
 

 

NWA - Route 5 

Bouwstenen van materie en 
fundamenten van ruimte en tijd 
Baanbrekende kansen voor het oprapen. 
 
Jonge kinderen stellen uit nieuwsgierigheid allerlei 
vragen: 'Waarom valt de maan niet op ons hoofd?', 
'Wat is het grootste getal?', of 'Waarom is de lucht 
blauw?'. Dit soort vragen zijn inmiddels beantwoord, 
maar dezelfde passie drijft NWA route 5, waarbij het 
gaat om fundamentele vragen over materie, ruimte en 
tijd en het heelal. Eerder onderzoek naar deze vragen 
heeft als spin-off enorme maatschappelijke doorbraken 
als het www (CERN), GPS (satelliet-timing), en WiFi 
(radiotelescopen) opgeleverd. Gezien bijvoorbeeld het 
grote aantal relevante vragen in de NWA kunnen de 
route 5 vragen bovendien rekenen op een grote 
fascinatie vanuit de samenleving. Onderzoek naar de 
antwoorden kan niet zonder nieuw toptalent en 
geavanceerde, innovatieve technologie, waarvan de 
inzet in de wetenschap weer tot verrassende nieuwe 
toepassingen in de maatschappij kan leiden. Om talent 
in toekomstige generaties wetenschappers tot volle 
bloei te laten komen, besteden we in deze route 
eveneens veel aandacht aan onderwijs en outreach.  
 
WETENSCHAPPELIJKE VRAAGSTELLING 
Waaruit bestaan ruimte, tijd, en materie? Wat is 
donkere materie en donkere energie? Wat zijn zwarte 
gaten? Wat is de oerknal en hoe kun je daaraan 
meten? Hoe ontstaan complexe structuren uit simpele 
bouwstenen, in het klein en in het groot, op Aarde en 
in het Heelal? Wat is de wiskunde achter symmetrie? 
Deze vragen liggen aan de basis van ons begrip van 
de natuur en onze plaats in het heelal, waarbij 
natuurkunde, astronomie, wiskunde, scheikunde en 
filosofie samenkomen.  
 
Nederland heeft internationaal een uitmuntende 
reputatie in deze disciplines en is één van de 
grondleggers van CERN, de European Space Agency 
(ESA), en de European Southern Observatory (ESO),  
de drie belangrijkste Europese intergouvernementele 
onderzoeksorganisaties. Het Nederlandse onderzoek 
staat in het hart van de European Roadmaps ApPEC, 
ASTRONET. Met Nikhef, NOVA, SRON, ASTRON,  
Delta ITP en de vier wiskundeclusters heeft Nederland 
vooraanstaande allianties ter ondersteuning van deze 
internationale faciliteiten. Deze vormen het fundament 
onder de game changers van Route5.  
 
Voor het effectief beantwoorden van de 
wetenschappelijke vragen zijn, naast blijvende kracht 
en investeringen in de hele keten van multi-golflengte 
waarnemingen van het heelal, en deeltjesfysica op 
aarde, goed gefundeerde dwarsverbanden nodig 
tussen de verschillende disciplines en sectoren, te 

weten de natuurwetenschappen onderling, 
wiskunde, filosofie, informatica en ICT, technische 
studies, en het bedrijfsleven. Technologische 
hoogstandjes en complexe infrastructuur zijn vereist, 
zoals deeltjesversnellers bij CERN, telescopen op 
Aarde en in de ruimte, supercomputers, en 
ultrastabiele laser-interferometers.  
 
Route 5 heeft sterke dwarsverbanden met andere 
routes: route 4 voor de oorsprong van leven; route 9 
voor Big Data (waar deeltjesversnellers en 
telescopen al vroeg mee te maken hadden en 
daardoor een pioniersrol vervulden en nog steeds 
vervullen); route XX voor quantumcomputing, route 
XX voor schone energie, en route XX voor nieuwe  
materialen. Daarnaast is er vanwege de benodigde 
technologische infrastructuur, aansluiting bij de 
topsector HTSM en de Roadmap Advanced 
Instrumentation.  
 
Relevant voor Route 5 zijn vraag 120, 124-132, 135 
en 140 van de NWA. Een groot deel van de 
wiskunde en natuurwetenschappen valt onder deze 
vragen. Binnen het kader van deze vragen zijn 
echter enkele duidelijke game changers aan te 
wijzen die hier worden uitgelicht. Deze game 
changers zijn uitgelezen kansen in de 'hors 
catégorie' om de samenhang tussen de 
natuurwetenschappen en de Nederlandse 
samenleving verder te versterken.  Het dient te 
worden benadrukt dat deze dwarsverbanden alleen 
tot wasdom kunnen komen als de onderliggende 
disciplines ook zelfstandig sterk blijven met ieder 
hun eigen onderzoeksagenda's. Route 5 bouwt 
daarom voort op de nationale investeringsagenda's 
zoals de NWO Speerpunten 2015 – 2018, het 
Strategisch Plan 2011- 2020 van het Nationaal 
Comité Astronomie, het Nikhef Strategisch plan en 
het Strategisch plan van het Comité Astroparticle 
Physics Nederland.  

 
BOUWSTENEN VAN HET UNIVERSUM 
De afgelopen decennia is ons begrip van enerzijds 
de elementaire bouwstenen van materie als 
anderzijds het universum spectaculair toegenomen. 
Dit leidt tot de fascinerende vraag of bestaan, 
evolutie en structuur van ons gehele universum 
begrepen kan worden in termen van zijn elementaire 
bouwstenen. Afzonderlijk beschrijven de 
sterrenkunde en de elementaire deeltjesfysica de 
fenomenen van hun domein op succesvolle wijze, 
ieder in een eigen paradigma en met urgente 
wetenschappelijke vragen. Maar de ambitie om deze 
twee disciplines onder één noemer samen te voegen 
en de verbintenis met de kosmologie te begrijpen 
geeft een nieuwe dimensie aan de uitdagingen. Wat 
betekent het recent ontdekte Higgs deeltje voor de 
evolutie van het heelal? Kunnen donkere materie en 
donkere energie worden begrepen in termen van 
elementaire bouwstenen en wat is hun invloed op 
het ontstaan en de evolutie van de grote-schaal 
structuur in het heelal? Ligt wiskundige symmetrie 



 

 

en wellicht zelfs getaltheorie aan de basis van 
fundamentele theorieën over ruimte, tijd en materie?  
Om de vragen rondom het deeltjes-universum effectief 
te lijf te gaan zijn nu nieuwe samenwerkingen nodig 
tussen deze disciplines, alsmede met de innovatieve 
industrie. Hier liggen vooral kansen voor de 
astrodeeltjesfysica en de kosmologie, twee 
multidisciplinaire velden die de deeltjesfysica en 
astronomie met elkaar verbinden. Met een jaarlijkse 
extra investering van 8 M€ kan een leidende rol 
worden genomen in nieuwe experimenten die het 
heelal op alternatieve manieren waarnemen en onze 
blik verbreden. De astrodeeltjesfysica maakt gebruik 
van alle mogelijke elementaire deeltjes en krachten als 
boodschappers van informatie, zoals hoog-
energetische fotonen, neutrino’s, kosmische straling 
van protonen en zware ionen, en 
zwaartekrachtsgolven. Deze multi-messenger aanpak 
is bijvoorbeeld ook vereist voor de zoektocht naar de 
identiteit van donkere materie.  
Albert Einstein onthulde in 1915  met zijn algemene 
relativiteitstheorie een radicaal nieuw verband tussen  
ruimte, tijd en zwaartekracht. Op 11 februari 2016 
maakte het LIGO Virgo Consortium de eerste 
waarneming van trillingen van de structuur van de 
ruimte-tijd zelf in de vorm van zwaartekrachtsgolven 
wereldkundig, afkomstig van een botsing van twee 
zwarte gaten die 1.3 miljard jaar geleden plaatsvond. 
Deze sensationele ontwikkeling opent een nieuw 
vergezicht op het heelal. De ESA gravitatie missie 
eLISA zal de lage frequentie bestrijken.  
 
Wij pleiten voor een breed gedragen grensverleggende 
top-infrastructuur op Nederlandse bodem waar 
wetenschap, industrie en techniek samenkomen. Eén 
van de meest uitgelezen kansen voor Nederland is om 
een leidende rol te spelen met game changer 1: de 
Einstein Telescoop. 

 
 
 

 
Concept van de Einstein Telescoop. Drie interferometers 
in een driehoekige configuratie met 10 km armen elk zijn 
ondergronds gehuisvest om seismische verstoringen te 
onderdrukken. Optische onderdelen worden in een 
ultrahoog vacuüm en cryogene omgeving geplaatst. 
 

Game changer 1: Einstein Telescoop 
Ontdekkingen van grensverleggende  wetenschappelijke waarde worden verwacht van de Einstein Telescoop 
(ET), het ultieme observatorium voor het waarnemen en bestuderen van de structuur van ruimtetijd door het 
detecteren van zwaartekrachtsgolven: trillingen in ruimtetijd zelf, die afkomstig zijn van de meest energetische 
gebeurtenissen in het heelal, zoals botsende zwarte gaten of het ontstaan van ons heelal.  
 
De uitmuntende reputatie van Nederland op het terrein van NWA route 5 trekt  de knapste koppen ter wereld 
aan, van experimentele en theoretische natuurkunde, sterrenkunde, wiskunde en computing, en andere 
gebieden. Vergelijkbaar met de rol van ESA/ESTeC in Noordwijk zal de Einstein Telescoop een tweede 
internationale onderzoeksinstelling in Nederland zijn met een rol voor Nederland die vergelijkbaar is met die van 
CERN voor Zwitserland,  ESRF en ITER voor Frankrijk, ESO, EMBL en XFEL voor Duitsland en ESS voor 
Zweden. Bijzonder is dat  Zuid Limburg een geschikte locatie is om de faciliteit te huisvesten en met een 
investering van rond de 300 MEuro deze faciliteit in Nederland gerealiseerd kan worden (naast aanzienlijke 
internationale investeringen). Deze nieuwe faciliteit staat in de ApPEC roadmap gepland voor 2030 en zal 
Europa naar de voorhoede van onze zoektocht naar de geschiedenis en de toekomst van het heelal brengen.   
 
De Einstein Telescoop zal bestaan uit drie cryogene interferometers met een armlengte van 10 km, die in de 
Limburgse ondergrond (op ongeveer 200 m diepte) worden geplaatst om seismische ruis te onderdrukken. Het 
instrument kan relatieve lengteveranderingen meten van een haardikte ten opzichte van de grootte van de 
Melkweg (10-25) en is gevoelig voor frequenties tussen 1 Hz en 10 kHz. De Einstein Telescoop kan zo 
honderdduizenden bronnen per jaar waarnemen en biedt ongekende mogelijkheden voor het verrichten van 
precisiemetingen in het regime van sterke en dynamische zwaartekrachtvelden. Hierdoor kunnen we op geheel 
nieuwe wijze het heelal in kaart brengen, krijgen we toegang tot een energieschaal die vele malen hoger is dan 
die met deeltjesversnellers, en kunnen we onze theorieën van zwaartekracht testen in gebieden met ultieme 
gravitatie.  



 

 

EMERGENTIE  
Emergentie verbindt alle mogelijke schalen, van de 
allerkleinste - de wereld van de deeltjesfysica - tot de 
allergrootste - de kosmos. Op iedere nieuwe schaal 
vertonen de losse bouwstenen (quarks, moleculen, 
cellen, individuen, sterrenstelsels) in grote aantallen 
collectief gedrag dat rijk, complex, en vaak ook 
onverwacht is. Ondanks de enorme diversiteit van de 
bouwstenen en interacties ontluiken uit de complexe 
dynamica van de interactienetwerken dikwijls 
emergente verschijnselen. De nieuwe wetten en 
eigenschappen die dit collectieve gedrag beheersen 
vertonen een opmerkelijke universaliteit: ze worden 
grotendeels beheerst door overkoepelende 
organiserende principes zoals symmetrie-breking, 
zelforganisatie, faseovergangen, en kritiek gedrag (en 
wellicht nog andere). Limietverschijnselen in de 
wiskunde en de natuurkunde vormen een bron van 
emergentie. 
 De zoektocht naar de verbindende factoren tussen de 
verschillende niveaus van organisatie in de natuur-, 
sterren- en schei- en wiskunde vindt zijn spiegelbeeld 
in de biologie, aldaar op schalen die zich uitstrekken 
van DNA tot evolutie (NWA route 4). Soortgelijke 
fenomenen duiken ook op in toepassingen als nieuwe 
materialen, big data, cognitie, en zelfs stads-
problematiek. Emergentie leidt tot fundamentele 
wiskundige en filosofische vragen, zoals welke 
structuren en principes hieraan ten grondslag liggen.  
Minstens zo fundamenteel is de vraag of de ruimte-tijd 
zelf emergent is. Stochastische processen en 
deterministische dynamica spelen beide een 
belangrijke rol. Het Langlands programma (dat diepe 
correspondenties tussen meetkunde en getaltheorie 
bestudeert) blijkt gerelateerd aan kritiek gedrag in 
kwantumsystemen.  

Al deze uitdagingen komen samen in game changer 
2: een nieuw interdisciplinair top-instituut voor 
emergentie-onderzoek, DIEP.  
 
GRENSVERLEGGENDE INSTRUMENTEN 
Nauwkeurige waarnemingen staan aan de basis van 
onze kennis over de structuur van ruimte en tijd en 
de bouwstenen van materie. Nederland heeft een 
grote expertise en traditie op dit gebied en in 
aanvulling op de universitaire instituten spelen de 
NWO instituten en NOVA als nationale thuisbasis 
voor de grote onderzoeksinstellingen (CERN, ESA, 
ESO, SKA) een extra rol. Door het vormen van 
expertisecentra kan deze technologische kennis en 
ervaring  voor alle Nederlandse gebruikers optimaal 
worden ingezet. Ingebed in de bestaande 
onderzoeksinstellingen zal hier kennis op het gebied 
van bijvoorbeeld sensor netwerken, systeem 
benadering, en technologie onder extreme condities 
voor verdere kruisbestuiving zorgen. Denk aan het 
versnellen van internetverbindingen (bv LOFAR), 
extreem lage ruis in sensoren (bv cryogene 
detectoren in de ESA Athena missie), hoge 
temperatuur supergeleiding door gelijktijdige meting 
van elektronische, magnetische en optische 
eigenschappen, en robuustheid voor gebruik in de 
meest extreme omstandigheden zoals de ruimte. 
Met een investering van 3 M€/jr wordt zowel de 
zuivere wetenschap versterkt, alsmede de 
technische opleidingen en het hightech bedrijfsleven. 
Door technologische kennis actief te bundelen en te 
delen in expertisecentra kunnen alle Nederlandse 
onderzoekers op een kostenefficiënte manier aan 
het voorfront van de techniek en wetenschap 
werken. Valorisatie en aansluiting bij de topsectoren 
zoals HTSM (High Tech Systems and Materials) is 
inherent. De kenniscentra moeten functioneren als 
‘broedplaatsen’ waar jonge mensen worden 
opgeleid, high-tech start-up bedrijven ondersteund 

Game changer 2: Dutch Institute for Emergent Phenomena (DIEP) 
De transdisciplinaire uitdagingen en de intrigerende mogelijkheid dat alle emergente verschijnselen 
manifestaties zijn van dezelfde onderliggende principes, maken het essentieel om onderzoekers uit 
verschillende wetenschapsgebieden samen te brengen. Om dit te bewerkstelligen is een toonaangevend 
internationaal instituut gewijd aan problemen op het interdisciplinaire terrein van emergent gedrag Dit is het 
beoogde Dutch Institute for Emergent Phenomena. DIEP. Naast een aantrekkelijk gebouw (dat een eenmalige 
investering vereist) zal DIEP een jaarlijks budget moeten hebben in de orde van 10 M€/jr. Daarmee zal het 
instituut topwetenschappers als gast of als semipermanente onderzoeker voor middellange termijn aan zich 
kunnen binden. Door middel van programma’s met looptijden van tenminste een half jaar zal DIEP een 
broedplaats van nieuwe ideeën worden, een metaforische snelkookpan waar wetenschappers in teamverband 
werken aan multidisciplinaire emergentie-vraagstukken.  
  
Gezien het belang van wiskundige modellering van (universele) emergentie-verschijnselen, en de daarmee 
gepaard gaande numerieke (multischaal) vraagstukken, zullen onderzoekers in DIEP tevens toegang moeten 
hebben tot zeer geavanceerde computationele faciliteiten en expertise. De noodzaak van hoogwaardige 
computerfaciliteiten, die gedeeld wordt met veel andere NWA routes, vereist een additionele investering van 
5 M€/jr. Een ander belangrijk speerpunt van DIEP is het opleiden van de volgende generatie wetenschappers 
en hen te inspireren om in transdisciplinaire samenwerkingsverbanden de grote wetenschappelijke 
vraagstukken van hun tijd aan te pakken. Het resultaat zal zijn dat, in plaats van af en toe in te springen op de 
ontwikkelingen in het emergentieonderzoek, Nederland hierin voortaan toonaangevend zal zijn. 



 

 

kunnen worden met ruimte en gedeelde werkplaatsen, 
en onderzoekers van instituten, universiteiten, 
hogescholen en bedrijven kennis kunnen delen in 
thematische workshops. Het goed functioneren van 
deze centra  vereist een langdurige investering in 
technische experts. Het versterken van specialistische 
kennis in een aantal centra verdeeld over de 
Nederlandse onderzoeksinstellingen is een uitgelezen 
kans. Deze centra zullen, samen met de al aanwezige 
kennis, nieuwe gebruikers actief ondersteunen en de 
technologisch grensverleggende kennis voor een grote 
Nederlandse gebruikersgemeenschap beschikbaar 
maken. De gestarte samenwerking tussen SRON en 
Nikhef op het terrein van ASICs (Application Specific 
Integrated Circuits) is hiervan een mooi voorbeeld. 
  

EDUCATIE EN WETENSCHAPSCOMMUNICATIE 
Hoewel er veel gaande is om wetenschappelijke 
kennis en nieuwsgierigheid uit te dragen in de 
maatschappij (Science Café’s, Open Dagen, TV  etc.) 
hebben niet alle kinderen dezelfde kansen om een 
bètastudie te kiezen. Vrouwen, kinderen van 
allochtone afkomst en met laagopgeleide ouders zijn 
aantoonbaar ondervertegenwoordigd onder onze 
studenten. Het doel is om met game changer 3 te 
bereiken dat in 2040 de bètastudenten populatie net zo 
divers is als de Nederlandse bevolking en daarmee de 
kans te vergroten op het aantrekken van uniek talent. 
Het NWA route 5 onderzoek richt zich op de lange 
termijn en hetzelfde geldt voor deze game changer, 
waarin educatie en wetenschapscommunicatie op een 
wetenschappelijke, evidence-based, wijze zal 
worden.benaderd. 
 

INVESTERINGSAGENDA 
Voor het realiseren van de geïdentificeerde kansen 
is een ambitieuze investering nodig. In de eerste 
plaats vereist het een lange-termijn perspectief voor 
participatie in de grote internationale projecten van 
CERN, ESA, ESO en anderen. Deelname door 
Nikhef, NOVA, Delta ITP, SRON en ASTRON, 
verankeren onze basis binnen Europa. 
Einstein Telescoop en DIEP zijn voorbeelden van  
uitgelezen kansen voor internationaal unieke 
faciliteiten op en onder Nederlandse bodem. ET 
vergt een Nederlandse investering van orde 300 M€ 
over de komende tien jaar. Nikhef werkt samen met 
de provincie Limburg en het Albert Einstein Institute 
in Hannover, Duitsland. DIEP vereist een initiële 
investering in de orde van 15 M€ voor een vestiging.  
 
Het realiseren van de beschreven wetenschap-
pelijke doelen met ET en DIEP, als ook de 
onderliggende technologie en educatie vergt een 
investering van 29 M€/jr, bovenop bestaande 
geldstromen: 8 M€/jr APP,  10 M€/jr DIEP; 5 M€/jr 
supercomputing; 3 M€/jr instrument ontwikkeling; 3 
M€/jr educatie en wetenschapscommunicatie. 
 
Het ontwerpen, bouwen en gebruiken van een 
deeltjesversneller of een telescoop is een proces 
van tientallen jaren in grote internationale verbanden 
en een samenspel van diplomatie, internationale 
samenwerking, natuurkunde, sterrenkunde, ICT, 
telecommunicatie, meet- en regeltechniek, 
bouwbedrijven, toeleveranciers en logistiek. Route 5 
biedt dus een multidisciplinaire uitdaging en een 
enorme kans voor onderzoekers, bedrijven en 
technici die op de steun en fascinatie kan rekenen 
van het algemene publiek.

GAME CHANGER 3:  
IN 2040 ZIJN BÈTASTUDENTEN NET ZO DIVERS ALS DE NEDERLANDSE BEVOLKING 
Ons plan van aanpak bestaat uit een nationaal programma voor basisschoolkinderen en het professionaliseren 
van onze wetenschapscommunicatie. Met een bijdrage van 3 M€/j zetten we in op een blijvende, langdurige 
verandering in de samenleving. 
 
1. Programma voor basisschoolkinderen 
Er zijn uitstekende initiatieven om jonge kinderen te laten kennismaken met exacte wetenschap, zoals Universe 
Awareness, het NOVA planetarium, de MuseumJeugdUniversiteit en Kidzlab. Helaas bereiken deze initiatieven 
slechts een klein deel van de ruim anderhalf miljoen kinderen op de basisschool. In het algemeen blijken leraren 
in het basisonderwijs geen duidelijk beeld te hebben van wat wetenschap en technologie inhoudt en hebben vaak 
weinig affiniteit met het onderwerp. Wij gaan zorgen voor een lesprogramma dat leerkrachten in hun klas kunnen 
gebruiken zonder dat ze zelf in de fundamenten van ruimte en tijd hoeven te duiken. We spelen in op de 
nieuwsgierigheid van de kinderen en zorgen dat elk kind ziet dat het een bètastudie zou kunnen kiezen.  
 
2. Professionelere wetenschapscommunicatie 
Er gebeurt veel aan wetenschapscommunicatie in ons vakgebied met publiekslezingen, populair-
wetenschappelijke boeken en televisiecolleges. De ingestuurde vragen van de wetenschapsagenda laten zien 
dat veel mensen vragen hebben over fundamentele onderwerpen. Tegelijk laten hun inzendingen ook zien dat ze 
geen goed zicht hebben op wat wetenschappers doen, met bijvoorbeeld vragen als ‘Is 0,999... gelijk aan 1?’ Het 
is tijd om te meten hoe goed onze communicatie werkt. We zetten enquêtes uit onder de bevolking om te 
onderzoeken wat ze wél en niet weten. Net als bij de wetenschapsagenda organiseren we momenten waarop 
iedereen vragen in mag brengen. We zullen onze outreach baseren op deze informatie én op resultaten uit de 
sociale wetenschappen die laten zien wat wel en niet effectief is op dit gebied. 


