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Wat ging er door je heen toen je 
hoorde dat je de Spinozapremie 
had gekregen?
‘Het was een enorme verrassing toen ik 
het telefoontje kreeg. Ik vermoedde wel 
dat ik een redelijke kans had, maar de 
concurrentie is ook stevig. En ik had juni 
in gedachten, dan is de offi ciële bekend-
making. Dat de laureaten dat zelf natuur-
lijk eerder te horen krijgen, daar had ik in 
het geheel niet bij stilgestaan.’

Weet je al wat je met het geld 
gaat doen?
‘Nee, nog niet echt. Ik kan nu gaan specu-
leren, maar nee, dat ga ik gewoon niet 
doen. Ik kan wel zeggen dat in elk geval 
een deel gebruikt zal worden voor onder-
zoek dat in het verlengde ligt van wat we 
nu doen. Er is nog zo veel uitdagends te 
doen op het terrein van nanomaterialen 
en nanodevices. Over de besteding van het 
andere deel ga ik eens rustig nadenken.’

Waar richt jullie onderzoek zich 
precies op?
‘De focus van mijn groep Physics of Nano-
devices en die van het Zernike Institute 
for Advanced Materials (eveneens aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, red.) ligt op 
quantum engineering met geavanceerde 
materialen. We ontwikkelen en bestuderen 
nieuwe materialen en schakelingen, die 
uiteindelijk gebruikt kunnen worden in 
bijvoorbeeld effi ciëntere zonnecellen of in 
elektronische apparatuur. Hierbij maken 
we op een slimme manier gebruik van de 
wetten van de kwantummechanica, die 
gelden op kleine schaal. Een belangrijke 
leidraad in mijn onderzoek is: hoe ga je 
van iets wat macroscopisch is, naar iets wat 
ik ‘mesoscopisch’ noem? ‘Meso’ betekent 
‘midden’, het zit tussen macroscopisch en 
microscopisch in. Bij microscopisch gaat 
het om een schaal van losse atomen en 
moleculen. Over macroscopisch heb je het 
al vanaf enkele millimeters. Mesoscopisch 

Schakelen op de vierkante nanometer

Kleine atomen, 
grootse materialen

Kan een materiaal twee-, een- of zelfs nul-dimensionaal zijn? Ja, 
weet Bart van Wees, hoogleraar technische natuurkunde aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Uit nieuwsgierigheid onderzoekt hij 
die nieuwe materialen, die je vermoedelijk ooit terug zult zien in 

allerlei technologische toepassingen. Van Wees krijgt in 2016 de 
NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro.
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onze computer. Waarom is het 
dan toch zo onbekend bij het 
grote publiek?
‘Dat heeft voor een deel met pr te maken. 
Wij nanofysici zijn daar wat minder goed 
in dan bijvoorbeeld sterrenkundigen. Elk 
nieuw zwart gat dat ontdekt wordt, wordt 
door hen met tromgeroffel aangekondigd. 
Wij zijn, denk ik, wat bescheidener. En 
nanofysica spreekt misschien iets minder 
tot de verbeelding. Het is een heel breed 
gebied en vrij ingewikkeld: je moet vaak 
wel iets begrijpen van natuurkunde om het 
interessant te vinden.’

Hoe ben je op dit gebied terecht-
gekomen? Wat boeide je zo aan 
nanofysica?
‘Ik ben ermee in contact gekomen tijdens 
mijn afstudeerwerk en mijn promotie in 
de groep van prof. Hans Mooij aan de TU 
Delft. Het fascinerende aan dit gebied 
vind ik dat je met redelijk eenvoudige 

middelen toegang hebt tot natuurkunde 
op atomaire schaal, waar je echt praktisch 
kunt werken met de kwantummechanica. 
Dat je iets aan de praat kunt krijgen en 
dat andere mensen daar ook enthousiast 
over worden. Het voordeel van de nano-
fysica is dat het in principe heel simpel is: 
2D-, 1D- en 0D-systemen zijn elementair. 
De elektrische eigenschappen van 2D-
grafeen kun je beschrijven in een paar 
pagina’s en de elektrische eigenschappen 
van de 1D- en 0D-halfgeleidermaterialen 
passen zelfs op een enkele pagina. En de 
link tussen technologie en wetenschap is 
erg direct. Je kunt concreet iets bedenken: 
dat zou zus en zo moeten werken, en dan 
kun je het testen, zonder dat je er allerlei 
ingewikkelde en dure opstellingen voor 
hoeft te maken.’

Maar jullie hebben wel een groot 
laboratorium staan, met allerlei 
ingewikkelde apparatuur...

wil zeggen: materialen met heel basale 
structuren, materialen die twee-, een-, of 
zelfs nuldimensionaal zijn.’

Tweedimensionale materialen, 
bestaan die?
‘Jazeker. Grafeen is een goed voorbeeld. 
Dat was het eerste pure 2D-materiaal dat 
ontdekt werd. Konstantin Novoselov en 
Andre Geim wonnen er in 2010 de Nobel-
prijs voor de Natuurkunde voor. Het is 
een laagje grafi et, pure koolstof, van één 
atoom dik met allerlei interessante eigen-
schappen. Het is een van de sterkste mate- 
rialen die we kennen. Bovendien is het een 
extreem goede geleider van elektriciteit en 
warmte en het is goed bestand tegen hitte.’

2D betekent dat een materiaal 
maar één atoom dik is?
‘Nee, een materiaal hoeft niet per se één 
atoom dik te zijn om het 2D te noemen. 
Het gaat erom dat het zo dun is dat de 
elektronen erin slechts in twee richtingen 
kunnen bewegen. Een nanobuisje, een 
opgerolde grafeenlaag, noemen we 1D, 
want de hoofdbeweging van de elektronen 
gaat maar in één enkele richting. Over 0D 
hebben we het als de elektronen helemaal 
zijn opgesloten en nergens heen kunnen. 
Een koolstof buckybal is daar een goed 
voorbeeld van. De bekendste buckybal is 
net een voetbal, een afwisseling van vijf- en 
zeshoeken gemaakt van koolstofatomen.’

Een van de onderzoeksgebieden 
waar je je op richt is spintronica. 
Dat klinkt als sciencefi ction. Wat 
houdt het precies in?
‘Spintronica is elektronica die met ‘spin’ 
werkt. De eigenschap van elektronen die 
voor traditionele elektronica het belang-
rijkst is, is dat ze lading hebben. Daardoor 

kunnen ze niet alleen elektri-
citeit transporteren, maar ook 
informatie, zoals in computers 
gebeurt. Maar diezelfde elek-
tronen kunnen ook een mag-
netische eigenschap transpor-
teren: spin. Het zijn een soort 
tolletjes die in een bepaalde 
richting draaien: rechtsom of 
linksom. Daardoor worden het 
een soort kleine magnetische 
kompasnaaldjes. Dat is alweer 
een hele tijd geleden ontdekt, 
in 1925. Maar praktisch gezien 
is er pas wat mee gebeurd in 
1988, toen Albert Fert en Peter 
Grünberg het ‘GMR-effect’ 
ontdekten, het giant magneto-
resistance effect. Daar kregen 
ze in 2007 de Nobelprijs voor.’

Wat heeft dat precies met elek-
tronica te maken?
‘De consequentie van het GMR-effect is 
dat je elektrische informatie in magneti-
sche informatie kunt omzetten. En dat is 
interessant, want veel informatieopslag is 
magnetisch, bijvoorbeeld de informatie op 
de harddisk van je computer. Maar het 
transport van de informatie is weer elek-
tronisch. Dus moet je elektrische infor-
matie omzetten en weer terug. Vroeger 
was dat een heel ingewikkeld proces, dat 
niet goed te miniaturiseren viel. Maar de 
ontdekking van het GMR-effect maakte 
het uitlezen van magnetische informatie 
veel praktischer. Dat was de geboorte van 
de spintronica. En dat is vervolgens al vrij 
snel geworden tot iets wat in elke harddisk 
zit.’

Spintronica is dus een standaard 
onderdeel van de harddisk van 

‘Nanofysici kondigen niet elke 
vondst met tromgeroffel aan’
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Wie is Bart van Wees?
1961: geboren op 4 augustus in 
Nootdorp.
1985: studeert af in de technische 
natuurkunde aan de Technische 
Universiteit Delft. 
1989: promoveert cum laude op het 
proefschrift Quantum ballistic and 
adiabatic transport, studied with 
quantum point contacts. Van Wees 
beschrijft daarin een opmerkelijk 
fenomeen in de geleiding van nano-
draadjes: als draadjes breder worden, 
neemt de geleiding niet evenredig toe, 
maar in stapjes.
1989-1991: postdoc-onderzoeker 
aan de Technische Universiteit Delft.
1991-2000: senior onderzoeker bij de 
Thin Layer Physics Group, onderdeel 
van de faculteit Wis- en Natuurweten-
schappen van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Zijn voornaamste focus: 
supergeleiding en spintronica in half-
geleiders.
2000: benoemd tot hoogleraar 
technische fysica, in het bijzonder 
fysica van nanodevices aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Richt zijn 
aandacht op het opkomende onder-
zoeksgebied van de spintronica in 
nieuwe materialen.
2003-heden: projectleider van 
Zernike Nanolab Groningen.
2008-2010: thrustleader van 
organische elektronica aan het Zernike 
Institute for Advanced Materials, Rijks-
universiteit Groningen.
2010-heden: focus area leader van 
nanogestructureerde materialen voor 
elektromagnetische functionaliteit aan 
het Zernike Institute for Advanced 
Materials, Rijksuniversiteit Groningen.
2013-heden: coördinator van het 
spintronica Work Package in het EU 
Grafene Flagship-project.

‘We hebben laten zien dat je signalen 
kunt overbrengen door een isolator’

‘Ja, dat klopt. We moeten natuurlijk wel 
kunnen concurreren met de rest van de 
wereld. En zonder al die apparatuur is dat 
niet snel en effi ciënt mogelijk. Maar de 
basis van nanofysica is heel simpel, je kunt 
het in principe ook gewoon thuis doen. 
Een stukje grafi et kun je gewoon kopen 
bijvoorbeeld. Het enige wat je nodig hebt 
om er grafeen van te maken is een plak-
bandje. Plak een stukje plakband op de 
bovenkant en trek het dan weer los. Dan 
trek je er een heel dun laagje grafi et af. 
Die fl inter is nog altijd macroscopisch dik. 
Maar de volgende stap is om die schilfer 
op iets vlaks te drukken, bijvoorbeeld een 
stuk glas. Als je nu opnieuw aan het plak-
band trekt, is er grote kans dat er op het 
stuk glas grafeenlaagjes van maar enkele 
atomen dik overblijven. Dit is wat ze de 
Scotch tape method noemen. Het leukste 
is nog wel dat je op deze manier een mate-
riaal te pakken krijgt, dat voor een groot 
aantal eigenschappen beter is dan alle 
andere materialen.’

Is het lastig om in een nieuw vak-
gebied zoals spintronica naam te 
maken? 
‘Ik herinner me nog goed hoe ik en mijn 
promovendi het rond het jaar 2000 aan de 
stok kregen met een collega van de over-
kant van de oceaan. We dachten het beter 
te weten dan hij, terwijl onze eerste spin-
tronicapublicatie de simpelheid zelve was. 
Iedere middelbare scholier weet dat de 
lading van een elektron de weg van de 
minste weerstand neemt. In het artikel 
schreven we dat de spins van elektronen 
dat ook doen. Nogal wiedes, maar we 
hebben het toch maar gepubliceerd. En 
wat denk je? Het artikel heeft inmiddels 
1200 citaties en elk jaar komen er meer 
bij!’

Jullie vakgroep heeft behoorlijk 
wat indrukwekkende publicaties. 
Wat was het grootste succes van 
de afgelopen jaren?
‘Een van de leukste resultaten vind ik dat 
we konden laten zien dat je signalen kunt 
overbrengen door een isolator. Als je iets 
van natuurkunde weet, denk je misschien: 
dat kan toch helemaal niet? Door een iso-
lator kun je toch geen stroom sturen? Dat 
klopt, daar is het een isolator voor. Maar 
je kunt er wel spins doorheen sturen. En 
wij hebben onlangs laten zien dat je elek-
trische spins kunt omzetten in spingolven 
in isolatoren. Die fi etsen vervolgens naar 
de andere kant. Daar kunnen ze dan weer 
omgezet worden in elektrische spins. Zo 
kun je dus toch signalen transporteren door 
een isolator.’

Heeft dat onderzoek praktische 
toepassingen?
‘Chipmaker Intel is hierin geïnteresseerd. 
Zij zijn op zoek naar nieuwe methoden 
om schakelingen aan elkaar te koppelen. 
Normaal zou je die elektrisch aan elkaar 
moeten verbinden en op deze manier zou 
dat niet nodig zijn. Wat de voordelen daar  
in de praktijk van zouden zijn? Dat zullen 
we over een jaar of tien zien.’

In het algemeen houden jullie 
je niet zo bezig met praktische 
toepassingen, lijkt het...
‘Het eerlijke antwoord is: meestal niet. 
Concrete toepassingen liggen vaak ver van 
het onderzoek zelf. Ons onderzoek wordt 
vooral gedreven door nieuwsgierigheid. 
Maar we houden er wel degelijk rekening 
mee dat de dingen die we nu proberen te 
doen, op een bepaalde termijn toepasbaar 
zijn, dat er een zogenoemde toepassings-
horizon is. Het moet niet zo zijn dat een 

effect alleen bij heel hoge magneetvelden 
optreedt of bij extreem lage temperaturen. 
Want dan heeft het weinig zin. Maar wat 
de toepassing gaat worden? Daar gaan we 
niet van te voren al over speculeren. Maar 
let op, voor het Europese Graphene Flag-
ship-project (waarin 23 EU-landen sinds 
2013 samenwerken met een budget van 
een miljard euro, red.) staat de grafeen-
spintronica op de zogenoemde roadmap. 
We werken daar, samen met bedrijven, 
echt in de richting van toepassingen. Niet 
volgend jaar, maar op een termijn van een 
jaar of tien. 
Het is jammer dat er steeds minder fi nan-
ciering is voor het soort onderzoek dat 
echt voortkomt uit nieuwsgierigheid. Mijn 
groep heeft tot dusver gelukkig weinig te 
klagen. Maar de Spinozapremie is wat dat 
betreft een heel mooie extra. Al gaat het 
mij eerlijk gezegd toch nog het allermeest 
om de eer.’         
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