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Het labo van de VUB is wereldtop in fotonica. ©Tim Dirven

Achter een onopvallende gevel in een typische Vlaamse dorpsstraat schuilt een labo dat
wereldtop is in fotonica, de wetenschap van het licht. ‘Wij zoeken naar oplossingen die
geen enkele andere technologie kan bieden.’

acht hier, ik ga eerst even vragen of het veilig is’, zegt professor Hugo Thienpont voor hij
verdwijnt achter een zwaar, wit gordijn. Zijn bezorgdheid is niet overdreven. In de kamer die
we gaan bezoeken, werken wetenschappers met gebundelde laserstralen die je met het blote
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‘W oog niet kunt zien. Wie daar per ongeluk doorloopt, kan ernstige
brandwonden of oogletsels oplopen.

Dit onderdeel van het fotonicalabo van de VUB, waarvan Thienpont de
directeur is, is ook om andere redenen een gevoelige plek. Er wordt onderzoek gedaan naar
de eigenschappen van fotonische chips, een nieuwe generatie microchips die helpt
computers kleiner, sneller en zuiniger te maken. Het is technologie waar ’s werelds grootste
techbedrijven en grootmachten een bijzondere interesse voor hebben.

Op de benedenverdieping toont Thienpont ons peperdure machines waarmee de
werknemers met een extreme precisie mallen en optische componenten kunnen frezen,
polijsten en spuitgieten. Hij graait door een bak met transparante plastic plaatjes, houdt er
eentje omhoog en wijst op enkele minuscule luchtbelletjes die gevangen zi�en in het plastic.
‘Dit zijn componenten voor lidar-sensoren. Ze worden in zelfrijdende wagens gebruikt om
zo’n auto in alle richtingen te laten kijken. Maar ze moeten perfect zijn. Als ze zulke belletjes
beva�en, werken ze niet.’
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Extreme precisie is een essentiële vereiste in fotonica, legt hij uit. ‘We werken hier op een
schaal van nanometers - een nanometer komt overeen met de dikte van ongeveer 10 atomen.
Als je een lens maakt waar een minuscuul putje in zit van 25 nanometer, dan is die lens niets
waard.’ Het verklaart waarom de Brusselse VUB met zijn fotonicalab uitweek naar Gooik, een
rustig dorpje in het Pajo�enland. ‘In de stad heb je last van allerlei trillingen. Bij het Leuvense
chiponderzoekscentrum Imec hebben ze dat opgelost met een soort zwevend gebouw dat
alle trillingen absorbeert. Omdat wij daar het budget niet voor hebben, hebben we iets
gekocht op het pla�eland.’

HUGO THIENPONT
DIRECTEUR FOTONICALABO VUB

Zeg nooit nooit, dat is onze drijfveer.

Wie niet naar het labo op zoek is, rijdt er argeloos voorbij. Het is gehuisvest in een voormalig
tuinbouwbedrijf. Achter de gevels van wat twee gerenoveerde rijwoningen lijken, staat een
machinepark dat miljoenen waard is. Het labo beschikt ook over een stofvrije cleanroom en
maakt in de kelder zijn eigen stikstof, wat in sommige machines nodig is om onder een
beschermende atmosfeer te kunnen werken.

Ondanks zijn eerder bescheiden locatie is het lab wereldtop in fotonica. De VUB was in 1985
een van de eerste universiteiten om in dat ontluikende domein een onderzoeksgroep op te
starten. Het was pionierswerk. ‘Mijn vroegere baas, professor Roger Van Geen, zei dat optica
de toekomst was, op een ogenblik dat er nog niets was. De campus is geleidelijk gegroeid. We
waren de eersten die fotonica-ingenieurs afleverden, en we hebben de internationale master
in fotonica op de kaart gezet’, zegt Thienpont.

De jonge discipline is misschien niet de meest bekende of beminde tak van de
ingenieurswetenschappen, maar ze heeft wel enorm veel snijpunten met andere
onderzoeksdomeinen, en kent een brede waaier van toepassingen. Fotonica zit onder meer
in de camera’s van onze smartphones, in de sensoren van moderne wagens, maar net zo goed
in zonnepanelen, sorteermachines van voedingsbedrijven, medische toestellen of glasvezel
voor datacommunicatie.

Het zijn vooral die vele toepassingen die de fotonica vooruitdrijven, zegt Thienpont. ‘Licht
heeft unieke eigenschappen die je kunt gebruiken om bestaande toepassingen vele malen
beter te maken. Wij gaan op zoek naar die ‘unique selling proposition’.’

Een bekend voorbeeld zijn glasvezelkabels waarin data via lichtsignalen worden
doorgegeven, met een snelheid en capaciteit die vele malen groter zijn dan het klassieke
datatransport via koper. Het labo doet onderzoek naar het veranderen van de structuur van
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die glasvezelkabels om hun snelheid verder op
te drijven. ‘Ook datacommunicatie op kleinere
schaal, op en tussen chips, zal steeds meer met
optische componenten gebeuren. In datacentra
maakt dat enorme bezuinigingen mogelijk,
waardoor je jaarlijks wereldwijd tot 500
miljoen ton minder CO₂ kan uitstoten.’

Elders in het labo toont een onderzoekster een
lange optische vezel die gebruikt kan worden
als katheter. ‘Het uiteinde van de draad licht op
als het ioniserende straling detecteert. Zo
kunnen artsen met grote precisie tumoren in
het lichaam bestralen.’ Of hoe de wetenschap
van het licht ook kan helpen in de strijd tegen
kanker. Een andere veelbelovende toepassing is
‘Lab on Chip’-technologie, waarbij cellen, bloed

of speeksel, snel en goedkoop op een chipkaartje kunnen worden geanalyseerd.

Nieuwe doorbraken in fotonica zijn doorgaans het gevolg van uitstekende engineering, het
gebruik van nieuwe materialen of het ontwikkelen van totaal nieuwe concepten, weet
Thienpont. In zijn carrière hoorde hij al meermaals mensen zeggen dat ‘de limiet bereikt is’
of dat iets ‘nooit zal kunnen’. ‘Als ik dat hoor, word ik juist getriggerd om de Heilige Graal te
zoeken. Zeg nooit nooit, dat is onze drijfveer.’

De marsrichting van het fotonicalab wordt vandaag in grote mate bepaald door Europa, dat
in de Horizon-programma’s de strategische prioriteiten tot 2027 heeft vastgelegd. Thienpont
is directielid bij Photonics 21, een publiek-privaat partnership dat 750 miljoen euro Europees
onderzoeksgeld mag helpen verdelen onder 3.000 aangesloten organisaties. De focus ligt op
grote werven zoals de bestrijding van kanker, klimaatneutraliteit, slimme steden, propere
oceanen en een duurzamer beheer van grond en water.

HUGO THIENPONT
DIRECTEUR FOTONICALABO VUB

We hebben al honderden kmo’s kunnen helpen.

De directeur van het fotonicalabo is als vicerector ook verantwoordelijk voor innovatie en
voor de valorisatie van het VUB-onderzoek. Hij runt zijn labo met een aanstekelijke mix van
wetenschappelijke passie en ondernemersbranie. Fundamenteel onderzoek moet ook leiden

Professor Hugo Thienpont. ©Tim Dirven
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tot concrete toepassingen, in samenwerking met andere onderzoekscentra en de industrie,
beklemtoont hij.

‘De basisregel zal altijd zijn dat wij hier zelf bepalen waaraan we willen werken. Maar de
budge�en zijn natuurlijk niet oneindig. Ik vraag mijn onderzoekers zich te specialiseren in
dingen waarin ze heel goed of uniek zijn, en om van bij het begin rekening te houden met de
realiteit van de maakindustrie en productieketens. Als je verschillende opties hebt om iets te
bereiken, kies dan de optie die het best aansluit bij de industrie. Zo kunnen we innovaties
veel sneller naar de maatschappij brengen.’

Grote bedrijven vinden doorgaans zelf de weg naar relevante lich�echnologie, maar veel
kmo’s hebben daar de tijd of de kennis niet voor. Thienpont lanceerde daarom het Europese
programma Photon Hub, een consortium met 54 partners dat advies op maat geeft op
bedrijfsbeurzen en in democentra. Europa bedacht het programma eind 2020 met een
budget van 19 miljoen euro. ‘We hebben al honderden kmo’s kunnen helpen’, zegt
Thienpont.

‘Vroeger maakten we vaak de fout technologie te willen pushen bij het bedrijfsleven. Het is
veel beter eerst te vragen wat hun uitdagingen zijn en daarvoor oplossingen aan te reiken.
Een bedrijf dat op zoek is naar een speciale coating kan bijvoorbeeld beter af zijn met
lasertechnologie. Maar dan moet het eerst weten dat dat bestaat.’

Uitbreiding op komst
Op enkele jaren voor zijn pensionering hoopt Hugo Thienpont nog een belangrijk project rond te
krijgen: de uitbreiding van zijn fotonicalabo met een nieuw gebouw. ‘Dat is nodig, want het huidige
labo staat volgepropt met technologie. Er kan niks meer bij’, zegt hij.

De Vlaamse regering gaat voor de uitbreiding ook 5 miljoen euro vrijmaken uit de fondsen van haar
investeringsplan Vlaamse Veerkracht. Naast 3,5 miljoen euro voor nieuwe toestellen gaat ook 1
miljoen euro naar de uitrusting van een trainingscentrum voor fotonica. ‘Het is de bedoeling mensen
uit alle lagen van de bevolking te bereiken, van technische scholen en hogescholen tot universiteiten
en bedrijven. Het wordt het eerste centrum in zijn soort.’

Het nieuwe centrum zal heel gerichte opleidingen en stages organiseren. ‘We rekenen ook ergens op
een terugverdienproces. Bedrijven die hier hun mensen kunnen trainen, zullen later terugkeren om
met ons op andere dingen te werken’, zegt Thienpont.

De Vlaamse miljoenen komen boven op het werkingsbudget van B-Phot, dat dit jaar ongeveer 8
miljoen euro bedraagt. 80 à 90 procent van het budget wordt extern gefinancierd, vooral door de EU
en de Vlaamse overheid.
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