
Bouwstenen van materie en 
fundamenten van ruimte en tijd
Jonge kinderen stellen uit nieuwsgierigheid allerlei vragen, zoals ‘Waarom is de lucht 
blauw?’. Eenzelfde passie drijft deze route, die 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 internet, gps en wifi opgeleverd. Gezien het grote aantal 
vragen over dit onderwerp in de Nationale Wetenschapsagenda, kan deze route ook  
rekenen op een grote fascinatie vanuit de samenleving. Voor de zoektocht naar antwoorden 
zijn nieuw onderzoekstalent en geavanceerde, innovatieve technologie onontbeerlijk. Om talent 
binnen toekomstige generaties wetenschappers tot volle bloei te laten komen, is veel aandacht 
nodig voor onderwijs en wetenschapscommunicatie op dit terrein.

Waaruit bestaan ruimte, tijd, en materie? Wat zijn 
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. 

Voor het effectief beantwoorden van deze en aanver-
wante wetenschappelijke vragen zijn waarnemingen 
van het heelal en experimenten in de deeltjesfysica 
nodig. Niet zelden gaat het hierbij om technologi-
sche hoogstandjes en complexe infrastructuur, zoals 
deeltjesversnellers bij CERN, telescopen op aarde 
en in de ruimte, supercomputers, en ultrastabiele la-
serinterferometers. Daarnaast zijn goed gefundeerde 
dwarsverbanden cruciaal tussen de verschillende dis-
ciplines en sectoren, te weten de natuurwetenschap-
pen onderling, filosofie, informatica en ICT, wiskunde, 
technische studies, en het bedrijfsleven. Daarnaast is 
er vanwege de benodigde technologische infrastruc-
tuur aansluiting bij de topsector HTSM en de Road-
map Advanced Instrumentation.

Bouwstenen van het universum
De afgelopen decennia is ons begrip van de elemen-
taire bouwstenen van materie en van het universum 
spectaculair toegenomen. Dit leidt tot de fascinerende 

vraag of het bestaan, de evolutie en de structuur van 
ons gehele universum begrepen kunnen worden in 
termen van de elementaire bouwstenen ervan.  
Afzonderlijk beschrijven de sterrenkunde en de 
elementaire deeltjesfysica de fenomenen van hun 
domein op succesvolle wijze. Nu willen we deze twee 
disciplines onder één noemer samenvoegen en hun 
verbintenis met de kosmologie begrijpen. Wat bete-
kent het recent ontdekte Higgsdeeltje voor de evolutie 
van het heelal? Kunnen donkere materie en donkere 
energie worden begrepen in termen van elementaire 
bouwstenen? Ligt wiskundige symmetrie en wellicht 
zelfs getaltheorie aan de basis van fundamentele 
theorieën over ruimte, tijd en materie? 

Om de vragen rondom het deeltjesuniversum effectief 
te lijf te kunnen gaan zijn nu nieuwe samenwerkingen 
nodig tussen verschillende disciplines, alsmede met 
de innovatieve industrie. Hier liggen vooral kansen 
voor de astrodeeltjesfysica en de kosmologie, twee 
multidisciplinaire velden die de deeltjesfysica en as-
tronomie met elkaar verbinden. De astrodeeltjesfysica 
maakt gebruik van alle mogelijke elementaire deeltjes 
en krachten als boodschappers van informatie, zoals 
hoogenergetische fotonen, neutrino’s, kosmische 
straling van protonen en zware ionen en zwaarte-
krachtsgolven. Deze multiboodschapperaanpak is 
ook vereist voor de zoektocht naar de identiteit van 
donkere materie. 
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Albert Einstein onthulde in 1915 met zijn Algemene 
Relativiteitstheorie een radicaal nieuw verband tussen 
ruimte, tijd en zwaartekracht. Op 11 februari 2016 
maakte het internationale LIGO Virgo consortium de 
eerste waarneming wereldkundig van zwaartekrachts-
golven: trillingen van de structuur van de ruimtetijd 
zelf, die afkomstig zijn van de meest energetische 
gebeurtenissen in het heelal, zoals botsende zwarte 
gaten of het ontstaan van ons heelal. In dit geval 
waren de zwaartekrachtsgolven afkomstig van een 
botsing van twee stellaire zwarte gaten die 1,3 miljard 
jaar geleden plaatsvond. De bekendmaking van een 
tweede waarneming volgde vier maanden later. Deze 
sensationele ontwikkeling opent een nieuw vergezicht 
op het heelal. De ESA ruimtemissie eLISA, die in 
2034 een gelijksoortig meetinstrument de ruimte in 
zal lanceren, zal zwaartekrachtsgolven afkomstig van 
superzware zwarte gaten kunnen registreren.
Deze route pleit voor twee grensverleggende initia-
tieven op Nederlandse bodem, waarin wetenschap, 
industrie en techniek samenkomen om fundamentele 
vragen over ons universum te beantwoorden. 

Einstein Telescope
Ontdekkingen van grensverleggende wetenschap-
pelijke waarde worden verwacht van de Einstein 
Telescope (ET), het ultieme observatorium voor het 
waarnemen en bestuderen van de structuur van ruim-
tetijd door het detecteren van zwaartekrachtsgolven. 
De rol van de Einstein Telescope zal vergelijkbaar zijn 
met die van ESA/ESTeC in Noordwijk: een tweede 
internationale onderzoeksinstelling in Nederland met 
een rol die vergelijkbaar is met die van CERN voor 
Zwitserland. Bijzonder is dat Zuid-Limburg vanwege 
zijn geologische structuur een geschikte locatie zou 
zijn om de faciliteit te huisvesten. De Einstein Tele-
scope zal bestaan uit drie cryogene interferometers met 
een armlengte van 10 kilometer, die in de Limburgse 
ondergrond op ongeveer 200 meter diepte worden 
geplaatst om seismische ruis te onderdrukken. Het 
instrument zal de meest nauwkeurige relatieve lengte- 
veranderingen registeren die ooit door de mensheid 
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zijn gemeten. De Einstein Telescope biedt ongekende 
mogelijkheden voor het verrichten van precisiemetin-
gen in het regime van sterke en dynamische zwaarte-
krachtvelden. 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.

Dutch Institute for Emergent Phenomena 
(DIEP)
Op iedere nieuwe schaal vertonen de losse bouw-
stenen in grote aantallen collectief gedrag, dat rijk, 
complex, en vaak ook onverwacht is. Dit zogeheten 
emergente gedrag, dat optreedt als verschillende 
bouwstenen een interactie met elkaar aangaan, ver-
bindt alle mogelijke schalen, van de deeltjesfysica tot 
de kosmos. De nieuwe wetten en eigenschappen die 
dit collectieve gedrag beheersen vertonen een opmer-
kelijke universaliteit: ze worden grotendeels beheerst 
door overkoepelende organiserende principes zoals 
symmetriebreking, zelforganisatie, faseovergangen en 
kritiek gedrag. 

De transdisciplinaire uitdagingen en de intrigerende 
mogelijkheid dat alle emergente verschijnselen ma-
nifestaties zijn van dezelfde onderliggende principes, 
maken het essentieel om onderzoekers uit verschil-
lende wetenschapsgebieden samen te brengen. Om 
dit te bewerkstelligen is een toonaangevend interna-
tionaal instituut nodig, gewijd aan problemen op het 
interdisciplinaire terrein van emergent gedrag. Dit is 
het beoogde Dutch Institute for Emergent Phenomena, 
DIEP. Door middel van multidisciplinaire onderzoeks-
programma’s zal DIEP een broedplaats van nieuwe 
ideeën worden, een metaforische snelkookpan waar 
wetenschappers in teamverband werken aan multidis-
ciplinaire emergentievraagstukken. Gezien het belang 
van wiskundige modellering van universele emergen-
tieverschijnselen en de daarmee gepaard gaande 
numerieke vraagstukken, zullen onderzoekers in DIEP 
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tevens toegang moeten hebben tot zeer geavanceer-
de computationele faciliteiten en expertise. Een ander 
belangrijk speerpunt van DIEP is het opleiden van de 
volgende generatie wetenschappers, die geïnspireerd 
moeten worden om in transdisciplinaire samenwer-
kingsverbanden de grote wetenschappelijke vraag-
stukken van hun tijd aan te pakken. 

Educatie en wetenschapscommunicatie
Niet alle kinderen hebben dezelfde kansen om 
een bètastudie te kiezen. Meisjes en kinderen van 
allochtone afkomst of met laagopgeleide ouders 
zijn aantoonbaar ondervertegenwoordigd onder de 
bètastudenten. Het doel van deze gamechanger is 
dat in 2040 de bètastudentenpopulatie net zo divers 
is als de Nederlandse bevolking. Zo kunnen we al het 
aanwezige bètatalent optimaal benutten. Educatie 
en wetenschapscommunicatie zullen op een weten-
schappelijke, evidence-based wijze worden benaderd.

Grensverleggende instrumenten
Nauwkeurige waarnemingen staan aan de basis van 
onze kennis over de structuur van ruimte en tijd en de 
bouwstenen van materie. Door het vormen van exper-
tisecentra kan de speciaal voor deze waarnemingen 
ontwikkelde technologische kennis en ervaring voor 
alle Nederlandse gebruikers optimaal worden ingezet. 
Zo kan de opgebouwde kennis over netwerken binnen 
LOFAR internetverbindingen versnellen. De ontwik-
keling van specialistische cyrogene detectoren voor 
de ESA Athenamissie leidt tot sensoren met extreem 
lage ruis. Het gelijktijdig kunnen meten van elektroni-
sche, magnetische en optische eigenschappen van 
materialen biedt nieuwe inzichten. Bovendien zijn 
instrumenten die voor ruimtemissies worden ontwor-
pen, extreem robuust en betrouwbaar in gebruik, wat 
ze ook interessant maakt voor toepassing op aarde in 
extreme omstandigheden. Door technologische kennis 
actief te bundelen in expertisecentra, kunnen alle 

Nederlandse onderzoekers op een kosten-
efficiënte manier aan het voorfront van de techniek  
en de wetenschap werken. Deze voorgestelde nieuwe 
kenniscentra moeten functioneren als broedplaat-
sen waar jonge mensen worden opgeleid, hightech 
start-ups ondersteund kunnen worden met ruimte en 
gedeelde werkplaatsen en onderzoekers van institu-
ten, universiteiten, hogescholen en bedrijven kennis 
kunnen delen in thematische workshops. Deze centra 
zullen nieuwe gebruikers actief ondersteunen en de 
technologisch grensverleggende kennis voor een 
grote Nederlandse gebruikersgemeenschap beschik-
baar maken. 

Investeren in kansen
Voor het realiseren van de geïdentificeerde kansen 
is een ambitieuze investering nodig. Hierbij  is een 
langetermijnperspectief vereist voor participatie in de 
grote internationale projecten van CERN, ESA, ESO 
en anderen. De Einstein Telescope en het instituut 
DIEP zijn voorbeelden van uitgelezen kansen voor 
internationaal unieke faciliteiten op en in Nederlandse 
bodem. 

Het ontwerpen, bouwen en gebruiken van een deel-
tjesversneller of een telescoop is een proces van tien-
tallen jaren in grote internationale verbanden. Daar-
naast gaat het om een samenspel van diplomatie, 
internationale samenwerking, natuurkunde, sterren-
kunde, ICT, telecommunicatie, meet- en regeltechniek, 
bouwbedrijven, toeleveranciers en logistiek. Deze 
route biedt dan ook een multidisciplinaire uitdaging 
en een enorme kans voor onderzoekers, bedrijven en 
technici die bovendien op de steun en fascinatie kan 
rekenen van het algemene publiek.

1414 http://bit.ly/Bouwstenen_van_Materie


