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Na een succesvolle eerste editie van de 

wedstrijd ‘Enlighten Your Research’ in 

2007, heeft SURFnet in samenwerking 

met de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

in 2009 voor de tweede keer deze 

lichtpadenwedstrijd georganiseerd. De 

wetenschappers die in de eerste editie 

een lichtpad wonnen, hebben binnen  

hun instituut een voortrekkersrol 

vervuld en vervullen die nog steeds. 

Hoewel de weg voor hen niet altijd 

makkelijk was, is er veel kennis en erva-

ring opgedaan en zijn er veel barrières 

geslecht. Hiermee is de weg gebaand 

voor anderen. Dit heeft beter en sneller 

onderzoek opgeleverd en voorbeelden 

van nieuwe werkwijzen die navolging 

behoeven zijn hierdoor gerealiseerd.

De eerste editie van de wedstrijd had 

tot doel het gebruik van vaste licht-

paden te stimuleren. Door subsidies 

uit het Fonds Economische Structuur-

versterking (FES) voor GigaPort Next 

Generation Network is het netwerk 

verder ontwikkeld, bijvoorbeeld op 

het gebied van lichtpadentechnologie. 

Hierdoor zijn dynamische lichtpaden 

nu mogelijk. De tweede editie van de 

wedstrijd heeft daarom tot doel de 

mogelijkheden van dynamische licht-

paden onder de aandacht te brengen 

en het gebruik ervan te stimuleren. Tot 

januari 2009 hadden onderzoekers de 

tijd om korte voorstellen in te dienen 

voor het toepassen van dynamische 

lichtpaden in hun onderzoek. In dit 

boekje vindt u een overzicht van de 

In 2009 SURFnet organised the 

Enlighten Your Research competition 

for the second time in collaboration 

with The Netherlands Organisation for 

Scientific Research (NWO), following 

the successful first edition of this 

lightpath competition in 2007. The 

researchers who were awarded a 

lightpath in the first edition have been 

trailblazers within their institutions 

ever since. They have helped gain 

much knowledge and experience, 

and though the road was rocky, 

they overcame many obstacles, 

clearing the path for others. This 

yielded improved and accelerated 

research and created examples of new 

approaches that deserve emulation.

The first edition of the competition 

was aimed at promoting the 

use of fixed lightpaths. Funding 

from FES (Economic Structure 

Reinforcement Fund) for GigaPort 

Next Generation Network supported 

further development of the network, 

including lightpath technology. This 

brought dynamic lightpaths within 

reach. The second edition of the 

competition therefore aims to draw 

attention to the possibilities created 

by dynamic lightpaths and to promote 

their use. Researchers were given the 

opportunity to submit brief proposals 

for the use of dynamic lightpaths in 

their research up to January 2009. 

This book presents an overview of 

InleIdIng
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voorstellen die zijn ingediend voor 

Enlighten Your Research 2009

Dynamische lichtpaden onderscheiden 

zich van vaste lichtpaden door de 

mogelijkheid om te schakelen tussen 

meerdere locaties. Om dit aspect te 

benadrukken in de wedstrijd kon in elk 

voorstel voor maximaal 5 locaties een 

dynamisch lichtpad worden aange-

vraagd. Alhoewel SURFnet interna-

tionaal actief is en met zusterorga-

nisaties werkt aan het realiseren van 

wereldwijd beschikbare dynamische 

lichtpaden, kunnen vooralsnog alleen 

locaties binnen Nederland gebruik 

maken van de dienstverlening. Door-

dat de wedstrijd daarmee beperkt is 

tot Nederland heeft deze editie een 

kleinschaliger karakter dan de vorige 

versie. Er zijn zeven voorstellen ont-

vangen, waarin in totaal 21 lichtpaden 

zijn aangevraagd en waarbij in totaal 

18 locaties betrokken zijn. Vijf voor-

stellen zijn uiteindelijk toegelaten tot 

de finaleronde. Zij konden meedingen 

naar een van de drie hoofdprijzen: het 

kosteloos gebruik van de gevraagde 

dynamische lichtpaden voor de duur 

van een jaar en 20.000 euro om deze 

the proposals that were submitted for 

Enlighten Your Research 2009.

Dynamic lightpaths are different 

from fixed lightpaths in that they can 

switch between multiple locations. 

To emphasize this aspect in the 

competition researchers could apply 

for a maximum of 5 locations in each 

proposal. At present only locations 

within the Netherlands can make 

use of this service, but SURFnet is 

working with its sister organisations to 

test international dynamic lightpaths 

world-wide. As it was limited to the 

Netherlands this competition took 

place on a smaller scale than the 

previous edition. Seven proposals 

were submitted, requesting a total of 

21 lightpaths involving 18 locations. 

Five proposals were admitted to 

the final round of the competition. 

They competed for one of the three 

main prizes: the use of the requested 

dynamic lightpaths for a whole year 

free of charge and 20,000 euros to 

integrate the use of the lightpaths into 

their research.

in het onderzoek in te bedden.

De jury heeft geconstateerd dat, 

ondanks de zeer recente introduc-

tie van dynamische lichtpaden, de 

inzenders de mogelijkheden ervan 

goed onderkennen en in hun onder-

zoeksvoorstellen optimaal van dit 

potentieel gebruik maken. Niet alleen 

in situaties waarin alleen tijdelijk een 

hoge verbindingssnelheid gewenst is, 

maar juist ook om afhankelijk van de 

omstandigheden flexibel en snel te 

kunnen schakelen tussen verschillende 

geografisch verspreide resources.

The jury noted that even though 

dynamic lightpaths have only 

been introduced very recently the 

participants were very well aware of 

the possibilities of dynamic lightpaths 

and that they put this potential to 

maximum use in their proposals. 

This related not only to situations 

that require a temporary high speed 

connection, but especially to the 

ability to switch quickly and in a 

flexible manner to gain access to 

various geographically dispersed 

resources for research.

2
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Met het SURFnet6 netwerk beschik-

ken wetenschappers in Nederland 

over één van de meest geavanceerde 

en snelste netwerken ter wereld. Dit 

netwerk betekent een enorme impuls 

voor data-intensief wetenschappelijk 

onderzoek nu we grote datastromen 

over een ´eigen snelweg´ kunnen 

sturen buiten het reguliere internet 

om. Deze snelweg noemen we een 

lichtpad. Lichtpaden hebben een aan-

tal eigenschappen, waardoor ze ook 

voor minder data-intensieve stromen 

interessant zijn.

Glasvezel kan een groot aantal kleuren 

laserlicht (golflengtes) tegelijk ver-

voeren. Iedere golflengte kan op dit 

moment 10 Gbit/s aan data transpor-

teren. Een golflengte is de drager van 

één lichtpad van 10 Gbits/s of van 

meerdere lichtpaden van elk maxi-

maal 1 Gbit/s. Met lichtpaden is het 

mogelijk om meerdere grote verkeers-

stromen geheel gescheiden naast 

elkaar te laten verlopen waardoor 

de gebruikers mogelijkheden van het 

netwerk toenemen.

Onderzoekers en andere gebruikers  

bij de op SURFnet aangesloten 

instellingen hebben de mogelijkheid 

gebruik te maken van een vast en/of 

een dynamisch lichtpad, afhankelijk 

With the SURFnet6 network 

researchers in the Netherlands have 

one of the most advanced and 

fastest networks in the world at their 

disposal. This network is a great 

incentive for data-intensive scientific 

research, as we can now send large 

data streams over their own ‘highway’, 

bypassing the regular Internet. 

This highway is called a lightpath. 

Lightpaths have a number of features 

that makes them highly suited for less 

data-intensive streams as well.

Optical fibre can simultaneously 

transport a large number of colours of 

laser light (lambdas). Currently each 

wavelength can transport 10 Gbit/s of 

data. A lambda is the carrier of one 10 

Gbits/s lightpath or multiple 1 Gbit/s 

lightpaths. Lightpaths have made it 

possible to transport multiple large 

traffic streams simultaneously though 

fully separated, which increases the 

user capabilities of the network.

FIxed and dynamIc lIghtpaths
Researchers and other users at the 

institutions connected to SURFnet 

can make use of fixed and/or dynamic 

lightpaths, depending on and geared 

to their requirements. A lightpath 

is a permanent direct optical data 

connection over a fibre-optic cable 

providing security and a guaranteed 

bandwidth. 

A dynamic lightpath has the same 

features as a fixed lightpath but it 

is a temporary connection set up 

manually by the user or automatically 

by an application. A dynamic 

lightpath is primarily a solution 

for situations that do not require a 

continuous data connection or where 

connections are to be established to 

several destinations in turn.

In addition to the large bandwidth 

other advantages of lightpaths are 

reliability, security and the freedom of 

using protocols other than IP.

Wat Is een lIchtpad? van en toegesneden op hun behoefte. 

Een vast lichtpad is een permanente 

rechtstreekse optische dataverbinding 

over glasvezel, met een gegarandeer-

de bandbreedte en beveiliging. Een 

dynamisch lichtpad heeft dezelfde 

kenmerken als een vast lichtpad, 

maar is tijdelijk van aard, opgezet 

door de gebruiker zelf of automatisch 

door een applicatie. Een dynamisch 

lichtpad is vooral een oplossing voor 

situaties waarin niet continu een data-

verbinding nodig is of waarin achter-

eenvolgens meerdere bestemmingen 

moeten worden bereikt.

Voordelen van lichtpaden zijn naast 

de grote bandbreedte de betrouw-

baarheid, de veiligheid en de vrijheid 

om met andere protocollen dan IP te 

werken.

What Is a lIghtpath?

•  Visualisatie Van  
Complexe netwerken

•  Visualisation of  
Complex networks

•  open real-time speCtrum 
gebruikskaart

•  open real-time speCtrum 
utilization map

•  liChtpad Voor gelijktijdig 
fmri Van soCiale interaCtie

•  a light path for  
simultaneous fmri  
of soCial interaCtion

• pulsar onderzoeken
• pulsar surVeys

•  proteomiCs
•  proteomiCs

•  gedistribueerd hoge  
kwaliteit audioVisueel 
testbed (Cinegrid)

•  distributed high-quality  
audioVisual testbed  
(Cinegrid)

voorstellen
proposals

Vaste –en dynamisChe liChtpaden

4
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vIsualIsatIe van  
complexe netWerken

vIsualIsatIon oF  
complex netWorks

Onze maatschappij draait op com-

plexe netwerken die zich kenmerken 

door grootschaligheid en een onre-

gelmatige structuur. Voorbeelden van 

dergelijke netwerken zijn onze infra-

structuren (bijv. het internet), sociale 

en biologische netwerken. Eén van 

de meest complexe, maar tevens ook 

meest fascinerende netwerken dragen 

we met ons mee: namelijk onze herse-

nen. Onze hersenen bevatten grofweg 

honderd miljard neuronen (knoop-

punten) en een veelvoud aan verbin-

dingen. En ondanks deze complexiteit 

is ons brein een efficiënt en robuust 

netwerk waarvan (en waarmee) we 

veel kunnen leren. Het belang van 

complexe netwerken voor onze maat-

schappij onderschrijft de noodzaak 

van onderzoek naar de structuur en 

eigenschappen van complexe netwer-

ken. Aan de TU Delft zijn verschillende 

kenmerken van complexe netwerken 

analytisch in kaart gebracht. Echter, 

voor een beter begrip van complexe 

netwerken zullen we deze netwerkei-

genschappen moeten kunnen visuali-

seren. 

dr. ir. f.a. kuipers / technische universiteit delft

dr. ir. f.a. kuipers / technische universiteit delft

a
m

s
t

e
r

d
a

m

‘Onze groep doet onderzoek naar complexe netwerken. In eerste instantie 

hebben we computernetwerken analytisch in kaart gebracht. Dat willen we 

graag uitbreiden met andere soorten complexe netwerken zoals die van de 

hersenen en sociale netwerken. Onze samenwerking met het VUmc is de 

eerste op dit gebied, en ik hoop dat deze pilot zal leiden tot andere interes-

sante samenwerkingsverbanden. Voor mij is dit echt een leertraject.’ 

dr. ir. f.a. kuipers

‘Our group performs research into complex networks. First we analytically 

mapped out computer networks. We would like to extend this with other 

types of complex networks such as those of the brain and social networks. 

Our collaboration with the VUmc is the first in this field, and I hope that 

this pilot will lead to other interesting collaborations. For me this truly is a 

learning experience.’

dr. ir. f.a. kuipers

Our society is intertwined with 

complex networks, which are 

characterised by a large and irregular 

structure. Examples of such networks 

are our infrastructures (for example 

the Internet), social networks, and 

biological networks. One of the most 

fascinating complex networks is our 

brain network. Our brain contains 

roughly one hundred billion neurones 

(nodes) and even more connections. 

And in spite of this complexity 

our brain is an efficient and robust 

network from which we can learn 

a lot. The importance of complex 

networks for our society demonstrates 

the need for understanding the 

structure and properties of complex 

networks. At TUDelft several 

characteristics of complex networks 

have been analyzed. However, for 

a better understanding of complex 

networks we should be able to 

visualise them. Such a link between 

analysis and visualisation would allow 

us for example to: 

•  observe how a complex network 

grows;

•  show where flaws or weaknesses are 

present in a network.
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With such knowledge we could make 

our man-made complex networks 

more efficient and more robust. The 

VUmc has a large dataset on brain 

networks and by means of a lightpath 

between VUmc and TU Delft this data 

can be transported, analysed, and 

visualised, which will subsequently 

lead to more insight into the 

complexity of brain networks. 

‘In this pilot we also intend to make use of visualisation. Our analysis 

software currently produces numbers. Visualisation of the network 

properties makes the subject tangible and creates much more insight. That 

is interesting not only for researchers, but also for the education community. 

In secret I’m hoping that it will help us attract more students.’  

‘A brain network easily contains a hundred billion nodes. The gigantic 

quantities of data our research produces cannot possibly be stored in Delft. 

With a dynamic lightpath this is not necessary at all, because it allows us to 

store the data in real-time in Amsterdam and process it in Delft.’ 

‘Een hersennetwerk bevat al gauw honderd miljard knooppunten. De 

enorme hoeveelheid data die dat oplevert, kunnen we onmogelijk in Delft 

opslaan. Met een dynamisch lichtpad hoeft dat ook helemaal niet, want 

daarmee kunnen we de data in Amsterdam real-time inlezen en lokaal in 

Delft verwerken.’

d
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WebsIte
http://www.nas.ewi.tudelft.nl/

http://www.vumc.nl/afdelingen/
neurologie/

e-maIl
f.a.kuipers@tudelft.nl

‘In deze pilot willen we bovendien gebruik gaan maken van visualisatie. Mo-

menteel levert onze analysesoftware alleen getallen op. Visualisatie van de 

netwerkeigenschappen maakt het onderwerp concreet en geeft veel meer 

inzicht. Dat is niet alleen interessant voor onderzoekers, maar ook voor het 

onderwijs. Stiekem hoop ik dat we hiermee meer studenten zullen trekken.’

Een dergelijke koppeling tussen analy-

se en visualisatie zal ons bijvoorbeeld 

kunnen helpen bij: 

•  het observeren hoe een complex 

netwerk groeit;

•  het aantonen waar zwakke plekken 

zitten in een netwerk.

Dergelijke kennis zal ons in staat 

stellen om verscheidene complexe 

netwerken efficiënter en robuuster te 

maken. De VUmc beschikt over een 

schat aan data om hersennetwerken 

te visualiseren en middels een lichtpad 

tussen de VUmc en TUDelft kunnen 

we deze data transporteren, analyse-

ren, en visualiseren en daarmee meer 

inzicht verschaffen in de complexiteit 

van hersennetwerken.

9
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open real-tIme spectrum 
gebruIkskaart

open real-tIme spectrum
utIlIzatIon map

In Nederland wordt zeer inefficiënt 

gebruik gemaakt van de beschikbare 

radiofrequenties. Een groot aantal 

onafhankelijke metingen tonen aan 

dat op elk willekeurig moment 8% van 

de frequenties door consumenten ge-

bruikt wordt. Opportuun frequentiege-

bruik (Opportunistic Spectrum Access, 

OSA) maakt het mogelijk om het ge-

bruik van de frequenties te verbeteren 

en daarbij druk bezette frequentiebe-

reiken te ontlasten door ongebruikte 

frequenties ten behoeve van de ge-

bruikers in te zetten. Om dat mogelijk 

te maken is het nodig om een actueel 

inzicht te hebben in de bezetting van 

de frequenties. Helaas kan dit niet 

worden gerealiseerd met eenvoudige 

apparatuur zoals mobiele telefoons 

en vereist het een samenwerking van 

meer complexe en verfijnde appara-

tuur. Een infrastructuur voor dergelijke 

(AT) in spectrum observations and 

TU Delft and TNO in data analysis 

and system design, this project will 

be the first one in the world that will 

assess the spectrum utilization of one 

country in such detail. Data provided 

by AT will be transmitted real-time 

via lightpaths to the premises of TU 

Delft and TNO and will be analyzed 

and given to external parties. The 

lightpath connection is a prerequisite 

for the success of the project, given 

vast amount of data that needs to be 

transported per second.

The radio spectrum in the Netherlands 

is utilized very inefficiently. Many 

independent measurements show that 

any given time 8% of the spectrum 

is used by the public. To boost the 

utilization of the spectrum and to 

relieve the overcrowded frequency 

ranges the Opportunistic Spectrum 

Access (OSA) promises to harvest the 

empty spaces in the spectrum for the 

benefit of the users. For the successful 

deployment of OSA, information on 

the current spectrum utilization is 

needed. Unfortunately this cannot 

be achieved by sensing with simple 

nodes, like mobile phones, but must 

be done through cooperation with 

more complex and sophisticated 

measuring devices. The measuring 

infrastructure is partially available in 

the Netherlands; however it is not 

shared with external parties and 

networks. Therefore in this project we 

propose to develop an infrastructure 

for sensing of the spectrum which 

will allow monitoring the spectrum 

utilization in real time. Using the 

expertise of Agentschap Telecom 

p. pawelczak phd / technische universiteit delft

p. pawelczak phd / technische universiteit delft

d
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‘Ik hoorde van een collega van het bestaan van de lichtpadenwedstrijd van 

SURFnet. Een dynamisch lichtpad is ideaal voor mijn onderzoeksproject, 

omdat we enorme hoeveelheden data over het gebruik van radiofrequenties 

willen analyseren. Die gegevens worden in Nederland dag en nacht verza-

meld via twaalf locaties van het Agentschap Telecom. Met behulp van een 

lichtpad krijgen we vanaf de Technische Universiteit Delft toegang tot de 

meetapparatuur en de real-time data. Er is geen ander project ter wereld 

dat zo diep in deze materie duikt. Deze wedstrijd is voor mij dus een gewel-

dige buitenkans.’

p. pawelczak

‘A colleague told me about the SURFnet lightpath competition. A dynamic 

lightpath is ideal for my research project, because we need to analyse huge 

amounts of data on the use of radio frequencies. These data are being 

collected day and night in the Netherlands through twelve locations of the 

Agentschap Telecom. The use of a lightpath will give us access from TU Delft 

to the measuring devices and the real-time data. There is no other project in 

the world that assesses a country’s spectrum utilization in such detail, so for 

me this competition is a great opportunity.’

p. pawelczak



13

metingen is deels aanwezig in Neder-

land maar het wordt niet gedeeld met 

externe partijen en netwerken. Dit 

project stelt daarom de ontwikkeling 

van een infrastructuur voor, waarmee 

het gebruik van de radiofrequenties 

real-time kan worden gemeten. Dit 

zal het eerste project ter wereld zijn 

waarbij het frequentiegebruik in een 

land zo gedetailleerd in kaart wordt 

gebracht, met behulp van de expertise 

van het Agentschap Telecom (AT) met 

frequentie monitoring en van TU Delft 

en TNO met de analyse van gegevens 

en systeemontwerp. De meetgegevens 

zullen real-time via een lichtpad door 

AT verstuurd worden naar TU Delft en 

TNO voor analyse en verdere versprei-

ding naar externe partijen. De verbin-

ding door middel van een lichtpad is 

een voorwaarde voor het slagen van 

het project vanwege de grote hoe-

veelheid gegevens die elke seconde 

verstuurd moeten worden.

‘Er is wereldwijd een groot tekort aan vrije radiofrequenties. Op basis van 

gedetailleerde gebruiksstatistieken kan het draadloze netwerkverkeer op 

termijn de ongebruikte frequentieslots gaan benutten. Voor mij als onder-

zoeker is het een boeiend onderwerp en een mooi vervolg op mijn promo-

tieonderzoek. Maar we willen ook de resultaten van onze analyse via internet 

beschikbaar stellen aan anderen, zowel onderzoekers als het publiek. Zonder 

een lichtpad en de funding van SURFnet is dit niet makkelijk te realiseren.’

m
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‘All over the world there is a great shortage of available radio frequencies. 

Based on detailed user statistics the wireless network traffic will be able 

to utilise free frequency slots. This is a fascinating subject for me as a 

researcher and a logical follow-up of my PhD research. Additionally we 

want to make the results of our analysis available over the internet to other 

parties, both researchers and the public. This is would be very difficult 

without the lightpath and the funding of SURFnet.’

WebsIte
http://www.tbm.tudelft.nl/live/ 
pagina.jsp?id=f588ff72-cce4- 
4513-9d4f-2a196600c920&lang= 
en&binary=/doc/Pawelczak.pdf

e-maIl
p.pawelczak@tudelft.nl

12
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lIchtpad voor  
gelIjktIjdIg FmrI van  
socIale InteractIe 

a lIght path For  
sImultaneous FmrI  
oF socIal InteractIon 

Mensen zijn erg sociaal ingesteld: 

een groot deel van onze tijd bevin-

den we ons in een sociale interactie 

met andere personen. Hoe doen 

onze hersenen dit? Twee belangrijke 

ontdekkingen van de afgelopen jaren 

helpen ons beter te begrijpen hoe 

mensen met elkaar communiceren en 

met elkaar omgaan. Ten eerste werd 

er ontdekt dat ons brein letterlijk de 

handelingen, emoties en sensaties van 

anderen spiegelt. Dus als je tijdens het 

kijken naar een finale van de World 

Cup voetbal een speler een schitte-

rende goal ziet maken, dan worden de 

bewegingen van die scorende speler 

als het ware ook actief in je eigen her-

senen. Dit is wat het zo moeilijk maakt 

om rustig in je stoel te blijven zitten 

na een doelpunt. Het spiegelsysteem 

in ons brein geeft ons een intuïtief 

gevoel over wat een andere persoon 

aan het doen is. Dit is niet een bewust 

proces: je voelt simpelweg de blijd-

schap van de scorende speler. Naast 

dit intuïtieve mechanisme waarmee 

we anderen begrijpen, bezitten we ook 

een meer bewust vermogen om na te 

Humans are intense communicators: 

we spend a lot of time being involved 

in interactions with other persons. How 

do our human brains achieve this?

Over the last years, two important 

discoveries have been made that help 

us understand more about how people 

interact and communicate. First, it 

was discovered that the human brain 

literally mirrors the actions, emotions 

and sensations of other people. So 

while watching a soccer match, your 

own motor system will represent the 

kicking actions, making it difficult 

for you to stay in your seat. The 

mirror system in our brain gives us 

an intuitive, not conscious feeling of 

the other: you simply feel the soccer 

player’s happiness in scoring a goal. 

Next to this intuitive mechanism for 

understanding others, we also have a 

more conscious capacity of thinking 

about other people. Think of a typical 

episode of the Bold and the Beautiful: 

Taylor and Ridge are about to get 

married, but Brooke is about to reveal 

that she is pregnant by Ridge. To 

understand - and appreciate - such 

a situation we have to keep track of 

what different people do and do not 

know, and what they will think and feel 

when they find out.

drs. m.b. schippers / umC groningen

drs. m.b. schippers / umC groningen
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‘Met behulp van fMRI kunnen we achterhalen welke gebieden in de herse-

nen een rol spelen bij sociale interactie. Dat doen we bijvoorbeeld door de 

hersenactiviteit te bepalen van iemand die het spel Hints speelt met zijn 

liefdespartner. In eerdere experimenten zag degene in de scanner via een 

videoscherm de eerder opgenomen handbewegingen van zijn partner. Door 

gebruik te maken van een lichtpad kunnen we beide spelers tegelijkertijd in 

afzonderlijke scanners leggen. Zij zien elkaars handbewegingen via de be-

trouwbare en snelle videoverbinding. Zo kunnen we de hersenactiviteit van 

allebei onderzoeken.’

drs. m.b. schippers

‘We can use fMRI to determine which areas in the brain play a role in social 

interaction. We do so by determining the brain activity of someone playing 

charades with his significant other. In previous experiments the person in the 

scanner watched a recording of his partner’s hand movements on a video 

screen. Using a lightpath we can now put both players in separate scanners 

at the same time. They see each other’s hand movements over this reliable 

and fast video connection. In this manner we can study the brain activity of 

both partners.’

drs. m.b. schippers
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denken over wat er in anderen omgaat 

(voor een overzicht, zie Amodio en 

Frith (2006)). Denk bijvoorbeeld aan 

een typische episode uit een soap, zo-

als The Bold and the Beautiful: Taylor 

and Ridge staan op het punt om met 

elkaar in het huwelijk te treden. Zon-

der dat Taylor dit weet, staat Brooke 

op het punt om te vertellen dat ze 

zwanger is van Ridge, hopende dat ze 

hiermee de bruiloft kan verhinderen. 

Om zo’n situatie te kunnen begrijpen 

en waarderen, moeten we in staat zijn 

om bij te houden wat de verschillende 

personen wel en niet weten en wat ze 

zullen denken op het moment dat ze 

het te horen zullen krijgen. Dit soort 

bewuste denkprocessen vindt plaats in 

andere gebieden dan de zogenaamde 

spiegelgebieden die meer de intuïties 

over anderen bepalen.

Maar hoe werken deze twee mechanis-

men van spiegelen en redeneren 

samen? Hoe zorgen zij er gezamenlijk 

voor dat het mogelijk is om te com-

municeren en om te gaan met andere 

mensen? In dit voorstel willen we een 

lichtpad inzetten om echte sociale 

interacties te onderzoeken. We zullen 

de hersenactiviteit van twee proefper-

sonen tegelijkertijd meten terwijl zij in 

verbinding staan door middel van een 

videoconferentie. Het lichtpad zorgt 

voor deze verbinding tussen de twee 

MR-scanners in Groningen en Maas-

tricht.

In een eerder uitgevoerd experiment, 

hebben we video-opnames gebruikt 

om het simultaan scannen zo dicht 

mogelijk te benaderen. In dit experi-

ment gingen de twee partners van een 

romantisch koppel om de beurt in de 

scanner om het spel Hints te spelen. 

De vrouw, bijvoorbeeld, ging als eerste 

in de scanner, terwijl haar man in de 

wachtkamer zat te wachten. De vrouw 

kreeg woorden te zien op het scherm 

(bv. ‘wenteltrap’) en moest deze com-

municeren naar haar partner door 

middel van gebaren. Deze gebaren 

werden opgenomen op video.

Nadat ze zeven woorden had uitge-

beeld, ging ze uit de scanner en was 

de beurt aan haar man. Deze moest in 

de scanner raden wat zijn vrouw aan 

hem probeerde duidelijk te maken. 

Hij kreeg de videobeelden te zien en 

moest op een knop drukken als hij 

dacht het geraden te hebben. Op deze 

manier konden we de hersenactiviteit 

van de man en de vrouw tijdens het 

uitbeelden en het raden van dezelfde 

gebaren naast elkaar leggen, alsof ze 

tegelijkertijd gescand waren. Deze 

opzet maakte het ook mogelijk om de 

oorzakelijkheid of causaliteit tussen 

de twee breinen te onderzoeken. We 

zagen dat gebieden van het spie-

gelsysteem van de vrouw activiteit 

veroorzaakte in de gebieden bij de 

man die verantwoordelijk zijn voor het 

nadenken over andermans gedachten.

This made it also possible to analyze 

the causality between the two brains. 

We found that the mirror system of 

the female caused activity in both the 

mirror system and mentalizing brain 

areas of the male. We could literally 

observe how a concept such as 

‘winding stairs’ was passed from the 

mind of the woman, to her gestures, 

into the mirror system and the man’s 

mentalizing areas.

Participants, however, were frustrated 

because they could not monitor 

each other’s behavior to find out 

iftheir partner had understood the 

gesture. Hyperscanning will solve 

this shortcoming and will hopefully 

allow us to develop more accurate 

ideas about how mirror systems and 

mentalizing brain regions interact 

during natural interactions.

This conscious thinking occurs in brain 

regions that seem distinct from the 

mirror system. 

But how do these systems of mirroring 

and reasoning jointly make it possible 

to interact and communicate with 

other people? We would like to use 

a lightpath in order to pave the way 

for a true investigation of social 

interactions. We will measure the 

activity of two participants at the 

same time in two MRI-scanners (in 

Maastricht and in Groningen), 

while they interact with each other 

through a videoconference.

In a previous experiment, we used 

video recordings to get as close to 

simultaneous scanning as possible. 

In this experiment, two partners 

of a romantic couple took turns in 

the scanner while playing the game 

Charades. The woman went into the 

scanner and had to communicate 

words to her partner using gestures. 

These gestures were recorded on 

videotape, and her partner was shown 

the recordings and had to guess what 

was being gestured. We could then 

align the brain activity recorded while 

the woman was making a particular 

gesture to the man’s brain activity 

when he was viewing that very 

gesture on tape, as if they had been 

scanned together.

16
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We konden letterlijk volgen hoe het 

idee van een ‘wenteltrap’ overging van 

de gedachten van de vrouw, naar haar 

gebaren, over naar het spiegel- en 

redeneersysteem van de man. Het was 

echter frustrerend voor de proef-

personen dat zij niet elkaars reacties 

konden zien tijdens het experiment 

om erachter te komen of zij het woord 

al hadden geraden of niet. Of dat de 

gebaren aangepast moesten worden. 

Simultaan scannen heeft dit probleem 

echter niet en zal ons hopelijk helpen 

om meer preciezere ideeën te vormen 

over hoe het spiegelsysteem en het 

redeneer systeem met elkaar samen-

werken tijdens alledaagse interacties.
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‘We had been wanting for a long time to be able to scan subjects 

simultaneously, but we had no idea of how to make this happen. Watching 

video images over a regular internet connection is too unreliable: if the 

image stutters for a moment this will lead to unintended interpretations by 

the subject. Besides, you want to know the exact moment the stimuli were 

presented in order to be able to interpret the scans correctly. A lightpath is 

just the tool. This competition came at just the right moment for my PhD 

research at the Social Brain Lab.’

WebsIte
http://www.rug.nl/bcn/research/
phdProjects/sToZprojects/
schippersmarleen?lang=en

http://www.surfnet.nl/Documents/
EnlightenYourResearchProposal_
SchippersGoebelKeysers.pdf

e-maIl
m.b.schippers@med.umcg.nl

‘Het was al lang onze droom om proefpersonen tegelijkertijd te kunnen 

scannen, maar we hadden geen idee hoe je dat moest realiseren. Videobeel-

den bekijken via een gewone internetverbinding is te onbetrouwbaar: als 

het beeld even hapert levert dat onbedoelde interpretaties bij de proefper-

soon. Bovendien wil je – om de scanbeelden goed te kunnen interpreteren – 

precies weten op welk moment welke stimuli zijn aangeboden. Een lichtpad 

is hiervoor een geweldig hulpmiddel. De wedstrijd kwam voor mijn promo-

tieonderzoek bij het Social Brain Lab precies op het juiste moment.’
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pulsar onderzoeken

pulsar surveys

Onderzoek naar radio pulsars biedt 

unieke mogelijkheden tot dieper 

begrip van de aard van materie en het 

universum. Pulsars worden gevormd 

wanneer sterren in supernova-explo-

sies onder immense druk tot atoom-

kern-dichtheid worden samengeperst, 

en die extreem hoge dichtheid maakt 

pulsars tot één van de beste labora-

toria voor onderzoek naar de funda-

mentele eigenschappen van materie 

en zwaartekracht in ons heelal. Geen 

enkel zichtbaar object in ons heelal 

heeft een zwaartekracht zo sterk als 

een pulsar; en de dichtheid van een 

pulsar kern is sinds 1 milliseconde na 

de Big Bang nergens anders meer in 

het heelal voorgekomen. Pulsars laten 

ons de fundamenten van de natuur 

beter begrijpen: hoe gedraagt materie 

zich onder deze gigantische druk? 

Hoe wordt zulke felle radiostraling 

gemaakt? Hoe werkt zwaartekracht 

bij dergelijke dichtheden? Met de twee 

grootste en gevoeligste radio telesco-

pen ter wereld (PALFA en GBT, beide 

in de VS) zoeken wij naar zeldzame 

pulsarsystemen. Om de continue  

datastroom die deze telescopen pro-

duceren te kunnen opslaan, verwerken 

en visualiseren, stellen wij voor ons 

computercluster in Dwingeloo, onze 

storage in Groningen, onze ondemand 

rekentijd bij SARA en onze werkplek-

ken voor visualisatie aan de UvA per 

dynamisch lichtpad tot één systeem 

samen te smeden. 

fundamental properties of matter and 

gravity in our universe. No other visible 

object in our universe has a gravity as 

strong as a pulsar; and the density of a 

pulsar has not occurred anywhere else 

in the universe since 1 millisecond after 

the Big Bang.

Pulsars allow us to better understand 

the fundamentals of nature: how does 

matter behave under this enormous 

pressure? How are such intense 

radiations of radio frequency produced? 

How does gravity work at such densities?

We look for rare pulsar systems using 

the two largest and most sensitive 

radio telescopes in the world (PALFA 

and GBT, both in the United States). 

In order to be able to store, process 

and visualise the continuous stream 

of data produced by these telescopes 

we propose to unite our computer 

cluster in Dwingeloo, our storage in 

Groningen, our on-demand CPU time 

at SARA and our visualisation work 

stations at UvA into a single system 

using a dynamic lightpath.

Research into radio pulsars offers 

unique possibilities for a deeper 

understanding of the nature of matter 

and the universe. Pulsars are created 

when stars in supernova explosions 

are compacted under extremely 

high pressure to the density of the 

atomic core. Due to this extreme 

density pulsars are among the best 

laboratories for research into the 

dr. a.g.j. van leeuwen / universiteit van amsterdam

dr. a.g.j. van leeuwen / universiteit van amsterdam
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‘Pulsars zijn neutronensterren die net als een vuurtoren regelmatig pulsen 

radiostraling uitzenden. Door deze sterren te bestuderen kunnen we leren 

hoe materie en het heelal in elkaar zitten. We zijn dan ook voortdurend op 

zoek naar nieuwe pulsars. Dat doen we met twee grote radiotelescopen in 

de VS, waar we grote hoeveelheden data van binnenkrijgen. Daar willen we 

zo nuttig mogelijk gebruik van maken.’

dr. a.g.j. van leeuwen

‘Pulsars are neutron stars which emit regular pulses of electromagnetic 

radiation, like lighthouses. Studying these stars will teach us the composition 

of matter and the universe, so we are continually looking for new pulsars. 

We do this using two large radio telescopes in the US, which produce vast 

amounts of data. We want to make the most of them.’

dr. a.g.j. van leeuwen
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‘The people and the means that process and study those data are 

geographically dispersed over Dwingeloo, Groningen and two locations in 

Amsterdam. A lightpath will allow researchers to browse the data directly 

from their work station and to use the processor intensive computer 

programmes only for promising pulsar candidates. Currently, we do 

things the other way round: all data are processed first, then we assess 

the results and continue with the promising candidates. We are working 

very inefficiently due to lack of bandwidth. This competition is a great 

opportunity for me to do what I wanted to do for a long time: to gain 

experience with a dynamic lightpath. We are totally ready for this!’

‘De mensen en de middelen waarmee we die data verwerken en bestuderen 

bevinden zich verspreid over Dwingeloo, Groningen en twee locaties in  

Amsterdam. Met een lichtpad kunnen onderzoekers vanaf hun werkplek 

straks rechtstreeks in de data graven en alleen op veelbelovende pulsar-

kandidaten de rekenintensieve computerprogramma’s loslaten. Nu gaat 

het andersom: eerst worden álle data verwerkt, waarna we de resultaten 

beoordelen en alleen met de veelbelovende verder gaan. Door gebrek aan 

bandbreedte werken we dus heel inefficiënt. Deze wedstrijd is voor mij een 

mooie kapstok om te doen wat ik al een hele tijd wilde: ervaring opdoen 

met een dynamisch lichtpad. We zijn er helemaal klaar voor!’

WebsIte
http://www.astron.nl/sites/ 
astron.nl/files/cms/PDF/ 
Newsletter-2008-July.pdf 

e-maIl
joeri.van.leeuwen@uva.nl
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proteomIcs

proteomIcs

Het meten van veranderingen in eiwit-

concentraties en het bepalen van de 

eiwitten die een belangrijke rol spelen 

in biologische processen speelt een 

centrale rol in het beter begrijpen van 

hoe organismen functioneren, wat 

de mechanismen zijn bij het ontstaan 

van ziekten en bij het ontwikkelen van 

nieuwe therapeutische methoden. Pro-

teomics is de tak van wetenschap die 

zich met deze ontwikkelingen bezig-

houdt. Het belangrijkste instrument 

in eiwitonderzoek is de massaspec-

trometer. Hiermee is het mogelijk de 

identiteit van eiwitten vast te stellen 

en tevens hun concentratie te meten. 

Tegenwoordig zijn er een groot aantal 

verschillende typen massa- spectro-

meters die ieder een grote hoeveel-

heid data genereren. Het succes van 

proteomics onderzoek is daarom voor 

een belangrijk deel afhankelijk van de 

snelheid waarmee de data bewerkt  

en geïnterpreteerd kan worden. Dit is 

alleen maar mogelijk met behulp van 

geavanceerde software en hardware 

die de gebruiker helpt bij het evalue-

ren van zijn data. Dit onderzoek wordt 

op nationaal niveau gecoördineerd 

door het Netherlands Bioinformatics 

Centre (NBIC) en het Netherlands 

Proteomics Centre (NPC). Experts van 

beide consortia hebben het Nether-

lands Bioinformatics for Proteomics 

Platform opgericht dat zich bezig-

houdt met het samenvoegen en uit-

voeren van initiatieven op het gebied 

van bioinformatica voor proteomics 

(-onderzoek). De software en algorit-

mes ontwikkeld voor proteomics on-

derzoek zijn veelal erg divers, complex 

en vaak geschreven in verschillende 

programmeertalen. Daarom is het 

noodzakelijk gebruik te kunnen maken 

van een grote verscheidenheid aan 

hardware en besturingsystemen.

to treat diseases. Proteomics science 

has the aim to identify thousands 

of proteins and measure their 

concentration or activity changes in 

biological samples in order to reveal 

the mechanisms of these biological 

phenomena. The main instrument of 

proteomics is the mass spectrometer, 

which is measuring the concentration 

of thousands of protein fragments, 

and which is able to determine the 

identity of these proteins using 

sophisticated fragmentation methods. 

Nowadays many types of different 

mass spectrometers produce large 

amounts of data, and the success 

of proteomics research is mainly 

based on how fast this data can 

be processed and interpreted. The 

acquired large amount of data can 

be only processed and evaluated 

using automated software that helps 

researcher to draw conclusions from a 

proteomics experiment. This research 

at a national level is coordinated 

through large research consortia, 

namely through the Netherlands 

Bioinformatics Centre (NBIC) and 

the Netherlands Proteomics Centre 

Discovery of protein concentration 

changes and determination of protein 

identities involved in biological 

phenomena play a central role in our 

understanding of the functioning of 

living organisms, our understanding of 

disease mechanisms and our capacity 

to find new therapeutic approaches 

p.l. horvatovich phd / rijksuniversiteit groningen

p.l. horvatovich phd / rijksuniversiteit groningen
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‘Voor onderzoek naar ziekten en hun genezing is kennis over het gedrag, 

de identiteit en concentratieverandering van eiwitten essentieel. Bij pro-

teomicsonderzoek maken we gebruik van massaspectrometers, die grote 

hoeveelheden complexe data produceren. De verwerking daarvan vormt 

een enorm knelpunt. Soms duurt het jaren voordat onderzoekers ermee aan 

de slag kunnen. Vandaar dat het Netherlands Bioinformatics for Proteomics 

Platform (NBPP) een geïntegreerd hardware- en softwareframework ont-

wikkelt om de dataverwerking te versnellen.’

p.l. horvatovich phd

‘Gaining knowledge about protein behaviour, identity and concentration 

changes is essential to research into diseases and their cures. Proteomics 

research uses mass spectrometers that produce large quantities of complex 

data. Processing them is a gigantic bottleneck. Sometimes it takes years 

before researchers can get started with them. For this reason the Netherlands 

Bioinformatics for Proteomics Platform (NBPP) is developing an integrated 

hardware and software framework to accelerate the data processing.’

p.l. horvatovich phd
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Ook de enorme complexiteit en 

grootte van de proteomics data ver-

eist een robuuste, hybride  infrastruc-

tuur. Een belangrijk onderdeel van zo’n 

structuur is het GRID, waarop grote 

hoeveelheden CPU-intensieve data be-

werkt kunnen worden. Hier geldt vaak 

dat de tijd voor de data-overdracht 

kleiner is dan de benodigde startup en 

CPU-tijd. Echter een ander deel van 

de infrastructuur zijn de locale clusters 

van het BIG GRID die de minder CPU-

intensieve opdrachten uitvoeren. Voor 

dit netwerk is het versturen van de 

data het meest tijdrovende onderdeel. 

Daarom zouden de locale clusters een 

enorm voordeel kunnen behalen als 

deze onderling verbonden zullen zijn 

via dynamische lichtpaden.

(NPC). Experts from these consortia 

with additional scientific positions 

are forming the Netherlands 

Bioinformatics for Proteomics 

Platform (NBPP) creating a central 

initiative to join efforts in proteomics 

related bioinformatics. Similarly to 

the acquired mass spectrometric 

datasets, software processing and 

evaluating these data are complex, 

often use multiple programming 

languages and require adaptation to 

‘A dynamic lightpath is a fantastic opportunity to further optimise this 

infrastructure. First, as a researcher you can analyse your data faster, because 

data-intensive jobs, complex jobs or large numbers of short jobs are distributed 

much faster over various computer clusters, and processor intensive jobs in the 

Dutch Life Science Grid are carried out over the SURFnet network. Moreover, you 

can perform more complicated analyses when your computational facilities are 

faster. Hundreds of researchers in the Netherlands will benefit from this, without 

knowing what it is that causes the increased speed. Depending on the type of 

job the NBPP framework will automatically open a lightpath. And the beauty is 

that the use of lightpaths can be quite easily integrated into our software.’

specific problems. For this reason 

the computational tasks, are diverse 

and require a hybrid hardware 

infrastructure in order to shorten 

calculation time for large scale data 

processing. One part of this hybrid 

infrastructure is the GRID, where 

computationally time-consuming 

tasks are executed, and that provides 

a large number of processor. However 

the GRID suffers from relatively long 

file transfer times, slow initialization 

time of computational tasks. The 

second part of the infrastructure will 

be clusters (computers with multiple 

processors) interconnected through 

high-speed dynamic lightpaths, 

which will enable execution of short 

tasks or tasks where file transfer is 

more time-consuming than the actual 

calculations. 

‘Een dynamisch lichtpad is een fantastische mogelijkheid om deze infra-

structuur verder te optimaliseren. Allereerst omdat je als onderzoeker 

sneller je data kunt analyseren. Data-intensieve jobs, complexe of grote 

aantallen korte jobs worden immers veel sneller over verschillende compu-

terclusters verdeeld, terwijl rekenintensieve jobs in het Dutch Life Science 

Grid worden uitgevoerd via het SURFnet-netwerk. Je kunt bovendien inge-

wikkeldere analyses uitvoeren als je rekenomgeving sneller is. Honderden 

onderzoekers in Nederland gaan hiervan profiteren, zonder te weten wat de 

snelheidsverbetering veroorzaakt. Het framework van NBPP opent - afhan-

kelijk van het type job - straks automatisch een lichtpad. En het mooie is: 

het gebruik van lichtpaden is vrij eenvoudig in onze software te integreren.’
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WebsIte
http://www.rug.nl/farmacie/onder-
zoek/basisEenheden/BIOanaly-
seEnToxicologie/horvatovich

http://www.nbic.nl/nbic/
network/?person=breuk001

e-maIl
p.l.horvatovich@rug.nl
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gedIstrIbueerd hoge 
kWalIteIt audIovIsueel 
testbed (cInegrId)

CineGrid maakt het mogelijk om audio-

visueel materiaal van extreem hoge

kwaliteit (minimaal 4xHD, 16 kanaals 

geluid) te produceren, te versturen,

te bewerken, op te slaan en te verto-

nen. CineGrid is state-of-the art-tech-

nologie en vereist de samenwerking 

van een groot aantal partijen die met 

elkaar kennis, apparatuur en mankracht 

delen. Met behulp van Enlighten Your 

Research worden Waag Society, de 

Universiteit van Amsterdam (UvA), 

SARA reken- en netwerkdiensten, de 

Nederlandse Film en Televisie Acade-

mie en Technicolor met elkaar ver-

bonden waarmee een uniek netwerk 

ontstaat voor onderzoek naar CineGrid 

technologie, werkwijzen en content.

Wetenschappelijke vragen die worden 

geadresseerd:

•  de ontwikkeling van geschikte zoek-

engine en metadata voor content en 

resources tbv. een portal;

•  het ontwikkelen van technologie en 

capaciteiten voor real-time streaming 

en real-time ophalen van data uit 

opslag;

•  het ontwikkelen van dynamische 

koppelingen van sender nodes naar 

lichtpaden;

•  zeker stellen van Quality of Service 

op de gebruikte netwerken;

•  het ontwikkelen en/of aanpassen 

van open codecs voor opslag en 

transmissie.

Maatschappelijke en economische 

vragen die worden geadresseerd:

•  methoden van online samenwerken 

met en aan zeer grote hoeveelheid 

data;

•  het efficiënt benutten van dure  

gedistribueerde apparatuur;

•  het vinden en mogelijk maken van 

nieuwe toepassingen van extreem 

hoge kwaliteit audiovisueel materiaal.

knowledge, resources and people. 

With Enlighten Your Research Waag 

Society, University of Amsterdam, 

SARA, Dutch Film- and Television 

Academy and Technicolor are linked 

together to form a unique platform 

for research into CineGrid technology, 

practices and content.

Scientific topics that are addressed:

•  development of search engine and 

metadata for content and resources;

•  real-time streaming and real-time 

fetching of data from repositories;

•  development of dynamic links from 

sender nodes to light paths;

•  Quality of Service for high 

performance networks;

•  open codecs for storage and 

transmission Societal and 

economical topics.

Societal and economical topics:

•  methods for on-line collaborations 

involving huge amounts of 

(audiovisual) data;

•  efficient en economical use of 

distributed resources;

•  new applications and uses for 

CineGrid content and practices.

CineGrid enables production, 

transmission, storage, editing and 

projection of audiovisual material 

of extremely high quality in at least 

4xHD resolution, with 16 channels 

of sound. CineGrid involves the 

collaboration of a large number 

organisations and people that share 

f.j. kresin & tom demeyer / waag society

f.j. kresin & tom demeyer / waag society
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‘CineGrid Amsterdam has made occasional use of lightpaths to screen 4K 

cinema images. Transport of such high-quality audiovisual data is no small 

matter: an average 4K image is 50 MB, and you need at least 24 images per 

second for smoothly animated movies. This produces huge files which need 

to be transported in real-time.’

f.j. kresin

‘CineGrid Amsterdam heeft al eerder, incidenteel, lichtpaden gebruikt om 4K-

cinemabeelden te kunnen vertonen. Het transporteren van dergelijke hoog-

kwalitatieve audiovisuele data is geen sinecure: een gemiddeld 4K-beeld is 50 

MB, voor vloeiend beeld heb je er minimaal 24 per seconde nodig. Dat levert 

gigantische bestanden op, die je real-time moet transporteren.’

f.j. kresin

dIstrIbuted hIgh-qualIty  
audIovIsual testbed 
(cInegrId)
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‘Voor ons is een dynamisch lichtpad een logische volgende stap. Daarmee 

kunnen we on-demand de hele 4K-cinemaketen aan elkaar koppelen: de 

makers bij de Filmacademie, de plaats van vertoning in Pakhuis de Zwijger, 

kortdurende en langdurige dataopslag bij de UvA en Technicolor, en verbin-

dingen naar het buitenland via SARA.’

‘Ik geloof heel erg in de nieuwe mogelijkheden van 4K-cinema. Maar het is 

nog lastig om bijvoorbeeld filmmakers en culturele partijen te faciliteren. 

Mijn persoonlijke motivatie om mee te doen aan Enlighten Your Research is 

dat je hen hiermee veel makkelijker toegang kunt geven tot de hele keten. 

Daarnaast faciliteert het dynamisch lichtpad het onderzoek dat ieder van de 

vijf partijen wil doen. Het is voor ons allemaal een uitdaging en een bijzon-

dere mogelijkheid om te verdiepen.’

‘A dynamic lightpath is a logical next step for us. With it we can interconnect 

the entire 4K-cinema chain on-demand: the film makers at the Filmacademie, 

the screening room in Pakhuis de Zwijger, short-term and long-term data 

storage at the UvA and Technicolor, and connections to other countries 

through SARA.’

‘I am a great believer in the new possibilities of 4K cinema. But it still isn’t 

easy to facilitate such parties as filmmakers and cultural organisations. My 

personal motivation to enter the Enlighten Your Research competition is 

that will provide much easier access for them to the entire chain. Moreover 

the dynamic lightpath facilitates the research that each of the five parties 

intends to do. It is a challenge and a special opportunity for us all.’
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WebsIte
http://www.waag.org/project/
cinegrid

http://staff.science.uva.nl/~grosso/

e-maIl
frank@waag.org
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De jury heeft geconstateerd dat, ondanks de zeer recente introductie van dyna-

mische lichtpaden, de inzenders de mogelijkheden ervan goed onderkennen en 

in hun onderzoeksvoorstellen optimaal van dit potentieel gebruik maken. Niet 

alleen in situaties waarin alleen tijdelijk een hoge verbindingssnelheid gewenst 

is, maar juist ook om afhankelijk van de omstandigheden flexibel en snel te 

kunnen schakelen en daarmee gemakkelijk toegang te krijgen tot verschillende 

geografisch verspreide onderzoeksmiddelen. 

hIgh speed lIghtpath net-
Work For the netherlands 
bIoInFormatIcs For  
proteomIcs platForm

Hoofdaanvrager:	
Peter Horvatovich  

(Rijksuniversiteit Groningen)
Deelnemende	organisaties:	
Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit 

Utrecht, Universiteit van Amsterdam, 

Wageningen Universiteit en Research-

centrum, Erasmus Medisch Centrum.

In dit voorstel is goed nagedacht 

over de aanpak en het gebruik van 

de juiste (gedistribueerde) resources 

voor elk type onderzoeksprobleem. 

Met behulp van de dynamische licht-

paden zijn deze resources op afroep 

beschikbaar. Dit komt de kwaliteit en 

de snelheid van het onderzoek ten 

goede. Bovendien bevat dit voorstel 

een technische component waarin 

nieuwe tools worden ontwikkeld en 

wordt er rekening gehouden met 

kennisdistributie naar minder ervaren 

gebruikers. 

hIgh speed lIghtpath 
netWork For 
the netherlands 
bIoInFormatIcs For 
proteomIcs platForm

Main	applicant: 
Peter Horvatovich  

(University of Groningen)
Participating	organisations: 
University of Groningen, Utrecht 

University, University of Amsterdam, 

Wageningen University and Research 

centre, Erasmus MC.

This proposal shows that considerable 

thought went into the approach 

and the use of the appropriate 

(distributed) resources for each type 

of research problem. These resources 

are made available on demand with 

the use of dynamic lightpaths, which 

accelerates the research and enhances 

its quality. Moreover, this proposal 

comprises a technical component 

for the development of new tools 

and it addresses the dissemination of 

knowledge to less experienced users.

The jury noted that even though dynamic lightpaths have only been introduced 

very recently the participants were very well aware of the possibilities of 

dynamic lightpaths and that they put this potential to maximum use in their 

proposals. This related not only to situations that require a temporary high 

speed connection, but especially to the ability to switch quickly and in a flexible 

manner to gain access to various geographically dispersed resources for 

research.

juryrapport enlIghten 
your research 2009

enlIghten your research 
2009 jury report

de hooFdprIjzen
Oordeel van de jury over de drie hoofdprijswinnaars in willekeurige volgorde:

the maIn prIzes
Comments of the Jury on the three main prize winners, in random order:
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the palFa/gbt pulsar survey 
project: a study oF extreme 
physIcs laboratorIes

Hoofdaanvrager:
Joeri van Leeuwen  

(Universiteit van Amsterdam) 
Deelnemende	organisaties:	
Universiteit van Amsterdam, Rijks-

universiteit Groningen, ASTRON en 

SARA.

In de radio astronomie wordt al langer 

gewerkt met enorme datasets en 

intensief rekenwerk. Het gebruik van 

vaste lichtpaden voor het verbinden 

van telescopen en supercomputers is 

in deze discipline inmiddels een ge-

wone zaak geworden. In dit voorstel 

wordt een nieuwe stap vooruit gezet 

in deze ontwikkeling. Het voorstel is 

goed ingebed in de bestaande struc-

tuur van organisaties die het onder-

zoek faciliteren en support verlenen 

en beschrijft hoe hiervan optimaal 

gebruik te maken. Dynamische licht-

paden worden gebruikt om op een 

slimme manier geografisch verspreide 

resources in te zetten, waardoor de 

onderzoekers een veel grotere mate 

van detail van de waarnemingen be-

reiken. Hierdoor heeft dit voorstel de 

potentie om het onderzoek te versnel-

len zonder dat hier grote investerin-

gen mee zijn gemoeid.

gedIstrIbueerd hoge kWa-
lIteIt audIovIsueel testbed 
(cInegrId)

Hoofdaanvrager:	
Tom Demeyer 

(Waag Society)
Deelnemende	organisaties:	
Waag Society, Amsterdamse Hoge-

school voor de Kunsten, Universiteit 

van Amsterdam, SARA, en Technicolor.

In dit voorstel gaan wetenschappelijke 

vraagstelling, innovatieve techniek en 

maatschappelijke aspecten hand in 

hand. De partijen die in dit voorstel 

samenwerken komen uit verschil-

lende disciplines en hebben ieder een 

eigen specialistische inbreng op het 

gebied van zeer hoge resolutie film: 

4K Cinema.

Door de hoge resolutie en de enorme 

bestandsgrootte is opslag in ge-

specialiseerde centra noodzakelijk. 

Zowel voor het streamen vanaf deze 

locatie(s) als het op afstand bewerken 

van het filmmateriaal zijn dynamische 

lichtpaden een vereiste. De betrokken 

partijen bestrijken gezamenlijk de ge-

hele keten vanaf het creatieve proces 

tot en met distributie, vertoning en 

duurzame opslag. Dit voorstel reali-

seert een operationele 4K cinema in-

frastructuur die door de verschillende 

disciplines en het kunstonderwijs kun-

nen worden gebruikt. Dit voorstel leidt 

daarmee tot verlaging van drempels 

bij het gebruik van zeer hoge resolutie 

video en is hiermee van waarde voor 

tal van andere disciplines.

dIstrIbuted hIgh-qualIty  
audIovIsual testbed 
(cInegrId)

Main	applicant:	
Tom Demeyer 

(Waag Society)
Participating	organisations:	
Waag Society, Amsterdam School of 

the Arts, University of Amsterdam, 

SARA, and Technicolor.

Scientific inquiry, innovative 

technology and social aspects 

go hand in hand in this proposal. 

The parties that collaborate in this 

proposal have their roots in very 

different disciplines, and they each 

contribute their individual expertise in 

the field of very high resolution video: 

4K Cinema.

The high resolution and the very large 

size of the files requires specialised 

centres. Lightpaths are required for 

both streaming video from these 

locations and remote editing of the 

video content. The parties involved 

cover the entire chain from the 

creative process up to and including 

distribution, screening and long-term 

storage. This proposal achieves an 

operational 4K Cinema infrastructure 

which can be used by the various 

disciplines as well as art education. 

The proposal leads to lower thresholds 

in the use of high-resolution video and 

is therefore of value to many other 

disciplines.

the palFa/gbt pulsar survey 
project: a study oF extreme 
physIcs laboratorIes

Main	applicant:	
Joeri van Leeuwen  

(University of Amsterdam) 
Participating	organisations:
University of Amsterdam, University of 

Groningen, ASTRON and SARA.

Working in radio astronomy has 

involved very large datasets and 

computationally intensive tasks for 

quite some time, and the use of 

lightpaths to connect telescopes and 

supercomputers has by now become 

commonplace in this discipline. This 

proposal takes a next step in this 

development. The proposal is well 

integrated into the existing structure 

of the organisations that facilitate 

and support the research and it 

describes how to use it to the best 

advantage. Dynamic lightpaths are 

used in an ingenious manner to deploy 

geographically dispersed resources, 

allowing the researchers to achieve a 

much higher degree of detail in the 

observations. Therefore this proposal 

has the potential to accelerate the 

research without requiring substantial 

investments.
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