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Het Natuurkundig Gezelschap Middelburg brengt dit jaar weer zes lezingen die weer
onderwerpen behandelen uit diverse bètawetenschappen. Al onze lezingen worden
gehouden door kopstukken uit de Nederlandse universitaire wereld. In de Aula van de
Zeeuwse Bibliotheek lichten zij hun onderzoeksveld en resultaten toe en kunt U met
hen direct van gedachten wisselen.
De excursie gaat dit seizoen naar “de Rusthoeve” proefterrein van de Zeeuwse Land
en Tuinbouw. De laatste lezing van het seizoen gaat dan ook over “Precisielandbouw”.
Een mooie combinatie vonden wij.
Daarbij is er dit jaar in samenwerking met het Koninklijk Zeeuws Genootschap der
Wetenschappen een serie van drie interactieve lezingen over “de mens in 2050”
georganiseerd. De drie sessies met het KZGW worden gefaciliteerd door Stichting
Toekomstbeeld der Techniek en vinden in september en oktober plaats, ook in de Aula
van de Zeeuwse bibliotheek.
In 1780 opgericht door J.A. van de Perre heeft het Natuurkundig Gezelschap zijn basis
in het Van de Perrehuis in Middelburg. Het doel van het Natuurkundig Gezelschap was
om “de burgerij en de vaklieden te scholen met de kennis der Wetenschappen…”. Om
deze afkomst zichtbaar te houden, hebben we dan ook ons formeel adres in het Van
de Perre huis.
Het Natuurkundig Gezelschap biedt al enkele eeuwen de mogelijkheid om in contact
te treden met mensen die u ergens anders niet gauw tegenkomt… mensen, die voorop
lopen in de wetenschap en die bereid zijn met een ander in discussie te gaan… Met
een gemiddelde opkomst van ruim 50 belangstellenden bij de lezingen beginnen we
een goede naam op te bouwen in de Zeeuwse wetenschappelijke wereld. Dit jaar
kwam een spontane toezegging van één van de sprekers met de aantekening ” Ze [een
vorige spreekster] was er heel enthousiast over [een lezing bij ons verzorgen]. Mede door
[…] haar reactie wil ik bij deze [...] graag uw eervolle uitnodiging aanvaarden”.
De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Speciale kennis is
niet nodig. De sprekers beantwoorden de vragen die onder de toehoorders zijn
gerezen en andere toehoorders creëren dan weer nieuwe vragen, waarmee
interessante en leerzame discussies ontstaan.
Voor de programmering van het volgende seizoen 2017-2018 houdt het bestuur zich
aanbevolen voor suggesties.
Namens het bestuur,
Ir. Christiaan Boland, voorzitter
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Vrijdag 23 september 2016, 19:30 uur
dr. S. Bloemen
Instrument Scientist BlackGEM Array
Radboud Universiteit Nijmegen
Research Instituut voor Wiskunde, Astrofysica en Deeltjesfysica
Zwaartekrachtgolven: een nieuwe blik op het heelal
In februari van dit jaar werd bekend gemaakt dat het LIGO-experiment in de Verenigde
Staten voor het eerst zwaartekrachtgolven op de Aarde heeft waargenomen. Het
bestaan van zwaartekrachtgolven werd honderd jaar geleden voorspeld door Albert
Einstein, als een direct gevolg van zijn
Algemene
Relativiteitstheorie. De
waargenomen zwaartekrachtgolven
zijn het gevolg van een botsing van
twee zwarte gaten in een dubbelster,
die ongeveer 1 miljard jaar geleden
plaatsvond.
Dat zwaartekrachtgolven nu voor het
eerst zijn waargenomen is bijzonder
goed nieuws voor de natuurkunde en de sterrenkunde. De ontdekking toont aan dat
de voorspelling van Einstein klopt, en gedetailleerde analyses van de golven zullen in
de toekomst een sterke test vormen voor de relativiteitstheorie. Voor de sterrenkunde
opent de detectie een volledig nieuw venster om het heelal te kunnen bestuderen. De
eerste waarneming zorgde al meteen voor een doorbraak: het is het eerste bewijs van
het bestaan van dubbele zwarte gaten.
In deze lezing bespreken we, aan de hand van concepten uit de Algemene
Relativiteitstheorie, wat zwaartekrachtgolven precies zijn, hoe ze ontstaan en hoe ze
gedetecteerd kunnen worden. We komen uitvoerig terug op de eerste detectie en wat
deze betekent voor de wetenschap. Daarnaast blikken we vooruit op het
vernieuwende onderzoek dat mogelijk gemaakt wordt door waarnemingen van
zwaartekrachtgolven. De combinatie van waarnemingen van zwaartekrachtgolven en
van zichtbaar licht, dat we veel beter kennen, opent bijkomende, unieke
perspectieven. In dit verband bespreken we de BlackGEM-telescopen. Deze worden
momenteel in Nederland en België ontwikkeld en zullen vanaf de ESO-site in La Silla,
Chili, op zoek gaan naar optische flitsen die te zien zijn bij de botsing van zwarte gaten
en neutronensterren.
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Donderdag 29 september,
6 en 20 oktober 2016, 19:30
Drie sessies in samenwerking met het
Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
Drs. E.S.M. Willemse
Stichting Toekomstbeeld der Techniek
“Proef de toekomst” De mens in 2050

Algemene Ledenvergadering, 19:30 uur

Vrijdag 21 oktober 2016, 20:00 uur
Dr F. C. Boogerd
Afdeling Moleculaire Celbiologie
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen
Vrije Universiteit Amsterdam
Archaea: het 'derde' domein van het leven

Technologie maakt steeds meer mogelijk. Wie
oude sciencefiction films bekijkt, zal merken dat
veel van de toen totaal onrealistisch lijkende
toepassingen inmiddels heel gewoon zijn. We zijn er helemaal aan gewend dat we
vrijwel over ter wereld mobiel kunnen bellen en dat een telefoon ook kan worden
gebruikt als camera, tv, encyclopedie en meer. We kijken niet meer op van pratende
computers, zelfrijdende auto’s of thermostaten die op eigen houtje de temperatuur
in huis regelen. Als we ervan uit gaan dat nieuwe sciencefiction films een aardig idee
geven van toekomstige toepassingen, dan liggen er nog veel meer veranderingen in
het verschiet.
In deze lezingenreeks wordt op basis van de laatste stand van zaken in wetenschap
en technologie een beeld gegeven van potentiële toekomstige toepassingen. Mede
aan de hand van sciencefiction wordt vervolgens ingegaan op maatschappelijke
kanten van die potentiële toepassingen. Verschillende kansen, bedreigingen en
ethische vragen komen daarbij aan de orde.
In de introductie van iedere lezing is eerst kort aandacht voor wat we onder
technologie verstaan. Daarnaast wordt aan de hand van een korte blik terug
stilgestaan bij hoe snel (of hoe langzaam) technologische ontwikkelingen kunnen
gaan. Daarna worden nieuwe technologieën toegelicht en samengebracht in
toekomstbeelden; schetsen van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Deelnemers
kunnen aan de hand van de schetsen aangeven wat zij zelf verwachten en wensen en
gaan hierover met de spreker en elkaar in discussie.
- Technologie als dienaar (mechatronica, domotica, big data ….)
- Hulp voor de hersenen (technologie die de werking van de hersenen beïnvloedt)
- Grenzeloze technologie (genetische modificatie, kweekorganen, eeuwig leven,
cyborgs, ruimtevaart)

De levende organismen kunnen worden verdeeld in twee
groepen, de prokaryoten en de eukaryoten. Mensen, dieren,
planten, schimmels en protisten zijn opgebouwd uit
eukaryote cellen. Tot in de jaren 90 was de algemene opinie
dat prokaryoten alleen bestonden uit bacteriën. Echter, reeds
in 1977 had de fysicus Carl Woese geponeerd dat er twee prokaryote domeinen van
het leven bestonden; de Archaea vormden, naast de Bacteria, een eigen domein van
het leven. Archaea lijken op bacteriën, maar vertonen ook functionele gelijkenis met
de veel grotere eukaryoten. Woeses revolutionaire voorstel werd eerst genegeerd of
bestreden, maar uiteindelijk toch algemeen aanvaard.
In het begin was het idee dat de Archaea speciaal waren toegerust om onder extreme
omstandigheden te kunnen groeien. Zo werden ze ontdekt in omgevingen met een
extreme pH en temperaturen en in hoge zoutconcentraties, en kilometers diep onder
het aardoppervlak. Het wordt echter steeds duidelijker dat dit beeld bijgesteld dient
te worden; ze blijken ook voor te komen in 'gewone' milieus, in de bodem, in de
kustwateren en de oceanen, soms zelfs in grote aantallen. Ook in ons eigen lichaam
komen ze voor. De Archaea blijken te beschikken over een primitief afweersysteem
waarmee ze archaeale virussen onschadelijk kunnen maken. Het fundamenteel
microbiologische onderzoek dat tot de ontdekking van dit zogenaamde CRISPRsysteem heeft geleid, gaat nog vele toepassingen opleveren. Een ander opmerkelijk
fenomeen is de totale afwezigheid van ziekteverwekkende Archaea. En dit terwijl de
andere prokaryote groep, de Bacteria, wel ziekteverwekkende soorten herbergt. Als
laatste mag de vondst van Lokiarchaeota bij een onderzeese vulkaan tussen
Groenland en Noorwegen niet onvermeld blijven vanwege
de hypothese dat destijds een lid van dit archaeale fylum
weleens de gastheercel kan zijn geweest voor een
Bacterium, met als resultaat een hybride prokaryoot die
aan de wieg van de eukaryoten kan hebben gestaan.
Indien juist, zouden er slechts twee domeinen van het
leven overblijven: Bacteria en Archaea.
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Vrijdag 25 november 2016, 19:30 uur
prof. dr. ing. J. J. B. Keurentjes
Laboratorium voor Erfelijkheidsleer
Departement Plantenwetenschappen
Wageningen Universiteit
Swammerdam Institute for Life Sciences
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Universiteit van Amsterdam
Mendels erfenis: toepassing van kwantitatieve genetica in de strijd om
voedselschaarste
De moderne genetica berust voor een groot deel op de drie hoofdwetten van Gregor Mendel.
Hoewel deze Oostenrijkse monnik de wetten niet zelf formuleerde zijn ze voornamelijk
gebaseerd op bevindingen van zijn experimenten in de tweede helft van de 19e eeuw. Het is
daarom goed om zijn werk te plaatsen in het historisch perspectief van zijn tijd en de
herontdekking van zijn experimenten ruim dertig jaar later door tijdgenoten en opvolgers.
Niettemin wordt Mendel beschouwd als de grondlegger van de huidige ‘Mendeliaanse’ genetica
en de principes afgeleid uit zijn werk vormen nog steeds een belangrijke pijler in de veredeling
van moderne landbouwgewassen.
De toepassing van Mendeliaanse, of kwantitatieve, genetica stelt ons in staat om vast te stellen
welke eigenschappen van organismen, zowel planten als dieren, erfelijk overdraagbaar zijn.
Daarnaast is het mogelijk om te bepalen op welke manier eigenschappen overerven, welke
genen betrokken zijn bij de
regulatie en waar deze genen zich
bevinden in het erfelijk materiaal,
het DNA, van het organisme. Dit is
met name van belang voor
complexe eigenschappen, die vaak
bepaald
worden
door een
samenspel van vele genen in
interactie met omgevingsfactoren.
Het is vooral de controle over de
complexe eigenschappen die in
hoge mate het succes bepalen van moderne landbouwgewassen.
Sinds de introductie van landbouw, zo’n 10.000 jaar geleden, is het altijd de uitdaging geweest
om de groeiende wereldbevolking te blijven voorzien van voldoende voedsel. Hoewel het succes
van domesticatie van wilde soorten vaak terug te voeren is op het fixeren van een beperkt aantal
genen, is de nadruk na verloop van tijd steeds meer komen te liggen op het optimaliseren van
eigenschappen zoals opbrengst, uniformiteit en kwaliteit. Bij uitstek voorbeelden van complexe
eigenschappen. Het identificeren en in kaart brengen van natuurlijke variatie in eigenschappen
van (wilde) varianten, het inkruisen in elite lijnen en het selecteren van verbeterde rassen is het
domein van de moderne kwantitatieve genetica.
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Vrijdag 13 januari 2017, 19:30 uur
Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk
Afdeling Kavli Instituut voor Nanoscience
Sectie Fysica van Nano-elektronica
Technische Universiteit Delft
De lotgevallen van elektronen en de supergeleiding
Aan materie kun je je teen stoten. Het kan ook magnetisch zijn, zoals men al in de
Oudheid wist. Bliksemafleiders leerden ons de elektrische geleiding. Sinds het
beroemde experiment van Kamerlingh Onnes, met zijn medewerkers, in Leiden in
1911 weten we dat de materie supergeleidend kan zijn. Om deze toestand te
begrijpen zijn we via elektronen bij de gewone geleiding, zoals in een koperdraad,
gekomen, inmiddels een vertrouwd stukje elementaire vastestoffysica. Daarmee is
ook de grondslag gelegd voor de verklaring van de supergeleiding, zoals we die sinds
1957 voor een eenvoudig materiaal als aluminium, tin of lood gebruiken. Het
ontbreken van weerstand is handig voor sterke elektromagneten, die we inmiddels
op grote schaal aantreffen in ziekenhuizen voor het maken van MRI’s. Maar ook is er
de inmiddels bloeiende tak van de supergeleidende elektronica. Van 2009-2013
heeft deze elektronica ver van de aarde gefunctioneerd in de Herschel Space
telescoop voor de bestudering van de moleculaire samenstelling van ons
melkwegstelsel. Maar hoe zit het met de kunstmatig gemaakte complexe materialen
die ook supergeleidend bleken te zijn en nog wel bij een veel hogere temperatuur?
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Vrijdag 10 februari 2017, 19:30 uur
prof. dr. T. Rasing
Radboud Universiteit Nijmegen

Vrijdag 10 maart 2017, 19:30 uur
dr.ir. C. Kempenaar
PRI Agrosysteemkunde,
Universiteit Wageningen

Instituut van Moleculen en Materialen
‘Batman-signaal’ wijst de weg naar supersnelle en precieze dataopslag.
Informatie wordt wel de brandstof van de 21ste eeuw genoemd, vergelijkbaar met de
rol van olie van meer dan een eeuw geleden. Informatie heeft een niet meer weg te
denken plaats in onze moderne maatschappij ingenomen, maar de hoeveelheid data
die per seconde wordt gegenereerd is enorm, zowel in volume als in diversiteit
(tekst, foto’s, video’s, muziek). Deze ontwikkelingen vragen niet alleen het uiterste
van de huidige technologie maar ook van onze energievoorziening: nu al verbruiken
datacentra bijna 4% van de totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit, met een groei
van zo’n 7% per jaar! Ook is recentelijk het einde van de “wet van Moore”
aangekondigd, niet vanwege de limieten in de nanostructurering maar vanwege het
te grote energieverbruik in chips, waarbij momenteel al de helft in warmte verloren
gaat. Deze ontwikkelingen vragen om revolutionaire nieuwe aanpakken in de manier
waarop we data genereren, verzenden en opslaan. Zeven jaar geleden
demonstreerden we in Nijmegen dat informatie met licht kan worden
weggeschreven, wat door het gebruik van korte laserpulsen veel sneller en ook veel
energiezuiniger kon dan de bestaande technologie. Echter, door het gebruik van licht
waren de geschreven bits veel te groot. Om dit optisch schakelen preciezer te maken
focusseerden we een femtoseconde – een biljardste van een seconde – laserpuls op
een magnetische structuur van vijf bij vijf micrometer. Dit leidde tot de verrassende
ontdekking dat niet de gehele structuur ompoolde maar slechts een deel ervan: in dit
geval in de vorm van het ‘batman signaal’ (Figuur 1). Dat laat zien dat het ompolen
van magnetisch materiaal zelfs op de nanoschaal te controleren is. Recentelijk
hebben we dit nog verder verbeterd door een nano-antenne te gebruiken, waardoor
zelfs bits van 40 nanometer konden worden weggeschreven.
De magnetische structuur van vijf bij vijf micrometer laat na
bestraling met de laser een substructuur zien in zwart en wit, die
doet denken aan Batman. Zwarte gebieden laten omhooggerichte,
witte gebieden omlaag gerichte magnetisatie zien.
Uit: Nanoscale sub-100 picosecond all-optical magnetization switching in
GdFeCo microstructures by L. Le Guyader, M. Savoini, S.E. Moussaoui, M.
Buzzi, A. Tsukamoto, A. Itoh, A. Kirilyuk, T. Rasing, A.V. Kimel and F. Nolting,
Nature Communications, 2014
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Met precisielandbouw naar landbouw met meer precisie

Precisielandbouw is een bedrijfsmanagementvorm waarbij planten en dieren heel
nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben, geoptimaliseerd naar
ruimte en tijd, binnen economische, milieu- en maatschappelijke randvoorwaarden.
Precisielandbouw is slim meten, analyseren en beslissen en uitvoeren. Het concept
precisielandbouw bestaat zo’n 25 jaar.
Bron: WUR
Onderzoekers in de VS toonden rond 1990 aan dat
op basis van satellietwaarnemingen variatie in
gewasgroei op landbouwpercelen in kaart
gebracht kon worden en dat met deze geoinformatie meststoffen plaats-specifiek gedoseerd
konden worden. Na 2000 raken zowel praktijk als
beleidsmakers bij overheden geïnteresseerd in
het concept. En terecht. De maatschappelijke
wens tot verdere verduurzaming van de landbouw
is een gegeven. Dankzij de recent beschikbaar
gekomen technische mogelijkheden op het gebied van plaatsbepaling, sensoren,
mechanisatie, automatisering en robotisering, biedt precisielandbouw veel kansen
voor agrarische bedrijven en de toeleverende bedrijven om de landbouw te
verduurzamen. De uitdaging ‘Meer met Minder’ kan met precisielandbouw voor een
groot deel binnengehaald worden. Besparen op meststoffen, pesticiden,
energiegebruik en water is mogelijk. Precisielandbouw zorgt er namelijk voor dat
planten en dieren nauwkeurig die behandeling krijgen die ze nodig hebben. Met
andere woorden, niet meer dan nodig. Daarnaast zullen opbrengsten per eenheid
stijgen door geoptimaliseerde inzet. In de presentatie zal ingegaan worden op de
technische ontwikkelingen die precisielandbouw mogelijk maken en welke stappen
nog nodig zijn om precisielandbouw ‘gangbare praktijk’ te maken. Want dat is het
www.precisielandbouw.eu
nog zeker niet anno 2016.
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Eind mei 2017, 13:00 – 16:00 uur
ALLEEN VOOR LEDEN TOEGANKELIJK:

EXCURSIE
De precieze datum en tijd worden begin 2017 bepaald en gecommuniceerd.

Precisielandbouw, ook wel Smart Farming, is door middel van hightech, big data
verzamelen voor het plaats specifiek managen binnen een perceel van gewassen,
zoals aardappelen. Door sensoren, hyperspectraalbeelden en gewas- en
bodemmonsters, kunnen we de behoefte van de planten plaatsspecifiek, via GPS en
GIS, bepalen voor een optimale productie met een minimale belasting voor de
omgeving en het milieu. Ondanks de hoge productie in Nederland, zitten er vaak
verschillen binnen een perceel. Omdat
percelen als geheel hetzelfde worden
behandeld blijven verschillen bestaan en
wordt niet het optimum of maximum
behaald.
De agrarische wereld en de wereld van
hightech hebben elkaar ontdekt, maar
moeten elkaars taal nog leren spreken.

Het Natuurkundig Gezelschap “in vogelvlucht”
Het Natuurkundig Gezelschap is een Zeeuwse Vereniging, opgericht in het jaar 1780
en sindsdien gevestigd in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.
Het Natuurkundig Gezelschap volgt ontwikkelingen in de exacte wetenschappen en
brengt zijn leden en belangstellenden op de hoogte door middel van lezingen die
worden gegeven door deskundigen van reputatie op de gebieden van natuurkunde,
astronomie, geologie, chemie, farmacie, biologie, geneeskunde en wiskunde. Het
Gezelschap besteedt ook aandacht aan de wetenschappelijke toepassingen en de
geschiedenis van de (natuur)-wetenschappen.
In 1767 werd Johan Adriaan van de Perre door stadhouder Willem V tot zijn
plaatsvervanger in Zeeland benoemd. Het viel Van de Perre op dat bij de burgerij
veel belangstelling bestond voor de nieuwe natuurwetenschappen.
Aangezien er in die tijd geen middelbare scholen bestonden waar deze nieuwe
kennis behandeld werd, richtte hij zelf in 1780 een “Collegie” op in de vorm van het
Natuurkundig Gezelschap.
Destijds was het Natuurkundig Gezelschap alleen bestemd voor mannen. Ook
vrouwen bleken interesse te hebben voor de Natuurwetenschappen en van de Perre
voelde zich daarom genoodzaakt vijf jaar later ook het Natuurkundig Genootschap
der Dames in het leven te roepen.
In 1887 is het Natuurkundig Genootschap der Dames opgegaan in het Natuurkundig
Gezelschap.
Zowel het Natuurkundig Gezelschap als het Natuurkundig Genootschap der Dames
waren in het Van de Perrehuis gevestigd, dat nog steeds bestaat en nu wordt
gebruikt door het Zeeuws Archief.
Omstreeks 1910 betaalde het Gezelschap wel zo’n honderd gulden aan een spreker –
omgerekend tegen de huidige koers, zou dat nu duizend euro zijn. Wij kunnen dat nu
niet meer betalen en gelukkig hoeft dat ook niet meer. Het wordt gewoonlijk als een
eer beschouwd om voor het Natuurkundig Gezelschap te mogen spreken.
Elk lezingenseizoen wordt afgesloten met een excursie naar een interessant bedrijf in
de regio. Afgelopen seizoen gingen we op bezoek bij Timesavers, winnaars van de
Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2014. Dit jaar gaan we naar ‘de Rusthoeve’, het
laboratorium van de Zeeuwse Land en Tuinbouw Bond.

Meer over het Natuurkundig Gezelschap kunt u vinden op www.ngm1780.nl
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Naam:
E-mailadres:
Woonplaats:
Datum:

Ik ben geïnteresseerd:
Graag één van onderstaande redenen aanvinken

o In de Bètawetenschappen in het algemeen
o Speciaal in Natuurkunde
o Specifiek in deze lezing
Dit vrijkaartje geeft, mits geheel ingevuld ingeleverd bij de
ingang van de lezingenzaal, éénmalig gratis toegang tot een
lezing van het Natuurkundig Gezelschap tijdens het
programmajaar 2016-2017

Hierlangs afknippen

Hierlangs afknippen

Vrijkaartje voor eerste kennismaking

COLOFON
De lezingen van het NATUURKUNDIG GEZELSCHAP worden
gehouden in de aula van de ZEEUWSE BIBLIOTHEEK,
Kousteensedijk 7 te Middelburg.

NATUURKUNDIG GEZELSCHAP
23 september 2016:

Zwaartekrachtgolven: een nieuwe blik op het heelal
dr. S. Bloemen
29 september, 6 en 21 oktober 2016
“Proef de toekomst” De mens in 2050

Het lidmaatschap van het NATUURKUNDIG GEZELSCHAP
staat open voor iedere belangstellende.
De contributie bedraagt € 22,- per gezin per seizoen. Studenten
betalen € 11,- per persoon per seizoen.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.
Na betaling van de contributie (zie boven) worden zij ingeschreven
als lid.

Archaea: het 'derde' domein van het leven
Dr F. C. Boogerd

Alle lezingen zijn toegankelijk voor niet-leden
Toegangsprijs € 5,- per lezing;
Studenten € 2,50 per lezing.

Mendels erfenis: toepassing van kwantitatieve genetica in de strijd
om voedselschaarste
prof. dr. ing. J. J. B. Keurentjes

Bestuur
ir. P.C. Boland, voorzitter
A. Goudzwaard, secretaris
Dr. H. Bruins Slot, penningmeester
ir. L.J.M. Janssen, bestuurslid
Secretariaat
Natuurkundig Gezelschap - Van de Perrehuis
Postbus 70
4330 AB Middelburg
Telefon: 0657628804
E-Mail: ngm1780@zeelandnet.nl
Bankrekening: NL53ABNA0433638494
KvK-nummer: 51.279.355
Websitewww.ngm1780.nl

Drs. E.S.M. Willemse
21 oktober 2016:
Algemene ledenvergadering 19:30 – 20:00

25 november 2016:

13 januari 2017:

De lotgevallen van elektronen en de supergeleiding
Prof. dr. ir. T.M. Klapwijk
10 februari 2017:

‘Batman-signaal’ wijst de weg naar supersnelle en precieze
dataopslag
prof. dr. T. Rasing
10 maart 2017:

Met precisielandbouw naar landbouw met meer precisie
dr.ir. C. Kempenaar
eind mei 2017:
Excursie 'Precisielandbouw' naar proefboerderij De
Rusthoeve te Colijnsplaat.
ZLTO

