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Inleiding 
In deze focusnotitie worden de onderzoeksperspectieven geschetst op het subgebied Nano-
fysica/-technologie in Nederland. De notitie beschrijft NANO-onderzoeksthema's met 
potentie om te worden ontwikkeld tot nieuwe FOM-programma's of Industrial Partnership 
Programmes (IPPs). Verder wordt een aantal ontwikkelingen besproken rond veranderingen 
in de omgeving van de werkgemeenschap die relevant zijn voor toekomstig beleid.  
 
Deze focusnotitie is opgesteld door de Werkgemeenschapscommissie Nanofysica/-techno-
logie. Hieraan voorafgaand is in het voorjaar van 2005 door een werkgroep van FOM en 
STW een 'NANO-strategiepamflet' opgesteld, met als titel 'Towards a multidisciplinary 
national nanoscience programme' (FOM-05.0867). Dit NANO-pamflet is opgesteld mede op 
basis van de resultaten van een enquête die in het voorjaar van 2005 is gehouden onder een 
groot aantal NANO-onderzoekers. Het NANO-pamflet werd bij NWO ingediend als bij-
drage aan de discussie over de nieuwe NWO strategie 2006-2011 en de in het pamflet geko-
zen thema's zijn inmiddels expliciet opgenomen in het strategisch plan van NWO. De 
NANO-werkgemeenschapscommissie heeft een grote inbreng gehad in de formulering van 
dit NANO-pamflet. De voorliggende focusnotitie sluit bij de meest recente versie van dit 
document aan (d.d. 7 december 2005, zie bijlage). Het concept van deze focusnotitie is 
besproken op de bijeenkomst van NANO-werkgroepleiders tijdens de FOM-Decemberdagen 
in Veldhoven (2005). Op basis van die discussie is vervolgens dit document opgesteld. 
 
Met deze focusnotitie wil de NANO-werkgemeenschapscommissie het FOM-bestuur advise-
ren over het te voeren beleid op het NANO-gebied. Nanofysica is sterk vertegenwoordigd in 
Nederland en vormt wereldwijd het decor van belangrijke wetenschappelijke en technische 
ontdekkingen. Nationaal en internationaal is sprake van ontwikkelingen die elkaar snel op-
volgen, van nieuwe onderzoeksgebieden die opkomen en subsidiebronnen die daarop inspe-
len. Het is van groot belang alert te zijn op deze veranderingen en erop te anticiperen. De 
commissie tracht met deze notitie de huidige kansrijke onderzoeksrichtingen te identificeren 
en geeft enkele aanbevelingen ten aanzien van te verwachten ontwikkelingen. 
 
Definitie NANO-subgebied 
Het subgebied nanofysica/technologie omvat onderzoek aan fysische verschijnselen op een 
schaal van 1-100 nm en de toepassingen daarvan in functionele structuren. Enerzijds komen 
wetenschappelijke vragen voort uit het feit dat materie zich fundamenteel anders gedraagt 
op de nanoschaal. Deze veranderingen treden op wanneer de afmetingen van het systeem 
kleiner worden dan de relevante lengteschalen in het probleem (bijvoorbeeld de elektron 
vrije weglengte of de golflengte van licht). Anderzijds worden nieuwe wetenschappelijke 
vragen in het subgebied gesteld dankzij nieuwe technische ontwikkelingen die het mogelijk 
maken om materialen op nanoschaal te fabriceren, bestuderen en manipuleren. NANO-
onderzoek speelt zich vaak af op het grensgebied tussen fysica en scheikunde, biologie, 
farmacologie en medische wetenschappen. Het is een zeer breed vakgebied met een enorm 
aantal uitdagende wetenschappelijke vragen en tegelijkertijd een enorm toepassings-
potentieel. 
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Positie 
Het NANO-subgebied beantwoordt enerzijds aan de maatschappelijke en wetenschaps-
politieke vraag naar toepassingsgericht fundamenteel onderzoek. Anderzijds heeft het vak-
gebied, door het grote aantal wetenschappelijke vragen, een grote aantrekkingkracht op 
excellente onderzoekers. Wetenschappelijke diepgang en toepassingspotentieel gaan in dit 
subgebied samen. Het spreekt zeer tot de verbeelding van aankomende studenten en het 
staat internationaal hoog op de wetenschappelijke agenda. Nanowetenschappen is een 'plus'-
thema in het vigerende Strategisch Plan van zowel FOM als NWO.  
 
Het FOM-onderzoek op het gebied van nanofysica/nanotechnologie was tot voor kort ver-
spreid over diverse werkgemeenschappen en niet onder die noemer gegroepeerd. Met de 
instelling van de werkgemeenschap nanofysica/nanotechnologie is dit probleem onder-
vangen. Een inventarisatie (FOM–02.2184) bevestigt dat FOM al investeert in nano-onder-
zoek en laat zien dat Nederland binnen Europa op de 7e plaats staat in aantallen publicaties 
op het gebied van nanoscience/-technologie; Nederland scoort het hoogst in het gemiddelde 
aantal citaties per publicatie.  
 
Karakterisering NANO-onderzoek 
NANO-onderzoek wordt niet alleen gekarakteriseerd door de kleine schaal van het studie-
object, maar ook door kleinschaligheid van de meetopstelling. Anders dan in de elementaire-
deeltjesfysica of de plasmafysica, waar veel onderzoekers binnen grote laboratoria samen-
werken aan één groot experiment, heeft de typische NANO-onderzoeker beschikking over 
kleinschalige, gespecialiseerde, efficiënt benutte opstellingen voor nanokarakterisering, zoals 
een rastertunnelmicroscoop, een nabije-veldmicroscoop, of een gespecialiseerde elektronen-
microscoop. Voor de fabricage van nano-preparaten zijn cleanroomprocesstappen (lithogra-
fie, etsen) vaak van belang. Hiervoor bestaat in Nederland een aantal faciliteiten (MESA/UT, 
DIMES/TUD, Holst/Philips, TU/e, MSC/RuG, AMOLF). Daarnaast spelen 'bottom-up' ont-
wikkelingen vanuit bijvoorbeeld supramoleculaire chemie en (colloïdale) zelforganisatie een 
steeds grotere rol. De bindende factor die tot samenwerking tussen nanowetenschappers 
leidt is primair een gezamenlijke inhoudelijke vraagstelling en minder het beschikken over 
een gezamenlijk instrument of faciliteit. Nano-onderzoek, hoewel dus vaak kleinschalig, 
gedijt daarom het best in multidisciplinaire instituten of omgevingen. 
 
NANO in Nederland 
Nederland kent een groot aantal onderzoekers met expertise op het gebied van nano-
fysica/technologie; een groot aantal van hen is genoemd in het NANO-strategiepamflet. De 
Nederlandse universiteiten bestrijken ieder voor zich aspecten van nanofysica/technologie, 
vaak binnen specifieke instituten. Het FOM-Instituut AMOLF heeft een aanzienlijk nano-
programma. Binnen het bedrijfsleven kent met name Philips Research actieve nanoweten-
schappers. Specifieke concentraties van thematisch gefocusseerd nano-onderzoek zijn te vin-
den bij TUD (nanoelectronica) en AMOLF (nanofotonica). De meeste andere nano-thema's 
worden verspreid over diverse locaties uitgevoerd en iedere universiteit/instituut kent 
meerdere groepen die internationaal als excellent bekend staan op een bepaald thema.  
 
NANO en innovatie 
Nanotechnologie kent toepassingen in onder meer communicatietechnologie, medische tech-
nologie, voedseltechnologie, functionele devices en smart materials. Nederlandse bedrijven 
met (mogelijk) belang in nanotechnologie zijn Philips, DSM, Unilever, AKZO, ASML, Lucent 
Technologies en daarnaast een groot aantal middelgrote en kleine bedrijven. Nanofysica 
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leent zich bij uitstek voor het opzetten van nieuwe Industrial Partnership Programme (IPP) 
bij FOM. Hier doet zich de situatie voor dat het NANO-onderzoek in Nederland algemeen 
beoordeeld wordt als van uitstekend internationaal niveau, maar dat de directe uitstraling 
van dit werk naar de industrie nog gering is. De NANO-werkgemeenschap heeft bij de bepa-
ling van onderzoeksthema's expliciet gekozen voor uitdagingen op het gebied van toepas-
singsgericht fundamenteel onderzoek. 
 
NANO-thema's bij FOM: kleine programma's binnen drie hoofdthema's 
Zoals in de inleiding beschreven kiest de NANO-werkgemeenschapscommissie bij het bepa-
len van toekomstige hoofdthema's als leidraad het Strategiepamflet 'Towards a multidiscipli-
nary national nanoscience programme'. De bindende factoren in het onderzoek dat de com-
missie belangrijk acht voor de toekomst zijn: 'control' en 'crossing borders'. Het nano-onder-
zoek zal steeds nadrukkelijker beheersing (control) nastreven van de materie op de nano-
schaal, in tegenstelling tot het exploreren van de eigenschappen die zich aandienen. Verder 
verwacht de commissie de meest opvallende ontwikkelingen te vinden op grensgebieden 
van de fysica met andere disciplines (crossing borders). Gezien het multidisciplinaire karakter 
van veel nano-onderzoek dient FOM een actieve rol te spelen in het faciliteren van gezamen-
lijke onderzoekprogramma's met andere disciplines binnen NWO. 
In het genoemde Strategiepamflet wordt expliciet de keus gemaakt het onderzoek te concen-
treren op de drie hoofdthema's die hieronder kort worden beschreven. Dit zijn de gebieden 
die wij identificeren als de richtingen waarin nieuwe FOM-programma's en IPP's ontwikkeld 
dienen te worden. Wij stellen ons voor dat binnen ieder van deze thema's meerdere relatief 
kleine, gefocusseerde programma's worden uitgevoerd. 
 
1. Nanomedicine 
Ziekteprocesses beginnen op biomoleculair- en celniveau, op een nanometer lengteschaal. De 
'heilige graal' in de geneeskunde is diagnostiek en interventie op die schaal. Door de snelle 
ontwikkelingen in de moleculaire biologie en geneeskunde, alsmede door verbeterde experi-
mentele technologieën, is de moleculaire schaal nu toegankelijk. 'Nanomedicine' is de toepas-
sing van nanofysica en nanotechnologie in de geneeskunde. Het vakgebied maakt gebruik 
van nanoschaal (1-100 nm) biomoleculaire, anorganische of hybride structuren, devices en 
technische of biologische systemen met nieuwe eigenschappen die leiden tot nieuwe toe-
passingen in de preventie, diagnose en behandeling van ziektes.  
Voor een succesvolle ontwikkeling van dit veld is het doen van fundamenteel fysisch onder-
zoek essentieel. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ontwikkeling van nieuwe fysische 
onderzoeksmethoden, instrumentatietechnieken en (computer)modelleringmethoden voor 
het bestuderen van processen en interactiekrachten in biologische systemen op een nano-
schaal. Ook omvat dit veld onderzoek naar processen en interacties nabij grensvlakken tus-
sen biologische systemen en (an)organische (bijvoorbeeld lithografisch gemaakte) nano-
systemen. Biologisch relevante processen starten vaak op een nanoschaal (bijvoorbeeld de 
totstandkoming van een antilichaam-antigenbinding, of de passage van een molecule of ion 
door een nanoporie in een membraan), leidend tot een cascade van vervolgstappen. Veelal 
gaat het daarbij om complexe veel-deeltjesinteracties, een terrein waar fysici een belangrijke 
bijdrage aan kunnen leveren. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld onderzoek aan elektrische, 
magnetische, mechanische en optische processen. Deze processen kunnen worden onder-
zocht en beïnvloed door van buiten ingebrachte nanosystemen (bijvoorbeeld een elektrode). 
Hoewel deze expertise binnen de FOM nog niet breed aanwezig, vervullen enkele groepen al 
een inspirerende voorbeeldrol. Wij willen dit veld de komende jaren met kracht helpen 
ontwikkelen.  
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Voorbeelden van fysische systemen voor nanomedicine zijn nanodeeltjes en implantaten. 
Nanodeeltjes worden gebruikt als labels in intracellulaire imaging en moleculaire 
diagnostiek, of het gebruik van nanoschaal containerstructuren zoals virusschillen als 
vehikels voor het gericht afleveren van medicijnen. Ook kan door het gebruik van nano-
deeltjes de functionaliteit van fluorescentie-imaging en MRI dramatisch worden verbeterd. 
Implantaten met tot een nanoschaal gestructureerde functionele onderdelen, zoals elektrodes, 
kunnen worden gebruikt voor ultragevoelige biochemische analyse in het lichaam, en voor 
de locale en gerichte aflevering van medicijnen. Zij kunnen draadloos in contact staan met de 
buitenwereld. In grote aantallen geproduceerde goedkope in vitro biosensoren zullen huis-
artsen of patiënten zelf in staat stellen om routinematig zeer kleine concentraties DNA, 
eiwitten, metabolieten of ziekteverwekkers in lichaamsvloeistoffen of in ingeademde lucht te 
meten. Studies van de gezondheidsaspecten van nanodeeltjes in voedsel en andere produc-
ten, en in de lucht binnenshuis en buiten, zijn van toenemend maatschappelijk en industrieel 
belang.  
Nanomedicine is een zeer interdisciplinair onderzoeksgebied, met bijdragen vanuit de 
fysische, chemische en biologische wetenschappen, de ingenieurswetenschappen, en de 
klinische geneeskunde. Programmavoorstellen op dit gebied zullen hiervan uitdrukkelijk 
blijk moeten geven.  
 
2. Beyond Moore 
Het einde van de Wet van Moore, die de voortschrijdende miniaturisering van de elektronica 
beschrijft, is in zicht. Daardoor lijkt de rol van de fysica, die daarin jarenlang de drijvende 
factor was in deze ontwikkeling, te zijn uitgespeeld. Echter, door nieuwe fundamentele ont-
wikkelingen in de nanofysica is er de afgelopen jaren een groot aantal nieuwe toepassings-
gebieden opgekomen die volledig verschillen van Moore-achtige toepassingen ('beyond 
Moore'). Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van lasers op basis van nanodraden, LEDs 
op basis van plasmonen, displays op basis van koolstof nanobuisjes, het gebruik van ladings-
kwanta, licht, kernspins, of moleculen in nieuwe vormen van dataopslag, quantum verstren-
geling in optische of elektronische logica, nieuwe frequentieregimes (THz straling) voor 
imaging, nieuwe sensor- of actuatorconcepten etc. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn in de 
meeste gevallen gebaseerd op volledig andere fysische concepten en materiaalklassen dan de 
'Moore'-technologie.  
Het thema 'Beyond Moore' richt zich op (1) Nanoschaal optische en elektronische verschijnse-
len met toepassingen in verlichting, displays, dataopslag, lithografie, sensoren en actuatoren. 
Dit thema kapitaliseert bestaande sterktes in Nederland op het gebied van fundamentele 
studies van nanofotonica en nanoelectronica. (2) Nieuwe concepten voor moleculaire-schaal 
devices en geïntegreerde schakelingen. Dit thema bouwt voort op sterktes in Nederland op 
het gebied van optische en elektronische verschijnselen in organische materialen, met aan de 
horizon van dit onderzoeksgebied nieuwe moleculaire geheugens, meer complexe bio-elek-
tronische integratie, en ook de inzet van moleculaire machines. (3) GHz/Thz elektron en spin 
dynamica: voortbouwend op opkomende fundamentele kennis in een aantal Nederlandse 
onderzoeksgroepen, waarbij revolutionaire fundamentele en toepassingsgerichte aspecten 
zoals spin-elektronica en quantum computing in het verschiet liggen.  
 
3. Functional nanoparticles and nanopatterned surfaces 
Nanodeeltjes, variërend van metaal- en halfgeleiderbolletjes, colloïden, koolstofbolletjes 
en -buisjes tot supramoleculaire structuren vinden al geruime tijd toepassingen in materialen 
en meettechnieken. De sterke ontwikkelingen in zowel preparatie- als karakterisatietech-
nieken op de nanoschaal openen geheel nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling en het 
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ontwerp van een groot scala van functionele nanodeeltjes. Een functioneel nanodeeltje is een 
object met afmetingen 1-100 nm met een specifieke mechanische, optische, chemische, mag-
netische of elektronische biologische functionaliteit. De nadruk ligt op de relatie tussen 
functie en afmeting: door de kleine afmetingen en het relatief grote oppervlak vertonen 
nanodeeltjes unieke eigenschappen zoals grotere sterkte en hardheid, grootte-afhankelijke 
optische eigenschappen en hogere elektrische en lagere thermische weerstand dan bulk-
materialen. Nanodeeltjes vinden al volop toepassingen in composieten, katalyse, kleurstof 
markers, vliegtuigindustrie en cosmetica.  
Nederland heeft een zeer sterke traditie op het gebied van colloïden en supramoleculaire 
chemie en kan daarom een vooraanstaande rol spelen in de verdere ontwikkeling van dit 
gebied. Toekomstige ontwikkelingen zullen sterk afhankelijk zijn van het control-aspect: 
goed onderzoek zal streven naar gecontroleerde synthese van grote hoeveelheden nano-
deeltjes met een goed gecontroleerde grootte, gecontroleerde positionering en adressering 
van individuele deeltjes, gecontroleerde zelforganisatie van nanodeeltjes tot een groter 
systeem, en van ontwerp en synthese van nanodeeltjes en composieten met gewenste eigen-
schappen en functionaliteit. Verder dient aandacht te worden besteed aan het opschalen van 
methoden voor praktische toepassingen. Bij dit alles dienen ook veiligheids- en milieu-
aspecten van het gebruik van nanodeeltjes te worden betrokken. 
 
Andere NANO-initiatieven in Nederland 
De afgelopen jaren is een groot nationaal onderzoekprogramma op het gebied van nano-
technologie, NanoNed, gestart. NanoNed omvat een grote verzameling projecten die zijn 
ondergebracht in elf 'Flagships'. Ieder Flagship omvat circa twintig oio-posities die merendeels 
geografisch zijn verspreid over alle Nederlandse universiteiten en instituten. NanoNed is 
van groot belang geweest bij het op de kaart zetten van nanotechnologie in Nederland. Het 
programma, dat deels met financiële steun van EZ is opgezet, richt zich vooral op aspecten 
van nanotechnologie die op tamelijk korte termijn een toepassingsperspectief hebben. FOM 
kan zich ten opzichte van NanoNed onderscheiden door zich te richten op de meer funda-
mentele kanten van nanowetenschappen, met een meer exploratief karakter, waarbij 
overigens de toepassingsaspecten niet uit het oog hoeven worden verloren.  
 
NANO-thema's met IPP-potentieel 
Ieder van de drie bovengenoemde thema's biedt mogelijkheden voor IPP-programma's. 
Nanomedicine is een speerpunt in het onderzoek van Philips Research (onder meer in het 
kader van het Center for Molecular Medicine, met de Universiteit van Maastricht en de 
TU/e), van FEI Company en van een groot aantal middelgrote en kleine bedrijven. 'Beyond 
Moore' onderzoek zal nieuwe toepassingen mogelijk maken die in samenwerking met bij-
voorbeeld ASML, FEI, Lucent Technologies en Philips zouden kunnen worden ontwikkeld. 
De ontwikkeling en productie van functionele nanodeeltjes, vaak met zeer nauw omschreven 
specificaties, is bij uitstek een geschikt onderwerp voor specialistische middelgrote en kleine 
bedrijven. De werkgemeenschapscommissie zal actief de mogelijkheden onderzoeken om op 
dit terrein een IPP-programma met meerdere bedrijven te starten en initiatieven hiertoe 
stimuleren.  
 
Europese positionering en consortiumvorming 
Het feit dat Nanoscience/technology als één van de speerpunten wordt gezien in het EU 
KP7-programma, maakt duidelijk dat er ook in Europees verband sprake is van een 'plus' 
gebied. Voor het verzilveren van die plus voor Nederland, is het belangrijk onze inter-
nationale zichtbaarheid en herkenbaarheid te vergroten. Hiertoe dienen bestaande nationale 
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sterktes te worden uitgebouwd en gebundeld door middel van FOM-programma's met een 
goedgedefinieerd thema. Ook aansluiting bij andere programma's zoals NanoNed is daarbij 
van belang. Door het brede karakter van nanofysica/technologie en de noodzakelijkheid om 
een veelheid van directe contacten te onderhouden met andere disciplines, is een goede 
nationale regie van het onderzoek te verkiezen boven een sterke concentratie op één locatie. 
Hoewel de commissie onderkent dat het hebben van een Europese faciliteit op het gebied 
van Nanoscience de zichtbaarheid van Nederland kan vergroten, oordeelt zij dat het beter is 
te investeren in baanbrekend onderzoek en te kapitaliseren op breed aanwezig onderzoeks-
talent. Tenslotte onderzoekt de commissie mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 
agendabepalende gremia rond de European Research Area. 
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