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Kunststoffen komen we overal tegen. Ze zorgen voor 
meer hygiëne, veiligheid, gebruiksgemak en plezier. Het 
vinden van nieuwe generaties kunststoffen is belang-
rijk, ook voor Katja Loos, hoogleraar Macromolecular 
chemistry and new polymeric materials bij het Zernike 
Instituut for Advanced Materials (ZIAM) van de RUG. 
‘Een van de uitdagingen die we in Groningen hebben 
opgepakt, is kunststoffen ontwikkelen die  milieuvrien-
delijk en afbreekbaar zijn, groene plastics. Daar is nog 
een stap te gaan, maar we liggen op koers.’ Loos ontving 
een Vici-subsidie van 1,5 mln euro voor haar onderzoek 
naar piëzo-elektrische blok-copolymeren. NWO kent 
deze uitsluitend toe aan excellente senioronderzoekers 
die een eigen vernieuwende onderzoekslijn hebben ont-
wikkeld. 
‘Draagbare elektronische apparaten zoals smartphones 
en tablets zijn in de afgelopen jaren steeds kleiner en 
krachtiger geworden en spelen een steeds grotere rol in 
het dagelijks leven,’ aldus Loos. ‘De technologie die deze 
mobiele apparaten voortdrijft is een stuk verbeterd in de 
afgelopen decennia. Om deze trend voort te zetten, moe-
ten alternatieve materialen worden ontwikkeld voor ver-
dere miniaturisatie en betere prestaties.’ 

Chemiereuzen
Blok-copolymeren, met piezo-elektrische blokken of de-
len, hebben veel interessante eigenschappen. Het piëzo-
elektrisch effect is het verschijnsel dat bepaalde materi-
alen onder invloed van druk, bijvoorbeeld een buiging, 
een elektrische spanning produceren en andersom: ver-
vormen als er een elektrische spanning op wordt aange-
legd. Eigenschappen waarmee je kunststoffen nieuwe 
functionaliteit kunt geven. Loos: ‘Door nieuwe polyme-
ren te maken, willen we de basis leggen voor de nieuwe 

generatie van kunststoffen die niet alleen minder snel 
scheuren of kapot gaan, maar ook functionaliteiten be-
vatten die ons dagelijkse leven kunnen vergemakkelij-
ken.’ 
De van oorsprong Duitse toponderzoeker is meer dan 
tien jaar verbonden aan het ZIAM. Ze plukt dagelijks de 
voordelen van de faam die het Groningse topinstituut ge-
niet. Geregeld kloppen chemiereuzen als BASF, Henkel 
of DSM op haar deur op zoek naar kennis. De Groningse 
vakgroep polymeerchemie staat mondiaal als excellent 
aangeschreven. Loos: ‘Een deel van onze PhD-studenten 
wordt uitgenodigd promotieonderzoek te doen binnen 
bedrijven. Sommigen krijgen een baan aangeboden al 
voordat hun onderzoek is afgerond.’ 

Teamwork
‘Samen met de bedrijven testen we de resultaten uit het 
laboratorium in de praktijk. Dat werkt prima zo. Wel 
moet je als onderzoeker heldere afspraken maken over 
de kern van het onderzoek en over bijvoorbeeld octrooi-
bescherming. We hebben inmiddels meerdere patenten 
op onze naam staan. Dat levert onze onderzoeksgroep 
geld op voor nieuw projecten.’ 
Een intensieve en inspirerende missie waarin wereld-
wijde samenwerking de basis vormt. Loos: ‘Het onder-
zoek naar nieuwe polymeren is echt teamwork. Je werkt 
nauw samen en steunt op de kennis en ervaring van je 
collega’s. Niet alleen van je collega’s in het lab, maar ook 
van je RUG-collega’s buiten de muren van de chemie: na-
tuurkunde, biologie of ICT. En het ZIAM heeft de hoog-
waardige technologie in huis die onderzoekers vanuit 
alle delen van de wereld naar Groningen lokt. Een per-
fecte omgeving om te komen tot innovatie.’

tekst: Ronald Vermeer  •  foto: Jeroen van Kooten
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Op zoek naar nieuwe functionaliteit
Polymeerchemicus Katja Loos doet baanbrekend onderzoek naar duurzame kunst-
stoffen. De industrie volgt haar op de voet.
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De verschillende faculteiten van de RUG organiseren 
deze zomer Summer Schools. Op deze manier wil de uni-
versiteit zich nationaal én internationaal profileren op 
het gebied van onderzoek. 
Een Summer School is een uitgelezen kans voor onder-
zoekers om zich aan de wereld te presenteren, zegt Anita 
Veltmaat. Als Policy Advisor international relations 
moedigt ze faculteiten aan een stevig, inhoudelijk en bij 
voorkeur multidisciplinair programma op te stellen en 
er vooral internationale partners te betrekken. ‘Laat de 
wereld zien wat je doet en bied de mogelijkheid met een 
groep gelijkstemden een week lang diepgaand door te 
denken over een serieus vraagstuk.’ De belangstelling is 
groot, vooral voor de thema’s die te maken hebben met 
Healthy Aging, Energy en Sustainable Society. Veltmaat: 
‘De inschrijving van de Groningen Energy Summer 
School over Smart Grids is al overtekend.’ 
Deelnemers komen zowel uit Nederland als uit het 
buitenland. De eisen voor deelname verschillen per 
Summer School. Over het algemeen gaat het om jonge, 
hoogopgeleide mensen: masterstudenten, promovendi 
en academisch geschoolde starters op de arbeidsmarkt, 
maar er zijn ook mensen die in de praktijk werken. Velt-
maat: ‘Een Summer School over microfinanciering kan 
bijvoorbeeld interessant zijn voor werknemers van rele-
vante ministeries, banken en NGO’s. Onderzoeksgroe-
pen kunnen zo kandidaten scouten voor toekomstige 
promotie- en postdocplaatsen en nieuwe contacten op-
doen, wat in de toekomst weer tot samenwerking kan 
leiden.’

Een verborgen parel
Catarina Dutilh Novaes, universitair hoofddocent The-
oretische Wijsbegeerte, organiseerde twee jaar geleden 
een Summer School in samenwerking met een groep 

uit München. Er waren ruim dertig deelnemers. Deze 
zomer zijn groepen uit Bristol en Nijmegen partners. 
Dutilh: ‘We willen de zichtbaarheid van onze faculteit 
in de buitenwereld vergroten. Ons onderzoek staat op 
hoog niveau, maar dat is nog onvoldoende bekend. We 
zijn eigenlijk een verborgen pareltje.’ Dit keer gaat het 
over Epistemologie en Cognitie. ‘De vorige keer organi-
seerde ik de Summer School alleen, nu doe ik dat samen 
met mijn collega’s van de Geschiedenis van de Filosofie. 
We organiseren gezamenlijke lezingen en eigen tutori-
als. Deelnemers kunnen hun eigen onderzoek tijdens 
aparte sessies presenteren. Dat is heel leerzaam: ze krij-
gen meer ervaring in het presenteren, waarbij de andere 
deelnemers en docenten feedback geven.’

Investeren in de toekomst
Inhoudelijk legt ze de lat hoog. ‘De lezingen en tutorials 
tijdens onze Summer School zijn bedoeld voor slimme, 
getalenteerde jonge onderzoekers die al gepromoveerd 
zijn of daarmee bezig zijn. Zo komen we in contact met 
onderzoekers die over tien jaar de belangrijkste figuren 
in het vakgebied zijn. En die zijn dan in Groningen ge-
weest. Zo investeren we in de toekomst. Met de deelne-
mers van twee jaar geleden heb ik nog steeds contact en 
ik weet dat ze het geweldig vonden: ze vertellen anderen 
nog steeds over de Summer School en natuurlijk over de 
stad.’ Om dit jaar weer een succesvol evenement te ga-
randeren, doet ze veel aan publiciteit. ‘Op Facebook en in 
mijn blogs vraag ik er veel aandacht voor. En dat werkt: 
de aanmeldingen stromen binnen.’

Catarina Dutilh Novaes 

tekst: Marjan Brouwers  •  foto: Jeroen van Kooten

Summer Schools in Groningen
Samen met gelijkgestemde studenten en wetenschappers een week aan de slag met een se-
rieus onderzoeksonderwerp in een bruisende stad. Dat is het doel van de Summer Schools 
van de RUG.
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Mening gaswinning onderzocht

In opdracht van de NAM verricht de RUG onafhankelijk 
onderzoek naar de mening van inwoners van de provin-
cie Groningen over gaswinning. Het onderzoek bestaat 
uit drie fasen, verdeeld over een jaar. De eerste fase is ge-
start in november 2013 en is nu afgerond. Uit de resulta-
ten blijkt dat de gaswinning uit het Groningen-gasveld 
niet helemaal hoeft te stoppen, volgens de deelnemers, 
die een afspiegeling zijn van de bevolking. Wel zijn het 
verminderen van de kans op aardbevingen en het voor-
komen of herstellen van schade belangrijke voorwaar-
den om door te gaan. In totaal hebben 390 mensen uit de 
provincie Groningen de vragenlijst ingevuld in de eerste 
onderzoeksfase. Op 26 mei is de tweede fase van het on-
derzoek gestart.

www.onderzoekgaswinning.nl 

Spinozapremie

De Spinozapremie is toegekend aan Theunis Piersma, 
hoogleraar Trekvogelecologie aan de RUG, door de Ne-
derlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO). Behalve hoogleraar aan de RUG is Piersma 
als senior onderzoeker verbonden aan het NIOZ (Ko-
ninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). 
De NWO-Spinozapremie van 2,5 miljoen euro is de hoog-
ste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap en 
wordt toegekend aan onderzoekers die tot de wereldtop 
behoren. ‘We gaan ons concentreren op drie Nederland-
se icoonsoorten – kanoet, lepelaar en grutto – zodat we 
kunnen voortbouwen op veel noodzakelijke basisken-
nis. Van deze soorten houden we al jaren “de burgerlijke 
stand” bij. Ook wordt de kwaliteit van hun leefomgeving 
in Nederland en langs de trekroute nauwlettend in de 
gaten gehouden,’ aldus Piersma. 

www.rug.nl/staff/t.piersma

HEADLINE

Elke vijf jaar presenteren we als RUG ons strategisch 
plan. Een plan waarmee we de universiteit voorberei-
den om ook in 2020 (en daarna) succesvol en compe-
titief te zijn. Dat betekent dat we druk bezig zijn met 
het uitzetten van de piketpaaltjes voor de komende pe-
riode. Een aantal zaken is daarbij meer dan helder. Zo 
blijven we ons op onderzoeksgebied richten op de drie 
focusgebieden: Healthy Ageing, Energy en Sustainable 
Society. Zeker nu we steeds duidelijker merken dat dit 
zijn vruchten afwerpt. Ook onderzoeksgebieden die je 
niet direct in verband brengt met deze thema’s, bewe-
gen zich in dezelfde richting. Zo zijn we steeds beter in 
staat één thema vanuit alle mogelijke facetten te on-
derzoeken. 
En juist dat maakt onze universiteit weer extra inte-
ressant voor de industrie. Dat is een tweede speerpunt 
dat ongetwijfeld in het strategisch plan benoemd zal 
worden. De komende jaren zullen we steeds meer de 
samenwerking met de industrie opzoeken. Met voe-
dingsbedrijven in het noorden, maar ook met bedrijven 
als Philips en Fokker en internationale bedrijven als 
IBM en Tata Steel. 
En dat brengt me automatisch bij een derde speerpunt: 
onze internationale ambitie. De RUG zal zich verder 
profileren als een grote internationale campusuniver-
siteit. Simpelweg omdat de aanwas van Nederlandse 
studenten op termijn kleiner wordt. Volgens sommige 
voorspellingen al vanaf 2020. Als we dezelfde omvang 
willen blijven houden, moeten we daarop voorbereid 
zijn en zal het aantal internationale studenten moeten 
toenemen. 
Daarom moeten we uiteraard uitstekend onderwijs 
blijven bieden. Maar ook de randvoorwaarden moeten 
we niet vergeten. De belangrijkste klacht van buiten-
landse studenten betreft elk jaar weer het eten. Bij hen 
kunnen we niet aankomen met het klassieke glas melk 
en kadetjes. Dat is iets waarmee we bezig zijn. Net als 
andere belangrijke randvoorwaarden als huisvesting, 
bibliotheek en sportfaciliteiten. 
Voor er een definitief strategisch plan op tafel ligt, 
gaan we eerst praten. Heel veel praten. Met verschil-
lende partijen op de universiteit. Met (internationale) 
studenten, decanen, docenten. En vooral ook met jonge 
onderzoekers. Zij zijn het tenslotte die hier in de toe-
komst zullen werken en studeren. 

foto: Jeroen van Kooten
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