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Solvay viert het winnen van de Nobelprijs van de Chemie 2016 door Ben Feringa 

 
 

Brussel – 5 oktober 2016 --- Solvay viert vol trots dat de Nederlandse wetenschapper professor Ben Feringa zich 
onder de winnaars bevindt van de Nobelprijs van de Chemie 2016, bijna één jaar nadat hij de “Chemistry for the 
Future Solvay Prize” in ontvangst nam. 
  
Ben Feringa, Professor aan de Universiteit van Groningen, Nederland, heeft de Nobelprijs gewonnen samen met de 
wetenschappers Jean-Pierre Sauvage uit Frankrijk en Fraser Stoddart uit het Verenigd Koninkrijk, voor het 
ontwerpen en synthetiseren van moleculaire machines. 
  
Feringa’s baanbrekend onderzoek naar unidirectionele moleculaire motoren, een onderzoeksgebied dat het pad 
effent naar nieuwe therapeutische en technologische toepassingen met nanorobots, bracht hem de “Chemistry 
for Future Solvay Prize” op in november vorig jaar. De onafhankelijke jury van de Solvay Prize beschreef Feringa toen 
“als één van de meest creatieve chemici van vandaag”, een mening die de Nobel Academie vandaag bevestigde. 
  
“We zijn uiterst verheugd dat Ben Feringa vandaag de Nobelprijs heeft gewonnen. Dit is de ultieme erkenning waar 
zo veel wetenschappers van dromen. We zijn dan ook bijzonder trots dat we hem vorig jaar de Solvay Prize hebben 
uitgereikt en zo bijdragen aan de verdere vooruitgang van zijn onderzoek,” zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van 
Solvay. “We zijn ervan overtuigd dat de chemie, als wetenschap en als industrie, een essentiële rol speelt in het 
aanreiken van oplossingen voor de samenleving en het bevorderen van de menselijke vooruitgang.” 
  
Solvay creëerde de prijs in 2013 om de oprichting van het bedrijf door Ernest Solvay, toen 150 jaar geleden, te 
vieren en om zijn engagement als geïnspireerd en toegewijd voorstander van fundamenteel onderzoek voort ze 
zetten. De prijs van € 300.000 die eens in de twee jaar wordt toegekend, erkent belangrijke wetenschappelijke 
ontdekkingen die bepalend zijn voor de chemie van de toekomst en die de menselijke vooruitgang bevorderen. 
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Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde materialen, staat Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het 
leveren van hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die het energieverbruik en de CO2 uitstoot verminderen, het gebruik 
van hulpbronnen optimaliseren en de levenskwaliteit verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, zoals auto en luchtvaart, 
consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie en milieu, elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassingen. De 
Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werknemers in 53 landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van € 
12,4 mld in 2015, met 90% uit activiteiten waar de Groep tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op 
Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 
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