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Henk Dijkstra hoofd departement N&S
Per 1juli is prof. Jaap Dijkhuis door prof. Henk
Dijkstra opgevolgd als hoofd van het departement Natuur- en Sterrenkunde. Deze benoeming door decaan volgde op het emeritaat
van Jaap Dijkhuis. Het afscheid van Jaap werd
25 juni gevierd met een theatercollege door
Albert Polman in de Paardenkathedraal van
Theater Utrecht.

(aandachtsveld onderzoek)
en Dries van Oosten (Outreach). Het Departementsbestuur overlegt maandelijks met de
wetenschappelijk directeuren.
Nieuw SONS bestuur
Ook het bestuur van het Studentenoverleg Natuur- & Sterrenkunde (SONS) gaat vernieuwd
worden. Vanaf 1 september zal het SONS
bestaan uit Manon Verra (OC en OAC), Esther
Visser (Faculteitsraad) en Sarah Kok (Departementsbestuur). Het SONS vertegenwoordigt
de studenten N&S op verschillende niveaus in
de medezeggenschap en het bestuur. Zo kan
het SONS de studenten goed informeren over
allerlei zaken. Het SONS doet dit onder andere
door het organiseren van DiMiO’s (DinsdagMiddagOverleg). Het SONS krijgt daar dan zelf
input van de studenten over zaken die op dat
moment spelen in de verschillende raden en
commissies. Het SONS is te vinden in BBG 775.

Jaap met twee van zijn kleinkinderen tijdens zijn afscheid
(Foto: Rudi Borkus)

Jaap Dijkhuis, die in juni 2011 hoofd van het
departement werd, studeerde en promoveerde in Utrecht (cum laude) bij prof de Wijn in de
vast stof fysica. In 1992 werd hij benoemd tot
bijzonder hoogleraar “Laserfysica van halfgeleiders” en van 1996 als voltijds hoogleraar
“Experimentele Fysica”. Jaap was hoofd van
juni 2011 tot juli 2015.
Henk Dijkstra, hoogleraar Dynamische Oceanografie (IMAU), is
per 1 juli 2015 als hoofd van het
departement aangesteld. Henk
studeerde en promoveerde aan
de Universiteit van Groningen
en werkte onder meer als post
doc aan de Cornell University
in Ithaca, N.Y. voordat hij als
wetenschappelijk medewerker
werd aangesteld bij het IMAU. In 1996 kreeg hij
zijn PIONIER voorstel ‘Stability and variablility
of the climate system’ door NWO toegekend.
In 2001 werd Henk benoemd tot hoogleraar
‘Dynamische Oceanografie’. Henk Dijkstra, lid
van de KNAW, bekleedde eerder bestuurlijke
functies binnen Natuur- en Sterrenkunde. Zo
was hij o.m. wetenschappelijk directeur van
het IMAU en lid van het N&S bestuur.
Samenstelling bestuur Departement
Met Henk Dijkstra. als hoofd van het departement krijgt het bestuur ook een iets andere
samenstelling. Huib de Swart blijft als onderwijsdirecteur lid van het bestuur met Arjen Vredenberg als vervangend lid. Cristiane de Morais Smith blijft verantwoordelijk voor EMMEΦ,
maar niet meer vanuit het bestuur. Het bestuur
wordt daarnaast versterkt met René van Roij
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Kandidaatsbestuur A-Eskwadraat
Het nieuwe A-Eskwadraat bestuur is bekend.
Van links naar rechts op de foto zijn dit Annemarie Koop (Boekencommissaris), Tinka
Veldhuis (Commissaris Onderwijs), Joris Moens
(Secretaris), Harm Backx (Voorzitter), Angelo
Mekenkamp (Penningmeester) en Gerwin van
Kuler (Commissaris Extern). Het wordt overigens pas in september officieel het nieuwe
bestuur, nu is het nog een kandidaatsbestuur.

Nieuwe OAC- en ODC studentleden
De Onderwijs Advies Commissie (OAC) en de
Onderdeelscommissie (ODC) zullen het komende studiejaar ook nieuwe studentleden
krijgen. De nieuwe OAC studentleden zijn:
Manon Verra (vanuit het SONS), Sanne Loth en

Eén centraal Studiepunt Bèta
Met ingang van aankomend studiejaar worden de verschillende
studiepunten van Bèta samengevoegd tot één studiepunt.
Dit studiepunt krijgt een aparte
balie voor onze Bèta bachelorstudenten en een aparte balie
voor de Bèta masterstudenten.
Beide balies zijn te vinden in
het Buys Ballot gebouw. Ook de
studenten van de bachelor en
master Farmacie kunnen hier
komend jaar terecht. Ze gaan
verder onder de naam ‘Student
Affairs Faculty of Science’.
Vanaf 20 juli 2015 kun je voor
alle administratie, vragen en
andere studentenzaken voor de
bacheloropleidingen van Bèta
terecht in kamer 124a/126. De
nieuwe mailadressen en telefoonnummers zijn te vinden op
https://intranet.uu.nl/actueel/
mededelingen/samenvoegingstudiepunten-b-ta-tot-n-centraal-studiepunt.
Scholieren spioneren op zuinige lampen
De Volkskrant berichte dat
brugklasleerlingen van alle middelbare scholen in Nederland
binnenkort de straat op gaan om
het lichtverbruik in woningen in
kaart te brengen. Dat is het plan
van de Stichting International
Year of Light 2015 NL. Natuurkundedocenten kunnen leerlingen aanmelden. Met onder
meer een cd, een keukenrol en
wat duct tape maken leerlingen
straks een spectroscoop. Gewapend met het zelfgemaakte
meetinstrument gaan de scholieren eind oktober en begin
november na zonsondergang de
straat op. Het eindproduct moet
een kaart worden waarop te zien
is op welke plekken nog veel
gloeilampen worden gebruikt.
‘Over privacy hoeven bewoners
zich geen zorgen te maken’, zegt
Dries van Oosten. Hij is medeorganisator van de lichtmeting.

Imhof krijgt Proton Pluim
Dr. Arnout Imhof (SCM) kreeg de
“Proton Pluim 2015” toegekend
als beste Lecturer van het eerste
jaar van de Bachelor Chemistry.
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de studievereniging
van Scheikunde, U.S.S. Proton
aan uitmuntende docenten in
het Bachelor Programma.
Nieuwe secretaresse IMAU
Per 15 juni jl. is Floor van Lee
gestart als nieuwe secretaresse
van het IMAU. Zij volgt hiermee
Yvonne Wouda op, die de afgelopen 14 jaar het IMAU secretariaat
heeft bemensd. Floor werkt 4 dagen op het secretariaat van het
IMAU en één dag op het secretariaat van Nanofotonica. In korte
tijd heeft Floor laten zien dat zij
haar taken op een enthousiaste
en daadkrachtige wijze oppakt.
We wensen haar veel succes bij
het vervullen van haar functie.
Afscheid Ada Molkenboer
Na ruim 23 jaar voor de universiteit gewerkt te hebben, gaat Ada
Molkenboer met pensioen. Zij
begon bij de toenmalige faculteit Wiskunde en Informatica om
vanaf 1992 communicatie voor
Natuurkunde te verzorgen. Zo
verzorgde zij bijvoorbeeld de
Open Dagen voor middelbare
scholieren. Vanaf 2006 ging zij
werken voor de faculteit Bèta.
Ook zette zij zich in
als griffier voor de
faculteitsraad.
Sluiting Kantine
De kantines in het
Minnaertgebouw en het David
de Wiedgebouw zullen gesloten
zijn in de zomer, in de weken 30
t/m 34, van 20 juli tot en met 23
augustus.
PROMOTIES EN ORATIES

sin. Promotor: prof. dr. L. Maas. Copromotor:
dr. H. M. van Aken.
Vrijdag 28 augustus, 16.15
Dhr. D. Glavan MSc: Late-time quantum
backreaction in cosmology. Promotor: prof.
dr. G. ‘t Hooft. Copromotor: dr. T. Prokopec.

AGENDA
Opening Academisch Jaar 2015 31 augustus, Domkerk, Domplein, 16.00-18.00 uur.
Het College van Bestuur van de Universiteit
Utrecht nodigt u uit voor de Opening van het
Academisch Jaar 2015 –2016 in de Domkerk
op maandagmiddag 31 augustus 2015 om
16.00 uur. Marjan Oudeman, voorzitter van
het College van Bestuur, heet u welkom in
haar openingstoespraak. Dit jaar zal de rede
gehouden worden door mevrouw mr. M. Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Daarna volgt de uitreiking van
de Studentprijzen: de prijs voor bijzondere
verdiensten 2015 en de scriptieprijs 2015.
De winnaars van de Studentenprijzen ontvangen van het College van Bestuur een trofee, een oorkonde en een bedrag van 1.500
euro. Na afloop bent u van harte welkom op
de receptie in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29.
Meld je uiterlijk 17 augustus aan op https://
fd8.formdesk.com/universiteitutrecht/
opening_academisch_jaar_2015_2016 . Een
week voor de opening ontvang je per e-mail
je toegangsbewijs.
Opening Academic Year to celebrate
the 200th anniversary of Science, 1 september, Botanische Tuinen, 14.30-18.30 uur.
The Faculty of Mathematical and Physical
Sciences was founded in 1815.
We cordially invite you to join us at the festive
opening of the Academic Year to celebrate
the 200th anniversary of Science.
The official invitation and programme will be
sent in the near future.
Students and lecturers with classes on that
day are of course welcome to attend after
their classes.

De redactie wil graag Emma Lathouwers bedanken voor haar inzet dit jaar aan EMMEΦ Nieuws.
Emma gaat voor haar studie
volgend jaar naar Canada en wij
wensen haar daar veel succes.

De promoties en oraties vinden plaats in het
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. Samenvattingen van alle promotieonderzoeken
zijn te vinden op www.uu.nl/nieuws
Maandag 24 augustus, 10.30
Mw. V.P.J. Jacobs MSc: Dirac and Weyl
semimetals with holographic interactions.
Promotoren: prof. dr.ir. H.T.C. Stoof en prof. dr.
S.J.G. Vandoren
Donderdag 27 augustus, 10.30
C. E. Perez Lara: Azimuthal Anisotropy of
Strange and Charm Hadrons Measured in PbPb Collisions at 2.76 TeV. Promotor: prof. dr. T.
Peitzmann. Copromotor: dr. P.G. Kuijer.
Vrijdag 28 augustus, 12.45
Dhr. J.J. de Vries MSc: On the local dynamics of currents in the estuarine Marsdiep ba-
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Folkert Kuipers. De OAC adviseert over opleidingsgebonden
onderwerpen aan de onderwijsdirecteur, aan het hoofd
van het departement en aan de
Opleidingscommissie Faculteit
Bètawetenschappen. De nieuwe
ODC studentleden zijn: Roderick
Groeneweg, Eline van der Meer
en Nils Warsen. De ODC is het
medezeggenschapsorgaan binnen het departement Natuur- en
Sterrenkunde. Zij adviseert de
geleding van Natuur- en Sterrenkunde in de Faculteitsraad
en overlegt periodiek met het
departementsbestuur.
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