
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Supramolecular control of regioselectivity in the hydroformylation reaction
Substrate preorganization and second coordination sphere catalysis
Linnebank, P.R.

Publication date
2021

Link to publication

Citation for published version (APA):
Linnebank, P. R. (2021). Supramolecular control of regioselectivity in the hydroformylation
reaction: Substrate preorganization and second coordination sphere catalysis. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/supramolecular-control-of-regioselectivity-in-the-hydroformylation-reaction(23e11e4f-1210-4d41-b139-b701339b63b7).html


 

179 

Summary 

In this thesis I describe my contributions to the field of hydroformylation catalysis. I have 

used computational techniques to understand certain phenomena observed with such 

catalysts. Using these insights, I have developed novel supramolecular catalysts. 

Furthermore I have applied these catalysts as well as existing catalysts to control the 

regioselectivity of internal and terminal alkenes, demonstrating the utility of these catalysts.   

Transition metal catalysis is a pivotal tool for the preparation of chemical compounds in a 

sustainable fashion. Immense progress in the field has been achieved in the past decades, 

and the number of active catalysts that have been reported is enormous. In the development 

of new catalysts, it is crucial to also control the selectivity and the activity of the reaction. An 

intensively investigated reaction in the field of homogeneous catalysis is the 

hydroformylation reaction and many industrial applications are known in the bulk chemical 

as well as the fine chemical industry. In this reaction, an alkene is reacted with a syngas 

mixture (H2:CO) in the presence of a transition metal catalyst to produce aldehyde products. 

Currently, many selectivity issues have not been resolved yet for this reaction, and doing so 

expands the scope of this reaction. 

In chapter 1 I will explain the current challenges in the field of hydroformylation catalysis. 

Traditionally, the selectivity is controlled by the ligand that is coordinated to the active 

metal center. In the past 20 years, supramolecular strategies have been introduced 

successfully in the hydroformylation reaction and this has allowed for novel ways to control 

the regioselectivity that would be impossible using the traditional transition metal catalysts.  

 

Figure 1 Supramolecular strategies commonly applied in the hydroformylation Left: 

supramolecular self-assembled bidentate ligands Middle: Supramolecular substrate 

preorganization, Right: Second coordination sphere catalysis. M = metal center, FG = Functional 

group, DG = directing group, RG = reactive group, RS = recognition site, Do = donor center, SC = 

Second coordination sphere  

In this chapter, the use of supramolecular bidentate ligands, substrate preorganization as 

well as hydroformylation catalysis in cages are discussed (Figure 1). In particular, the 

substrate preorganization and encapsulated catalyst strategies are applied in later chapters 

and therefore these strategies are discussed more extensively. 
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One class of ligand systems that has been the focus of this thesis is the anion receptor 

functionalized bisphosphorous ligand: DIMPhos (Figure 2). The anion receptor based on 

7,7’-diamido-2,2’- diindolylmethane (DIM pocket) in the backbone of the ligand was able to 

strongly bind deprotonated carboxylic acids.  

 

Figure 2 An anion receptor functionalized bisphosphorous ligand based on 7,7’-diamido-2,2’- 

diindolylmethane: DIMPhos. 

The rhodium complexes based on these ligands are applicable in substrate preorganization 

of deprotonated unsaturated acids. Through ditopic binding of the unsaturated carboxylic 

acids exceptionally high levels of regioselectivity control was demonstrated (Scheme 1). 

 

Scheme 1 Regioselective hydroformylation of internal and terminal unsaturated carboxylic acids 

via supramolecular substrate preorganization using RhDIMPhos complexes. 

Another catalyst that has been studied is the encapsulated [Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] 

hydroformylation catalyst. This catalyst is able to convert internal and terminal alkenes in 

the hydroformylation reaction. What is remarkable is that this catalyst can convert terminal 

aliphatic alkenes to the branched product in excess, whereas most catalysts convert such 

substrates with an excess to the linear aldehyde.  



Summary 
 

 

181 

 

 

Scheme 2 Branched selective hydroformylation of 1-octene with 

[Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] (DFT modeled structure). ZnTPP building blocks depicted 

in yellow for clarity. 

In Chapter 2, the mechanistic basis behind the regioselectivity of DIMPhos is investigated 

using DFT calculations. For all the substrates converted with DIMPhos based rhodium 

catalysts investigated so far, the aldehyde product with the carbonyl farthest from the 

directing group was formed in excess as major product, e.g. for terminal alkenes the linear 

aldehyde was the dominant product. DFT calculations show large energy differences 

between the competing  hydride migration steps and this forms the basis for the selectivity 

control. In depth calculations show that the substrate binding event itself plays an important 

role in determining these large energy differences. Following ditopic substrate binding, the 

product forming pathways that lead to the minor product are high in energy due to steric 

hindrance between the substrate and the CO ligand of the catalyst (Figure 3).  
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Figure 3 Conceptual explanation for large differences between rhodium geometries upon 

substrate binding. Energy differences caused by substrate binding, reminiscent of induced fit 

effects commonly observed in enzymatic catalysis ensures that CO points away from DIM 

receptor. As a result the catalyst preoraganizes the substrate to the aldehyde product farthest 

from the carboxylic acid. 

As a result, the catalyst adopts an orientation that preorganizes the alkene with respect to 

the hydride leading to a pathway that produces aldehyde product with the carbonyl farthest 

from the acid. The concept that the catalyst rearranges to accommodate the substrate, which 

forms the basis for the energetic differentiation of the  hydride migration step in the current 

system, shares similarities with induced fit effects commonly observed in enzymatic 

catalysis. 

In Chapter 3, we report the redesign of a supramolecular DIMPhos Rh-bisphosphite 

hydroformylation catalyst. With this novel catalyst, there is a larger distance between the 

phosphite metal binding moieties and the DIM pocket. This is achieved by replacing the 

phenyl linker in the original design with a biphenyl linker. For the first time, regioselective 

conversion of internal and terminal alkenes containing a remote carboxylate directing group 

is demonstrated. For carboxylate substrates that possess an internal double bond at the Δ9 

position, regioselectivity control is observed. As such, the catalyst was used to 

hydroformylate natural monounsaturated fatty acids (MUFAs) in a regioselective fashion, 

forming of an excess of the 10-formyl product (10-formyl/9-formyl product ratio of 2.51), 

which is the first report of a regioselective hydroformylation reaction of such substrates 

(Scheme 3). 
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Scheme 3 Rhodium biphenyl DIMPhos complex is able to regioselectiviely hydroformylate 
natural fatty acids via supramolecular substrate preorganization.  

In Chapter 4, three 1,3-benzenedicarboxamide anion receptor functionalized ligands were 

synthesized: one bisphosphine ligand and two bisphosphite ligands. This was done to 

investigate whether regioselectivity control via ditopic binding could also be achieved in the 

hydroformylation of carboxylate functionalized alkenes with other anion receptors than the 

aforementioned DIM pocket. Catalytic studies show that one of the two phosphite complexes 

is able to convert 3-butenoate to 7-octenoate with higher levels of regioselectivity (l/b up to 

6.1) than the control experiments in which the substrate is not bound via supramolecular 

interactions (l/b up to 2.0) (Scheme 4). In contrast, the other two designed ligands do not 

give improved regioselectivity than the control experiments. 2D DOSY spectroscopy shows 

that the rhodium complexes based on these novel ligands do not behave as bidentate 

chelating ligands and also dimeric/oligomeric complexes are formed. Most likely, other 

catalytically active species that cannot bind the substrate in a ditopic fashion also contribute 

to the catalytic outcome, which lowers the overall regioselectivity of these catalysts. 
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Scheme 4 Regioselective hydroformylation of terminal alkenes via supramolecular 
substrate preorganization using a 1,3 benzenedicarboxamide anion receptor functionalized 
bisphosphite.  

In Chapter 5, the substrate scope using 41 terminal alkene substrates is investigated in the 

hydroformylation reaction using the encapsulated rhodium catalyst 

[Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] (CAT1). For all substrates, the amount of branched 

hydroformylation product formed was higher with CAT1 than with the unencapsulated 

reference catalyst [Rh(H)(CO)2(P(mPy3))2](CAT2) (linear/branched ratio between 2.14 and 

0.12 for CAT1 and linear/branched ratio between 6.22 and 0.59 for CAT2). The effect of 

caging the catalyst on the selectivity of the reaction strongly depends on the substrate. 

Analysis of the substrate scope combined with DFT calculations suggest that 

supramolecular interactions between certain moieties on the substrate with the walls of the 

cage play a key role in controlling the regioselectivity (Figure 4). These supramolecular 

interactions were further optimized by replacing the ZnTPP building block with an zinc 

porphyrin analog that contained OiPr substituents on the meta positions of the aryl rings. 

The resulting caged catalyst, CAT4, could convert substrates with even higher branched 

selectivity. 
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Figure 4 DFT calculations show the substrates display CH-π interactionswith the ZnTPP walls of 

the cage. ZnTPP building block colored yellow. Allylbenzene substrate colored red. Hydrogens 

removed for clarity apart from the relevant phenyl rings that display catalyst-substrate CH-π 

interactions. 

In Chapter 6, we investigated whether the catalytic outcomes of the encapsulated 

[Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] catalyst as well as the unencapsulated 

[Rh(H)(CO)2(P(mPy3)2)] catalyst could be accounted for with correlation equations using 

multivariable linear regression. For the unencapsulated [Rh(H)(CO)2(P(mPy3)2)] catalyst, 

using the ∆13C shift of the olefinic carbon atoms  and the intensity of the C=C alkene (IC=C 

stretch) vibration as substrate descriptors were used to construct a multiparameter formula 

which predicted the regioselectivity with high accuracy (R2 = 0.86). In contrast, the 

multiparameter formula constructed for the caged catalyst was significantly weaker (R2 = 

0.52).  which shows that many other factors affect the regioisomeric outcome due to 

confinement effects. Also, Sterimol parameters of the substrate were employed to account 

for steric properties of the substrates. Unfortunately  using these substrate descriptors did 

not lead to models that improved reaction prediction. This shows that the steric interactions 

with the cage are too complicated to be accounted for with these parameters. Additionally, 

the models that were studied did not include parameters that account for noncovalent 

interactions of the substrates with the walls of the cage and this is the reason the 

predictability of the models was low.  

In this thesis, two classes of supramolecular catalysts in the hydroformylation reaction were 

studied;  substrate preorganization catalysts and encapsulated catalysts.  Both theoretical 

and experimental approaches were used to improve the understanding of these systems. 

Using DFT calculations the mechanistic basis for the observed regioselectivity of DIMPhos 



Summary 
 

 

186 

catalysts was unraveled. Next, we redesigned an existing DIMPhos phosphite catalyst to 

accommodate substrates with large carboxylate-alkene distances. Using these catalysts, we 

were able to selectively hydroformylate monounsaturated fatty acids (MUFAs) using 

substrate preorganization. Furthermore, we demonstrate that a 1,3 benzene dicarboxamide 

receptor based bisphosphorous ligand can also be used for substrate preorganization, albeit 

with lower regioselectivity than previously reported DIMphos based catalysts. Furthermore, 

we investigated the substrate scope of an encapsulated [Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] 

catalyst in the hydroformylation of terminal alkenes. Here, we demonstrate that certain 

privileged substrates react with exceptional regioselectivity to the branched product. Using 

the insights of the substrate scope investigation, we were able to optimize the 

regioselectivity by replacing the ZnTPP building block of the catalyst with a zinc porphyrin 

analog that contained OiPr substituents on the meta positions of the aryl rings. Using the 

outcomes of the caged catalyst, we investigated data driven approaches to understand the 

outcomes of the caged catalyst. With this work, we  have demonstrated the power of 

supramolecular transition metal catalysis and we envision that the strategies employed in 

this thesis provides a platform to find novel supramolecular catalysts that will lead to 

practical applications.  
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Samenvatting 

In dit proefschrift beschrijf ik mijn bijdragen aan het veld van de 

hydroformyleringskatalyse. Ik heb computer gebaseerde technieken gebruikt om 

bepaalde verschijnselen die zulke katalysatoren laten zien te begrijpen. Vervolgens heb ik 

deze inzichten gebruikt om nieuwe supramoleculaire hydroformylerings katalysatoren te 

maken. Verder heb ik deze nieuwe en bestaande supramoleculaire katalysatoren gebruikt 

om de regioselectiviteit te sturen van interne en terminale alkenen in de 

hydroformylerings reactie. Met deze experimenten liet ik zien dat ik de selectiviteit van 

verbindingen kon controleren die niet mogelijk was met traditionele overgangsmetaal 

katalyse. 

Voor het maken van chemische verbindingen is het gebruik van katalysatoren essentieel. 

In de afgelopen 50 jaar is er een gigantische vooruitgang geboekt op dit gebied en zijn er 

veel verschillende katalysatoren gerapporteerd. Een van de cruciale eigenschappen die 

een katalysator moet hebben is dat de katalysator in staat is de beginstof selectief kan 

omzetten in een eindstof. Een bekende homogeen gekatalyseerde reactie, is de 

hydroformyleringsreactie. Bij deze reactie wordt een alkeen gereageerd met een 

syngasmengsel (een mengsel van H2 (waterstof) CO (koolstofmonoxide)) in de 

aanwezigheid van een overgangsmetaalkatalysator om zo de alkeen om te zetten tot een 

aldehyde. Wat deze reactie interessant maakt is dat er vele industriële toepassingen 

bekend zijn en hierdoor methodes om deze reactie efficiënter te maken ook vanuit een 

industrieel oogpunt interessant zijn. Op dit moment zijn veel is de het omzetten van de 

beginstoffen naar het gewenste aldehyde niet altijd mogelijk voor deze reactie en daarom 

is het extreem interessant om nieuwe methodes te ontwikkelen om de selectiviteit te 

controleren. 

In hoofdstuk 1 leg ik uit wat de huidige beperkingen zijn binnen het veld van de 

hydroformyleringskatalyse. Traditioneel gezien wordt de selectiviteit gecontroleerd door 

het liganden te coordineren aan het katalytisch actieve metaalcentrum. Hierdoor kan een 

omgeving gecreëerd worden waar een stof gevormd is. Echter is deze strategie niet in elk 

geval succesvol. Een voorbeeld waar de selectiviteit lastig te controleren is zijn interne 

alkenen. In de afgelopen twintig jaar zijn supramoleculaire strategieën succesvol 

geïntroduceerd in de hydroformyleringsreactie. Doordat complexere structuren werden 

gebruikt om de reacties te katalyseren kon de regioselectiviteit worden op manieren die 

niet mogelijk zijn met traditionele overgangsmetaal katalysatoren. In dit hoofdstuk 

worden drie veelgebruikte supramoleculaire strategieën besproken: supramoleculaire 

bidentaten, supramoleculaire substraat preorganisatie en katalysatoren geëncapsuleerd 

in supramoleculaire kooien (Figuur 1). Vooral de substraat preorganisatie en de 

geëncapsuleerde katalysatoren worden toegepast in latere hoofdstukken en daarom 

worden deze uitgebreider besproken. Met behulp van substraat preorganisatie en met 

geëncapsuleerde katalysatoren kan de selectiviteit van lastige verbindingen, zoals interne 

alkenen, worden gecontroleerd. 
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Figuur 1 Veelgebruikte supramoleculaire strategieen in de hydroformyleringsreactie Links: 
Supramoleculaire zelf-assemblerende bidentaat liganden Midden: Supramoleculaire 
substraat preorganisatie, Rechts: katalysatoren geëncapsuleerd in supramoleculaire kooien. 
M = Metaal centrum, FG = Functionele groep, DG = Directieve groep, RG = reactieve groep, HP 
= Herkenningsplaats, Do = donor atoom, ENC = Encapsulatie 

Een ligand waar dit proefschrift zich op heeft gericht is een bidentaat ligand wat anionen 

kan binden: DIMPhos (Figuur 2). Dit ligand is gebaseerd op een 7,7’-diamido-2,2’- 

diindolylmethane (DIM pocket) en het vormt een soort boog met aan de uiteinde twee 

plaatsen waar een metaal kan binden en in het middenstuk een bindingsplaats voor 

gedeprotoneerde carboxylzuren 

 

Figure 1 Een anion receptor gefucntionaliseerd bisfosfor ligand gebaseerd op 7,7’-diamido-

2,2’- diindolylmethane: DIMPhos. 

De uiteinden warden gebruikt om rhodium te binden en zo een katalysator van dit ligand 

te maken. Doordat verbindingen die zuren bevatten warden gebonden in het middenstuk, 

konden deze verbindingen als het ware vastgezet worden en daardoor reageerden ze op 

een heel andere manier dan als ze niet vast zouden zitten (Schema 1). Dit fenomeen heet 

supramoleculaire substraat preorganisatie. Door verbindingen vast te zetten kon ervoor 

gezorgd worden dat de uitkomst in de hydroformyleringsreactie significant selectiever 

verliep dan wanneer de carboxylzuur verbinding niet gebonden was (Schema 1). 
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Schema 1 Regioselectieve hydroformylering van interne en terminale onverzadigde 

carboxylzuren met behulp van supramoleculaire substraat preorganisatie door RhDIMPhos 

complexen. 

Een andere onderzochte katalysator in dit proefschrift, is de geëncapsuleerde 

[Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] hydroformylerings katalysator (Schema 2). Deze 

katalysator kan terminale alkenen omzetten naar hoofdzakelijk het vertakte of ‘branched’ 

aldehyde product. De meeste katalysatoren converteren zulke substraten hoofdzakelijk 

naar het lineaire product. 

 

 

Schema 2 Branched selectieve hydroformylering van 1-octeen met 

[Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] (DFT gemodelleerde structuur). ZnTPP bouwstenen zijn 

geel gekleurd  
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Ook kan deze katalysator ervoor zorgen dat als een intern alkeen wordt gereageerd in de 

hydroformyleringsreactie, er hoofdzakelijk het binnenste product wordt gevormd. Voor 

verbindingen waar geen functionele groep aan zit, zoals alkenen gefunctionaliseerd met 

alifatische groepen, is dit de enige bekende katalysator die dit kan. 

In Hoofdstuk 2 wordt uitgezocht waarom de gerapporteerde DIMPhos gebaseerde 

katalysatoren tot nu toe altijd hoofdzakelijk het aldehyde invoegen op de plaats die het 

verst van de zuurgroep ligt. Bij terminale alkenen is het lineaire aldehyde veruit het meest 

gevormde product. Dit fenomeen werd uitgezocht met behulp van kwantumchemische 

DFT berekeningen. Deze berekeningen laten zien dat er grote energieverschillen liggen 

tussen de verschillende hydride migratie paden. Deze verschillen vormen de basis voor de 

controle over de selectiviteit. Verder laten de berekeningen zien dat het binden van het 

substraat zélf een belangrijke rol in het veroorzaken van deze grote energieverschillen. Na 

het ditopisch binden van het substraat zijn de paden die leiden naar het minder gevormde 

product hoog in energie. Dit komt door het feit dat het substraat en het CO ligand sterische 

hindering ervaren van elkaar en hierdoor het koolstofmonoöxide ligand weggeduwd 

wordt van de zuur-bindingsplaats (Figuur 3). Het aanpassen van de homogene katalysator 

aan het substraat lijkt sterk op de ‘induced fit’ effecten die men ziet bij enzymen. 

 

Figuur 3 conceptuele verklaring voor de grote energieverschillen tussen de rhodium 

geometrieen na het binden van de substraat. Het binden van het substraat zelf zorgt voor de 

energieverschillen, wat lijkt op de geinduceerde fit effecten die vaak worden gezien bij 

enzymen. Dit zorgt ervoor dat CO van de DIM receptor af wijst. Hierdoor preorganiseert de 

katalysator het substraat richting het aldehyde product waar de aldehyde zo ver mogelijk weg 

van de carboxylzuur af staat. 

In Hoofdstuk 3 laten wij zien dat wij de een katalysator zo kunnen aanpassen dat wij hem 

geschikt maken voor natuurlijke vetzuren. De supramoleculaire DIMPhos Rh- 

bisphosphiet hydrofromylerings katalysaytor kan alkenen met carboxylzuur- 

bindingsplaats extreem selectief omzetten als de zuur-bindingsplaats afstand klein is. Als 

de afstand groot is, kan deze katalysator dit niet. In dit hoofdstuk hebben wij nieuwe 
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katalysator gemaakt die een grotere afstand tussen de het metaal en zuur bindingsplaats 

heef (de DIM pocket). Hierdoor werd de selectiviteit voor substraten met een grote afstand 

tussen de bindingsplaats en de reactieve groep veel groter. Door deze aanpassing konden 

natuurlijke mono-onverzadigde vetzuren (MUFAs) op een regioselectieve manier omgezet 

en met deze katalysator werd een overmaat van het 10-formyl product gevormd (10-

formyl/9-formyl product ratio van 2.51). Dit is de eerste keer dat zulke verbindingen 

regioselectief werden omgezet in de hydroformyleringsreactie (Schema 3) 

 

Schema 3 Het rhodium DIMphos complex kan natuurlijke vetzuren regioselectief omzetten met 
behulp van supramoleculaire substraat preorganisatie. 

In Hoofdstuk 4 zijn drie 1,3-benzeendicarboxamide anion receptor gefunctionaliseerde 

liganden gesynthetiseerd: Een bisfosfine ligand and twee bisfosfiet gebaseerde liganden. 

Dit werd gedaan om te onderzoeken of deze liganden ook de regioselectiviteit kunnen 

controleren in de hydroformyleringsreactie door middel van ditopisch binden van 

carboxyaat gefunctionaliseerde alkenen. Katalytische studies laten zien dat een van de 

twee ligand gebaseerde rhodium complexen 3-butenoaat tot 7-octenoaat kan converteren 

met een hogere selectiviteit (l/b tot 6.1) dan de controle experimenten. In de controle 

experimenten is het substraat niet gebonden is in de bindingsplaats (l/b tot 2.0)(Schema 

4). De andere liganden gaven geen hogere selectiviteit dan de controle experimenten.2D 

DOSY spectroscopie laat zien dat de rhodium complexen gebaseerd op deze liganden niet 

selectief mononucleaire complexen vormen en er ook dimere/oligomere complexen 

worden gevormd. Deze dimere/oligomere complexen zijn waarschijnlijk ook katalytisch 

actief en verlagen de selectiviteit van deze katalysatoren. 
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Schema 1 Regioselectivieve hydroformylering van terminale alkenen met behulp van 
supramoleculaire substraat preorganisatie met behulp van een 1,3 benzeendicarboxamide 
anion receptor gefunctionaliseerde bisfosfiet. 

In Hoofdstuk 5 onderzocht van hoe regioselectief de geëncapsuleerde rhodium 

katalysator [Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] (CAT1) terminale alkenen omzet met veel 

verschillende vormen en veel verschillende functionele groepen. Voor deze studie zijn 41 

terminale alkeen substraten gebruikt. Bij alle substraten werd er meer vertakt 

hydroformylerings product gevormd dan met de ongeëncapsuleerde 

referentiekatalysator [Rh(H)(CO)2(P(mPy3))2](CAT2) (lineair/vertakt ratio tussen 2.14 

en 0.12 met CAT1 en lineair/vertakt ratio tussen 6.22 en 0.59 met CAT2). Het effect van 

het encapsuleren van de katalysator op de selectiviteit van de reactie varieerde 

daarentegen sterk tussen substraten en dit liet zien dat de vorm en de functionele groepen 

sterk invloed hadden op de katalytische uitkomst. Uit de analyse van gereageerde 

substraten wat werd gecombineerd met computer berekeningen (op DFT niveau) blijkt 

dat zwakke, reversibele interacties tussen bepaalde gedeeltes van de reagentia en de 

muren van de kooi een belangrijke rol spelen in het controleren van de regioselectiviteit 

(Figuur 4). Deze zwakke interactie interacties (supramoleculaire interacties) werden 

geoptimaliseerd door de ZnTPP bouwsteen te vervangen met een porphyrine analoog met 

een enkele OiPr substituent op alle fenyl ringen. Deze substituent werd geplaatst op een 

van de twee meta posities van de fenyl. De daarop gevormde gekooide katalysator, CAT4, 

converteerde substraten met nog hogere selectiviteit naar het exotische, vertakte product 

dan de originele katalysator, CAT1. 
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Figuur 2 DFT berekeningen laten zien dat de substraten CH-π interacties met de ZnTPP muren 

van de kooi vertonen. ZnTPP bouwstenen zijn geel gekleurd. Het allylbenzeen substraat is rood 

gekleurd. Waterstoffen zijn verwijderd voor de duidelijkheid behalve bij de relevante relevante 

fenyl ringen die de CH-π interacties laten zien . 

In Hoofdstuk 6 werd onderzocht of de katalytische uitkomsten van de geëncapsuleerde 

[Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] katalysator en de niet geëncapsuleerde 

[Rh(H)(CO)2(P(mPy3)2)] katalysator konden worden voorspeld op basis van 

multivariabele regressietechnieken. Bij de ongeëncapsuleerde [Rh(H)(CO)2(P(mPy3)2)] 

hydroformyleringskatalysator werden de ∆13C shift van de twee koolstofatomen waaruit 

de reactieve alkeen bestaat in combinatie met de intensiteit van de C=C strek vibratie van 

de reactieve alkeen (IC=C stretch) gebruikt om een multiparameter formule te construeren 

die de regioselectiviteit voorspelde met een hoge precisie (R2 = 0.86). Daartegenover was 

de multiparameter formule voor de gekooide katalysator significant minder goed in het 

nauwkeurig de regioselectivitieit voorspellen(R = 0.52). Dit laat zien dat andere factoren 

significant bijdragen aan het bepalen van de regioselectiviteit van de kooi de kooi 

structureel significant complexer is dan de niet geëncapsuleerde referentiekatalysator. 

Ook zijn Sterimol parameters gebruikt om de een systematische waarde toe te kenen aan 

de sterische eigenschappen van alle substraten. De formules die de regioselectiviteit 

voorspelden met behulp van deze Sterimol waardes waren echter niet beter in het 

voorspellen van de regioselectiviteit dan de formule op basis van de ∆13C shift en de IC=C 

stretch. De modellen die bestudeerd zijn in dit hoofdstuk gebruikten geen parameters die 

rekening hielden met niet-covalente interacties tussen de muren van de kooi en het 

substraat en dit is waarschijnlijk een van de redenen dat de nauwkeurigheid van deze 

modellen laag was voor de gekooide katalysator. 
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In dit proefschrift zijn twee klassen supramoleculaire katalysatoren bestudeerd in de 

hydroformylerings reactie; substraat preorganisatie katalysatoren en 

geëncapsuleerdekatalysatoren. Theoretische en experimentele benaderingen zijn 

gebruikt om het begrip van deze systemen te vergroten. Met behulp van DFT 

berekeningen is de mechanistische basis van de geobserveerde regioselectiviteit 

onderzocht. Verder hebben wij een bestaande DIMPhos fosfiet katalysatoren om de 

katalysator geschikt voor natuurlijke vetzuren. Verder hebben wij laten zien dat 1,3 

benzeen dicarboxamide receptor gebaseerde bisforfor liganden kunnen gebruikt worden 

voor substraat preorganisatie in de hydroformyleringsreactie. Ook hebben wij onderzocht 

hoe een geëncapsuleerde katalysator [Rh(H)(CO)3(P(mPy3(ZnTPP)3))] reageerde op 

structurele veranderingen van substraten in de hydroformylering van terminale alkenen. 

Hier laten wij zien dat bepaalde substraten met exceptioneel hoge regioselectiviteit 

reageren met deze katalysatoren. Deze inzichten van deze studie in acht nemend, liet ons 

de regioselectiviteit optimaliseren door de ZinkTPP bouwsteen te vervangen met een 

bouwsteen waarop elke fenylring een enkele OiPr substituent zit op de meta positie van 

de fenylring. Met de katalytische uitkomsten van de gekooide katalysator hebben wij data 

gedreven benaderingen onderzocht om te begrijpen wat de katalytische uitkomsten 

veroorzaakten. Met dit werk hebben wij de veelzijdigheid en effectiviteit van 

supramoleculaire strategieën in de hydrofromyleringsreactie laten zien en wij hopen dat 

dit werk een platform biedt voor het vinden van nieuwe supramoleculaire katalysatoren 

die zullen leiden tot praktische toepassingen.  
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tegen bij het USC (na sporadisch een gezellig gesprek op feestjes) en dat was het startschot 

van vele pubquiz avonden, avonden drinken of samen sporten. Je bent een van de 

grappigste mensen die ik ken en het is eigenlijk altijd gezellig met je. Jur, ik vind het erg 

bijzonder dat wij al zo lang vrienden zijn. Jij hebt altijd een originele kijk op dingen. Een 

voorbeeld hiervan zijn hilarische manieren waarop je me weet te plagen. Verder sta staat 

altijd voor iedereen klaar en waardeer je ontzettend als vriend.  

Tijdens deze jaren kon ik altijd bouwen op mijn familie. Dat voelt erg goed! In het 

bijzonder wil ik de volgende mensen bedanken. Yanyan, je hebt een belangrijke rol 

gespeeld in mijn ontwikkeling toen ik net begon met studeren. Heel erg bedankt daarvoor. 

Super leuk dat we vaak samen uit eten gaan! Zheng, heel veel geluk toegewenst met Jason 

en Bas. Luz, ik kom snel weer eten als je bij mijn ouders logeert! Justine en Bouke, het 

was erg gezellig was het in Karachi met jullie. Geert, hopelijk tot snel in Amsterdam. 

Lukhimai, all the best in Karachi with Mayhar. Your wedding was one of the highlights of 

2020. Lyndan, good luck in Switzerland. Boris, during the pandemic we talked for hours 

on the phone. You know a lot (especially about football). I hope to see you soon in real life 

again. Piet, Anne en Jan Maarten. Ruth,  gaan we binnenkort weer eens wandelen? Rosa, 

het is altijd ontzettend gezellig als ik je zie. Peter en Colette, ik kan altijd binnenkomen 

voor een kop thee of een wandeling. Het is altijd gezellig bij jullie.  Omi, er zijn volgens mij 

weinig lievere oma’s dan jij! Ik waardeer het ook heel erg hoe je een grote rol in het leven 

van al je kleinkinderen speelt en zo geïnteresseerd in ons bent. Ik ben erg trots dat je mijn 

verdediging (al dan niet digitaal) mag meemaken. Pierre, in mijn beleving waren wij 

vroeger erg verschillend. Echter merk ik de laatste jaren steeds meer dat we op veel 

vlakken echt op elkaar lijken. Goed dat we de afgelopen jaren meer naar elkaar zijn 

toegegroeid. Hannah, je bent een hele lieve zus met een sterke persoonlijkheid. Als je 

geïnteresseerd in iets bent kan je totaal in iets opgaan (bij scheikunde heb je dat helaas 

niet). Ik heb veel bewondering voor dat je eigenlijk altijd je eigen weg lijkt te gaan. Ben, je 
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bent erg grappig en hebt je in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een hele leuke vent. Ook 

merk ik de laatste tijd dat we een sterk duo vormen als we met zijn tweeën iets gaan doen. 

Papa en Mama, jullie weten niet half hoe belangrijk jullie steun was in het tot stand komen 

van dit proefschrift. Ondanks dat jullie weinig van scheikunde begrepen, hadden jullie 

altijd veel belangstelling voor wat ik tijdens mijn onderzoek deed. Verder heb ik veel 

gehad aan de adviezen die jullie mij gaven. Bovendien kan ik makkelijk met jullie 

communiceren en ik kan altijd bij jullie terecht als ik tegen iets aanloop. Het is altijd 

gezellig bij jullie thuis en ik heb er veel bewondering hoe jullie in het leven staan. Ik hou 

heel veel van jullie!  


