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Wiebe Wagemans, redacteur

Beste alumnus,

Tussen de zeer gevarieerde artikelen vindt u deze keer wel twee aankondi-

gingen voor VENI-activiteiten. Op 17 november gaan we naar hét Neder-

landse instituut voor ruimteonderzoek en op 28 december mag de hele

familie mee naar het doe-museum Technopolis.

In het volgende artikel stelt de nieuwste vakgroep van de faculteit

zich voor. Hun zeer interessante onderzoek richt zich op het ontwikkelen

van biosensoren. Dit is een duidelijk voorbeeld van technische natuur-

kunde waar het onderzoek heel dicht bij mogelijke toepassingen ligt. De

nieuwe sensoren zouden veel levens kunnen redden of op zijn minst verge-

makkelijken doordat testresultaten veel sneller beschikbaar zijn.

Velen van u zullen bekend zijn met het Natuurkundecircus. Ik ben er

zelf ook een aantal jaren bij actief geweest als artiest. Wat niet iedereen zal

weten is dat het circus een aantal jaar geleden is opgegaan in een nieuwe

organisatie, de Stichting Techniekpromotie. Deze stichting gaat mij nauw

aan het hart omdat ik zelf aan het begin ervan heb gestaan. Ik ben dan ook

trots als ik het artikel op pagina 10 lees waarin al de nieuwe activiteiten

beschreven staan die wij inmiddels aanbieden. Heel leuk om over te lezen,

maar nog leuker om bij betrokken te raken.

De hoeveelheid nieuws vanuit de faculteit is een stuk meer dan ge-

woonlijk. Zo is het meerjaren project, dat de onderzoeksvisitatie geworden

is, eindelijk afgerond. Het afronden van een ander meerjaren project, waar

vooral met mooie plaatjes aandacht aan wordt geschonken, is het Natuur-

kunstproject. Hiervoor is een mooie full-colour centerfold vrijgemaakt.

Hierbij wil ik ook graag van deze plaats gebruik maken om namens het

VENI-bestuur ons mede-bestuurslid Sonja en haar man Ed te feliciteren met

de geboorte van hun zoon Tom. Hij is in december misschien nog een

beetje jong voor onze familie-excursie en ook de activiteiten van de Stich-

ting Techniekpromotie zullen hem nog even ontgaan, maar ik ga ervan uit

dat Sonja en Ed hem op zullen voeden als een echte techneut.

Redactioneel
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Biosensor onderzoek
Arthur de Jong en Menno Prins

Vakgroep MBx

Medio 2005 is in de faculteit Technische Natuurkunde een nieuwe

onderzoeksgroep opgericht met de naam: Moleculaire Biosensoren voor

medische diagnostiek, kortweg MBx. Sinds het voorjaar van 2006 is de

groep volledig operationeel met twee laboratoria: een fysisch-electronisch

lab en een chemisch-biochemisch lab. Onderzoek aan biosensoren is een

relatief nieuw en snel opkomend veld met een sterk multidisciplinair karak-

ter.

Wat is eigenlijk een biosensor? Enkele voorbeelden zijn: de zwangerschaps-

test, de glucosesensor voor diabetici en de blaastest voor alcoholcontrole

in het verkeer. Een biosensor is een meetapparaat dat op enigerlei wijze de

aanwezigheid en/of hoeveelheid van een biologisch actieve stof detecteert.

In deze voorbeelden gaat het om stoffen die in vrij hoge concentratie (tot

millimol per liter) aanwezig zijn in urine of bloed. Echter, in de medische

diagnostiek is het bijna altijd nodig om stoffen bij veel lagere concentraties

te meten � nanomol tot femtomol per liter � zoals eiwitten voor het

diagnosticeren van hartfalen, of DNA voor het traceren van micro-organis-

men. Tot op heden gebeuren deze bepalingen door bloed en urine te analy-

seren in een biochemisch laboratorium. Het nadeel hiervan is dat de tests

tijdrovend kunnen zijn. Soms duurt het enkele dagen voordat een uitslag

beschikbaar is. Een biosensor die snel en ter plekke, bv. bij de huisarts of in

de operatiekamer, de analyse uitvoert zal een geweldige vooruitgang zijn.

Welke eisen stellen we aan een biosensor? Ten eerste moet er snel, in

enkele minuten, een betrouwbaar resultaat zijn. Verder moet het apparaat

goedkoop en gemakkelijk te hanteren zijn. De grote uitdaging zit hem in het

feit dat de te detecteren substanties ingebed zijn in een vloeistof, zoals

bloed, urine of speeksel, waarvan de samenstelling zeer complex is, met

cellen, vele verschillende eiwitten en allerlei andere stoffen. In een biosensor

kunnen maar weinig voorbewerkingen worden uitgevoerd op het monster,

dus de stof die in lage concentratie aanwezig is moet tegen een complexe

achtergrond gedetecteerd kunnen worden.

Dit brengt ons tot de volgende doelstelling: een biosensor moet specifiek

en kwantitatief de aanwezigheid van een biologisch actieve stof (eiwit,
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hormoon, toxine, DNA) kunnen bepalen. En dat in een complexe vloeistof

met een klein volume. Het volume is bij voorkeur een microliter of minder,

zodat de monsterafname eenvoudig en snel kan gebeuren. Er is dan slechts

een heel klein druppeltje nodig voor de test.

Er werken wereldwijd al vele groepen aan biosensoren en vele manieren

van detecteren worden toegepast. De meeste technieken zijn op optische

of (electro)chemische principes gebaseerd. Deze methoden werken goed in

schone samples, maar ze ondervinden storingen in een ruw monster zoals

bloed of speeksel. Wij hebben gekozen om in ons onderzoek gebruik te

maken van magnetische nanodeeltjes, met een grootte tussen de 100 en

1000 nanometer. De magnetische deeltjes worden gebruikt als labels, d.w.z.

ze binden aan biologische moleculen en markeren de aanwezigheid van de

te meten stof. Het gebruik van magnetische deeltjes als detectie-label heeft

twee grote voordelen. Ten eerste zijn biologische samples praktisch niet

magnetisch, wat een gevoelige en robuuste meting mogelijk maakt. Min-

stens zo belangrijk is dat we op de deeltjes een magnetische kracht kunnen

uitoefenen. Hierdoor kunnen we de vloeistof mengen, we kunnen biologi-

sche stoffen naar het sensoroppervlak toe halen, en we kunnen met een

Figuur 1. Methode om eiwitten te detecteren met antilichamen. Specifieke

eiwitten in oplossing binden aan de antilichamen op het sensor

oppervlak. De magnetische nanodeeltjes (de labels) binden op hun beurt

aan de eiwitten via een tweede antilichaam en worden vervolgens

gedetecteerd met een sensor.
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magnetische kracht de specifiek gebonden labels scheiden van de niet-

specifiek gebonden labels.

Hoe werkt onze biosensor? Om een specifiek eiwit te kunnen detecteren

gebruiken we twee typen antilichamen: antilichamen van een eerste type

worden aan het sensoroppervlak gekoppeld, antilichamen van een tweede

type worden aan de magnetische nanodeeltjes gekoppeld (zie Figuur 1). De

antilichamen zijn zo uitgekozen dat ze niet aan elkaar maar wel specifiek aan

het te meten eiwit kunnen binden. Tijdens gebruik van de sensor zullen de

deeltjes alleen binden aan het sensoroppervlak in aanwezigheid van het

specifieke eiwit. Het aantal magnetische deeltjes dat we meten op het

sensoroppervlak is nu een maat voor de eiwitconcentratie in de vloeistof.

In ons onderzoek gebruiken we magnetische en optische technieken om

magnetische nanodeeltjes bij oppervlakken te bestuderen, met een viertal

doelstellingen:

- Detectie en magnetische karakterisatie van individuele magnetische

nanodeeltjes (zie Figuur 2)

- Studie van fysisch-chemische dynamica van magnetische nanodeeltjes

op een oppervlak (zie Figuur 3)

- Studie van biologische bindingen en biologische krachten

- Menging en transport van vloeistof op micrometerschaal

Figuur 2. Foto van individuele magnetische nanodeeltjes, een mono-

bead (links) en een duo-bead (rechts). De diameter van de deeltjes is

ongeveer 1 micron.
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Het in beweging kunnen zetten van deeltjes met een magnetische kracht

maakt het mogelijk om bv. vloeistof te mengen of een kracht uit te oefenen

op een antilichaam-eiwit binding. Dat leert ons iets over de bindings-

affiniteiten van eiwitten en antilichamen. Dit is wetenschappelijk interes-

sant en het geeft ons een middel om te testen hoe specifiek een gevormde

binding is. Specificiteit is zeer belangrijk voor het kunnen meten in com-

plexe monsters.

Om de onderzoeksgroep snel op te kunnen starten zijn we al vanaf het

begin samenwerkingen aangegaan, o.a. met Philips Research en met andere

faculteiten van de TUe. Samenwerken is essentieel omdat biosensor onder-

zoek sterk multidisciplinair is. Dat is een heel uitdagend en leuk aspect van

ons werk. Wij verwachten in dit veld vele jaren van interessant onderzoek

en innovatie voort te kunnen brengen.

Figuur 3. Opname van een sensor op een chip. De lichte lijn in het midden

is een magneetveldsensor die aan weerszijden is geflankeerd door dikkere

stroomdraden (3 micron breed). Deeltjes kunnen over het

sensoroppervlak bewogen worden door stromen door de stroomdraden

te sturen. Het afgelegde pad van de deeltjes wordt met een hoge

snelheidscamera en speciale software gevolgd: de dunne gekleurde

lijntjes laten de afgelegde weg zien voor drie deeltjes. Dit experiment

legt eigenschappen van de deeltjes en van de sensor bloot.
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Nieuws faculteit

Major/Minor
Voor de zomer zijn de eerste studenten begonnen aan de nieuw inge-

voerde minoren. Tijdens het tweede semester van het tweede jaar en

het eerste semester van het derde jaar volgen ze een aantal vakken

bij een andere faculteit. Uit een recente enquete onder de studenten

blijkt dat ze redelijk tevreden zijn. Ze geven hun minor gemiddeld een

7,1. De nieuwe tweedejaars maken binnenkort hun keuze. De huidige

minoren zijn als volgt verdeeld:

Sustainable Energy Technology 18

Ondernemerschap 13

Scheikunde 11

Informatica 6

Wiskunde 5

Biomedische Technologie 1

Vrije minor 1

Nieuwe opleidingsdirecteur
Prof.dr. K.A.H. (Ton) van Leeuwen is per 1 september 2006 door het

faculteitsbestuur benoemd tot opleidingsdirecteur van de faculteit

Technische Natuurkunde. Hij volgt hierbij prof.dr. A.T.A.M. de Waele

op.

Resultaten onderzoeksvisitatie bekend
De visitatiecommissie die in oktober 2005 het onderzoek van de fa-

culteit Technische Natuurkunde onder de loep nam, concludeert in

haar eindrapport dat de insteling goed tot uitstekend presteert, ge-

meten naar de internationale standaard. Kritiek was er nauwelijks.

Alle onderzoeksgroepen presteren naar internationale normen op een

hoog niveau en er is een goede balans tussen fundamenteel en toe-

gepast onderzoek, is de mening van de visitatiecommissie. In het

volgende VENI-blad zal uitgebreider bericht worden over hun bevin-

dingen.
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Stichting Techniekpromotie

van circus tot ingenieursbureau
Marian Kat

Er was eens� het Natuurkundecircus. Vijf studenten Technische Natuur-

kunde van de TU/e en een enthousiast Hoofd Practicumbegeleiding trok-

ken er met vaste regelmaat op uit om schoolklassen te vermaken met hun

show vol natuurkunde-experimenten. Het circus was vooral bedoeld als

wervingsactiviteit voor tweede en derde klassen van het voortgezet onder-

wijs.

Het Natuurkundecircus

Het succes van het Natuurkundecircus groeide. Zowel de scholen waar het

circus kwam als de studenten die deelnamen waren erg enthousiast. Som-

mige van de studenten waren zelfs zó gedreven dat ze graag nieuwe, hand-

zamere proeven wilden ontwikkelen om in de show te gebruiken. Niet alleen

klassieke natuurkunde, maar als aanvulling daarop ook �moderne� natuur-

kunde. Ook aan de professionaliteit van de proeven mocht geschaafd. Dat

alles kon niet meer in eigen beheer.

Mooie plannen, maar daar was geld voor nodig. Geld dat niet zomaar

van de faculteit of de universiteit zou komen, en dus togen de studenten

naar de grote bedrijven uit de regio. Die waren echter niet van plan zomaar

een TU/e-activiteit te sponsoren.

Op datzelfde moment werd bij de faculteit Scheikundige Technologie

ook een show gemaakt, de Chemieshow. Er rezen plannen om de shows

samen door te laten gaan in een nieuwe, zelfstandige organisatie.

Vanuit de overheid kwamen berichten dat er vooral in het basison-

derwijs te weinig animo was om aandacht aan techniek te besteden. Inmid-

dels werden de shows echter ook opgevoerd voor basisscholieren, en met

succes! De scholen vroegen om meer activiteiten. Was dít een manier om

scholen enthousiast te krijgen?

Oprichting Stichting Techniekpromotie

In november 2002 was het zover. Jelle de Jong en Wiebe Wagemans, twee

enthousiaste studenten van het Natuurkundecircus richtten een kersverse

organisatie op. Het doel van deze Stichting Techniekpromotie was ener-

zijds het exploiteren van het Natuurkundecircus en de Chemieshow; ander-

Techniekpromotie
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zijds streefde de stichting ook naar uitbreiding van het activiteitenpakket.

Scholen bleken best geïnteresseerd in techniek, zolang de activiteiten maar

aan hún wensen voldeden, en niet slechts van bovenaf werden gediri-

geerd. Blijkbaar vormen shows een goede ingang.

De stichting en haar activiteitenpakket groeiden gestaag. Stichting Techniek-

promotie nam haar intrek in twee zonovergoten kamers op de derde verdie-

ping van de Traverse (het oude Bestuursgebouw). Er kwam kantoormeubilair,

een website en een secretarieel medewerker. Een jaar na oprichting werd

een directeur aangenomen in de persoon van Annemiek Kamp, zelf oud-

student natuurkunde. Aan haar de taak de groeiende groep jonge mensen

in een professionele organisatie te laten functioneren.

Gegroeid was ook het

activiteitenpakket: het Toverlab

en de FIRST LEGO® League

opereerden onder de vlag van

Stichting Techniekpromotie en

werden op scholen goed ont-

vangen. Ook werd een aanzet

gedaan om gastlessen te ont-

wikkelen die techniek en tech-

nologie op een �serieuzere� ma-

nier op school brachten. In de

daaropvolgende jaren werd het

team aangevuld met veel enthousiaste studentassistenten, afkomstig van

verschillende faculteiten van de TU/e.

Momenteel heeft Stichting Techniekpromotie een team van vier vaste

medewerkers op het bureau (een directeur, een programmamanager, een

projectleider en een secretaresse) en werken in totaal bijna dertig student-

assistenten één of meer dagen voor één van de activiteiten. De stichting

heeft in de afgelopen zomer een ruimer onderkomen gevonden in het

Laplace-gebouw (het oude Rekencentrum).

Visie en missie

Een professionele organisatie vereist een professionele aanpak. Voor de

buitenwereld duidelijk zijn waar je voor staat. Stichting Techniekpromotie

vindt het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van de techniek in

hun eigen wereld en van de technologie die daarachter schuilgaat. Ze moe-

ten zich ervan bewust worden dat het hebben van een mobieltje niet van-

zelfsprekend is en dat er een fascinerend ontwerpproces aan de productie
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Robot bij de FIRST LEGO League
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daarvan voorafgaat. Alleen dan krijgt de keuze voor techniek en technolo-

gie in hun latere leven een eerlijke kans.

Daarnaast is het belangrijk om duidelijk te maken hoe je dat doet. De

stichting gelooft dat het overdragen van je eigen bevlogenheid de beste

manier is om kinderen enthousiast te krijgen. Niet alleen door hen opstellin-

gen en experimenten te laten zien, maar door hen zelf mee te laten doen en

hen te laten denken over technologische oplossingen voor alledaagse pro-

blemen.

In alle activiteiten van de stichting komt deze aanpak terug. Op die

manier probeert Stichting Techniekpromotie meer te zijn dan een �knutsel-

club�. Veel activiteiten stimuleren daarom ook niet alleen de interesse in

techniek, maar bijvoorbeeld ook samenwerken en (voorzichtig) onderzoe-

ken.

De doelgroep van de stichting bestaat uit kinderen tussen de 8 en de 14

jaar. Kinderen op deze leeftijd zijn nog weinig met techniek in aanraking

gekomen maar moeten de uiteindelijke keuze voor hun toekomst al over een

paar jaar gaan maken. Waar kinderen van 15 jaar en ouder worden over-

spoeld met voorlichtingsmateriaal van (technische) vervolgopleidingen,

komen deze kinderen vrijwel niet in aanraking met techniek en technologie.

Hun beeld van techniek (en dat van hun leraren) wordt vaak gekenmerkt

door schroeven, bouten en moeren en is �saai�, �moeilijk� en �alleen voor

jongens�. Door ze een eerlijk beeld te geven van de mogelijkheden van

techniek en technologie, kunnen ze een paar jaar later gefundeerd kiezen.

Of dat dan voor techniek is, hangt af van of zij denken dat het bij hen past.

Samenwerking

De stichting is nauw verbonden met de TU/e en werkt samen met onder

meer met het Communicatie Service Centrum en de faculteiten Technische

Natuurkunde, Scheikundige Technologie, Elektrotechniek en Werktuig-

bouwkunde. Daarnaast wordt in het kader van het 3TU-project gewerkt met

de TU Delft en de Universiteit Twente. Waar mogelijk zoekt Stichting

Techniekpromotie aansluiting bij regionale initiatieven (zoals Technific in

Zuid-Oost Brabant) en (andere) landelijke organisaties op het gebied van

wetenschaps- en techniekcommunicatie (bijvoorbeeld C3).

Scholen betalen voor de activiteiten, maar de prijs wordt voor hen zo laag

mogelijk gehouden. De opbrengst is dan ook lang niet voldoende om de

kosten te dekken. De rest van het geld om de stichting draaiende te houden

komt deels van de TU/e en deels van bedrijven die de activiteiten of de

stichting als geheel sponsoren. Daarbij wordt de stelregel gehanteerd dat
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een bedrijf geen activiteit �koopt�, en er dus geen eigen stempel op kan

drukken. De bedrijven die de stichting steunen doen dit omdat ze in de

werkwijze van Stichting Techniekpromotie geloven. Al krijgen ze natuurlijk

wel een plekje in het programmaboekje of op het T-shirt�

Activiteitenpakket

Het Natuurkundecircus en de Chemieshow leverden de ervaring om voor-

zichtig aan de slag te gaan met twee nieuwe shows, samen met de facultei-

ten Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Beide shows hebben nog niet

het niveau van hun oudere broers, maar zijn inmiddels wel in première

gegaan. Door de directe feedback die het publiek geeft kunnen de shows

immers weer verder groeien. De W-show heeft zijn vuurdoop gehad tijdens

de SuperTU/esday van Werktuigbouwkunde op 5 september en Hoe?Zo,

Elektro! (ofwel de E-show) is voor het eerst te zien geweest tijdens de TU/e

Publieksdag op 1 oktober.

Naast grote shows biedt de stichting ook kleinschaliger activiteiten,

geschikt voor in de klas. In het Toverlab maken kinderen zelf haargel, tand-

pasta, slime en badzout. De labjassen en veiligheidsbrillen geven het idee

van een écht lab en dat is natuurlijk hartstikke spannend. De geconcen-

treerde gezichtjes bieden dan ook altijd een fotogenieke aanblik.

De Gastlessen behandelen aansprekende onderwerpen in de catego-

rieën productie, communicatie, constructie en transport. De theorie wordt

al snel gevolgd door zelf bezig zijn. Hoe ontwerp je de stevigste en snelste

knikkerbaan van papier? Vliegtuigjes vouwen ken je al, maar hoe werkt een

zweefvliegtuig eigenlijk? Ook aan de didactische component is gedacht: de

Gastlessen worden op freelance-basis gegeven door PABO-studenten.

Tijdens de Workshop Mindstorms gaan deelnemers zelf aan de slag
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Winnend team bij de FIRST LEGO League
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met het ontwerpen, bouwen en programmeren van hun eigen robot. De

wedstrijdvelden van de FIRST LEGO League bieden een spannende uitda-

ging voor een eerste kennismaking met LEGO® Mindstorms®.

De FIRST LEGO League (FLL) zelf is momenteel één van de meest in

het oog springende activiteiten. Deze wedstrijd, afkomstig uit de VS, wordt

in inmiddels 36 landen georganiseerd. In de Benelux, waar Stichting

Techniekpromotie de coördinatie verzorgt, nemen dit jaar 160 teams van

maximaal 10 kinderen deel aan de wedstrijd. Ze bouwen en programmeren

een eigen robot met LEGO Mindstorms die op een wedstrijdveld zoveel

mogelijk punten moet halen. Maar de FLL gaat niet alleen over robots. Elk

team voert een eigen onderzoek uit over de maatschappelijke rol van tech-

niek en technologie en presenteert de uitkomst tijdens de regionale en

landelijke finale. Teams worden bovendien ook beoordeeld op hun teamwork,

dus ook het leren samenwerken is onderdeel van deze activiteit. Het thema

van zowel de robotwedstrijd als de onderzoeksopdracht wisselt jaarlijks,

waarbij wordt geprobeerd om aan te sluiten bij de beleving van kinderen.

De afgelopen jaren passeerden �Mission Mars�, �No Limits� en �Ocean

Odyssey� de revue en dit jaar is het de beurt aan �Nano Quest�.

Eén van de nieuwe activiteiten van Stichting Techniekpromotie is het

Ingenieursbureau op School. Bedoeld voor de bovenkant van de doel-

groep (kinderen van 13-14 jaar) daagt het Ingenieursbureau kinderen uit om

voor een �echt� ingenieursbureau te werken aan de opdracht van een �echte�

opdrachtgever. De naderende deadline en de concurrentie van andere bu-

reaus maken samenwerken essentieel!

Toekomst

Stichting Techniekpromotie is in de afgelopen jaren flink gegroeid en staat

inmiddels echt op de kaart. Deze groei heeft echter ook consequenties. Er

wordt op dit moment hard gewerkt aan professionalisering van zowel het

bureau als de activiteiten. Dat kost nu even veel energie, maar belooft

goede resultaten op de lange termijn. Zo hopen we in de toekomst nog veel

meer kinderen enthousiast te kunnen maken!

Informatie

Mocht u op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom Stich-

ting Techniekpromotie, houd dan onze websites in de gaten:

www.techniekpromotie.nl en www.firstlegoleague.nl . Bent u geïnteres-

seerd in één van de activiteiten, of heeft u gewoon een vraag of opmerking,

mail dan  naar: info@techniekpromotie.nl !
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Met de klok mee: FIRST LEGO League,

Toverlab, gastles, Scienceshow
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Natuurkunstproject �SOH19 States of

Nature� geopend met een vurig spektakel
Jeroen Rietjens

Dinsdag 12 september 2006 gaat de boeken in als de dag dat er op de

campus van de Technische Universiteit Eindhoven het langverwachte

Natuurkunstwerk officieel geopend werd. Onder grote belangstelling van

studenten, medewerkers, sponsoren en vele andere geïnteresseerden werd

het kunstwerk in werking gesteld door middel van het �inpluggen� van een

symbolische stekker door voorzitter Paul van Meel van Stichting Natuur-

kunst en kunstenaar Alex Vermeulen. Tijdens de daaropvolgende spette-

rende show door het Dante Organ van vuurkunstenaar Erik Hobijn en met

muziek van DJ Eddy de Clerq waren de toeschouwers getuige van het

opkomen en zweven van een mensfiguur in lotushouding in de centrale

transparante waterdome van het kunstwerk.

Het kunstwerk, met de officiële naam SOH 19 States of Nature, is onder-

deel van het multimediaproject �States of Humanity� van kunstenaar Alex

Natuurkunst
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Vermeulen en is ontstaan in het jaar 2000 uit een initiatief van een groep

studenten van de Faculteit Technische Natuurkunde en uiteindelijk gerea-

liseerd door Stichting Natuurkunst. In editie 12.3 van het VENI-blad (een

jaar geleden dus) heeft u over de ontstaansgeschiedenis van dit project

kunnen lezen. Hier werd ook gemeld dat de financiering van het project zo

goed als rond was en dat de geplande oplevering in maart zou plaatsvin-

den. Zo gemakkelijk is het helaas niet gegaan. De diameter van de centrale

waterdome werd vergroot van 1.2 meter naar 1.5 meter, er moest een oplos-

sing gevonden worden voor het vervuilde zand uit de vijver, het produce-

ren van de mensfiguur kostte veel meer tijd en tegelijkertijd moest genoeg

sponsorgeld worden binnengehaald voor de financiering. Met name tij-

dens de zomermaanden is er door een grote groep natuurkunde-studenten

vele uren (en soms zelfs dagenlang) hard gewerkt aan de assemblage van

de zonnepanelen aan de eieren, aan het afregelen van het zweven van de

mensfiguur, het organiseren van de opening en uiteindelijk het plaatsen

van de eieren in de vijver. Maar het resultaat maar er zijn, het kunstwerk

staat er!

Tijdens die mooie, warme en zonnige 12e september, werd tevens het boek

�SOH 19 Sun Enlightenment� gepresenteerd, dat tot stand kwam onder
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redactie van kunstenaar Alex Vermeulen en VENI-lid Frans Snik. Ook werd

het Grand Café �De Zwarte Doos�, gelegen direct naast het kunstwerk,

geopend. Dit Grand Café biedt naast een terras aan de vijver van het kunst-

werk, ook een restaurant, bioscoopzaal en enkele vergaderruimten. Zowel

het kunstwerk als De Zwarte Doos vormen zo een enorme aanwinst voor de

campus van de Technische Universiteit Eindhoven en een bijzonder aan-

trekkelijke plaats om tijdens een wandeling of fietstocht langs de Dommel

even van een moment van rust te genieten.

Meer informatie over het kunstwerk en Stichting Natuurkunst vindt u op

www.natuurkunst.nl.

Even Googlelen met de zoekterm  �states of nature� + vermeulen

geeft een aardig overzicht van de verschenen berichtgevingen van de ope-

ning van het kunstwerk.
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Het eerste gat op de plek waar de

waterdome zal gaan komen

De assemblage van de waterdome

Graafwerkzaamheden in de vijver

Het grondzeil van de vijver wordt

gelegd en het zweven van de

�Buddha� wordt getest

Het plaatsen en aansluiten van de

drijvende ei-objecten

Een vurig spektakel tijdens de

opening van het kunstwerk
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Excursie naar SRON
vrijdag 17 november

Op vrijdag 17 november oragniseert VENI een middagexcursie naar

SRON �Netherlands Institute for Space Research� in Utrecht:

SRON is het Nederlands expertise-instituut voor ruimte-

onderzoek. Het betreft zowel sterrenkundig onderzoek als on-

derzoek van het systeem aarde: de atmosfeer, de �vaste� aarde

en de oceanen. In de sterrenkunde is SRON gespecialiseerd in

hoge-energie-astrofysica, (onderzoek in röntgen- en gamma-

straling) en lage-energie-astrofysica (onderzoek in infrarood licht

en radiogolven).

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:

13.45 ontvangst

14.00 verhaal over SRON algemeen

14.30 verhaal over een specifiek project

15.00 koffie / thee

15.15 excursie clean rooms / cryogeen lab

15.55 borrel

17.00 einde

Na afloop willen we met geïnteresseerden samen gaan eten. Er kun-

nen maximaal 30 personen deelnemen aan de excursie. Aanmelden

voor de excursie kan door een bericht te sturen aan phys.veni@tue.nl.

Meer informatie over SRON is te vinden op www.sron.nl.

Aankondiging
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Een natuurkundig ingenieur in de

strategie-advies wereld
Wim Tolboom

In de17 jaar sinds mijn afstuderen ben ik in mijn werk steeds verder van de

natuurkunde af komen te staan. Toch heb ik absoluut geen spijt van mijn

studiekeuze. Je kunt met zo�n opleiding gewoon heel veel kanten op, als

illustratie hiervan bij deze het verhaal van mijn loopbaan.

Natuurkunde studeren in Eindhoven

In 1984 besloot ik, na een soepel doorlopen VWO opleiding, natuurkunde

te gaan studeren in Eindhoven. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door

techniek, de speurtocht naar de elementaire deeltjes, de (on)mogelijkheden

van kernfusie en de ontdekking van het universum. De keuze voor een

studie natuurkunde lag dan ook voor de hand. Ik heb nog wel getwijfeld

tussen een Technische Hogeschool (zo heette dat toen nog) of een studie

in Utrecht, waar natuurkunde met sterrenkunde gecombineerd kon worden.

Bij de diverse open dagen hebben de TH�s echter de indruk op mij gemaakt

duidelijk verbonden te zijn met de maatschappij. In Utrecht zag ik vooral

wetenschap, en dat sprak me toch minder aan. Verder werd ik in Eindhoven

rondgeleid door wat oudere neefjes van een vriend van me, en dat geeft

toch een veel leuker beeld. Het werd dus Eindhoven.

Ik heb ruim vijf jaar gestudeerd en een erg leuke tijd gehad. Natuurlijk

heeft dat veel te maken met het huis waar je in woont, maar ook de studie op

Bedrijfsleven

Wim met zijn

oudste dochter

Ellen
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zich was boeiend. En er waren volop mogelijkheden om er zaken bij te doen:

ik was penningmeester bij van der Waals, student assistent bij STOOR,

organisator van de wervingsdagen, student-lid van de faculteitsraad, lid

van de vertrouwenscommissie opvolging decaan etc. Wel heb ik op N-laag

een hoog wetenschap gehalte ervaren. En wat ik bij de studiekeuze al ver-

moedde, de wetenschap bedrijven is niet mijn ding. Voor mijn afstudeer-

werk ben ik dan ook uitgeweken naar gebouw W&S (is dat er nog?), naar de

vakgroep systeem- en regeltechniek van professor Rademaker / Ruud vd

Linde. Mijn afstudeeropdracht was het ontwerpen van een computer-

gestuurde multivariabele regeling voor een tolueen � xyleen destillatietoren

in de aromaten fabriek van Exxon Chemical in de Botlek. En om een goede

regeling te kunnen ontwerpen moest eerst een dynamisch model van het

proces geschat worden, wat we met het PRIMAL pakket van de vakgroep

en een dedicated Digital VAX computer gedaan hebben. De uiteindelijke

multivariabele regeling die we ingevoerd hebben leverde een energiebe-

sparing van circa k$ 50 per jaar, toch een mooi voorbeeld van hoe de theorie

van de universiteit in de praktijk gebracht kan worden.

Aan de slag bij Campina

Mijn eerste baan (1989) lag duidelijk in het verlengde van mijn afstudeer-

werk: ik werd process control engineer bij Campina / industriële producten.

De belangrijkste vraag waar ik me in de eerste jaren mee bezig heb gehou-

den was: hoe krijg ik het vocht gehalte in poeders zo dicht mogelijk bij de

specificaties die daar voor gelden. Je moet je bedenken dat vocht een zeer

goedkoop bestanddeel is voor poeders. De poedertorens draaiden echter

lekker op een werkpunt met een heel �droog� poeder: het vochtgehalte lag

in de praktijk vaak twee procent te laag. In geld uitgedrukt ging het om NLG

10 miljoen aan mogelijke resultaatverbetering, dus daar mocht wat aan ge-

daan worden. We werkten aan de basis, want er werd nauwelijks gemeten in

het proces, en de bediening / regeling van het proces was handmatig.

Uiteindelijk hebben we in mijn tijd drie kwart van het potentieel binnen

gehaald.

Naast dit hoofdonderwerp heb ik die eerste jaren ook wel gewerkt

aan het opschalen van processen, het voorbereiden van investeringen en

de ingebruikname ervan.

In 1993 werd ik (binnen Campina) manager van DMV Tilburg, een

kleine unit waar poeder nabehandelingen plaats vonden. Ik was hier ver-

antwoordelijk voor alle facetten van de bedrijfsvoering, waarbij technolo-

gie slechts een (klein) aspect was. Mijn natuurkunde boeken heb ik hier

maar weinig nodig gehad.
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Curriculum Vitae Wim Tolboom

Geboren: 28 januari 1966

Burgerlijke staat: gehuwd, 4 kinderen

Opleiding:

1978 � 1984 VWO, Eemland College Zuid, Amersfoort

1984 � 1989 TUE, Technische Natuurkunde, vakgroep Systeem-

& Regeltechniek

1990 � 1991 TUE, nascholing Procestechnologie

1995 � heden Diverse trainingen aan (Amerikaanse) business

schools (Strategie, corporate finance); Diverse trai-

ningen in �consulting skills�

Werkervaring:

1989 � 1995 Campina,

1989 � 1993 process control engineer

1993 � 1995 Unit manager DMV Tilburg

1995 � heden Investment Management & Consulting Group / Sol-

ving International (www.imcg.nl, www.solving.eu of

www.solving-int.com)

1995 � 1999 consultant

1999 � heden partner

2000 � heden aandeelhouder en statutair directeur

De overstap naar de strategy consulting

Vervolgens besloot ik in 1995 tot een wending in mijn loopbaan: ik werd

consultant bij Investment Management & Consulting Group (IMCG). IMCG

is een klein adviesbureau dat adviseert op het vlak van strategie, fusies en

overnames en implementatievraagstukken, waarbij we met name bekend

zijn in de wereld van contracting (aannemerij, installatiewerk, ingenieurs-

bureaus, projectontwikkeling) en industrie. IMCG staat voor een analyti-

sche, fact based aanpak met een kleine span of control. Wat mij aansprak

was de mogelijkheid om in kleine teams snel bij de beslissers van de klant

aan tafel te zitten, betrokken te zijn bij problemen die er toe doen en zo snel

veel te leren. In de eerste drie jaar heb ik dan ook een diversiteit aan interes-
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sante projecten mogen doen, om er een paar te noemen:

- Het ontwikkelen van het 5 jaar strategisch plan voor een bouw-

onderneming (top 5 Nl),

- Het voorbereiden en begeleiden van fusie tussen twee Nederlandse

ingenieursbureaus (beide top 5)

- Benchmark naar productiviteit voor een internationaal opererend Ne-

derlands papierconcern.

- Doorlichten van de Franse operatie van een Nederlandse toeleverancier

aan het bouwproces.

- Vormgeven van de Duitsland strategie voor een Nederlandse levens-

middelen producent.

- Het formuleren en vormgeven van een internationalisatie strategie voor

een Nederlandse investeringsmaatschappij.

Het was vaak flink aanpoten, met lange werkweken, maar omdat het werk

inhoudelijk zeer boeide, vond ik dit nooit een probleem.

In de loop van de tijd veranderde de manier van werken wel: in het begin

ging ik met de partner mee naar de klant, maar op een gegeven moment

belde de klant rechtstreeks naar mij. Zo kwamen er minder nieuwe klant

relaties bij, maar werkte ik meer op het verder uitdiepen van bestaande

relaties. In 1999 was het zo ver dat ik niet meer werkte op door partners

binnengebrachte projecten en zelfs andere consultants op mijn leads aan

het werk zette. Toen heb ik de stap gemaakt en ben zelf partner geworden,

en in 2000 ook aandeelhouder.

Als partner krijg je naast de project inhoudelijke en de commerciële

rol ook te maken met de andere aspecten van het runnen van een onderne-

ming. Zo ben ik nadrukkelijk betrokken geweest bij ons eigen inter-

nationalisatie traject: via kruisparticipaties zijn we inmiddels onderdeel van

Solving International, een van origine Frans strategisch adviesbureau. Als

groep hebben we beschikking over ongeveer 500 consultants, voorname-

lijk in Europa (een kleine 20 in Nederland) maar ook in de Verenigde Staten,

Brazilië en oost Azië. Vanuit Solving hebben we beschikking over veel extra

expertise, en nu is het natuurlijk de kunst deze expertise ook in Nederland te

gelde te maken.

Op dit moment is bijvoorbeeld de herpositionering van ProRail (de

beheerder van het Nederlandse spoor) een belangrijke opdracht voor ons.

Ten gevolge van de invoering van de nieuwe spoorwegwet (2005) moet

ProRail de slag maken van een budget gestuurde organisatie naar een slag-

vaardig bedrijf dat met haar klanten afspraken maakt over de te leveren

prestaties, bijvoorbeeld in termen van beschikbaarheid van het spoor voor
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vervoerders. ProRail moet de gevraagde prestaties gaan leveren tegen op-

timale (structureel zo laag mogelijke) kosten. Hiertoe moet geavanceerd

asset management ingevoerd worden, waarmee ProRail de juiste afweging

kan maken tussen onderhouds- en vernieuwingsactiviteiten in relatie tot

belasting, storingsgedrag en klantwensen. Deze verandering heeft implica-

ties op alle niveaus van de organisatie: voor de relaties met het ministerie

en de vervoerders, voor het planvormingsproces, voor de beoordeling van

plannen voor nieuwe infrastructuur, voor de contracten met aannemers,

maar ook voor de financiële structuren en de corporate governance. Wij

ondersteunen ProRail in deze transitie op alle niveaus.

Afsluitend: natuurkunde blijft boeien

En is het in mijn werk nu een voordeel dat ik natuurkunde gestudeerd heb?

Laat ik ermee beginnen dat ik er absoluut geen spijt van heb. De kennis die

ik niet in mijn studie heb meegekregen blijkt redelijk gemakkelijk bij te leren.

En ik denk dat het modelmatig werken en enige cijfervastheid ook zeker

helpen in mijn werk. En hoewel je weinig kwantum mechanica nodig hebt in

ons vak, valt het me op hoe vaak ik natuurkundigen tegen kom: bij

investeringsmaatschappijen, bij banken en in de top van bedrijven (vaak

ingenieurs uit Delft; waarom?). Kennelijk ben ik niet de enige die het zo

ervaart.

Natuurlijk blijft natuurkunde boeien. Zo volg ik de actualiteit nog

steeds (vanuit populair wetenschappelijke invalshoek) en ben ik onlangs

lid geworden van sterrenwacht Halley, de plaatselijke amateur sterrenwacht.

Hier wordt natuurkunde natuurlijk op een heel ander niveau bedreven,

maar wel leuk. Dus misschien ben ik verloren voor de wetenschap, nog niet

voor de natuurkunde!
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Vergoeding voor afstudeerders
Het blijkt dat studenten tegenwoordig het krijgen van een afstudeer-

vergoeding steeds vaker meenemen bij de keuze voor het

afstudeeronderzoek. Daarom heeft de faculteit besloten om per 1

september alle afstudeerders die op de faculteit afstuderen een

maandelijkse vergoeding te geven.

Instroom eerstejaars blijft hoog
Het grote aantal eerstejaars van afgelopen jaar blijft ongeveer gelijk.

Hiermee is de grote dip van 39 studenten in 2002 volledig hersteld.

In de onderstaande grafiek is het verloop gedurende de laatste acht

jaar weergegeven. Van de 90 eerstejaars zijn 6 vrouw. Daarmee

blijft het percentage schommelen rond het gemiddelde van 7.5 %

over de afgelopen jaren.

Nieuws faculteit



28

familie-excursie

Technopolis
donderdag 28 december

Op donderdag 28 december organiseert VENI een familie-excursie

naar Technopolis in Mechelen, België. In Technopolis, het Vlaamse

doe-centrum voor wetenschap en technologie, staan meer dan 260

interactieve opstellingen. Je mag er overal aankomen. Zien, horen,

voelen en vooral zelf uitproberen, daar komt het op aan!

Meer informatie over deze activiteit volgt, maar aanmelden kan al

wel door een bericht te sturen aan phys.veni@tue.nl. Meer informa-

tie is te vinden op www.technopolis.be.

Aankondiging
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Igor Aarts

Igor Aarts is van 2002 tot en met januari 2006 voorzitter geweest van

VENI. Op 21 september is hij gepromoveerd bij de vakgroep ETP op het

proefschrift �Optical probing of dangling bonds during silicon thin film

growth�. In VENI-blad xx kunt u meer lezen over dit onderzoek.

1. Gefeliciteerd met promotie, was het achteraf gezien de juiste keuze om

te gaan promoveren, wat was voor jou de meerwaarde van een promotie?

Jazeker. Ik heb vier jaar genoten van het onderzoek en ben een fraaie erva-

ring rijker. De meerwaarde van een promotie is de enorme vrijheid die je hebt

in de aanpak van het probleem. Daarnaast werd mij de mogelijkheid gebo-

den op regelmatig naar conferenties te gaan in binnen- en buitland. Maar

bovenal mijn onderzoeksstage in Amerika op het prestigieuze JILA insti-

tuut in Boulder, Colorado, was een unieke ervaring.

2. Waarom nu de keuze om het bedrijfsleven in te gaan en niet verder te

gaan in de wetenschap, bijvoorbeeld als post-doc in het buitenland?

Nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden en uitdagingen van het bedrijfsle-

ven spelen bij deze beslissing een belangrijke rol. Onderzoek is leuk en

geeft enorm veel voldoening maar de carrièreperspectieven zijn uiterst mi-

niem. Tegenwoordig is een zelfs een  post-doc aan MIT/Stanford/Harvard

absoluut geen garantie voor een vaste positie op de universiteit. Ook fi-

nancieel is het bedrijfsleven interessanter.

3. Waarom heb je voor ASML gekozen? Heb je nog andere bedrijven over-

wogen?

High-tech, dynamisch, en een toonaangevend bedrijft. Er zijn niet zoveel

bedrijven die ook aan zo�n profiel voldoen, maar Philips en Océ heb ik ook

overwogen.

4. Heb je tijdens je studie of je promotie ooit overwogen om een eigen

bedrijf te starten? Wat vind je van Meet en Match?

Ja. Lijkt me erg leuk en spannend. Duurzame energie schreeuwt om nieuwe

bedrijfjes. De �elevator-pitch� is mij bekend, als ik nog een leuk (groen)

idee heb kom ik even langs.

Vijf vragen aan...
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4. Wat vind je van de suggestie van de rector om een TU brede

alumnivereniging te maken met de huidige alumniverenigingen als sub-

verenigingen? Waar levert dit iets op en waar zitten de problemen?

Het alumnibeleid is nu te veel versnipperd op de TU/e. Dat is niet slecht, zo

blijft het zo gekoesterde facultaire gevoel behouden, maar hindert de ont-

wikkeling van een duidelijk gezichtsbepalend alumnibeleid op de TU/e.

Goed, slecht, ik weet het niet. Hoe ambitieus wil je zijn als universiteit? Kijk

naar Amerika, daar zijn topuniversiteiten behoorlijk afhankelijk van trotse

alumni. Maar of er een 1 op 1 afbeelding gemaakt kan worden weet ik niet.

Maar ik weet zeker dat trots begint bij saamhorigheid en valt of staat bij een

goed alumnibeleid.





VENI Activiteitenkalender

17 november Excursie naar SRON

zie pagina 20

28 december Familie-excursie Technopolis

zie pagina 28


