, sharp Wnt gradients sur-
round Paneth cells. In a medium containing Wnt3A 
in addition to R-spondin-1, the Wnt gradient is lost 
and epithelial mini-guts become symmetric, round 
cysts, consisting of a homogeneous population of 

stem and progenitor cells (19). Epithelial mini-guts 
grown from adenomatous polyposis coli (APC)–
mutant adenoma cells display the same symmetric 
shape (19), which is not surprising, because APC 
loss leads to constitutive Wnt pathway activation. 
These observations imply that the typical crypt-
villus architecture is suppressed under conditions 
of homogeneous (rather than focal) Wnt signaling. 

When a single cultured stem cell is followed over 
time, a small symmetric cyst forms. The stochastic 
appearance of a Paneth cell constitutes the “sym-
metry-breaking” event (Fig. 3B): A bud forms around 
the cell; within 2 to 3 days, this bud develops into a 
cryptlike structure with stem and Paneth cells. Every 
non-differentiated cell that touches a Paneth cell is 
(or becomes) an Lgr5- CBC cell (16, 19), presumably 
driven by potent Wnt and Notch signals from the 
Paneth cell.

The proliferative stem cell–Paneth niche pushes 
itself outward from the central cyst (movie S1). This 
process is most likely driven by repulsive EphB-
EphrinB interactions, as described in vivo (33). 
EphB2 and -B3 are Wnt target genes, expressed 
by Paneth and stem cells. When TA cells move 
toward the villus in vivo, they travel down the Wnt 

Fig. 3. Mechanism of the self-organizing architecture of a mini-gut.

(A) An organoid derived from Axin2-LacZ knock-in mice. Axin2-LacZ (blue) expression recapitulates Wnt activation. (B) Wnt 

activation induces local proliferation and EphB expression. Local cell expansion and Eph-Ephrin repulsive force generate bud 

formation. Wnt-producing Paneth cells are depicted in dark gray; Wnt-activated cells are shown in light gray.
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gradient. As a consequence, they differentiate and 
gradually replace EphB expression by expression of 
the counter structures, EphrinBs. Translated to the 
situation in the mini-gut, cells that sit at the Wnt 
source (Paneth cells and their direct neighbours, the 
Lgr5-CBC cells) are EphB+. Because all other cells in 
the central cyst do not experience Wnt signals and 
express the counter structure EphrinB, the EphB+ 
stem cells and Paneth cells are expelled from the 
cyst and create a bud (Fig. 3B). In these cryptlike 
buds, the Wnt3- producing (and, therefore, EphB3+) 
Paneth cells are sorted toward the bottom. Thus, 
a Wnt-gradient is automatically created along the 
crypt axis. Proliferating TA cells are mechanically 
pushed toward the lumen by younger TA cells, thus 
experiencing rapidly decreasing Wnt levels. This 
drives their terminal differentiation into one of the 
villusepithelial cell types, with Notch lateral inhibi-
tion acting as the enterocyte-secretory fate switch.

How Stem Cell Numbers Are Controlled
Touching a Paneth cell appears necessary and suf-
ficient to acquire and maintain the Lgr5-CBC cell 
phenotype. Thus, a key parameter that controls 
crypt homeostasis is the number of Paneth cells. 
Strong Wnt signals, in the absence of Notch signals, 
drive formation of new Paneth cells (13, 34). Because 
Paneth cell–derived Wnt can, in turn, generate more 
stem and Paneth cells, a Wnt-driven positive-feed-
back loop could potentially induce ever-expanding 
crypts. Two E3 ligases (Rnf43 and Znrf3) are encoded 
by stem cell–specific Wnt target genes (35). These 
two E3 ligases down-regulate Wnt receptors, thus 
serving as feedback inhibitors of the Wnt pathway 
(35, 36). When this negative-feedback loop is broken 
by deletion of the two E3 ligase genes, a rapidly 
expanding Paneth–stem cell zone is observed (35). 
Thus, Rnf43 and Znrf3 serve in the homeostatic 
control of crypt size by negatively regulating Wnt 
signal strength. The strength of the EGF signal 
also affects stem cell numbers. Deletion of Lrig1, a 
negative regulator of EGFR family members, leads to 
increased stem cell numbers in vivo and in culture 
(17).

Epithelial Mini-Guts as Experimental 
Tools
The ability to grow epithelial mini-guts from single 
cells can be used as a surrogate marker of stemness, 
allowing the study of (the interrelationship of) intes-
tinal stem cell types (6, 37–39, 40). Although cycling 
Lgr5-CBC cells grow under standard conditions 
(24), the addition of Wnt3A can coerce proliferative 
progenitors, such as the Dll1+ secretory precursor 
(16), or even the nondividing Paneth precursors (9, 
41), to revert to a stem cell phenotype and generate 
epithelial mini-guts.

Organoids that are grown from mouse intestine are 
amenable to all standard experimental manipula-
tions used for cell lines, including longterm stor-
age by freezing, transfection of DNA and of small 
interfering RNA, and infection with recombinant 
retro- and lentiviruses (42). They can be analyzed 
by immunohistochemistry and confocal immu-
nofluorescence, gene expression microarray, and 
mass spectrometry. Floxed alleles can be deleted in 
culture (for instance, using CreERT2 in conjunction 
with tamoxifen) and the effect followed in real time. 
The identification of Lgr4 and -5 as receptors ofR-
spondins has rested on the generation of organoids 
mutant in these genes (26, 27, 43). Other genes 
studied in organoids include Tolllike receptor 4 (44), 
Troy (45), and YAP (46).

The organoid technology is well suited to the study 
of cell-biological phenomena that require a closed 
epithelial structure with a physiological, polarized 
topology. Mizutani et al. studied P-glycoprotein (an 
efflux transporter acting at the intestinal epithe-
lium) in mini-guts. The transporter was observed 
at the apical (luminal) membrane in organoids and 
actively pumped rhodamine 123 toward the luminal 
space (47).

Organoids recapitulate the complete stem cell dif-
ferentiation hierarchy and allow the in vitro study 
of cell fate determination. Inhibition of Notch 
signaling in vitro (42, 48), for instance, phenocop-
ies the effects of the same manipulation in vivo 
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(14), resulting in the massive production of goblet 
cells. Local, retrovirally driven production of Wnt3 
converts the recombinant Wnt3-expressing cells 
into Paneth cells (13). Peyer’s patch M cells are nor-
mally absent in organoid culture. Simple addition 
of RANKL, essential for M cells in vivo (49), robustly 
induces M cell formation. The minute numbers of 
M cells in the gut have previously precluded their 
detailed study. This may now be overcome by this 
in vitro system.

The technology described here has been used 
to study how a regenerating colon reestablishes 
its repetitive crypt architecture. Wnt5a is focally 
expressed by intercrypt mesenchyme, driving 
the overlying epithelium to differentiate (Fig. 2C). 
Wnt5a-soaked beads block local growth when 
placed onto organoids (50). Malignant transforma-
tion can also be studied in organoids. Introduction 
of activating Wnt pathway mutations generates 
organoids that are spheroid and no longer require 
R-spondin-1 (19, 35, 51, 52). Along these lines, 

deletion of the EGF inhibitor Lrig1 allows the mutant 
organoids to grow without EGF (17).

Epithelial Mini-Guts as Disease Models
Protocols have been developed to grow human epi-
thelial mini-guts from biopsies (53) or single human 
EphB2+ stem cells (54). Human intestinal epithelial 
cells are more difficult to grow and require small-
molecule inhibitors for activin-like kinase and p38 
mitogen-activated protein kinase, in addition to the 
mouse colon epithelial mini-gut culture condition. 
The protocol has been applied for the study of 
cystic fibrosis (CF), a disease caused bymutations in 
the cystic fibrosis transmembrane conductance reg-
ulator (CFTR) chloride channel. Raising adenosine 
3',5'-monophosphate levels by forskolin opens the 
channel and results in membrane depolarization 
of wild-type mice, but not of Cftr-knockout mice 
(55). Along these lines, forskolin induces a robust 
swelling of wild-type mini-guts, but not of mini-
guts derived from CF patients (56). The function of 
the common, temperature-sensitive CFTR-F508del 

Fig. 4. Basic and clinical applications of an epithelial mini-gut. 

An epithelial mini-gut is efficiently established from a single (3 to 5 mm2) endoscopic biopsy sample. EDTA chelation releases 

~3000 crypts from a biopsy sample. An epithelial mini-gut grows logarithmically and expands 1000-fold within a month. Three 

applications of epithelialmini-guts are as follows: (i) As an experimental tool. Genetic manipulation, gene expression analysis, 

live imaging, and other standard biological analyses can be employed for normal and patientderived epithelial mini-guts. (ii) As 

a diagnostic tool. Patient-derived epithelial mini-guts recapitulate in vivo intestinal epithelial functions and genetic signatures. 

Efficient expansion of pure epithelial cells provides a high-quality source for deep sequencing or functional assays. (iii) As a 

therapeutic tool. Epithelial mini-gut transplantation may become a feasible regenerative therapy.
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mutant is restored at 27°C and by addition of experi-
mental CFTR corrector compounds. The simple and 
robust assay can be performed within weeks after 
biopsy. It may facilitate diagnosis, drug develop-
ment, and personalized medicine approaches in CF. 
The culture protocol also allows the establishment 
of organoids from primary human adenomas and 
colorectal cancers (53). Because the success rate of 
establishing the cultures from individual patient 
samples is near 100%, this allows the prospective 
generation of large “living biobanks,” side-by-side 
with healthy tissue from the same individual. This 
presents the opportunity to bridge the current 
experimental gap between deep-sequencing 
efforts in human colon cancer (57) and patient 
outcome. 
The notable ability of single intestinal Lgr5- CBC 
cells to grow into structures that faithfully reca-
pitulate the self-renewing intestinal epithelium 
offers a broad range of experimental approaches. 
In its current guise, the technology is restricted 
to epithelial phenomena. Future applications may 
include the study of immune-mediated diseases 
(by reconstitution with components of the immune 
system) or infectious diseases (by coculture with 
pathogens). Because intestinal organoids can be 
expanded indefinitely from single stem cells, the 
technology may present a safe venue for gene 
therapy approaches: The offspring of individual 
stem cells, transfected in culture, can be analyzed 
at the clonal level. This allows the selection of 
individual mini-guts with safe integrations, which 
can then be expanded for subsequent transplanta-
tion. Because biopsies taken from live donors can 
serve as the tissue source, this approach could solve 
ethical and logistical issues associated with organ 
transplantation and may represent a safe comple-
ment to embryonic or induced pluripotent stem 
cell–based strategies. 

In sum, intestinal stem cells possess the notable 
capacity to form epithelial structures in vitro that 
closely resemble the self-renewing cryptvillus 
architecture of the gut. These mini-guts can be 
expanded for periods of years and are amenable to 

essentially all experimental technologies that have 
been developed for cell lines. Avariety of applica-
tions of mini-guts have been reported in studies 
of stem cell behavior, gene function, and disease 
modeling (Fig. 4). Thus, mini-guts present an oppor-
tunity to exploit in a variety of ways the distinct 
morphogenetic characteristics of adult stem cells. 
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