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Zwevende kikker
De rubriek Zwevende kikker
belicht bijzonder Nijmeegs
onderzoek.

Harde schijf kan
1.000 keer sneller
door Roeland Segeren

I

n de computerwereld draait alles om enen en nullen. Die zogeheten ‘bits’ vormen samen
de informatie waarmee computers kunnen werken. „Dat zijn allemaal hele kleine magneetjes”,
doceert natuurkundige Sam
Khorsand. „Met een noord- en
een zuidpool. Wijst een magneetje omhoog, dan is het een 1; omlaag een 0. De snelheid van een
harde schijf wordt bepaald door
de snelheid waarmee deze magneetjes kunnen schakelen.”
De harde schijven in onze notebooks, smartphones en iPads kunnen al jaren niet meer sneller dan
ze nu zijn. Fabrikanten leggen
daarom de nadruk op het aantal
gigabytes dat erop kan. Khorsand:
„Mijn onderzoek kijkt naar opties
om juist de snelheid te verhogen.
Programma’s en bestanden worden steeds groter. Snellere harde
schijven kunnen hierbij veel tijdwinst opleveren.”
Om dit te bereiken is een geheel
nieuwe techniek nodig. Nu schakelen de magneetjes van nul naar
één en omgekeerd door met een
andere, grotere magneet de stand
te veranderen. In 2007 ontdekte
een onderzoeksgroep aan de Radboud Universiteit dat dit ook met
licht kan. Kleine lichtimpulsjes
kunnen de magneetjes tot dui-

zend keer sneller laten schakelen
dan de logge magneet.
Baanbrekend. Maar iedere ontdekking roept weer nieuwe vragen
op, legt Khorsand uit. „Het lukte
om met licht te schakelen, maar
hoe werkt dit nou precies? De verwachting was dat het licht een
sterk magnetisch veld creëert
waardoor de magneet schakelt.”
Niets bleek minder waar.
Khorsand ontdekte dat het door
de warmte komt die licht veroorzaakt. „Net als bij zonnestralen
neemt licht energie met zich
mee. Als je dat op een materiaal
laat schijnen, wordt deze energie
omgezet in warmte. Door die
warmte gaan de magneetjes in
een andere stand staan.”
Iedere materiaalsoort reageert
hier weer anders op. Voordat onze apparaten hiermee kunnen
werken, moeten natuurkundigen
daarom op zoek naar de beste en
meest betaalbare materialen. „Als
we dit nog beter onder controle
hebben, dan kun je goedkoop en
met recordsnelheden sturen wanneer welk bitje schakelt.”
Er wordt inmiddels al gewerkt
aan de eerste prototypes van harde schijven die met de nieuwe
techniek werken. „Het staat nog
wel in de kinderschoenen, maar
wordt steeds volwassener.”
Sam Khorsand promoveerde vorige week op zijn ontdekkingen.



Natuurkundige Sam Khorsand
eigen foto

Winter:
opknap
Waalbrug
uitgesteld
NIJMEGEN – Verkeer kan voorlopig

in de avonduren en ’s nachts nog
gewoon – zonder verkeershinder
– over de Waalbrug van en naar
Nijmegen rijden. De renovatiewerkzaamheden aan de oude
brug voor deze en volgende week
(tot en met 22 maart), op de donkere uren van een dag, zijn afgeblazen door Rijkswaterstaat. Aanleiding is de plotselinge terugkeer
van de winter afgelopen zondag.
„Er moet onder meer met speciale verf gewerkt worden. En daarvoor zijn zeker temperaturen nodig van enkele graden boven nul”,
licht een woordvoerder van Rijkswaterstaat toe. „Deze week worden in de avond en nacht juist
temperaturen verwacht van enkele graden onder nul. Dat maakt
dit werk onmogelijk.”
De Waalbrug moet hoognodig
tussentijds opgeknapt worden, aldus Rijkswaterstaat. Zodat het verkeer er tot aan de grote renovatie
in 2016 veilig overheen kan blijven rijden. Tijdens de opknapbeurt, waarbij wisselend één
rijstrook afgesloten wordt, zal de
aannemer vooral schade aan brugpijlers, leuningen en scheidingen
tussen rijbanen, busbaan en fietspad herstellen.
Het is nu nog niet duidelijk wanneer het renovatiewerk alsnog gebeurt. „Het werk zal ook opnieuw
ingepland moeten worden. Mogelijk dat de aannemer woensdag besluit wanneer het wel kan. Hangt
natuurlijk ook af van hoe lang het
winterweer duurt.”

BankGiro Loterij en Museumkaart presenteren
feb mrt apr mei

DELICATESSEN- EN WIJNWINKEL

De Laak is omfietswinkel
Nooit, echt nooit
zou hij de zaak
overnemen. Arno
de Laak wist het
zeker. Totdat hij
wijnen ontdekte.
door Jacqueline van Ginneken
NIJMEGEN – Het was een winkel in
boter, kaas en eieren. De Eerste
Nijmeegsche Melk Inrichting, zo
heette de onderneming waar zijn
opa en oma De Laak aan de Berg
en Dalseweg in Nijmegen mee begonnen. Een melkzaak, er zaten
wel tien van dergelijke winkeltjes
in Nijmegen-Oost, schat Arno de
Laak (46). Een buurtwinkel die
zijn ouders Gerard en Loes in de
jaren zestig voortzetten toen opa
ziek werd. En uitbreidden met toiletpapier, sigaretten, dat soort dingen. En elke keer kwam er een
hoekje van het huis bij de winkel.
Wat nu het kantoortje van Arno
is, was vroeger de slaapkamer; de
wijnhoek was ooit de woonkamer. Die wijnhoek is essentieel,
want wijn speelt wonderlijk genoeg een cruciale rol in de historie van de Eerste Nijmeegsche
Melk Inrichting. Zonder wijn had
De Laak niet meer bestaan.
Maar eerst even terug in de tijd.
Géry de Laak, de twee jaar jongere broer van Arno, was in de melkgroothandel gestapt die zijn
ouders naast de winkel voerden.
Het lot van de winkel aan de Berg
en Dalseweg lag daarmee in handen van Arno. En die had helemaal geen interesse in de buurtsuper van zijn ouders. „Toen ik in
1983 van de havo kwam, wist ik
een ding zeker: ik ga de zaak niet



elke maand 4 musea met
leuke doe-het-zelf evenementen

NIJMEGEN – De organisatie van de
Zevenheuvelenloop wil twee beelden van hardlopers laten plaatsen
op de Groesbeekseweg in Nijmegen. Dezelfde beelden, de zogenoemde ‘Rode Lopers’ staan al op
de Zevenheuvelenweg in de gemeente Groesbeek.
„We hebben de aanvraag in 2008
al eens gedaan”, laat directeur van
de Zevenheuvelenloop Ronald
Veerbeek weten. „Maar toen
kwam het voorstel niet door de
kunstcommissie van de gemeente
heen. Het idee was destijds om
één beeld in Nijmegen te plaatsen
en eentje in Groesbeek. Toen Nijmegen niet meewerkte, hebben
we beide in Groesbeek neergezet.”
In het jaar dat het grootste hardloopevenement uit de regio dertig jaar oud wordt, wil de organisatie een nieuwe poging wagen.

Arno en Ina de Laak: „Wij verkopen onvergetelijke momenten.” foto Gerard
Verschooten

Familiebedrijf
drijf
overnemen. Waarom niet? Omdat
het kei-, kei- keihard werken is,
van ’s ochtends tot ’s avonds, in
het weekeinde, áltijd waren mijn
ouders bezig. Diep respect. Maar
dat was niet wat ik wilde.”
Toch werkte hij wel in de onderneming van zijn ouders, in loondienst. Dat gaf hem de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, lekker te leven, avondcursussen marketing te doen en om rond te kijken: wat ga ik doen?

Zevenheuvelenloop wil
alsnog ‘Rode Lopers’

kijk op museummaanden.nl
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Veerbeek: „Vlakbij de start op de
Groesbeekseweg ligt een groenstrook. Daar kunnen de beelden
staan. Ik vind gewoon dat ze in
beide gemeenten die de Zevenheuvelenloop aandoet, aanwezig
horen te zijn.”
Het plaatsen van de beelden is
één van de initiatieven die de organisatie van de loop dit jaar ontplooit. Daarnaast zullen er voor alle deelnemers nieuwe prijzen zijn
met de beeltenis van de Rode Lopers erop. De winnaar krijgt een
klein beeld, in plaats van een beker.
De organisatie heeft eind februari
ook een brainstormsessie gehad
over het evenement zelf. Veerbeek wil van de dertigste editie
een bijzondere maken. Pas midden april wil hij meer uit de doeken doen over de bedachte plannen.

Het woord ‘overname’ kwam amper ter tafel, dat hoorde misschien
wel bij die generatie. Maar onderhuids voelde Arno wel dat zijn
ouders het wel fijn zouden vinden. Heel normaal. Maar toen ze
een bedrijfsopvolging definitief
als een kansloze missie beschouwden, het is dan eind jaren tachtig,
verkochten ze het pand. In de stenen zat immers hun pensioen.
Bijna tien jaar verstreken toen Arno de Laak medio jaren negentig
de wijnen ontdekte. De Laak wilde lid worden van Gastrovino, inkooporganisatie van vijftig winkels, maar hij kon alleen aspirant-lid worden omdat delicates-

senzaak Van Woerkom in de Molenstraat al lid was. Twee Gastrovino’s in dezelfde stad druiste in tegen het beleid van de organisatie.
Toen Van Woerkom uit de stad
verdween, ging het snel, herinnert Arno zich. Hij ging zich richten op Van Woerkoms klanten
die verweesd achterbleven. De
buurtwinkel die De Laak tot dan
nog was, transformeerde in korte
tijd in een delicatessenwinkel.
Vuilniszakken en koffie gingen eruit, in de winkel voortaan alleen
nog kazen, olijven, vleeswaren,
pasta’s, sauzen, noten, oliën, chocola – delicatessen voor een gezellige avond thuis. En wijn dus,

heel veel wijn. Eigenlijk exact het
assortiment dat Van Woerkom
had. Dat was in 2005, het jaar dat
Arno en zijn vrouw Ina de winkel
overnamen van zijn ouders.
Het was een gok, erkent Arno nu.
Maar het pakte goed uit. „We voelden dat de oude buurtwinkel
geen bestaansrecht meer had, en
dat is ook gebleken, want dat type
winkel is uitgestorven. Vinoloog
Marc van Van Woerkom heeft me
geholpen, hij helpt nog steeds. De
klanten van Van Woerkom voelden zich hier thuis, ze zijn meegekomen. Daar zijn we trots op.”
Sterker nog, het klantenbestand is
verdubbeld. De Laak is typisch
zo’n winkel waar je graag een
stukje voor om wil fietsen. Maar
de liefhebbers van lekker eten
zijn ook bereid autokilometers te
maken. Niet gek, want De Laak
verkoopt meer dan kaas, noten en
wijn aan de trouwe, vaste klanten
die hij steevast ‘gasten’ noemt.
„Wij verkopen onvergetelijke
momenten”, zoals Arno het zegt.
De klanten nemen vooral de wijn
mee, het vormt tweederde van de
omzet. „We hebben negenhonderd soorten wijn, van wijn voor
alledag van 5 euro tot meer lekkere wijnen tussen 7 en 10 euro en
wijnen tussen de 10 en 20 euro. Je
kunt het zo gek maken als je
wilt.” En ja, Arno heeft alle wijnen geproefd. Brede grijns. „Je
moet je vak bijhouden hè.” Twee
keer per jaar heeft hij grote proeverijen waar vijfhonderd mensen
op af komen.
Inmiddels is het pand weer eigendom van familie De Laak – Arno
kocht het in 2006. „De toenmalige eigenaar gunde het ons.” Belangrijk voor hem dat de winkel
weer in familiehanden is. Heeft
met gevoel te maken. Het is het
huis van zijn grootouders en zijn
ouders, het huis waar hij als kind
met broer Géry is opgegroeid.
Zijn zoons (14, 12 en 10) hoeven
niet mee te helpen in de winkel.
„Kinderen moeten spelen.”

CWZ-patiënt hoeft niet langer tot
vervelens toe roddelblad te lezen
door Frank Hermans
NIJMEGEN – Dankzij een nieuw op-

roepsysteem hoeven poli-patiënten van het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis in Nijmegen vanaf
eind dit jaar niet meer eindeloos
in de wachtkamer voor zich uit
zitten te staren of tot vervelens
toe roddelbladen door te spitten,
wanneer het spreekuur van hun
arts uitloopt.
In plaats daarvan kunnen ze een
wandelingetje maken of een kop
koffie drinken in de centrale bezoekershal. Ze zijn ‘vrij’, totdat de
arts hen laat oppiepen. Dat kan
met een apparaatje dat patiënten
bij aankomst krijgen. Patiënten
met mobiele telefoon worden gewaarschuwd per sms.
Het CWZ gaat op vier plekken in
het ziekenhuis digitale zuilen
plaatsen. Bezoekers melden zich

aan met een pasje. „Voor wie dat
lastig vindt, zijn er bij elke zuil
ook loketten waar iemand hen
persoonlijk ontvangt en de weg
wijst”, vertelt manager Monique
Royen.
Bij de zuil krijgt de patiënt een
‘loopbrief’ met de kleur van de af
te leggen route en het tijdstip
waarop degene wordt verwacht.
„Loopt het spreekuur uit, dan ziet
de patiënt dat hij nog tijd heeft
om wat voor zichzelf te doen. Bij
iedereen gaat de pieper af, zodra
deze bijna aan de beurt is.”
Het CWZ hoopt patiënten meer

 In het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis wordt het leeg
in de wachtkamer dankzij
nieuw oproepsysteem

vrijheid te geven. In de centrale
bezoekershal (de ‘Binnentuin’)
krijgen ze in de loop van dit jaar
bovendien de service van nieuwe
voorzieningen. „We krijgen een
hoek met computers, een nieuwe
koffiebar en horeca voor een warme maaltijd. Ook komt er een verhoging, waar bezoekers rustig
kunnen zitten.”
De nieuwe patiëntenaansturing
wordt volgend jaar voor alle poli’s
een feit. In het CWZ wordt ook
verder vernieuwd. „We krijgen
nieuwe poli’s voor orthopedie,
oogheelkunde, neurochirurgie,
heelkunde, neurologie en geriatrie. De grote operatiekamers worden verbouwd vanaf juni. Er
komt een nieuw behandelcentrum voor kleine operatieve ingrepen. Begin volgend jaar openen
we de nieuwe dagbehandeling
voor dagopnames.”
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17 mrt vind je geluk
in het afrika museum
verder deze
maand:
maart maak een
lokvogel in het
natuurmuseum
fryslân

maart durf te
draaien in museum
speelklok

maart feest mee
op de portfolioparty in het
bonnefantenmuseum

kijk op museummaanden.nl

