
fom
 jaarboek

20
09

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

ST
IC

H
T

IN
G

 FO
M

 
JA

A
R

B
O

EK
 2009



Grafeen is het eerste tweedimensionale kristal 
in de natuur. Het is gemaakt van een enkele 
laag koolstofatomen; het is het dunst moge-
lijke materiaal. Toen grafeen in 2004 ontdekt 
werd, kwam dit voor de wetenschappelijke 
wereld als een grote verrassing. Niemand had 
verwacht dat een dergelijk dun materiaal kon 
bestaan. Onderzoekers in de groep Theory of 
Condensed Matter van prof.dr. Mischa 
Katsnelson (RU Nijmegen) hebben numerieke 
simulaties van grafeen op hoge temperaturen 
gemaakt, gebaseerd op een accurate beschrij-
ving van de wisselwerking tussen koolstofato-
men, Daaruit bleek dat de hoogtefl uctuaties 
van grafeen zelfs bij hoge temperaturen heel 
klein blijven en dat het ondanks deze kleine 
golfjes ongeveer vlak blijft. De fi guur is een 
snapshot van deze simulaties van grafeen op 
een temperatuur van 2500 Kelvin.
Op pagina 97 vindt u een uitgebreidere 
beschrijving van het onderzoek. 

Dit onderzoek naar grafeen valt onder de 
Projectruimte van FOM, een fi nancierings-
instrument voor uitdagende, innovatieve 
ideeën op elk gebied binnen de natuurkunde. 
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Kengetallen 2009

FOM-Nikhef

AMOLF
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 Mensen in FOM
(in gerealiseerde fte)

 81 vaste wetenschappelijke staf

 135 postdocs

 319 oio’s

 313 ondersteunend personeel

 848 FOM-totaal

   Organisatie van het onderzoek

 3 instituten

 162 werkgroepen bij universiteiten

 51 Vrije FOM-programma’s

 14 Industrial Partnership Programmes

 135 projecten in de FOM-projectruimte

   Output FOM

 91 proefschriften

 1112 wetenschappelijke

  publicaties

 Geld in FOM

Totaal op activiteitenniveau

91,2 miljoen euro

 e
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Woord vooraf

2009 was voor de FOM-organisatie een al-

lesbehalve kalm jaar: na 24 jaar besloot di-

recteur Hans Chang zijn carrière elders 

voort te zetten, bij de KNAW, waar hij zich 

opnieuw voor de organisatie zelf én voor 

de wetenschap in brede zin inzet. Chang 

zette niet alleen FOM als ijzersterke speler 

op de kaart van fysisch Nederland, maar 

positioneerde de Nederlandse natuurkun-

de in het economische en politieke krach-

tenveld. FOM is Hans Chang heel veel dank 

verschuldigd. We namen op 3 juli met ve-

len op een bijzondere manier afscheid van 

hem. Per 1 november kwam ik als directeur 

aan boord. Ik heb zelf als hoog leraar 

negentien jaar lang mogen profi teren van 

een sterke Stichting FOM, en vind het een 

voorrecht om me nu in deze positie in te 

mogen zetten voor de natuurkunde en de 

samenleving.

Terugkijkend op 2009 constateer ik dat 

FOM op alle fronten in beweging is, en met 

veel elan en trots streeft naar nieuwe fysi-

ca op topniveau. Zo is het aantal promo-

vendi en postdocs met honderd gestegen 

en met in totaal 953 werknemers is de or-

ganisatie bijna weer op volle sterkte. Afge-

lopen jaar zijn - naast de vele andere on-

derzoeksvoorstellen - vijf nieuwe Vrije 

FOM-programma’s goedgekeurd, die ver-

nieuwend onderzoek voorstaan in de volle 

breedte van het fysicaspectrum. FOM heeft 

met veel belangstelling de uitvoering van 

het Sectorplan Natuur- en Scheikunde on-

dersteund. Dankzij de toekenning vorig 

jaar door OCW wordt nu een structurele 

versterking gegeven aan het onderwijs en 

onderzoek in beide disciplines. Vooruitlo-

pend op de bijdrage van de sectorplannen 

besloot FOM al in 2009 extra middelen vrij 

te maken voor de verruiming van de FOM-

projectruimte, zodat de lancering een extra 

boost kreeg. Een andere mijlpaal bereikten 

we in december: het kabinet keurde het 

FES-programma High-Tech Systems and 

Materials goed. FOM en de nano-gemeen-

schap zijn Dave Blank en zijn collega’s 

dankbaar; zij hebben zich de afgelopen ja-

ren enorm voor dit grote programma inge-

zet. In 2009 bedroeg het totale budget van 

FOM 91,2 miljoen, mede dankzij de dyna-

miseringsimpulsen van NWO voor de 

FOM-instituten AMOLF, Rijnhuizen en 

FOM-Nikhef. 

Van de nieuwe strategie van FOM voor de 

komende jaren, die zijn neerslag zal krij-

gen in een Strategienota voor de periode 

2010-2015, werden de contouren al eind 

2009 duidelijk zichtbaar. Bouwend op het 

rapport Kleyn kiest het UB ervoor om sterk 

in te zetten op funderend energieonder-

zoek, waarbij ‘funderend’ staat voor onder-

zoek aan energieopties die op de middel-

lange termijn een reële kans van slagen 

lijken te hebben. Heel concreet impliceerde 

deze keuze ook een onderzoek naar de re-

locatie van FOM-Rijnhuizen, met als doel 

dit instituut op de campus van een univer-

siteit uit te bouwen tot een FOM energie-

instituut met een nationale coördinerende 

rol. Vlak voor het ter perse gaan van dit 

jaarboek heeft het UB zijn voorkeur uitge-

sproken voor de TU/e. De besluitvorming 

vindt later dit jaar plaats. Een andere FOM-

actie die al in 2009 op het gebied van ener-

gie is vormgegeven is het instellen van de 

YES! fellowships, die recent gepromoveer-

de onderzoekstalenten de kans biedt om in 

het buitenland ervaring in energieonder-

zoek op te doen, die moet resulteren in 

baanbrekende ideeën en een nieuwe on-

derzoekslijn in Nederland.

Met gepaste trots bied ik u het eerste jaar-

boek onder mijn leiding aan. Het is een uit-

daging een illuster voorganger als Hans 

Chang op te volgen. Ik dank de FOM-

gemeenschap voor het in mij gestelde ver-

trouwen. Met al mijn energie zal ik de uit-

gezette koers vorm en inhoud geven.  

Wim van Saarloos,

maart 2010

FOM is: getalenteerde onderzoekers in opleiding en hoog gekwalifi ceerde postdocs die 

top-of-the-bill en state-of-the-art natuurkundig onderzoek doen. Dit onderzoek wordt echter 

al vele jaren mede mogelijk gemaakt door de tomeloze- en eveneens hoog gekwalifi ceerde 

inzet van de collega’s achter de schermen. In dit jaarboek daarom acht portretten van deze 

onmisbare ‘steunpilaren’, in de instituten AMOLF, Rijnhuizen, FOM-Nikhef en op het 

FOM-bureau, met evenveel dank aan alle niet geportretteerde FOM-collega’s.

5
FOM-jaarboek 2009



6



h1Realisatie
Strategisch

beleid
Hoofdstuk 1

7



FOM-Jaarboek 2009

Dat de kwaliteit van het natuurkundig on-

derzoek in Nederland van topkwaliteit 

blijft, bleek ook in 2009 weer op basis van 

de analyse van onder andere Science-

Watch (zie verderop in dit hoofdstuk). FOM 

heeft het onderzoek in Nederland in 2009 

nieuwe impulsen gegeven door het hono-

reren van acht nieuwe programma’s en 27 

projecten. Van de nieuwe programma’s zijn 

er drie Industrial Partnership Programmes. 

De andere vijf zijn nieuwe zogeheten Vrije 

FOM-programma’s. In die programma’s 

bundelt een groot aantal fysici in Neder-

land van een aantal verschillende univer-

siteiten en instituten hun krachten. Zo 

bouwt FOM, naast de rol die haar institu-

ten en haar focusgroepen ‘Solid state 

quantum information processing’ en 

‘TRIµP’ vervullen, verder aan focus en 

massa in de Nederlandse natuurkunde. 

Aan het realiseren van de tweede doelstel-

ling werkt FOM onder andere via haar in-

strument Industrial Partnership Program-

mes. Nieuwe samenwerkingen kwamen in 

2009 tot stand met de bedrijven Zeiss, Océ, 

ASML en Philips Research (zie ook blad-

zijde 17). 

Tabel 1. FOM-output   2005 2006 2007 2008 2009

Proefschriften  86 100 97 83 91

Wetenschappelijke publicaties  1341 1158 1156 1256 1112

Voordrachten op uitnodiging  1016 784 694 696 616

Conferentiebijdragen e.d.  2031 1510 1507 1045 1288

Voor een effi ciënte en effectieve realisatie 

van de beleidsdoelen is een geïntegreerde 

aansturing van het fysisch onderzoek bij 

het geheel van FOM-instituten én 

universitaire FOM-werkgroepen essentieel. 

Het is dankzij deze organisatievorm dat 

FOM - samen met het NWO-gebied 

Natuurkunde – in staat is vanuit een 

nationale regievoering zowel focussering 

op een beperkt aantal (thematische) 

programma’s tot stand te brengen, als de 

benodigde kritische massa te creëren die 

noodzakelijk is voor een internationaal 

succesvolle uitvoering. 

De missie van FOM is, zoals omschreven in 

haar statuten, ‘de bevordering in Neder-

land van het fundamenteel wetenschappe-

lijk onderzoek der materie, inclusief het 

door mogelijke toepassingen geïnspireerde, 

in het algemeen belang en in dat van het 

Hoger Onderwijs’. 

Deze missie heeft FOM in haar vigerende 

Strategisch Plan 2004 – 2010 vertaald in 

twee hoofddoelen:

1)  handhaving en versterking van de 

internationale topkwaliteit van het 

natuurkundig onderzoek in Nederland;

2)   meer fundamenteel onderzoek op die 

gebieden waar de kans op innovaties 

groot is. 

In 2010 zal een nieuw Strategisch Plan het 

licht zien.  

Realisatie strategisch beleid
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1.1 Handhaven/versterken 
van kwaliteit 

Externe indicatoren 

Publicaties
Wetenschappelijke publicaties in toonaan-

gevende tijdschriften zijn bij uitstek graad-

meters voor de kwaliteit van wetenschap-

pelijk onderzoek. FOM-onderzoek leverde 

in 2009 1112 publicaties op (tabel 1). Daar-

van verschenen er zes in Nature en vier in 

Science.

Citatiestudies
De kwaliteit van de Nederlandse fysica 

wordt ook in 2009 bevestigd door Science-

Watch, een onderdeel van het Amerikaan-

se bedrijf Thomson Reuters. Dit houdt niet 

alleen aantallen publicaties bij, maar ook 

citaties en daarmee impact. De meest 

recente gegevens, gepubliceerd in septem-

ber 2009, staan in tabel 2. Het geringe aan-

deel van Nederland in de mondiale output 

van fysica-artikelen geeft aan dat de natio-

nale inspanningen op ons vakgebied sterk 

achterblijven bij die van andere westerse 

landen. 

Tabel 2. Wetenschap in Nederland, 2004-2008*

Gebied Relatieve invloed Percentage

  t.o.v. het wereld- Nederlandse***

  gemiddelde** publicaties

Materiaalwetenschappen +91 1,11

Fysica +78 1,84

Plant- en dierkunde +60 2,29

Chemie +57 1,53

Landbouwwetenschappen +57 2,27

Klinische geneeskunde +51 3,55

Astrofysica en ruimteonderzoek +46 4,88

Aardwetenschappen +45 2,54

Ecologie/milieuwetenschappen +42 2,96

Microbiologie +33 2,91

Wiskunde +29 1,36

Sociale wetenschappen +27 2,90

Werktuigbouwkunde +22 1,79

Farmacologie +22 2,23

Biologie en biochemie +21 2,12

Moleculaire biologie +15 2,96

Psychologie/psychiatrie +15 4,71

Informatica +14 2,36

Economie en bedrijfskunde +13 4,20

Neurowetenschappen +6 3,46

Immunologie  -3 3,93

bron: http://sciencewatch.com/dr/sci/09/sep20-09_1/

*  gebaseerd op 123.456 artikelen gepubliceerd over de jaren 2004-2008 met ten minste één 

auteur met een Nederlands werkadres

**  uitgedrukt in procenten ten opzichte van het gemiddelde aantal citaties per artikel in de 

wereld; +78 voor de fysica betekent dus dat Nederlands werk 78% beter wordt geciteerd 

dan het wereldgemiddelde voor de fysica; het valt op dat slechts een vakgebied in 

Nederland beneden het wereldgemiddelde scoort

***  als aandeel in het totaal aan publicaties wereldwijd; het Nederlandse gemiddelde 

bedraagt 2,54%

De primaire doelstelling van FOM is 

onderzoek van internationale topkwaliteit 

te entameren, te selecteren en uit te voeren. 

Alleen topkwaliteit garandeert dat 

-   Nederlandse deskundigen een relevante 

bijdrage aan de internationale kennis-

ontwikkeling leveren, 

-   zij kunnen profi teren van resultaten uit 

het beste onderzoek in het buitenland, 

-   zij interessante partners voor collega’s 

elders zijn om mee samen te werken en 

-   Nederland aantrekkelijk blijft voor 

onderzoekers en bedrijven die zich in 

een hoogwaardige kennisomgeving 

willen vestigen. 

Ter verkrijging en handhaving van de 

gewenste kwaliteit let FOM scherp op 

externe kwaliteitsindicatoren en bedient zij 

zich van interne en externe waarborgen. 
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Hoofdstuk 1

Prof.dr. Klaus Jungmann is de opvolger van 

Muhsin Harakeh als directeur van het 

Kernfysisch Versneller Instituut (KVI). 

Jungmann komt oorspronkelijk van de 

Universiteit van Heidelberg, maar werkt al 

sinds 2001 als hoogleraar bij het KVI. Hij is 

leider van het succesvolle FOM-program-

ma TRIµP (Trapped Radioactive Isotopes: 

Micro-laboratories for fundamental phy-

sics) en van de nieuwe gelijknamige focus-

groep. 

Prof.dr. Rienk van Grondelle is door de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW) benoemd tot Aka-

demiehoogleraar. Van Grondelle is binnen 

FOM werkgroepleider en lid van de Raad 

van Bestuur. De KNAW benoemde prof.dr. 
Albert Polman, directeur van het FOM-in-

stituut AMOLF, tot lid van de Akademie. 

Ook prof.dr.ir. Bart van Wees (RuG) en prof.
dr. Andries Meijerink (UU), beiden werk-

groepleider bij FOM, viel deze eer te beurt. 

Postdoc dr. Jan-Willem Blokland van het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhui-

zen veroverde in februari een van de tien 

prestigieuze Fusion Research Fellowships 

van de Europese Fusion Development 

Agreement (EFDA). Deze Europese subsidie 

is bedoeld voor excellente jonge postdocs 

op het gebied van plasma en fusieonder-

zoek. 

Technologiestichting STW benoemde prof.
dr. Detlef Lohse, hoogleraar Vloeistoffysica 

aan de Universiteit, tot Simon Stevin Mees-

ter 2009. Lohse ontvangt een half miljoen 

euro die hij vrij mag besteden aan onder-

zoek. Binnen FOM is Lohse werkgroep-

leider en lid van het Uitvoerend Bestuur. 

Lohse is de eerste onderzoeker die zowel 

de hoogste Nederlandse prijs voor weten-

schappelijk onderzoek (de Spinoza-premie 

van NWO in 2005) als de belangrijkste 

Nederlandse prijs voor technisch-weten-

schappelijk onderzoek heeft ontvangen. 

Prof.dr. Niek Lopes Cardozo bezet sinds 

mei 2009 de nieuwe leerstoel ‘Science and 

Technology of Nuclear Fusion’ aan de 

Technische Universiteit Eindhoven, waar 

hij sinds 1994 al als parttime hoogleraar 

werkzaam was. Per 1 februari 2010 is hij 

voorzitter van de Raad van Bestuur van 

FOM. 

Dr. Jos Oomens werd benoemd tot bijzon-

der hoogleraar op de leerstoel Action 

Spectroscopy aan de Faculteit der Natuur-

wetenschappen, Wiskunde en Informatica 

van de UvA. Oomens werkt sinds tien jaar 

bij het FOM-Instituut voor Plasmafysica 

Rijnhuizen.

Prof.dr.ir. Hans Hilgenkamp is per 1 sep-

tember 2009 hoogleraar Experimentele na-

tuurkunde aan de Universiteit Leiden bij 

de Faculteit der Wiskunde en Natuur-

wetenschappen. Hij blijft ook hoogleraar 

bij de Universiteit Twente. Hilgenkamp is 

leider van een FOM-werkgroep. 

FOM besloot de Minerva-Prijs 2010 toe te 

kennen aan dr. Mirjam Leunissen voor 

haar publicatie over gecontroleerde zelfor-

ganisatie van kleine deeltjes met behulp 

van speciale DNA structuren. Zij ontvangt 

de prijs voor de beste wetenschappelijke 

publicatie van een vrouwelijke onderzoe-

ker over een natuurkundig onderwerp in 

de afgelopen twee jaar voor het artikel 

‘Switchable self-protected attractions in 

DNA-functionalized colloids’.

Eén van de tien nieuwe leden van De Jonge 

Akademie van de KNAW is FOM-onder-

zoeker dr. Ronald Hanson, binnen FOM 

werkzaam in de focusgroep ‘Solid state 

quantum information processing’. De 

nieuwe leden van De Jonge Akademie zijn 

onderzoekers uit verschillende disciplines 

die zich wetenschappelijk al hebben bewe-

zen, maar nog geen tien jaar geleden zijn 

gepromoveerd.

Prijzen en benoemingen

Prestigieuze benoemingen en prijzen zijn 

erkende middelen om waardering voor en 

erkenning van onderzoekers te laten 

blijken. Regelmatig valt FOM-onderzoekers 

een dergelijke eer te beurt. Hieronder een 

selectie uit de meest opvallende van 2009.

Detlef Lohse

Niek Lopes 

Cardozo

Jos Oomens
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In 2009 kende FOM voor het eerst de FOM 

Valorisatie Prijs toe: aan prof.dr.ir. Richard 
van de Sanden van de Technische Univer-

siteit Eindhoven. Hij is daar sinds 1990 lei-

der van de Plasma Materials Processing 

groep. Van de Sanden ontvangt de prijs 

voor zijn onderzoek op het gebied van 

plasmadepositie-technologieën en zijn ac-

tieve rol bij het benutten van deze kennis 

door verschillende industriële partners. De 

prijs ter waarde van 250.000 euro dient als 

inspirerend voorbeeld voor andere onder-

zoekers zodat zij meer oog krijgen voor be-

nutting van kennis. De prijs past goed bij 

de doelstelling van FOM om een relevante 

bijdrage aan de Nederlandse kennisecono-

mie te leveren en het mede oplossen van 

wetenschappelijke vraagstukken bij be-

drijven en op maatschappelijke terreinen. 

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs werd 

toegekend aan dr. Tim Tsarfati. Hij krijgt de 

prijs voor het laatste hoofdstuk van zijn 

proefschrift ‘Surface and interface dyna-

mics in multilayered systems’, waarop hij 

in juni 2009 promoveerde aan de Universi-

teit Twente.

Prof.dr. Renate Loll, FOM-werkgroepleider 

en lid van de Raad van Bestuur van FOM, is 

op 15 oktober 2009 benoemd op de ‘Distin-

guished Research Chair’ aan het Perimeter 

Institute for Theoretical Physics in Canada. 

Deze prestigieuze leerstoel wordt voor een 

periode van drie jaar toegekend op basis 

van uitmuntende wetenschappelijke ver-

dienste. 

Het Lorentzfonds van de Universiteit Lei-

den heeft prof.dr. Jan-Willem van Holten, 

stafl id van FOM-Nikhef, per 1 mei 2009 be-

noemd tot bijzonder hoogleraar aan het 

Leids Instituut voor Onderzoek in de Na-

tuurkunde, met als leeropdracht de theorie 

van de superzwaartekracht.

Prof. dr. Paul Kooijman is benoemd tot 

hoogleraar Experimentele Astrodeeltjesfy-

sica aan de Faculteit der Natuurweten-

schappen, Wiskunde en Informatica van 

de Universiteit van Amsterdam (UvA). Paul 

Kooijman is verbonden aan FOM-Nikhef en 

houdt zich bezig met het experimentele 

onderzoek naar neutrino’s die vanuit de 

kosmos de aarde bereiken. 

Dr.ir. Paul de Jong is benoemd tot bij zonder 

hoogleraar Experimentele Hoge Energie 

Fysica, aan de Faculteit der 

Natuurwetenschappen, Wiskunde en In-

formatica van de Universiteit van Amster-

dam (UvA). De Jong is verbonden aan FOM-

Nikhef, en gaat onderzoek doen binnen het 

ATLAS experiment van de Large Hadron 

Collider (LHC) van CERN.

De prijs voor het meest kansrijke business 

idee, onderdeel van de STW valorisatie 

Workshop, is dit jaar gewonnen door 

dr. Jan Visschers van FOM-Nikhef.

AMOLF-groepsleider prof.dr. Kobus Kuipers 

is verkozen tot Fellow van de Optical 

Society of America (OSA). Kuipers is onder-

scheiden voor ‘zijn baanbrekende rol op 

het gebied van lichtvoortplanting: de 

visualisatie ervan en het verkrijgen van 

fundamentele inzichten door middel van 

nanostructuren in ruimte en tijd’. Ieder 

jaar worden circa 60 OSA-leden tot Fellow 

verkozen.

Prof.dr. Mischa Bonn, verbonden aan het 

FOM-instituut AMOLF in Amsterdam, heeft 

op 2 december 2009 de Gouden Medaille 

van de Koninklijke Nederlandse Chemi-

sche Vereniging (KNCV) ontvangen. Dit is 

de belangrijkste Nederlandse prijs voor 

veelbelovende jonge chemici. 

Drs. Willem Haverkort ontving 7 december 

de Unilever Research Prijs. Haverkort is 

promovendus op FOM-Instituut Rijnhui-

zen en gedetacheerd op het CWI. Hij krijgt 

de prijs voor zijn afstudeeronderzoek aan 

de TU Delft. 

Mirjam Leunissen Ronald Hanson Richard van de 

Sanden

Kobus

Kuipers

Mischa Bonn

De Academische Jaarprijs 2009 werd uitge-

reikt aan Team De Jong voor hun voorstel 

‘Cosmic Sensation’, een dance event op 

basis van kosmische 

straling. De 

onderzoekers van 

FOM-Nikhef en de 

Radboud Universiteit 

Nijmegen ontvingen 

de hoofdprijs van 

100.000 euro uit 

handen van minister 

Ronald Plasterk 

(OCW). Teamleider 

Sijbrand de Jong is binnen de Stichting 

FOM werkgroepleider en lid van de Raad 

van Bestuur. Daarnaast is hij een van de 

initiatiefnemers van het zeer succesvolle 

HiSPARC-project.  
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Hoofdstuk 1

Persoonlijke stimulerings-
subsidies

Vernieuwingsimpuls NWO
In 2009 waren er twee Rubicon-rondes 

(voor pas gepromoveerde Nederlandse on-

derzoekers om ervaring op te doen in het 

buitenland), een Veni-ronde (voor pas ge-

promoveerde veelbelovende onderzoe-

kers), een ronde voor Vidi-subsidies (om 

een eigen onderzoeksgroep op te bouwen) 

en een voor Vici-subsidies (voor excellente, 

zeer ervaren wetenschappers). Daarin vie-

len heel wat fysici in de prijzen, hoofd-

zakelijk via het Gebied Natuurkunde maar 

ook via andere NWO-gebieden en in het 

geval van de Rubicon-subsidies via het 

Bètacluster.

NWO kende twee Rubicon-subsidies toe 

aan natuurkundigen: aan oud FOM-oio 

Msc Sheer El-Showk (Universiteit van 

Amsterdam - IPhT CEA-Saclay) en aan 

dr. Ingmar Swart (Universiteit Utrecht - 

Universität Regensburg). 

In de Veni-ronde 2009 gingen in de natuur-

kunde subsidies naar dr. Erik van Heumen 

(UvA), dr. Vladimir Juricic (LEI - Lorentz-

Instituut), oud-FOM-onderzoeker dr. Jan 

Lipfert (TUD), dr. Shun-Pei Miao (UU - Insti-

tuut voor Theoretische Fysica), FOM-

onderzoeker dr. Gary Steele (TUD – Kavli 

Institute of Nanoscience), FOM-onderzoe-

ker dr. Brian Tighe (UU - Physics), FOM-oio 

dr. Stefan Witte (VU – Atoomfysica) en drs. 

Peter Zijlstra (Huygens Laboratorium). Ook 

waren er enkele oud-FOM onderzoekers 

die bij andere gebieden een Veni-subsidie 

in de wacht sleepten: FOM-gast en stagiair 

dr. Arjan Houtepen (TUD - Opto-Elektroni-

sche Materialen) en FOM-oio dr.ir. Mark 

Huijben (UT - Anorganische Materiaal-

kunde).

Een Vidi-subsidie ontvingen in 2009 

binnen de natuurkunde: dr. Wouter Huls-

bergen (Nikhef), dr. Femius Koenderink 

(FOM-instituut AMOLF - Center for Nano-

photonics), dr. ir. Sense Jan van der Molen 

(LEI - Gecondenseerde Materie), dr. Dries 

van Oosten (UU Utrecht - Nanophotonics) 

en dr. Martijn Wijnholt (Max Planck 

Institute, Potsdam).

De subsidies van de Vici-ronde 2009 zijn 

pas in 2010 toegekend. 

Spinozapremies
Tot de drie winnaars van de NWO-Spino-

zapremie 2009 behoorde prof. dr. Ad van 

den Berg, natuurkundige aan de Universi-

teit Twente en binnen FOM werkgroeplei-

der en lid van de NANO-commissie. Voor 

het eerst bedroeg de grootste Nederlandse 

onderscheiding in de wetenschap geen 1,5 

maar 2,5 miljoen euro. De prijs wordt uit-

gereikt voor ‘voortreffelijk, baanbrekend 

en inspirerend onderzoek’. Van den Berg 

ontwikkelde de nanopil, waarmee vroegtij-

dig darmkanker kan worden opgespoord. 

ERC Grants
De in 2007 opgerichte European Research 

Council (ERC) heeft twee soorten grants in-

gesteld, de Advanced Grant en de Starting 

Independent Researcher Grant. In 2009 

werd de Advanced Grant onder anderen 

toegekend aan prof. dr. ir. Hans Kuipers, 

FOM-werkgroepleider. De subsidie van 2,5 

miljoen euro wordt ingezet voor onderzoek 

naar warmte en stofoverdracht in com-

plexe gas deeltjesreactoren. Ook prof. dr. 

Carlo Beenakker viel in de prijzen: hij kreeg 

een ERC Advanced Grant van 1,5 miljoen 

euro voor onderzoek naar elektronen in 

grafeen. Beenakker is vice-voorzitter van 

de Stichting FOM, leider van een FOM-

werkgroep en trekker van het profi lerings-

gebied ‘Fundamentals of Science’. Eerder 

won hij de Spinozapremie. 

Voormalig FOM-promovenda en winnares 

van de Minerva-Prijs 2006, dr. Sylvie Roke, 

ontving een ERC Starting Independent 

Researcher Grant. Na haar promotie cum 

laude bij Mischa Bonn en Aart Kleyn is zij 

groepsleider geworden bij het Max-Planck-

Institut für Festkörperforschung. 

Sinds 1998 kent FOM het zogenaamde 

FOm/v-stimuleringsprogramma. Via dit 

programma worden onder andere per-

soonsgebonden posities voor postdocs toe-

gekend. De FOm/v-subsidie is bedoeld voor 

vrouwen die op langere termijn hun loop-

baan binnen de Nederlandse fysica willen 

vormgeven. Deze vorm van steun heeft het 

voordeel dat hiermee vrouwen in een cru-

ciale en kwetsbare fase van hun carrière 

voor een periode van maximaal vijf jaar 

‘onder de pannen’ zijn en daarmee een 

goede uitgangspositie verwerven voor het 

vervolg van hun carrière. FOM fi nanciert 

een postdocpositie voor maximaal drie 

jaar gespreid over een periode van maxi-

maal vijf jaar. Voorwaarde is dat de vrouw 

zelf daaraan gekoppeld een - niet door 

FOM-onderzoekers die eigen onderzoeks-

geld binnenhalen zijn ook een voorbeeld 

van de goede kwaliteit die FOM nastreeft.  

Stimuleringssubsidies voor individuele 

onderzoekers stralen af op de hele 

organisatie.  

Sylvie Roke
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FOM betaald - verblijf van één tot twee jaar 

aan een buitenlandse instelling georgani-

seerd heeft. FOM heeft in 2009 één FOm/v-

subsidie toegekend voor een periode van 

drie jaar. Daarnaast kunnen overbrug-

gingssubsidies toegewezen worden, aan 

faculteiten en onderzoekinstellingen die 

een vrouw in vaste dienst willen aanstel-

len. FOM draagt maximaal vijf jaar bij. FOM 

heeft in 2009 drie overbruggingssubsidies 

toegekend. 

FOM-Springplankprogramma 1998-2009
In 1998 is FOM gestart met het Spring-

plankprogramma om uitmuntende jonge 

onderzoekers de kans te geven zich te 

kwalifi ceren voor de functie van hoogle-

raar in de fysica in Nederland. De aanlei-

ding was dat FOM van mening was dat te 

weinig jonge mensen de kans kregen zich 

in het Nederlandse universitaire systeem 

te ontwikkelen en te bewijzen dat ze van 

hoogleraarniveau zijn, met als risico dat er 

in de toekomst een tekort zou ontstaan. De 

FOM-Springplankplaatsen boden aan geta-

lenteerde gepromoveerde fysici (of een 

nauw verwant wetenschapsgebied) met 

minimaal twee jaar buitenlandse postdo-

cervaring de mogelijkheid om zich in vier 

jaar te ontwikkelen tot professorabel ni-

veau. 

Via vijf sollicitatierondes zijn uiteindelijk 

veertien ‘Sprinkplankers’ aangesteld.

De geselecteerden traden voor vijf jaar in 

dienst van FOM en kregen de beschikking 

over een materieel krediet van b 12.000 per 

jaar. Na vier jaar vond een evaluatie plaats 

en bij een gebleken voorspoedige ontwik-

keling volgde een aanstelling voor onbe-

paalde tijd, met het consigne FOM binnen 

enkele jaren te verlaten. Nu in 2009 de 

‘laatste’ Springplanker een nieuwe baan 

heeft gevonden, is het Springplankpro-

gramma afgerond. FOM kijkt terug op een 

succesvol programma. Acht van de veer-

tien Springplankers hebben inmiddels 

(februari 2010) de beoogde hoogleraar-

positie in Nederland bereikt. 

Op 20 november ging op het IDFA, het 

internationale documentairefestival, de 

documentaire Higgs, into the heart of 

imagination, in première. Stan Bentvelsen 

(NIKHEF en lid van de Raad van Bestuur 

van FOM), en vele andere collega-weten-

schappers vertellen hoe fascinerend en 

cruciaal het higgsdeeltje (the missing link) 

is en hoezeer het tot de wetenschappelijke 

verbeelding spreekt. Op 26 november 

woonde Peter Higgs (80) de vertoning van 

de fi lm bij. Een dag later gaf hij een 

gastcollege op FOM-Nikhef, waar ongeveer 

200 mensen op 150 stoelen geboeid naar 

zijn betoog luisterden. Onder de aanwezigen 

was ook Nobelprijswinnaar Tini Veltman.

Peter Higgs en Stan Bentvelsen
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Honoreringen uit bijzondere 
(overheids)budgetten 
Naast de reguliere NWO-gelden voor FOM 

zijn er soms andere bronnen om onder-

zoek of onderzoeksfaciliteiten te fi nancie-

ren. Ook deze gehonoreerde voorstellen uit 

FOM-onderzoek zijn een maat voor de 

kwaliteit van FOM-onderzoek. 

Missiebudgetten instituten: dynamisering 
NWO-instituten
NWO heeft in 2009 in het kader van de 

dynamisering van de budgetten van de 

NWO-instituten additionele middelen be-

schikbaar gesteld voor het versterken van 

FOM-instituten. De middelen zijn bedoeld 

ter ondersteuning van het instituutsbeleid 

en passend in de NWO-strategie. NWO 

heeft in totaal 1,95 miljoen euro voor 

AMOLF, 3,4 miljoen voor FOM-Nikhef en 2,2 

miljoen euro voor Rijnhuizen beschikbaar 

gesteld. 

Sectorplan Natuurkunde en Scheikunde
In 2008 hebben de natuurkunde (inclusief 

FOM) en de scheikunde (inclusief het Ge-

bied Chemische Wetenschappen van 

NWO) samen met succes een stap gezet 

naar een structurele fi nanciële versterking 

van onderwijs en onderzoek in beide disci-

plines. Minister Plasterk van OCW besloot 

in 2009 dit Sectorplan Natuur- en Schei-

kunde te omarmen en dit impliceert een 

fi nanciële injectie van twintig miljoen euro 

per jaar, ingaande 2011. Daarvan mag FOM 

jaarlijks drie miljoen besteden. Het Uitvoe-

rend Bestuur heeft besloten dit bedrag aan 

de FOM-Projectruimte toe tevoegen. Het is 

bestemd voor additionele honorering van 

projecten die binnen de focusgebieden van 

het Sectorplan vallen: 

Deze focusgebieden zijn: 

-  quantumuniversum,

-  nanofysica en -technologie, 

-   complexe systemen, vloeistoffen en 

materie, 

-  energie,

-   fysica van levensprocessen en gezond-

heid. 

Om een vliegende start te kunnen maken, 

heeft FOM besloten uit eigen middelen 

eenmalig drie miljoen euro extra vrij te 

maken. Via de Projectruimte komt zo in de 

jaren 2009 en 2010 per honoreringsronde 

één miljoen euro extra beschikbaar, een 

stijging van ruim twintig procent ten op-

zichte van het oorspronkelijke budget. 

Fonds Economische Structuurversterking 
(FES) 2009
Het FES staat voor Fonds Economische 

Structuurversterking, een fonds in 1995 

opgericht met als doel investeringen in de 

Nederlandse infrastructuur en kennis-

economie. Het wordt gefi nancierd uit de 

aardgasbaten. Aan bedrijven en onder-

zoeksinstellingen stelt het FES subsidies 

beschikbaar. 

Towards BioSolar Cells
In juli 2009 kreeg het onderzoeksprogram-

ma ‘Towards BioSolar Cells’ een budget van 

25 miljoen euro uit FES-gelden toegekend. 

Met de honorering is ook de fi nanciering 

van het gelijknamige FOM/ALW-program-

ma rondgekomen. Het doel van het pro-

gramma is de ontwikkeling van achter-

grondkennis over zonnecellen, gebaseerd 

op de primaire stappen in de fotosynthese. 

Die kennis moet uiteindelijk bijdragen aan 

duurzame energie, verbetering van de 

voedselvoorziening en duurzame bio-

massa. Het budget bedraagt 7 miljoen euro, 

waarvan de ene helft uit de nieuwe FES-

gelden afkomstig is en beschikbaar komt 

van het Ministerie van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit. De andere helft wordt 

door de Stichting FOM, het Gebiedsbestuur 

Aard- en Levenswetenschappen (ALW) van 

NWO en het Algemeen Bestuur van NWO 

gezamenlijk gedragen. Het programma 

wordt door FOM uitgevoerd en voorziet in 

één open aanvraagronde.

ITER-NL2
Ook het onderzoeksvoorstel ‘ITER-NL2, In-

novation for and by ITER’, de follow-up van 

ITER-NL, kon rekenen op subsidie uit de 

FES-gelden: minister Van der Hoeven ken-

de 8 miljoen euro toe. ITER-NL is een sa-

menwerkingsverband tussen TNO, de 

Stichting FOM (FOM-Instituut voor Plasma-

fysica Rijnhuizen) en de Nuclear Research 

and consultancy Group (NRG), met als doel 

hoogwaardige participatie van Nederland-

se wetenschappers in het wetenschappe-

lijke ITER-programma mogelijk te maken 

en om ITER-contracten af te sluiten met 

het Nederlandse bedrijfsleven die leiden 

tot nieuwe spin-offs. 

Bioreactor voor een 

effi ciëntere productie 

van brandstoffen.

14
Real isat ie  strategisch beleid



High-tech systems and materials: ‘Towards 
a sustainable open innovation ecosystem’ 
(HTS&M).
Op verzoek van het kabinet is in 2007 en 

2008 de Strategische Research Agenda Na-

notechnologie opgesteld door STW, FOM 

en NanoNed, samen vertegenwoordigd in 

het Nederlands Nano Initiatief (NNI). In 

deze agenda formuleerden onderzoekers 

uit de academische wereld, het bedrijfs-

leven en de overheid de richting die Neder-

land in het nano-onderzoek uit moet gaan 

om in 2020 een belangrijke speler in de we-

reld te zijn. Deze agenda vergt investerin-

gen ter grootte van 1 miljard euro (tien jaar 

lang 100 miljoen euro per jaar). Om deze 

plannen (gedeeltelijk) fi nancieel te kunnen 

realiseren nomineerde het kabinet het ge-

bied ‘Nanotechnologie’ voor een aanvraag 

in de FES-ronde 2009, binnen het thema 

‘HTS&M (High-tech Systems & Materials, 

Towards a sustainable open innovation 

ecosystem)’. Het FES-voorstel werd geza-

menlijk ingediend door het NNI, het Holst 

Centre en MicroNed en in procedure ge-

bracht door het Ministerie van Economi-

sche Zaken en Onderwijs, Cultuur en We-

tenschappen. De prestaties van het 

Bsik-programma NanoNed en de plannen 

in de SRA Nanotechnologie waren leidend 

voor het nanodeel van de inhoud van dit 

FES-voorstel. Op 18 december besloot de 

Ministerraad 125 miljoen euro uit dit fonds 

toe te kennen aan het HTS&M-programma. 

Het bedrag is bestemd voor selectieve con-

tinuering van de Nationale Bsik-program-

ma’s Micro- en NanoNed. De omvang van 

het totale programma is 300 miljoen euro. 

Naast de 125 miljoen subsidie van de rege-

ring wordt de rest bijgedragen door univer-

siteiten, instituten en meer dan honderd 

participerende bedrijven. Naar verwach-

ting zullen naast universiteiten en bedrij-

ven de FOM-instituten AMOLF en Rijnhui-

zen projecten in het kader van het 

HTS&M-programma gaan uitvoeren.

Regeling Kenniswerkers
Ingegeven door de economische crisis be-

sloot het kabinet de zogenaamde regeling 

Kenniswerkers in te stellen. Deze voorziet 

erin dat kennisintensieve bedrijven mede-

werkers maximaal anderhalf jaar kunnen 

detacheren bij universiteiten en kennisin-

stellingen. FOM onderschreef het belang 

van de Kenniswerkersregeling, onder an-

dere ook omdat het een versteviging van 

banden tussen het bedrijfsleven en ken-

nisinstellingen zou betekenen. Diverse 

medewerkers van het FOM-bureau hebben 

FOM-prestaties kwamen in 2009 regelmatig in Nederlandse kranten en 

tijdschriften. Zowel over de herstart van de LHC als over onderzoek werd 

veel gepubliceerd.
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het ministerie van Economische Zaken ge-

assisteerd bij de beoordeling en selectie 

van aanvragen in het kader van deze rege-

ling. Ook fysische aanvragen vielen in de 

prijzen. Zo honoreerde SenterNovem het 

onderzoeksvoorstel van Bruco BV en het 

FOM-instituut voor subatomaire fysica 

Nikhef. Twee kenniswerkers van Bruco 

werken gedurende een periode van 18 

maanden bij FOM-Nikhef aan twee projec-

ten voor innovatieve uitleesstrategieën 

voor hybride pixeldetectoren.

Europees programma voor nano-onderzoek 
NanoSci-E+

In de meest recente ronde van het Europe-

se programma voor nano-onderzoek 

Nano Sci-E+ zijn 24 projecten gehonoreerd 

en liefst tien daarvan hebben een of twee 

Nederlandse mede-indieners. De helft van 

deze projecten heeft een Nederlandse eer-

ste indiener. Onderzoeksvoorstellen uit 

Nederland scoorden als beste en één na 

beste van Europa. De projecten zijn nu 

formeel gehonoreerd en kunnen van start 

gaan. Nederland droeg voor deze ronde 

1,2 miljoen euro bij aan de Europese pot 

voor het programma en verdiende door de 

honoreringen ruim 1 miljoen euro boven 

op dit ingelegde bedrag. Daarmee is Neder-

land een van de grootste winnaars in deze 

ronde. FOM en STW beheren de Neder-

landse onderzoekactiviteiten in de geho-

noreerde projecten. 

Evaluaties
Uit externe evaluaties krijgt FOM een goed 

beeld van het belang van het onderzoek en 

de positie van de onderzoeksgroep in in-

ternationaal verband. In 2008 vond een 

evaluatie plaats van het FOM-Instituut 

voor Plasmafysica Rijnhuizen en deze 

werd in 2009 bestuurlijk afgerond met het 

structureel verhogen van het missiebudget 

met 250.000 euro. Het Algemeen Bestuur 

van NWO kende daarbij een tijdelijk accres 

toe, ter grootte van 250.000 euro per jaar 

over de periode 2009 - 2011.

Nieuwe FOM-focusgroep
Met een focusgroep beoogt FOM, op een 

specifi ek onderzoeksgebied waarin Neder-

land internationaal gezien uitblinkt, een 

geconcentreerde inspanning te doen om 

een vooraf duidelijk geformuleerd doel te 

bereiken. In maart besloot het UB dat de 

toekomst van de FOM-activiteiten op het 

Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) in 

Groningen het best gewaarborgd is, als de 

activiteiten binnen de organisatorische 

eenheid FOM-focusgroep aangestuurd 

worden. De positie van het KVI is daarmee 

geëvolueerd tot een volledig universitair 

instituut waar circa 24 FOM-personeelsle-

den werkzaam zijn. Een internationaal 

evaluatiepanel oordeelde positief over het 

FOM-programma TRIµP/AGOR, waarop het 

UB besloot dit programma geïntegreerd 

voort te zetten: alle programmatische bud-

getten worden geïntegreerd tot één budget 

voor het programma 114, TRIµP, met een 

looptijd tot 2013. 

Onderzoeksprogramma’s
De kwaliteit van de FOM-onderzoeks-

programma’s is gewaarborgd door de se-

lectie en beoordeling van de aanvragen, 

door tussentijdse beoordelingen en door 

evaluaties bij afronding. De manier waarop 

zulke beoordelingen plaatsvinden kan ver-

schillen. De ene keer schakelt FOM een 

jury of een panel in, andere keren vraagt 

FOM referenten een oordeel te geven of 

neemt een Werkgemeenschapscommissie 

of Programmacommissie de taak op zich. 

 
Interne sturingsmiddelen

FOM besteedt ongeveer tweederde van 

haar onderzoeksbudget aan de zogenoem-

de FOM-programma’s. Deze bestaan uit 

enerzijds de Vrije FOM-programma’s waar-

in de onderzoekers zelf met de ideeën 

komen en FOM focus en massa in het Ne-

derlandse natuurkundig onderzoek na-

streeft en anderzijds de Industrial Partner-

ship Programmes. Deze IPP’s hebben als 

doel fundamenteel onderzoek te verster-

ken op onderwerpen waar bedrijven 

belang in stellen en daarbij ook de kloof 

tussen academisch en industrieel onder-

zoek te verkleinen. De industriële partners 

fi nancieren in deze programma’s tenmin-

ste de helft van het onderzoek. Verder vor-

men de missiebudgetten van de instituten 

uiteraard onderdeel van het totale budget 

van programma’s. Naast de programmati-

sche aansturing is er de zogenoemde 

Projectruimte - bestemd voor uitdagende, 

innovatieve ideeën op elk gebied binnen de 

natuurkunde, op de schaal van een project. 

Tenslotte is er altijd een aantal onder-

zoeksactiviteiten dat niet in een van de 

voorgaande categorieën past, zoals con-

tractonderzoek (zie pagina 17).

Vrije FOM-programma’s
In de ronde 2009 dienden onderzoekers 

vijftien vooraanmeldingen voor nieuwe 

Vrije FOM-programma’s in. Na de eerste 

ronde bleven er negen over die door de be-

treffende indieners in detail konden wor-

den uitgewerkt. Daarvan zijn er uiteinde-

lijk vijf gehonoreerd voor een totaalbedrag 

van 14,4 miljoen euro. Per programma bun-

delen dé specialisten van de verschillende 

Nederlandse kennisinstellingen op speci-

fi eke terreinen hun krachten. De onder-

zoeksgroepen gaan werken aan gebieden 

waarop de Nederlandse natuurkunde in-

ternationaal uitblinkt en waarvan het we-

tenschappelijk en maatschappelijk belang 

duidelijk aanwezig is, variërend van het 
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gedrag van protonen die in hun bewegings-

ruimte worden beperkt en mechanische 

processen in cellen tot het beter beheersen 

van brandende fusieplasma’s, het verbin-

den van de snaartheorie met kosmologie 

en quantummaterie tot het meten van 

zwaartekrachtgolven uit het heelal. De 

nieuwe onderzoeksprogramma’s moeten 

leiden tot wezenlijk begrip van recent ont-

dekte verschijnselen en in sommige geval-

len ook zicht bieden op nieuwe technolo-

gie. De programma’s (117 t/m 121) zijn: 

Proton mobility in confi nement (Mischa 

Bonn, AMOLF); Mechanosensing and 

mechanotransduction by cells (Thomas 

Schmidt, LEI); Active control of magneto-

hydrodynamic modes in burning plasmas 

(Tony Donné, FOM-Instituut voor Plasma-

fysica Rijnhuizen); A string theoretic 

approach to cosmology and quantum 

matter (Erik Verlinde, UvA); Gravitational 

physics - the dynamics of spacetime 

(Jo van den Brand, VU). 

IPP’s
In 2009 gaf het UB toestemming voor drie 

nieuwe Industrial Partnership Program-

mes.

Het programma Contact line control during 

wetting and dewetting ging van start. Bin-

nen dit programma wordt onderzoek ge-

daan naar fundamentele eigenschappen 

van vloeistoffen in de nabijheid van opper-

vlakken op het gebied van inktjetprinting 

en immersielithografi e. De beide industri-

ele partners ASML en Océ zijn wereldleider 

op deze specifi eke gebieden. Programma-

leider is prof.dr. Detlef Lohse. 

In 2009 ging het UB akkoord met twee 

nieuwe IPP’s, Improved solid-state light 

sources en Controlling photon and plasma 

induced processes at EUV optical surfaces, 

onder voorwaarde dat de contracten met 

de partners in het voorjaar 2010 getekend 

worden en het onderzoek in 2010 van start 

gaat. 

De vruchtbare samenwerking tussen 

Philips Research en FOM - vijfentwintig ge-

meenschappelijke publicaties in toptijd-

schriften en zeven octrooiaanvragen gedu-

rende de afgelopen vijf jaar - wordt vervolgd 

in het programma Improved solid-state 

light sources. Dit richt zich op het verkrij-

gen van fundamentele kennis die nodig is 

om de effi ciëntie van leds, in het bijzonder 

voor het verkrijgen van wit licht, te vergro-

ten. Programmaleider is dr. Jaime Gómez 

Rivas. Zijn FOM-groep heeft zich gespecia-

liseerd in onderzoek naar de interactie tus-

sen op nanometerschaal gestructureerde 

materialen en licht (nanofotonica). Net als 

het vorige programma wordt ook het ver-

volg uitgevoerd binnen de laboratoria van 

Philips in Eindhoven, waar de groep van 

Gómez Rivas is gehuisvest en nauw sa-

menwerkt met de Photonic Materials and 

Devices groep van Philips Research. Daar-

naast maakt de groep van Gómez Rivas ge-

bruik van de geavanceerde apparatuur in 

het nieuwe laboratorium van het FOM-in-

stituut AMOLF in Amsterdam. Het pro-

gramma heeft een looptijd van vier jaar. 

FOM en Philips betalen de kosten geza-

menlijk. 

Ook het nieuwe programma Controlling 

photon and plasma induced processes at 

EUV optical surfaces kon op de steun van 

het UB rekenen. Partners zijn Carl Zeiss en 

ASML en programmaleider is prof.dr. Fred 

Bijkerk (FOM-Instituut voor Plasmafysica 

Rijnhuizen). Dit programma richt zich op 

de extreme plasmaomstandigheden waar-

in EUV-spiegels moeten opereren binnen 

de nieuwe 13 nm fotolithografi etechniek. 

Het doel is fundamentele kennis op te bou-

wen over het gecompliceerde collectieve 

proces van plasmafysica, fotochemie en 

multilaags dunnefi lmprocessen om de 

levensduur van de optica te kunnen opti-

maliseren. Dit is van grote strategische 

waarde voor Carl Zeiss en ASML. Met Zeiss 

bestaat al een jarenlange intensieve sa-

menwerking op het gebied van multilaags 

optica. Om ook de samenwerking tussen 

ASML en FOM verder te versterken, is be-

sloten tot de oprichting van een FOM-groep 

bij ASML, bestaande uit een FOM-groeps-

leider en vier FOM-promovendi. ASML en 

FOM fi nancieren dit initiatief gezamenlijk. 

Als deze samenwerking succesvol verloopt 

willen beide partijen ook op andere weten-

schapsgebieden initiatieven ontplooien. 

Contractonderzoek
Naast de IPP’s komen jaarlijks nieuwe con-

tracten tot stand met bedrijven en organi-

saties, die de FOM-organisatie opdracht 

geven een bepaald onderzoek te doen. In 

2009 ging bijvoorbeeld een contractonder-

zoek van start in samenwerking met SKF, 

marktleider op het gebied van onder an-

dere lagers, afdichtingen en mechatronica. 

Het onderzoek richt zich op bestudering 

van rubberachtige materialen, en dan met 

name op de interactie tussen nanovuldeel-

tjes en het polymeer waarin ze vermengd 

zijn. SKF betaalt een promotieplaats. 

Projectleider is prof.dr. Daniël Bonn (UvA). 

AMOLF en Toyota kwamen een ander con-

tractonderzoek overeen binnen het nano-

photovoltaics programma. Dit onderzoek 

verwacht te kunnen uitwijzen dat via hot 

carrier zonnecellen verkregen zonne-

energie aangewend kan worden voor het 

verminderen van brandstofverbruik van 

auto’s. Projectleider van het onderzoek is 

prof.dr. Mischa Bonn (AMOLF). 
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Tabel 3a. In 2009 goedgekeurde nieuwe FOM-programma’s, met beoordeling vooraf

Programma
114*  Fundamental symmetries and interactions - Trapped radioactive Isotopes as Microlaboratories for fundamental Physics

117 Mechanosensing and mechanotransduction by cells

118 Proton mobility in confi nement

119 Gravitational physics - the dynamics of spacetime

120 Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmas

121 A string theoretic approach to cosmology and quantum matter

122 Young Energy Scientists

I20 Contact line control during wetting & dewetting

I23 Controlling photon and plasma induced processes at EUV optical surfaces

I24 Improved solid-state light sources

* gebundelde voortzetting van afgesloten programma’s 24, 48 en missiebudget KVI

Tabel 3b. Tussentijdse beoordelingen in 2009 (binnen lopende (‘groene’) FOM-programma’s)

 programma resultaat
 Missiebudget KVI voortgezet in programma 114

24 Operational development and improvement of the  Fundamental symmetries and interactions - Trapped radioactive

 AGOR cyclotron Isotopes as microlaboratories for fundamental physics

48 Trapped radioactive isotopes: 

 Microlaboratories for fundamental physics 

61 Physics of colloidal dispersions in external fi elds voortgezet

78 The user facility for high magnetic fi elds voortgezet

87 Quantum Gases voortgezet

88 Materials-specifi c theory for interface physics voortgezet

 and nanophysics

Tabel 3c. Beoordelingen in aanvraagronde binnen lopende FOM-programma’s in 2009

 programma gehonoreerde/ingediende projecten
107 Nieuwe fysische instrumenten voor de gezondheidszorg referenten + programmacommissie 6/15

I09 Joint Solar Programme panel 13/20/30*

I16 Innovative physics for oil and gas panel en Shell/FOM-stuurgroep 6/10/17*

I19 Bio(-related) Materials programmacommissie + panel 8/17/44*

* laatste getal is het aantal ingediende preproposals

Tabel 3d. In 2009 afgesloten FOM-programma’s

14 Physical biology

32 Photon physics in optical materials

36 Two-dimensional turbulence

38 Physics of electronic and magnetic structures and devices

47 ANTARES: a cosmic neutrino observatory

51 Physics for Medical Technology

52 Theoretical subatomic physics

55 Laser wakefi eld accelerators

56 Physical biology II

I03 Evolution of the microstructure of materials

I04 Dispersed multiphase fl ow’

I07 Sustainable hydrogen
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FOM-projectruimte 
In de FOM-projectruimte kunnen onder-

zoekers aanvragen doen tot een bedrag 

van maximaal 400.000 euro, of tot maxi-

maal 550.000 euro wanneer ze ook een be-

langrijke investering in apparatuur willen 

doen. Sinds 2008 kent de FOM-project-

ruimte jaarlijks twee vaste deadlines. In 

april 2009 werd de najaarsronde van 2008 

afgehandeld: van de 45 ingediende aanvra-

gen werden er 12 gehonoreerd voor in to-

taal 4,8 miljoen euro. Qua aangevraagd 

budget was het honoreringspercentage 

29%. In 2009 werden in de twee aanvraag-

rondes in totaal 95 aanvragen ingediend. 

De eerste ronde telde 44 aanvragen en ook 

werden twee aanvragen vanuit de ronde 

daarvoor meegenomen. Van deze 46 aan-

vragen werden er vijftien gehonoreerd 

(waarvan vijf met een gereduceerd bud-

get), voor een bedrag van 5,4 miljoen euro. 

Qua aangevraagd budget was het hono-

reringspercentage in deze ronde 25%. In de 

tweede ronde ging het om 51 aanvragen, 

waarvan er na de voorselectie 26 direct 

werden afgewezen, acht direct werden ge-

honoreerd en zeventien doorgingen voor 

beoordeling door referenten. De besluit-

vorming hierover wordt afgerond in 2010. 

Nieuwbouw AMOLF 
Eind 2009 is AMOLF helemaal verhuisd, 

van de Kruislaan naar de nabijgelegen Ca-

rolina McGillavrylaan in het Science Park 

te Amsterdam. Op 18 maart 2010 zal het 

nieuwe state-of-the-art gebouw offi cieel 

geopend worden en vindt de viering van 

60 jaar AMOLF plaats. 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen
In november vierde het FOM-Instituut voor 

Plasmafysica Rijnhuizen zijn vijftigjarig 

bestaan. Het werd in 1959 opgericht als de 

Nederlandse basis voor onderzoek naar 

kernfusie. Een jubileumsymposium in het 

instituutsgebouw vond plaats en ook werd 

het jubileumboek ‘Hittebarrière - Vijftig 

jaar plasmafysica bij FOM-Rijnhuizen’ ge-

presenteerd. In december kreeg de toe-

komst van het instituut een andere wen-

ding: het UB besloot tot een verkenning 

van de mogelijkheden om Rijnhuizen op 

een universiteitscampus te huisvesten. 

Nieuwbouw AMOLF
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1.2 Wetenschap voor de 
samenleving

Valorisatie

FOM stelt zich ten doel om kennisbenut-

ting van haar wetenschappelijke onder-

zoek te bevorderen, langs vijf actielijnen*:

1.   programmeren van een maatschappe-

lijk relevante onderzoekagenda

2.  samenwerken met het bedrijfsleven

3.  stimuleren van ondernemerschap

4.  bouwen aan een cultuuromslag

5.  beschermen en verzilveren van kennis.

Elke actielijn is ook in 2009 weer vertaald in 

concrete acties. Bijzonder was dat voor het 

eerst de FOM Valorisatie Prijs toegekend 

werd, aan prof.dr.ir. Richard van de Sanden 

van de Technische Universiteit Eindhoven. 

De prijs moet een inspirerend voorbeeld 

voor andere onderzoekers zijn, zodat zij 

meer oog krijgen voor de benutting van 

kennis. Ook werd voor de eerste keer de 

FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs toegekend 

aan dr. Tim Tsarfati, voor het beste hoofd-

stuk over valorisatie in een proefschrift. 

*  Het FOM Valorisatiebeleid stoelt op de nota 

‘Fundamenteel onderzoek voor de maat-

schappij - Valorisatie bij FOM’ uit 2008, die 

op www.fom.nl te raadplegen is.

Energie
Eind 2008 besloot NWO het thema funde-

rend energieonderzoek verder te ontwik-

kelen. FOM schaarde zich in 2009 achter de 

aanbevelingen in het rapport ‘Accenten in 

funderend energieonderzoek’ en stelde 

zich ten doel nieuwe impulsen aan fysisch 

energieonderzoek te geven. In lijn hiermee 

nam het UB in december een belangrijk be-

sluit: de verkenning van de mogelijkheden 

voor een andere locatie van FOM-Instituut 

voor Plasmafysica Rijnhuizen. Rijnhuizen 

moet de spil worden van een samenwer-

kingsverband met universitaire werkgroe-

pen en relevante nationale- en internatio-

nale partners op het gebied van funderend 

energieonderzoek. In het kader van deze 

specifi eke nieuwe ambitie, en ook omdat 

nieuwbouw op Rijnhuizen dringend nodig 

is, heeft FOM besloten zich te heroriënte-

ren op de voordelen en meerwaarde van 

huisvesting van het FOM-instituut op de 

campus van een Nederlandse universiteit. 

Huisvesting op een universiteitscampus 

kan een duidelijke win-win situatie 

creëren, vanwege synergievoordelen met 

op de campus aanwezig energieonderzoek. 

Ook draagt het bij aan het verstevigen van 

de banden met het universitaire onderwijs 

en aan het vergroten van de mogelijkhe-

den om jonge wetenschappers op te lei-

den. Het Uitvoerend Bestuur van FOM riep 

geïnteresseerde Nederlandse universitei-

ten op met creatieve en ambitieuze voor-

stellen te komen voor een optimale toe-

komstige locatie van het FOM-Instituut 

voor Plasmafysica Rijnhuizen, zowel wat 

betreft faciliteiten voor huisvesting (grond 

en gebouwen) als wetenschappelijke en 

technische ambiance en samenwerkings-

mogelijkheden. Een met zorg samengestelde 

deskundige commissie zal zich in het voor-

jaar van 2010 over de voorstellen buigen. 

Ook werd eind 2009 het programma 

‘Fellowships for Young Energy Scientists’ 

(YES!) in het leven geroepen. Dit biedt 

recent gepromoveerde onderzoekstalenten 

de kans om drie jaar in het buitenland er-

varing op te doen, om uiteindelijk in Ne-

derland een nieuwe onderzoekslijn op te 

zetten. Het doel van YES! is een bijdrage te 

leveren aan de versteviging en voortduren-

de vernieuwing van de Nederlandse posi-

tie in het internationale energieonderzoek. 

Met YES! wil FOM gunstige voorwaarden 

creëren voor het ontwikkelen en toepassen 

van baanbrekende ideeën. YES! biedt re-

cent gepromoveerde onderzoekstalenten 

de mogelijkheid kennis, vaardigheden en 

inspiratie op te doen door een verblijf van 

maximaal drie jaar aan een buitenlands 

topinstituut op het gebied van funderend 

energieonderzoek. Tijdens het vierde en 

laatste jaar van de YES!-fellowship moet 

een aanzet gegeven worden tot de veran-

kering van de opgedane kennis in het Ne-

derlandse wetenschappelijke onderzoek. 

iPOG staat voor Innovative Physics for Oil 

and Gas. Het doel van dit FOM-Shell pro-

gramma is innovatief fundamenteel on-

derzoek te stimuleren dat mogelijk rele-

vant is voor de exploratie en productie van 

olie- en gasreservoirs. In 2009 is ronde II 

gestart met als thema ‘Novel physics for 

sensing modifying and manipulation of 

oil-gas reservoirs; a deep dive into the 

nano domain’. iPOG-II heeft twee aan-

dachtsgebieden:

(1)  Ontwikkelen van nieuwe nanofysische 

concepten voor het meten, bewerken en 

manipuleren van (transport in) olie-gas 

reservoirs. 

(2)  Ontwikkelen van accurate theorie- en 

modelsystemen om deze aspecten van 

de stroming en activiteit van (nano)

deeltjes te kunnen bevatten. 

In haar Strategisch Plan FOM/GN 

2004-2010 heeft FOM vastgelegd dat zij 

meer fundamenteel onderzoek gaat doen op 

die gebieden waar de kans op economische 

innovaties groot is. Voorbeelden van 

veelbelovende onderwerpen waar FOM 

extra aandacht aan besteedt zijn nano-

science, stromingsleer en instrumentatie. 

FOM richt zich ook op onderwerpen die bij 

kunnen dragen aan het oplossen van grote 

maatschappelijke vraagstukken.  In het 

bijzonder gaat het om energie en gezond-

heidszorg. Een belangrijk aspect aan 

wetenschap voor de samenleving is 

kennisbenutting. FOM heeft haar beleid op 

dit punt in 2008 expliciet beschreven in de 

nota ‘Fundamenteel onderzoek voor de 

maatschappij - Valorisatie bij FOM’  en 

richtte zich in 2009 op de verdere 

implementatie hiervan. 
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Binnen iPOG-II zijn zes projecten gehono-

reerd, voor een budget van 2,2 miljoen 

euro. Programmaleider is prof. dr. Martin 

van Hecke.

FOM en energiebedrijf Nuon honoreerden 

dertien onderzoeksvoorstellen met een to-

tale waarde van 3,86 miljoen euro binnen 

het Joint Solar Programme (JSP). Het JSP 

heeft als doel het rendement van zonne-

cellen op de lange termijn drastisch te ver-

hogen en de kosten van zonnestroom sterk 

te verlagen. De nieuwe projecten beogen 

voornamelijk bij te dragen aan effi ciëntere 

conversiemethoden, geavanceerd licht 

management en het verbeteren van het 

ontwerp en productieproces van zeer 

goedkope concepten met een gemiddelde 

tot hoge effi ciëntie. 

In juli 2009 kreeg het onderzoeksprogram-

ma ‘Towards BioSolar Cells’ een budget van 

25 miljoen euro uit FES-gelden toegekend 

(zie ook pagina 14). Behalve deze nieuwe 

activiteiten is er uiteraard de continue om-

vangrijke inspanning van FOM op fusiege-

bied (inclusief ITER) en loopt het energie-

gerelateerde programma ‘Turbulence and 

its role in energy conversion processes’. 

Gezondheid
Naast energie is gezondheid een belangrijk 

thema. Op het gebied van de gezondheids-

zorg heeft FOM het onderzoeksprogramma 

‘New physics instruments for health care’ 

ingesteld. Dit programma vormt de in-

breng van FOM in het NWO-thema 

‘Nieuwe instrumenten voor de gezond-

heidszorg’ en beoogt (technisch-)fysisch 

onderzoek van hoge wetenschappelijke 

kwaliteit te stimuleren dat van belang is 

voor het ontwikkelen van nieuwe instru-

mentatie voor de diagnose, behandeling 

en/of verzorging van patiënten. In septem-

ber honoreerde FOM vier aanvragen voor 

een bedrag van totaal bijna 1,9 miljoen 

euro. Het toegekende bedrag betekent een 

aanzienlijke verhoging ten opzichte van de 

eerder gereserveerde 1 miljoen euro. FOM 

wil hiermee een grote impuls geven aan dit 

belangrijke onderzoek. Twee andere aan-

vragen werden in november additioneel 

gehonoreerd door het NIG-Themabestuur 

van NWO. 

Samenwerken met het bedrijfsleven
Vanuit de doelstelling dat FOM meer fun-

damenteel onderzoek wil doen op die ge-

bieden waar de kans op economische in-

novaties groot is, versterkt FOM waar nodig 

de banden met het bedrijfsleven.  

De hoofddoelstelling van de Industrial 

Partnership Programmes (IPP’s) is funda-

menteel onderzoek te versterken op 

onderwerpen waar bedrijven belang in 

Tabel 4. Industrial Partnership Programmes op 31 december 2009

FOM-programma partner(s)

I06 The physics of fl uids and  Shell

 sound propagation

I08 Microphotonic light sources Philips

I09 Joint Solar Programme Shell en CW/Nuon (voor de tweede fase)

I10 Extreme UV multilayer optics Carl Zeiss

I11 Metrology with frequency NMi, TNO, ASML

 comb lasers

I13 Fundamentals of heterogeneous Corus, Shell, DSM, AKZO Nobel

 bubbly fl ow

I14 Microscopy and modifi cation of FEI 

 nano-structures with focused 

 electron and ion beams

I15 Size dependent material properties M2i

I16 Innovative physics for oil and gas Shell

I18 Magnetocaloric materials not only BASF

 for cooling applications

I19 Bio(-related) materials TIF&N en DPI

I20 Contact line control during wetting ASML en Océ

 and dewetting

I23 Controlling photon and plasma Carl Zeiss en ASML

 induced processes at EUV 

 optical surfaces

I24  Improved solid-state light sources Philips
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stellen en zo mede de kloof tussen acade-

misch en industrieel onderzoek te verklei-

nen. Voor het instrument Industrial Part-

nership Programmes stelt FOM jaarlijks 

een budget van drie miljoen euro beschik-

baar. In deze meerjarige onderzoekspro-

gramma’s nemen de externe partners (uit 

de industrie en/of organisaties buiten de 

academische wereld) ten minste 50% van 

de kosten van het onderzoek voor hun re-

kening. In 2009 besteedde FOM 5,1 miljoen 

euro aan de IPP’s ten opzichte van 4,2 mil-

joen euro in 2008.  

Ondernemerschap stimuleren en bouwen 
aan een cultuuromslag 
FOM stelt zich ten doel promovendi be-

wust te maken van het maatschappelijk 

belang van kennisbenutting. FOM stimu-

leert het ondernemerschap van promoven-

di op verschillende manieren. Met ingang 

van 2009 kunnen oio’s twee keer per jaar 

een valorisatieworkshop volgen, waarin zij 

kennis kunnen maken met de mogelijk-

heden van kennisbenutting. Tweeëntwin-

tig promovendi namen hieraan deel. Ook 

vond de tweede Young Scientists’ Day 

plaats, met daarin aandacht voor valorisa-

tie via de workshop Capitalize your 

scientifi c results. 

Al sinds verscheidene jaren is de paragraaf 

‘application perspective’ een verplicht on-

derdeel van een onderzoeksaanvraag. FOM 

stimuleert daarmee de gedachtevorming 

over kennisbenutting en weegt het 

‘perspective’ mee in de uiteindelijke beoor-

deling van een aanvraag. 

Met enige regelmaat levert FOM-onderzoek 

een octrooi op, in 2009 in totaal vijf. (zie 

tabel 6). Het kennishandelbeleid van FOM 

is er primair op gericht resultaten uit FOM-

onderzoek voor derden toegankelijk te ma-

ken. Het zelf realiseren van een octrooipor-

tefeuille hoort niet tot de doelstellingen 

van FOM. Wanneer er sprake is van oc-

trooien, zoekt FOM zo snel mogelijk een 

gebruiker. Doorgaans vraagt FOM een oc-

trooi pas aan, als er een geïnteresseerde 

partij is die de nieuwe kennis wil kopen.  

Uitstroom van promovendi 
Gepromoveerden vormen een belangrijke 

(en ook internationaal erg gewilde) bijdra-

ge aan kenniseconomie(ën). Zij vliegen uit 

en nemen hun bij FOM opgedane kennis 

en vaardigheden mee naar elders. Zo ver-

loopt de meest effectieve bijdrage van on-

derzoek aan de samenleving (meer dan al-

leen aan het bedrijfsleven!). In 2009 

voltooiden 91 onderzoekers in opleiding 

hun onderzoek met een academische pro-

motie. 

Netwerken, beurzen en
evenementen

FOM vindt de interactie tussen onderzoe-

kers uit het bedrijfsleven en kennisinstel-

lingen van groot belang. Daarom bevordert 

Tabel 5. Inkomsten uit contracten met 
bedrijven en instellingen in 2009

Bedrijf inkomsten

  (in duizend euro)

Shell  780

Philips  27

M2i   334

DSM  23

AKZO Nobel  22

Corus  22

Carl Zeiss  857 

DPI   33 

TIFN  33 

Unilever  146 

FEI   477 

BASF  188 

NMI  36 

TNO  8 

ASML  168 

Overige  132 

   

Totaal  3.286 

Bron: Financieel Jaarverslag FOM 2009

Olympisch Stadion Amsterdam | 4 december 2009

FOM
Young

DayScientists’
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Tabel 6. Octrooien FOM 2009
In het afgelopen jaar zijn vijf octrooiaanvragen uit 

FOM-onderzoek voortgevloeid. De volgende vier zijn al publiek 

en hieronder vermeld.

Gebeurtenis : UK octrooi
Datum : 14 januari 2009

Titel : Thin fi lm radiation detector

Nummer : 09005349

Eigenaar : FOM en Universiteit Leiden

Uitvinders : E.F.C. Driessen en M.J.A. de Dood

Gebeurtenis : Nederlands octrooi
Datum : 5 maart 2009

Titel :  RasClic (werkwijze en inrichting voor het meten 

van geringe vervormingen of verplaatsingen 

van objecten)

Nummer : 1034328

Eigenaar : FOM- Nikhef

Uitvinders : H. van der Graaf

Gebeurtenis : Nederlands octrooi 
Datum : 7 september 2009

Titel :  Collagen microscopy with orbital angular 

momentum

Nummer : 09LU242, PHILIPS ID673227

Eigenaar : Universiteit Leiden en Philips

Uitvinders : G.W. ‘t Hooft, G.W. Lucassen, J.P. Woerdman

Gebeurtenis : Europees octrooi
Datum : 6 november 2008 (in mei gepubliceerd)

Titel :  Effi cient laser pumping of phosphors and 

(lighting) systems bases thereupon

Nummer : EP08168452

Eigenaar : Koninklijke Philips Electronics NV

Uitvinders : R. Balkenende, V. Giannini, and J. Gómez Rivas 

FOM deelname van bedrijfsonderzoekers 

aan adviesorganen, stuurgroepen en pro-

grammacommissies. Op zo’n manier heb-

ben ook de natuurkundigen uit het be-

drijfsleven invloed op de ontwikkeling van 

het onderzoek binnen FOM en kunnen 

FOM-onderzoekers op hun beurt profi teren 

van inzichten uit het bedrijfsleven. Ook or-

ganiseert FOM bijeenkomsten met en voor 

bedrijven en presenteert FOM zich op eve-

nementen die met innovatie van doen 

hebben.

Daarnaast is de strategische doelstelling 

van FOM om meer fundamenteel onder-

zoek te doen op die gebieden waar de kans 

op economische innovaties het grootst is. 

Via het instrument Industrial Partnership 

Programmes is er een toename van contac-

ten met het bedrijfsleven. FOM profi leert 

zich daar dan ook nadrukkelijker dan voor-

heen. In 2009 presenteerde FOM zich tij-

dens diverse manifestaties. 

Tijdens de 2009-editie van het jaarlijkse 

meerdaagse congres Physics@FOM Veld-

hoven  waren voor het eerst ook subato-

maire fysici van de partij. In totaal 1300 

Tabel 7. Uitstroom van oio’s per jaar naar baan elders

Uitstroomjaar  2004 2005 2006 2007 2008

totaal  95 104 120 120 102

betaalde baan Nederland  44 50 64 63 43

bedrijfsleven  14 22 37 39 23

betaalde baan in Europese Unie   18 24 26 28 17

+ Zwitserland

betaalde baan buiten Europese Unie 8 8 9 10 11

+ Zwitserland

overige   25 22 21 19 31

noten: 

1.   het kost tijd om de gegevens te verzamelen; daarom is aan het eind van het verslagjaar 

de informatie over dat jaar nog niet compleet en 2008 het laatste jaar in deze tabel

2.   van de personen in de categorie ‘overige’ zijn geen gegevens bekend (het overgrote deel) 

of ze hadden op de peildatum (31-12-2009) geen baan; sinds 2000 is het aantal personen 

over wie geen nadere informatie beschikbaar is, relatief groot

3.   het verschil in uitstroomaantallen in deze tabel en het aantal proefschriften in tabel 1 

weerspiegelt zaken als uitval, promotie na einde van de arbeidsovereenkomst, variaties in 

de aantallen instromers vier jaar eerder, verlengingscontracten en zo meer 

BRON: SOCIAAL JAARVERSLAG FOM 2009
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natuurkundigen bezochten de plenaire 

voordrachten van Allan Macdonald en Lau-

ra Green, en namen deel aan focus- en pa-

rallelsessies. Het thema van de dinsdag-

avond was ‘leven en gezondheid’. Henk 

van Houten (Philips) en Stephen Quake 

(Stanford) verzorgden na het traditionele 

plenaire diner de voordrachten. 

FOM presenteerde zich van 18 tot 20 febru-

ari in Tokyo op de International Nanotech-

nology Exhibition & Conference. Na de 

beurs nam FOM, samen met andere Neder-

landse onderzoeksorganisaties en bedrij-

ven deel aan een delegatie op het gebied 

van nanotechnologie. De delegatie bezocht 

verschillende Japanse onderzoeksinstitu-

ten en woonde een nano-symposium bij. 

FOM nam op 19 maart deel aan de Werk-

conferentie Nederland Innovatieland, in 

Den Haag. Met een FOM-stand presenteer-

de FOM haar onderzoeksactiviteiten rond-

om ITER en zonnecellen.

FOM nam deel aan de Dag van de valorisa-

tie, op 17 juni in de Beurs van Berlage, Am-

sterdam. Ron Heeren (AMOLF) hield een 

voordracht over valorisatie vanuit het per-

spectief van zijn onderzoeksgroep Massas-

microscopie. 

 

Op 19 juni vond in Utrecht de workshop 

Changing fl ows plaats. Vertegenwoordigers 

uit de industrie, instituten, academia en fi -

nanciers van onderzoek kwamen bijeen 

om nieuwe uitdagingen op het gebied van 

vloeistofmechanica (fl uid mechanics) te 

verkennen, elkaars wetenschappelijke uit-

dagingen en expertise te bespreken en mo-

gelijkheden voor nieuwe samenwerking, 

en onderzoeksprogramma’s, te lokaliseren. 

Op 28 en 29 september vond het jaarcon-

gres ‘Molecular and Cellular Biophysics’ 

plaats in de Koningshof te Veldhoven, met 

300 deelnemers (ten opzichte van 220 deel-

nemers in 2008). Zij toonden zich in het 

bijzonder positief over de interessante 

voordracht van hoofdspreker Xiaowei Zhu-

ang van Harvard University (VS) over ‘Na-

noscopic imaging of biomolecules and 

cells’. 

Op 30 september verzorgde Christophe Ar-

nold, van de AMOLF-onderzoekgroep Na-

nowire photonics, een demonstratie tij-

dens de R&D-day op High Tech Campus 

Eindhoven. Ook was er een FOM-stand. 

Deze R&D-day was georganiseerd voor 

R&D managers, wetenschappelijk onder-

zoekers en technici. 

In 2009 is de jaarlijkse Zonneceldag omge-

doopt tot ‘Dutch solar energy R&D semi-

nar’. Deze dag werd op 13 oktober in 

Utrecht georganiseerd door het Joint Solar 

Panel (een samenwerkingsverband tussen 

Shell Global Solutions en ECN, Sen-

terNovem en FOM). Op initiatief van 

SenterNovem vond parallel aan dit evene-

ment een ‘praktijkdag’ plaats voor onder-

nemers, overheden en projectontwikke-

laars. Beide deelevenementen trokken zo’n 

200 deelnemers. Albert Polman, directeur 

van AMOLF, hield een voordracht over 

nanophotovoltaics.

Voorts verleent FOM op bescheiden schaal 

subsidie aan internationale conferenties 

die in Nederland worden gehouden. Ook 

workshops om de opinievorming over toe-

komstige onderzoeksopties en -richtingen 

te bespreken komen voor FOM-steun in 

aanmerking. 

FOM presenteerde 

zich van 18 tot 20 

februari in Tokyo op 

de International 

Nanotechnology 

Exhibition & 

Conference

Tijdens de 2009-editie van het jaarlijkse 

meerdaagse congres Physics@FOM Veldhoven 

waren voor het eerst ook subatomaire fysici 

van de partij
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Op 3 juli namen de FOM-organisatie en 

NWO Gebied Natuurkunde afscheid van 

directeur Hans Chang. In het Muziekge-

bouw aan ‘t IJ in Amsterdam woonden 

vele gasten een minisymposium bij, 

waarin diverse sprekers de belangrijke rol 

van Chang voor de Nederlandse natuur-

kunde belichtten. Aansluitend vond een 

afscheidsfeest plaats.

FOM nam deel aan de Dag van de Valorisatie, 

op 17 juni in de Beurs van Berlage, Amsterdam

Op 19 juni vond in Utrecht de workshop 

Changing fl ows plaats

In 2009 is de jaarlijkse Zonneceldag omgedoopt tot 

‘Dutch solar energy R&D seminar’ georganiseerd. 

Deze dag werd op 13 oktober in Utrecht 

georganiseerd door het Joint Solar Panel
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FOM en het algemeen publiek 

Het communicatiebeleid van FOM richt 

zich op het profi leren van FOM als een na-

tionaal en internationaal succesvolle on-

derzoeksorganisatie en waar mogelijk op 

outreach-activiteiten om natuurkunde te 

promoten bij toekomstige onderzoekers en 

belangstellenden. De externe communica-

tie richt zich daartoe op het algemeen pu-

bliek en de media, maar ook op studenten 

en scholieren. 

Daarnaast is de interne communicatie met 

en tussen FOM-medewerkers belangrijk. 

Juist omdat de werkplekken van FOM-per-

soneel verspreid zijn over een groot aantal 

locaties en omdat er binnen FOM sprake is 

van veelzijdige onderzoeksrichtingen, is 

het belangrijk dat men toch het gevoel 

heeft onder één vlag te varen en dat men 

van elkaar weet wat men doet. 

In de interne communicatie speelt de jaar-

lijkse wetenschappelijke conferentie Phy-

sics@FOM Veldhoven een belangrijke rol. 

Algemeen publiek
Het brede publiek wordt bediend via bij-

voorbeeld de Open Dag tijdens de jaarlijkse 

nationale Wetenweek, door deelname van 

FOM in Kennislink en via het onderzoeks-

nieuws op de FOM-website. In 2009 zijn 

ook met twee musea overeenkomsten ge-

sloten voor het ondersteunen van speciale 

exposities over natuurkunde, die beide in 

2010 van start gaan: het Universiteitsmu-

seum Utrecht en in het Boerhaave muse-

um. Daarnaast komt er via de media een 

constante stroom berichten naar het alge-

meen publiek toe. 

FOM onderhoudt contacten met de meest 

uiteenlopende media en voedt die media 

met berichten over lopend en afgesloten 

onderzoek. De herstart van de LHC was in 

2009 een populair onderwerp, evenals 

diverse wetenschappelijke publicaties in 

gerenommeerde tijdschriften.  

Studenten en scholieren
De instituten hebben steeds meer recht-

streekse contacten met scholen en met 

docenten. FOM heeft budget vrijgemaakt 

om een aantal vwo-docenten een part-

time-onderzoekspositie (met een jaarcon-

tract) op de drie FOM-instituten aan te 

bieden. Eind 2009 waren tien ‘leraren-in-

onderzoek’ aan FOM verbonden en vond 

een bijeenkomst plaats met huidige en 

eerdere leraren-in-onderzoek. 

 

De Fusion Road Show van het FOM-Insti-

tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen en de 

bijbehorende website zijn onverminderd 

populair. Het scholenproject HiSPARC van 

FOM-Nikhef is jaar in jaar uit een groot 

succes. Het netwerk omvat inmiddels ze-

ventig scholen.

Ook draagt FOM bijvoorbeeld bij aan de 

Eureka Cup (een jaarlijkse landelijke wed-

strijd voor scholieren in het voortgezet 

onderwijs), het Techniek Toernooi (voor ba-

sisscholen), de Nationale Natuurkunde 

Olympiade en is FOM partner van de 

Stichting Natuurkunde.nl.

Verder sponsort FOM bijvoorbeeld scholie-

renreizen naar Europese natuurkundelabs 

en reizen en symposia van natuurkundige 

studieverenigingen waaraan potentiële 

nieuwe FOM-onderzoekers deelnemen. 

Tabel 8. Uitgegeven persberichten 

   2005 2006 2007 2008 2009

Persberichten      7       3       14     11    47

De Fusion Road Show van het FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 

en de bijbehorende website zijn 

onverminderd populair.

Het Techniek Toernooi 

voor basisscholen
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In aanloop naar de nieuwe Strategienota 

hebben alle subgebieden hun focusnotities 

geactualiseerd. Enkele opmerkelijke activi-

teiten uit 2009 van de subgebieden van 

FOM. 

Nanofysica/-technologie (NANO)
In aansluiting op de belangrijke beleids-

matige ontwikkelingen rond het Nationaal 

Nano Initiatief en de Strategische Research 

Agenda Nanotechnologie, die onder lei-

ding van STW, FOM en NanoNed tot stand 

kwam, nomineerde het kabinet het gebied 

‘Nanotechnologie’ voor een aanvraag in de 

FES-ronde 2009, binnen het thema ‘HTS&M 

(High-tech Systems & Materials, Towards a 

sustainable open innovation ecosystem)’. 

Op 18 december besloot de Ministerraad 

125 miljoen euro uit dit fonds toe te 

kennen aan het programma ‘Towards a 

sustainable open innovation ecosystem’ 

(zie ook pagina 15). 

In de meest recente ronde van het Euro-

pese programma voor nano-onderzoek 

NanoSci-E+ zijn 24 projecten gehonoreerd 

en liefst 10 daarvan hebben een of twee 

Nederlandse mede-indieners. De helft van 

deze projecten heeft een Nederlandse eer-

ste indiener. Onderzoeksvoorstellen uit 

Nederland scoorden als beste en één na 

beste van Europa. De projecten zijn nu for-

meel gehonoreerd en kunnen van start 

gaan. FOM en STW beheren de Nederland-

se onderzoekactiviteiten in de gehonoreer-

de projecten (zie ook pagina 16). 

Fysica van levensprocessen (FL)
Het UB besloot het programma ‘Nieuwe 

instrumenten voor de Gezondheidszorg’ 

onder te brengen in het subgebied 

Fenomenologische Fysica (FeF). Voorheen 

was dit Fysica van levensprocessen (FL). 

Subatomaire fysica (SAF)
Het hoogtepunt in het subgebied Sub-

atomaire fysica was zonder twijfel de 

succesvolle herstart van de Large Hadron 

Collider (LHC) bij CERN. Op 23 november 

2009 vonden voor het eerst succesvolle 

proton-proton botsingen plaats in de vier 

grote detectoren. Korte tijd later werden de 

bundels al versneld tot 1,18 TeV. Daarmee 

werd LHC de krachtigste deeltjesversneller 

ter wereld en werd het wereldrecord 

massa-energie verbeterd dat al bijna vijf-

entwintig jaar in handen was van de 

Tevatron versneller in het Fermilab (Chi-

cago). In 2009 verschenen ook de eerste pu-

blicaties gebaseerd op analyses van echte 

LHC-data. Daarmee zijn de randvoorwaar-

den aanwezig om in de komende jaren de 

energie stapsgewijs te verhogen en data te 

verzamelen op weg naar nieuwe inzichten 

in onze kleinste bouwstenen van de mate-

rie.

Fenomenologische fysica (FeF)
Het programma ‘Nieuwe instrumenten 

voor de Gezondheidszorg’ valt vanaf 2009 

onder het subgebied Fenomenologische 

fysica (FeF). Voorheen was dit Fysica van 

levensprocessen (FL).  

FOM besloot de bijzondere aandacht voor 

de onderwerpen energie en gezondheid in 

2009 verder uit te bouwen (zie ook pagina’s 

20, 28 en 29). 

FOM kan niet inspelen op alle ontwikkelingen in de verschillende deelgebieden van de 

natuurkunde. Zij moet dus programmatische keuzes maken. Daarom heeft zij in haar 

strategisch plan zes subgebieden van de natuurkunde gedefi nieerd waarop ze actief wil zijn. 

De hoogste prioriteit ligt bij de subgebieden nanofysica/-technologie, fysica van levensproces-

sen en fusiefysica. De andere subgebieden zijn gecondenseerde materie en optische fysica, 

subatomaire fysica en fenomenologische fysica. Verder heeft FOM er, in aanvulling op en in 

lijn met het strategisch plan, voor gekozen bijzondere aandacht aan de onderwerpen energie 

en gezondheid te besteden. 

Subgebieden op het werkterrein van FOM hebben een zogeheten werkgemeenschapscommis-

sie die het Uitvoerend Bestuur van FOM adviseert over inhoudelijke ontwikkelingen. Deze 

commissies hebben een actieve rol gespeeld in het selecteren van de vooraanmeldingen voor 

de nieuwe Vrije FOM-programma’s. In de subatomaire fysica en de fusiefysica zijn de 

onderzoeksactiviteiten geconcentreerd in de FOM-instituten op die terreinen. Deze instituten 

hebben elk een scientifi c advisory committee, dat voor het Uitvoerend Bestuur een adviesrol 

vervult. 

1.3 Ontwikkelingen in subgebieden van de 
natuurkunde
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1.4 (Inter)nationaal 
samenwerken binnen en 
buiten de natuurkunde

Sectorplan Natuur- en Scheikunde
Natuurkunde en scheikunde vrezen voor 

een teloorgang van hun universitaire op-

leidingen en de faculteiten lijden aan een 

gebrek aan fi nanciële armslag om vernieu-

wingen in het onderzoek door te kunnen 

voeren. Eind 2008 werd een commissie in-

gesteld onder leiding van prof.dr. Douwe 

Breimer om de plannen te implementeren. 

In het voorjaar van 2010 zal deze commis-

sie de minister van OCW adviseren over de 

inzet van de middelen die aan de universi-

teiten ten goede komen. Onder regie van 

een stuurgroep ingesteld door de colleges 

van bestuur van de universiteiten hebben 

vertegenwoordigers van de twee vakgebie-

den (inclusief vertegenwoordigers van 

FOM en het Gebied Chemische Weten-

schappen van NWO) actieplannen van de 

afzonderlijke vakgebieden tot één geza-

menlijk sectorplan gesmeed om effectief 

met de overheid over structurele fi nanciële 

steun te praten. In het najaar van 2008 liet 

de minister van OCW weten dat er voor het 

sectorplan vanaf 2011 per jaar 20 miljoen 

euro beschikbaar komt, waarvan de helft 

voor de natuurkunde. Hiervan is zeven 

miljoen euro bestemd voor onderwijs en 

onderzoek aan de universiteiten. FOM 

krijgt drie miljoen per jaar. 

FOM en NWO-thema’s
NWO voert strategisch beleid met behulp 

van een aantal onderzoeksthema’s. Op 

sommige van die thema’s is FOM actief.

Het Gebied Natuurkunde is trekker van het 

NWO-thema energie. Het directeuren-

overleg energie (de directeuren van de 

gebieden binnen NWO die bij het onder-

werp energie zijn betrokken) stelde de 

themavoorbereidingscommissie Funde-

rend Energieonderzoek in. Uit het rapport 

dat deze commissie opleverde putten de 

verschillende NWO-gebieden inspiratie 

voor hun eigen onderzoeksprogramme-

ring. Het Algemeen Bestuur van NWO be-

loonde de inspanningen op dit gebied in 

2008 met een bonus van 3,5 miljoen euro. 

Hiervan werd één miljoen euro ter beschik-

king gesteld voor het FOM/ALW-program-

ma Towards Bio Solar Cells. FOM neemt de 

aanbevelingen uit het rapport ter harte bij 

het opstellen van het nieuwe Strategisch 

Plan. 

De Strategische Research Agenda Nano-
technologie, werd in 2008 door STW, FOM 

en NanoNed (verenigd in het Nederlands 

Nano Initiatief - NNI) aangeboden aan de 

minister van EZ. Deze agenda vormde de 

hoeksteen van het FES-voorstel High-tech 

systems and materials waarvoor het kabi-

net in december 125 miljoen euro ter be-

schikking stelde (zie ook pagina xx). Aan 

het eind van het jaar werden door verschil-

lende gebieden binnen NWO en FOM voor-

bereidingen getroffen voor een gezamen-

lijke nano-call met een budget van circa 

tien miljoen euro. FOM legde daarvan drie 

miljoen euro in. 

Op het onderwerp gezondheid werd eind 

2008 een call for proposals uitgezet binnen 

het FOM-programma Nieuwe fysische in-

strumenten voor de gezondheidszorg. Het 

Samenwerking tussen wetenschappers uit 

verschillende disciplines en tussen 

kennisinstellingen en bedrijven staat hoog 

op veel agenda’s, ook op die van FOM.

Tabel 9. Samenwerking in het kader van FOM-programma’s met partners binnen NWO

Partner(s) FOM-programma

AB-NWO, STW  I04 Dispersed multiphase fl ow 

 (+ EZ en bedrijven)  (in 2009 afgesloten)

ACTS, EZ, AB-NWO I07 Sustainable hydrogen

 (+ EZ, bedrijven en instellingen)

CW en Shell I09 Joint Solar Programme

 (+ EZ en bedrijven) 

EW  79 Dynamics of patterns

N en CW 69 Self-organised nanostructures

STW 95 ERA-NET NanoScience

AB-NWO, ZonMW, STW,  117 New Physics Instruments for Health Care

ICT Regieorgaan

AB-NWO, ALW, LNV 115 Towards Bio Solar Cells (i.o.)
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programma vormt de inbreng van FOM in 

het startprogramma van het NWO-thema 

Nieuwe instrumenten voor de gezond-

heidszorg. Het thema is louter gericht op 

onderzoek naar en/of ontwikkeling (R&D) 

van nieuwe, dat wil zeggen niet-geregis-

treerde, instrumenten, die gekoppeld zijn 

aan gezondheid en/of medische functio-

naliteit. In het startprogramma werken 

ZonMW, Technologiestichting STW, het 

ICT-regieorgaan en FOM samen. Het FOM-

programma beoogt (technisch-)fysisch on-

derzoek van hoge wetenschappelijke kwa-

liteit te stimuleren dat aantoonbaar van 

belang is voor het ontwikkelen van nieuwe 

instrumentatie voor de diagnose en/of be-

handeling van patiënten. De onderzoeks-

aanvragen moesten daarom een plan voor 

kennisbenutting bevatten en inspelen op 

één van de vijf clusters van onderwerpen 

die in het NWO-thema zijn gedefi nieerd. 

De NIG-FOM programmacommissie, onder 

leiding van prof. dr. I.T. Young, honoreerde 

in 2009 uiteindelijk zes projecten.

Nationale samenwerking
FOM heeft samenwerkingsovereenkomsten 

binnen NWO, binnen de universiteiten en 

in het kader van onderzoeksfaciliteiten. 

Voor het uitvoeren van grensverleggend 

onderzoek zijn steeds vaker grootschalige 

onderzoeksfaciliteiten essentieel. 

Verder is het beleid van FOM om haar ei-

gen onderzoeksfaciliteiten toegankelijk te 

laten zijn voor externe onderzoekers en 

om soms samen met een universiteit faci-

liteiten van nationale betekenis op te rich-

ten dan wel te onderhouden. Tabel 11 laat 

zien welke faciliteiten dat in 2009 waren en 

hoe het externe gebruik hiervan was.

Tabel 10. Samenwerkingsvormen met en bij universiteiten

Betrokken instelling Samenwerkingsvorm

FOM-instituut Nikhef  +Nationaal instituut voor subatomaire fysica  (Nikhef), 

waarin naast FOM participeren UvA,  VU, UU en RU

  +partner in onderzoekschool OSAF

FOM-Instituut voor  +samenwerking met TU/e en UT in enkele 

Plasmafysica Rijnhuizen  projecten en in Magnum PSI

  +partner in onderzoekschool CPS

  +paraplu voor fusiewerk bij KVI, TU/e, UT

  +samenwerking met UU in astrofysica

FOM-instituut AMOLF  +partner in het Samenwerkingsverband Nederlands 

Instituut voor Systeembiologie

   +samenwerking met Leiden Institute of Advanced 

Computer Science

  +Amsterdam nanoCenter met als partners UvA  en VU

FOM-algemeen  +focusgroep Solid state quantum information processing 

bij TUDelft, met inbreng van onderzoekers van de 

Universiteit Leiden

  +focusgroep TRIµP bij KVI, RuG

   +fi nanciering samen met LEI en GBE van het  Lorentz 

Centre (nationaal en internationaal  studie- en conferen-

tiecentrum voor fysici en andere bètawetenschappers)

FOM-algemeen en +stichting beheer internationale magneetfaciliteit

Radboud Universiteit  (SBIM)

Nijmegen

Tabel 11. Faciliteiten in FOM-verband en externe gebruikers daarvan in 2009 

Faciliteit  externe gebruikers* buitenlands gebruik

   (in % van totaal (in % van externe

   gebruik)    gebruikers)

AGOR (KVI) 54 88

FELIX (Rijnhuizen) 76 83 

HFML (RU) 59 80

Massaspectrometers AMOLF 15 15

Amsterdam nanoCenter 6   0

*gebruikers van buiten vakgroep, laboratorium, instituut waar de faciliteit staat

algemene opmerking: het externe gebruik varieert aanzienlijk van jaar tot jaar
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Vwo-docenten
In 2008 nam FOM het initiatief om vwo-

docenten een onderzoeksopdracht in een 

FOM-instituut te laten vervullen. Doel 

hiervan is docenten een impuls in hun ei-

gen beroepspraktijk te geven, die zal af-

stralen op hun leerlingen. FOM wil hier-

mee de banden met scholen aanhalen en 

hoopt de belangstelling voor een studie in 

de fysica te versterken. Voor het schooljaar 

2009/2010 heeft FOM weer tien posities van 

0,2 fte beschikbaar gesteld voor een perio-

de van een jaar. Alle tien plaatsen zijn be-

nut: zes vwo-docenten zijn bij Nikhef ge-

plaatst en bij AMOLF en Rijnhuizen elk 

twee. In najaar 2009 heeft FOM het traject 

geëvalueerd, zowel met docenten als met 

begeleiders en instituutsmanagement. Op 

basis daarvan is besloten om ingaande 

2010 voor drie jaar budget te reserveren om 

dit project te kunnen blijven realiseren.

FOM in Europa
Kijkend vanuit de Europese dimensie naar 

de FOM-organisatie vallen in de eerste 

plaats de gestructureerde samenwerkings-

verbanden op. Het betreft dan de Neder-

landse inbreng in het onderzoek in de ho-

ge-energiefysica op CERN en in het 

Europese fusieprogramma (nu op ITER ge-

richt). De FOM-instituten Nikhef en Rijn-

huizen fungeren hier als thuisbasis voor de 

Nederlandse inbreng. Daarnaast is FOM 

betrokken bij overleg over Nederlandse 

formele deelname in Europese synchro-

tronfaciliteiten (ESRF - Grenoble) en een 

nieuwe Europese laser (XFEL - Hamburg). 

In het Europese onderzoekslandschap spe-

len de grote en middelgrote onderzoeksfa-

ciliteiten een steeds belangrijker rol. Al 

deze faciliteiten kennen internationale ge-

bruikers. FOM is bij enkele van de in Ne-

derland gevestigde faciliteiten nauw be-

trokken (zie het overzicht in tabel 12). 

Tabel 12. FOM in de Europese Unie

Waar wat

EAGLE/ACHieVE  Rijnhuizen neemt deel aan Europees consortium rond 

research en ontwikkeling van Extreem UV fotolithografi e met 

fi nanciering uit het MEDEA+ programma van de Europese Unie

EXEPT  Rijnhuizen neemt deel aan industriëel research programma 

rond Extreem UV fotolilthografi e, met fi nanciering uit het EU 

CATRENE programma

KVI, HFML (RU) en fi nanciering uit budget voor ‘Access to research 

FELIX (Rijnhuizen)  infrastructures’ van het HMC-programma in het Zesde 

Kaderprogramma van de Europese Unie

AMOCROSS  gastheerschap AMOLF van dit Marie Curie Early Research 

Training programma

EU IP Nanomedicine   AMOLF neemt deel in het EU Intensive Programme 

Nanomedicine

KM3NeT-PP  FOM-Nikhef neemt deel aan de voorbereidende fase van de 

KM3 neutrinodetector uit het Zevende Kaderprogramma

EGEE-III  FOM-Nikhef doet mee aan grid operations, ontwikkeling en 

interoperabiliteit van middleware uit het Zevende 

Kaderprogramma

SLHC-PP  voorbereidende fasestudie voor de super LHC; FOM-Nikhef 

coördineert de Atlas upgrade, uit het Zevende Kader-

programma

ASPERA-2  FOM-Nikhef participeert in ERA-netwerk voor het opstellen 

van een astrodeeltjesfysica-roadmap, uit het Zevende Kader-

programma

EUDET  FOM-Nikhef doet mee aan de detectorontwikkeling voor de 

linear collider, uit het Zesde Kaderprogramma

MC-PAD  FOM-Nikhef participeert in dit Marie Curie trainingnetwerk 

voor detectorontwikkeling, uit het Zevende Kaderprogramma

XTRA  AMOLF coördineert dit EU-netwerk (XTRA = Ultrashort XUV 

pulses for time-resolved and non-linear applications)

COMPUTIS EU-STREP-project met deelname van AMOLF

FLUX  AMOLF coördineert dit EU-netwerk (FLUX = Femtoseconde 

laser for the generation of Ultrafast XUV pulses)
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(vervolg tabel 12)

Waar wat

ULTRA  AMOLF neemt deel aan EU Collaborative Project met Philips 

FOM-programma ‘ERA-NET onderdeel van het gelijknamige 

ERA-NET nanoscience’

FUSENET  Rijnhuizen neemt deel aan FUSENET, een FP-7 project met 36 

partners met als doel het fusie-onderwijs in Europa te 

versterken.

ECHUL-CA  Rijnhuizen neemt deel in een Europees consortium voor de 

ontwikkeling van de Upper Port Launcher voor Electron 

Cyclotron Verhitting van ITER

CXRS Consortium  Rijnhuizen neemt deel in een Europees consortium voor de 

ontwikkeling van een diagnostiek gebaseerd op ladingsruil-

recombinatiespectroscopie op ITER

LIDAR Consortium  Rijnhuizen neemt deel in een Europees consortium voor de 

ontwikkeling van een laser Thomsonverstrooiingsdiagnostiek 

op ITER

ICONIC  AMOLF participeert in dit Marie Curie Netwerk voor Initial 

Training uit het Zevende Kaderprogramma. (ICONIC = Imaging 

and CONtrol in Chemistry)

ATTOFEL  AMOLF coordineert dit EU-netwerk (ATTOFEL=Ultrafast 

Dynamics using ATTosecond and XUV Free Electron Laser 

Sources)

AMOLF  AMOLF ontvangt fi nanciering uit het Marie Curie SP3-People 

Programma voor twee Intra-European Fellowships en een 

International Incoming Fellowship

CASPIC  AMOLF participeert in dit Specifi c Targeted Project uit het 

Zesde Kaderprogramma. (CASPIC = Cellulose Architecture 

Systems Biology for Plant Innovation Creation)

SPLASH  AMOLF participeert in dit Specifi c Targeted Project uit het 

Zesde Kaderprogramma  (SPLASH = Slow Photon Light 

Activated Switch)

FOM wereldwijd
Op internationaal niveau is FOM als orga-

nisatie partner in of deelnemer aan tal van 

activiteiten. Belangrijk is natuurlijk ook de 

internationale samenwerking op indivi-

dueel niveau. Circa de helft van de in 2009 

gepubliceerde wetenschappelijke artikelen 

van FOM-onderzoekers telde een buiten-

landse collega als medeauteur. Van alle 

medewerkers die FOM eind 2009 in dienst 

had, bezat circa 35,5% een andere nationa-

liteit dan de Nederlandse.
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Tabel 13. Internationale samenwerkingsverbanden

Waar wat

CERN (Genève)  drie FOM-programma’s in de subatomaire 

fysica maken deel uit van het onder-

zoeksprogramma van CERN dat met de 

nieuwe deeltjesbotser LHC uitgevoerd 

gaat worden

Fermilab, Chicago (VS)  experimenten in het kader 

FOM-programma ATLAS

RHIC, Brookhaven (VS)  onderzoek ten behoeve van 

CERN-experiment ALICE

SLAC, Stanford (VS)  onderzoek ten behoeve van 

CERN-experiment LHCb

Middellandse Zee  in een consortium met universiteiten, 

laboratoria en onderzoeksinstellingen uit 

zeven Europese landen werkt FOM-

Nikhef aan de onderzeese neutrino-

detector ANTARES

Cascina(Italië)  in een consortium met universiteiten, 

laboratoria en onderzoeksinstellingen uit 

drie Europese landen werkt FOM-Nikhef 

aan de gravitatiegolvendetector Virgo

Pampa Amarilla  in een consortium met universiteiten, 

(Argentinië)  laboratoria en onderzoeksinstellingen uit 

achttien landen verricht FOM-Nikhef 

metingen van kosmische straling aan het 

Pierre Auger Observatorium

Gridforum  actieve rol van FOM-Nikhef in nationale 

en internationale inspanningen voor het 

ontwikkelen naar een wereldwijd GRID

Rijnhuizen  de Britse EPSRC fi nanciert mede de 

exploitatie van de vrije-elektronenlaser 

FELIX

Rijnhuizen  onderzoekers vanuit USA, Oostenrijk, 

Roemenië, Duitsland, Estland en Finland 

participeren in experimenten op Pilot-PSI

TEC  Rijnhuizen werkt met Forschungszen-

trum Jülich en KMS (Brussel) onder het 

‘Trilaterale Euregio Cluster’-contract 

samen op het gebied van plasma-wand 

wisselwerking

Waar wat

Rijnhuizen  Rijnhuizen werkt samen met onderzoe-

kers bij ASML (Veldhoven) en Carl Zeiss 

(Oberkochen) aan onderzoeksaspecten 

van fotolithografi e

Rijnhuizen  Rijnhuizen doet bij FLASH (Hamburg) 

onderzoek naar multi laagoptiek voor 

gebruikersexperimenten aan FLASH en 

XFEL

ESRF  Rijnhuizen doet onderzoek aan aangroei 

van dunne fi lms op BM5 te ESRF 

(Grenoble)

BESSYII  Rijnhuizen voert XPS onderzoek uit aan 

de HIKE opstelling te BESSY II (Berlijn)

Rijnhuizen en AMOLF  uitwisselingsprogramma met de NSF 

voor gebruik van FTICR bij FELIX en 

plaatsopgeloste massaspectrometer op 

AMOLF door jonge Amerikaanse onder-

zoekers

Rijnhuizen/ASIPP en uitwisseling van kennis en personen met 

Rijnhuizen/SWIP  ASIPP (Institute of Plasma Physics of the 

Academia Sinica) en met SWIP (South-

Western Institute of Plasma Physics) in 

China

Rijnhuizen/IPR  uitwisseling van kennis en personen met 

IPR (Institute of Plasma Research) in 

Ahmedabad, India

Centre of Excellence  samenwerking van Rijnhuizen met een 

on Fusion Science  viertal Russische instituten (Kurchatov 

Inst., Ioffe Inst., Inst. For Applied Physics 

en General Physics Inst.)

EFDA/JET (Culham)  FOM is partner in de European Fusion 

Development Agency (EFDA) en Rijnhui-

zen voert experimenten uit op JET

EFDA/ITER Rijnhuizen ontwikkelt ECRH- en 

(Cadarache)  diagnostieksystemen voor ITER

ASDEX (Garching)  Rijnhuizen ontwikkelt en exploiteert 

DIII-D (San Diego)  samen met Univ. of California at Davis en 

POSTECH (Korea) geavanceerd microgolf-

camera’s voor de ASDEX, KSTAR en DIII-D 

tokamaks
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(vervolg tabel 13)

Waar wat

MURI  Multidisciplinary University Research Initiative in de VS; op 

gebied van plasmonoptica; deelnemers Caltech, Harvard, 

UCLA, University of San Diego, Berkeley University en AMOLF

Global Climate AMOLF krijgt subsidie uit dit Amerikaanse programma 

and Energy Program  (gefi nancierd door vier grote bedrijven, gecoördineerd door  

Stanford University) voor onderzoek aan plasmon zonnecellen

DFG Transregio  gelijknamig FOM-programma is onderdeel van dit 

Sonder- ‘Physics of initiatief in external fi elds

colloidal dispersions

Eurocores   gelijknamig FOM-programma is onderdeel van dit 

‘Self-organized nanostructures’ Eurocores van de ESF 

(afgesloten in 2009)

ESF-netwerk- GBN doet aan dit netwerk mee

programma

‘Super-intense 

laser-matter inter-

actions’

ESF-netwerk  GBN doet aan dit netwerk mee

‘Quantum spin 

coherence and

electronics’

ESRF/DUBBLE GBN betaalt mee aan deze Nederlands-Belgische bundellijn

AMOLF  ontvangt subsidie van het National Cancer Institute voor een 

samenwerking met de John Hopkins Universiteit

AMOLF  ontvangt subsidie uit het Human Frontier Science Programma 

in een samenwerkingsverband met Institut Curie en de 

Dalhousie Universiteit. 
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1.5 Mensen, middelen en 
management 

Hoofdlijnen van het personeelsbeleid
Met haar personeelsbeleid beoogt FOM 

toptalent binnen te halen, waar nodig en 

mogelijk te behouden of anders goed toe-

gerust de loopbaan elders te laten vervol-

gen.

Bijna de helft van de FOM-medewerkers, 

met name oio’s en postdocs, is in tijdelijke 

dienst en meer dan de helft van hen komt 

uit het buitenland. 

Gepromoveerden afl everen die dankzij bij-

zondere kwaliteiten en vaardigheden zeer 

aantrekkelijk zijn op de arbeidsmarkt is 

een ambitie van FOM. Daarom organiseert 

FOM voor haar promovendi trainingen op 

het gebied van effi ciënt werken, sollicite-

ren, functioneren in de Nederlandse con-

text, presenteren en loopbaanplanning (zie 

tabel 16). Ook geeft FOM onderzoekers op 

verzoek persoonlijke coaching en begelei-

ding. 

Hoofdlijnen van het fi nanciële beleid
Het belangrijkste fi nanciële sturingsinstru-

ment van FOM is de begroting, die in meer-

jarig perspectief wordt vastgesteld. Pro-

gramma’s, projecten en andere activiteiten 

worden alleen toegekend als er voldoende 

fi nanciële ruimte in de begroting is. De ver-

deling van de FOM-middelen over de on-

derzoeksactiviteiten wordt bij elk Strate-

gisch Plan opnieuw vastgesteld door de 

Raad van Bestuur. 

In 2009 werden vijf nieuwe Vrije Program-

ma’s gehonoreerd. Daarmee is in meerjarig 

perspectief een bedrag gemoeid van ruim 

14,4 miljoen euro. Daarnaast werden drie 

IPP’s gehonoreerd. In de Projectruimte 

werd voor een bedrag van 10,2 miljoen 

euro aan nieuwe toekenningen gedaan.

Tabel 14. Personeelsbestand FOM in 2009

  WP/V WP/T oio OP/V OP/T totaal

FOM-Nikhef   39  28  52   90   16 225

Rijnhuizen   24  12   27   83   13 159

AMOLF   16   41   58   59   18 192

BUW     9   79 216   12     9 325

Bureau    0     0     0   47     5 52

totaal  88 160 353 291   61 953

peildatum 31 december 2009

Tabel 15. Bezetting totaal FOM in meerjarig perspectief

       2005   2006 2007 2008 2009

Aantal fte’s      1024     948   844   809    903

Tabel 16. FOM-trainingen voor oio’s in 2009

Onderwerp van de training aantal keer totaal aantal

  gehouden  deelnemers

Introduction to Dutch and the Dutch   4x   48

Taking Charge of Your PhD Project  6x  59

Promotie in eigen regie 4x  39

The Art of Presenting Science  3x  32

Write it Right 1x 19

Valorisatieworkshop 2x 22

Loopbaanplanning  4x  29

Business Orientation Programme (Nyenrode)  1x   19

BRON: SOCIAAL JAARVERSLAG FOM 2009
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In het verslagjaar ontving FOM een bedrag 

van 91,0 miljoen euro, waarvan 71,1 mil-

joen van onze hoofdfi nancier NWO en de 

rest van het bedrag op grond van samen-

werking met derden. 

Meer informatie over de FOM-fi nanciën 

vindt u in hoofdstuk 3.

FOM en NWO
De wijze waarop het bestuursconvenant 

tussen NWO en FOM in de praktijk functio-

neert, is uitstekend. Dat geldt ook voor de 

personele unie die het Uitvoerend Bestuur 

van FOM vormt met het Gebiedsbestuur 

Natuurkunde. Het zorgt voor slagvaardig-

heid, effi ciency en ook voor de uitzonder-

lijke kwaliteitspositie van de Nederlandse 

natuurkunde en de drie FOM-instituten. 

Bestuur
Het Uitvoerend Bestuur bestond op 

31 december 2009 uit:

prof.dr. R.P. Griessen, voorzitter

prof.dr. C.W.J. Beenakker, vice-voorzitter

prof.dr. D. Lohse

prof.dr. Th.H.M. Rasing

dr. Th.J.H. Smit 

Uitvoerend Bestuur (v.l.n.r.): prof.dr. R.P. Griessen, prof.dr. C.W.J. Beenakker, 

prof.dr. D. Lohse, prof.dr. Th.H.M. Rasing, dr. Th.J.H. Smit
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Interview

Deze baan kwam eigenlijk te vroeg voorbij. 

Een half jaar voordat ik promoveerde in de 

theoretische quantumoptica en terwijl ik 

plannen had om een paar jaar te gaan 

postdokken in de VS. Maar ik was direct 

enthousiast voor de vacature. Het is in veel 

opzichten een droombaan: ik blijf betrok-

ken bij het onderzoek en zie de mooiste 

voorstellen als eerste voorbij komen, maar 

ik hoef niet meer zelf te graven naar de-

tails. Ik ben geen speler meer maar ook 

geen toeschouwer; ik sta als het ware langs 

de lijn.

Petten

Als programmacoördinator heb je veel ver-

schillende petten op, juist daardoor overzie 

je het hele veld en kun je zorgen dat din-

gen soepel verlopen. Nu eens adviseer ik 

over de langetermijnstrategie voor een on-

derzoeksinstituut, dan weer sta ik voor een 

panellid te bellen waar de taxi blijft. Ik ben 

een schakel tussen de onderzoekers en het 

bestuur, ik zorg dat de strategie van FOM 

en die van instituten of onderzoeksgroe-

pen goed op elkaar aansluiten. Maar ik ben 

er ook voor verantwoordelijk dat alle pro-

cessen vlekkeloos verlopen.

Automatisering

Zo ben ik de laatste paar jaar bezig de be-

drijfsprocessen van FOM in kaart te bren-

gen en waar mogelijk te automatiseren. Ik 

heb bijvoorbeeld een digitaal loket voor het 

indienen van onderzoeksvoorstellen opge-

zet. Er komt veel kijken bij zo’n klus: je 

moet precies analyseren wat het doel is, 

hoe de relaties liggen, wie waartoe ge-

machtigd is en welke gegevens vertrouwe-

lijk zijn. Vanzelf ga je dan ook kritisch na-

denken over waarom de dingen eigenlijk 

op een bepaalde manier geregeld zijn. Als 

gevolg daarvan hebben we bijvoorbeeld de 

inschrijving voor congressen over een heel 

andere boeg gegooid. 

Pijnlijk

Ik zou mijn rol niet goed kunnen vervullen 

als ik de fascinatie van fysici niet kon be-

grijpen. Dat geldt voor velen van ons op het 

FOM-bureau: als er een mooie regenboog 

te zien is holt iedereen naar de andere kant 

van het kantoor. Dat ik onderzoekers goed 

begrijp, maakt het des te pijnlijker om hun 

voorstellen af te moeten wijzen omdat ie-

mand anders beter is. In die voorstellen 

geven mensen het beste wat ze ooit heb-

ben bedacht. Het afwijzen hoort erbij, het 

moet zelfs best vaak, maar ik vind het elke 

keer weer moeilijk. Ik kan niet doen alsof 

het onbelangrijk is en heb eigenlijk niets te 

bieden. Ik kan alleen maar zorgen dat die 

pijnlijke besluiten tenminste zorgvuldig 

genomen worden. 

Als je de grote glorie wilt, moet 
je iets anders gaan doen. Dit werk 

vergt enige dienstvaardigheid. Dat is iets anders dan 

gedienstigheid, een kritische houding is juist essentieel. 

Je moet niet te bang zijn voor een Nobelprijswinnaar: dat 

iemand excelleert in onderzoek wil nog niet zeggen dat hij 

het bestuurlijk krachtenveld overziet.

WIE: 

dr.ir. Christa Hooijer

FUNCTIE: 

programmacoördinator

LOCATIE: 

FOM-bureau
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Interview

Direct na de middelbare school ben ik op 

een laboratorium gaan werken. Dertig jaar 

geleden kwam ik naar Rijnhuizen als che-

misch technologisch assistent. Langza-

merhand werd ik steeds meer het instituut 

ingetrokken: ik zag wat er moest gebeuren 

en deed wat er op mijn pad kwam. Dat doe 

ik nog steeds; ik omschrijf mezelf wel eens 

als een grote bemoeial. Ik knoop graag 

losse eindjes aan elkaar, vind nooit iets te 

moeilijk en voel me nergens te goed voor. 

Ik ben trots als het me lukt om bijvoor-

beeld in korte tijd een milieuvergunning te 

regelen, maar moet er afval worden afge-

voerd, dan verzorg ik dat ook. In de loop 

der jaren hebben mijn taken zich uitgebre-

id: arbo, huisvesting, stralingshygiëne, 

veiligheid, vergunningen, energiemanage-

ment, bewaking… Ik voel me vierentwintig 

uur per dag met Rijnhuizen verbonden.

Saamhorigheid

Dat we op Rijnhuizen een bijzondere ge-

meenschap hebben bleek wel in 2006, na 

de brand bij onze vrije-elektronenlaser FE-

LIX. Dat was een aangrijpende gebeurtenis. 

Het gebouw was een tijd lang grotendeels 

onbruikbaar, maar de veerkracht, fl exibili-

teit en saamhorigheid waren groot en het 

werk ging zo veel mogelijk gewoon door. 

Aan een bureau van anderhalve meter lang 

zaten toen soms wel drie mensen naast 

elkaar op hun laptopjes vredig te werken. 

Iedereen schikte gewoon een beetje in. Dat 

zegt toch wel iets over onze verbonden-

heid: het voelt als een grote familie.

Verslaafd

Nu hebben we wat sfeer betreft de wind in 

de rug, want Rijnhuizen is gevestigd op een 

heel bijzondere plek: een parkachtig histo-

risch landgoed waar de dichtstbijzijnde be-

bouwing schuil gaat achter de bomen. Er 

gebeurt iets met mensen zodra ze het hek 

door zijn. Er ontstaat een soort concentra-

tie op wat hier gebeurt: dat krijgt dan alle 

aandacht. Ik ben zelf echt verslaafd ge-

raakt aan deze plek. Toch zal ik een keer 

moeten afkicken: is het niet omdat we 

gaan verhuizen, dan is het wel omdat ik 

ooit ook eens met pensioen ga.

Verhuizing

Het FOM-bestuur overweegt om het insti-

tuut Rijnhuizen in de toekomst te verhui-

zen naar een universiteitscampus. Daar 

zijn vast goede redenen voor, maar mijn 

zorg is dat we hier een eigen identiteit heb-

ben opgebouwd, die zich niet zomaar laat 

verplaatsen. Ik hoop echt dat daar iets van 

overblijft. Al die mooie onderzoeksresul-

taten zijn toch in de eerste plaats mensen-

werk. Aan de andere kant zou zo’n ver-

huizing voor mij een nieuwe uitdaging 

betekenen. Daar ga ik dan toch weer veel 

energie in stoppen. Zodat ik als ik straks 

zeventig ben en misschien eens achter de 

begonia’s zit, kan zeggen: “Aan dat leuke, 

nieuwe instituut heb ik ook meegeholpen.”

Ik ben nog net niet op een lab 
geboren, maar ik ben er wel zo ongeveer opgegroeid. 

Daardoor heb ik voelsprieten ontwikkeld voor wat er nodig is 

om onderzoekers prettig te laten werken. Hebben zij het naar 

hun zin, dan is dat terug te zien in de onderzoeksresultaten. 

WIE: 

Frits Hekkenberg

FUNCTIE: 

coördinator arbozaken, milieu en 
huisvesting

LOCATIE: 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen
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 Vrije FOM-programma’s

 Subatomaire fysica  |  46
 Nanofysica/-technologie  |  53
 Gecondenseerde materie en optische fysica  |  59
 Fysica van levensprocessen  |  67
 Fusiefysica  |  70
 Fenomenologische fysica  |  71

Industrial Partnership Programmes  |  83

FOM-projectruimte  |  95

Overige onderzoeksactiviteiten  |  101

Inleiding

FOM is een programma-organisatie. Eind 

2009 waren er in totaal 65 goedgekeurde 

onderzoeksprogramma’s waaraan rond 

70% van het totale exploitatiebudget wordt 

besteed. FOM kent twee soorten program-

ma’s: de Vrije FOM-programma’s en de 

Industrial Partnership Programmes. De 

‘vrije’ programma’s ontstaan op basis van 

ideeën van onderzoekers. Zij ontwikkelen 

een aanvraag en kunnen die eenmaal per 

jaar bij FOM indienen. De beoordelings- en 

selectieprocedure bestaat uit twee stap-

pen. De eerste is gebaseerd op vooraan-

meldingen. Mede op basis van de adviezen 

van werkgemeenschapscommissies en 

dergelijke brengt het Uitvoerend Bestuur 

van FOM het totaal aan aanvragen terug 

tot ruwweg twee keer het beschikbare bud-

get. De uitverkoren vooraanmeldingen 

worden vervolgens door de indieners uit-

gewerkt en door onafhankelijke buiten-

landse experts beoordeeld. Op basis van 

die beoordelingen en het weerwoord van 

de indieners (samen het zogeheten proto-

col), en het beschikbare budget wordt een 

deel van de aanvragen gehonoreerd. FOM 

streeft met haar vrije programma’s twee 

doelen na: een zo hoog mogelijke kwaliteit 

van het natuurkundig onderzoek in Neder-

land plus focus op wetenschappelijke on-

derwerpen en samenbundeling van onder-

zoeksactiviteiten (massa) realiseren. Met 

de vrije programma’s voert FOM via haar 

subgebieden ook strategisch onderzoeks-

beleid.

In de Industrial Partnership Programmes 

(IPP’s) doet FOM in gezamenlijke fi nancie-

ring met bedrijven fundamenteel onder-

zoek op die gebieden waar de kans op eco-

nomische innovaties groot is. FOM gaat 

hierbij actief op zoek naar mogelijke on-

derzoekspartners en formuleert met hen 

samen onderwerpen van onderzoek. Ook 

in deze programma’s is kwaliteit van het 

onderzoek het ‘sluis’-criterium voor hono-

rering.

Naast de programma’s is er de FOM-

project ruimte. Deze is bedoeld voor risico-

vol grensverleggend onderzoek. Er is geen 

enkele beperking aan te kiezen onderwer-

pen. In de praktijk is de FOM-projectruimte 

vaak de kraamkamer voor nieuwe ideeën.

Tenslotte lopen er altijd allerlei onder-

zoeksprojecten binnen FOM die in geen 

van de vorige categorieën passen.  

Het FOM-onderzoek wordt verricht op 

twee soorten locaties: instituten en 

werkgroepen aan universiteiten. Alle uni-

versitaire groepen zijn beheersmatig 

ondergebracht onder één eenheid, de 

Beheers eenheid Universitaire Werk-

groepen (BUW).

Dit hoofdstuk volgt de verschillende on-

derzoeksactiviteiten van FOM. Eerst ko-

men per subgebied de vrije programma’s 

aan bod, vervolgens de IPP’s en daarna en-

kele aansprekende projecten uit de FOM-

projectruimte; het hoofdstuk sluit af met 

een kleine keuze uit de overige onder-

zoeksactiviteiten. Het hoofdstuk bevat in 

tabelvorm ook een overzicht van de be-

langrijkste gegevens van alle goedgekeur-

de programma’s.
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  Tabel 1. Goedgekeurde Vrije FOM-programma’s per 31 december 2009
   totaal  gemiddeld 

nr. titel periode FOM- budget/ organisatie-eenheid

   budget1) jaar1)

7. Physics at the TeV scale: ATLAS  1997-2015 48,1 2,5 FOM-Nikhef + BUW

21. Relativistic heavy-ion physics: ALICE 1998-2013 13,5 0,8 BUW + FOM-Nikhef

23. Physics with b-quarks: LHCb 1999-2014 31,7 2,0 FOM-Nikhef + BUW

57. String theory and quantum gravity 2002-2010 4,2 0,5 BUW

104. Theoretical particle physics in the era of the LHC 2008-2013 2,5 0,4 BUW+KVI+FOM-Nikhef

106. The origin of cosmic rays 2008-2013 3,4 0,6 FOM-Nikhef+KVI+BUW

114. Fundamental symmetries and interactions - Trapped radioactive  2009-2013 9,5 1,9 FOM-Nikhef + BUW

 isotopes as microlaboratories for fundamental physics

119. Gravitational physics - the dynamics of spacetime 2010-2015 2,9 0,5 FOM-Nikhef + BUW

121. A String theoretic approach to cosmology and quantum matter 2010-2014 2,2 0,4 BUW

73. Solid state quantum information processing 2004-2013  9,8 1,0 BUW

86. Atomic and molecular nanophysics 2007-2014 4,0 0,5 BUW

88. Materials-specifi c theory for interface physics and nanophysics 2004-2014  3,7 0,3 BUW

95. ERA-NET Nanoscience 2006-2013  2,1 0,3 BUW

101. Graphene-based electronics 2008-2012 3,6 0,7 BUW

105. Plasmonics 2008-2012 3,4 0,7 AMOLF + BUW

109. Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: 2009-2014 3,1 0,5 BUW

 combining fast time and short length scales for tomorrow’s technology

111. Control over functional nanoparticle solids 2009-2014 2,4 0,4 BUW

113. Nano-photovoltaics 2009-2013 2,2 0,4 AMOLF

34. Strongly interacting condensed matter 1999-2008 7,3 0,7 BUW

39. Fundamental properties of surfaces and interfaces 1999-2008 5,0 0,5 BUW

45. Photons in complex media 2002-2012 4,7 0,4 BUW

46. Collective and cooperative statistical physical phenomena 2001-2010 5,7 0,6 BUW

58. The IR user facility FELIX, expanded with FELICE 2003-2013 12,6 1,1 Rijnhuizen

59. Molecular dynamics studies with intense IR radiation 2003-2008 1,5 0,3 Rijnhuizen

61. Physics of colloidal dispersions in external fi elds (together with DFG) 2002-2013  2,1 0,2 BUW

66. Ultrafast molecular dynamics 2003-2009 7,0 1,0 AMOLF

78. The user facility for high magnetic fi elds 2004-2013  3,8 0,4 BUW

87. Quantum gases 2004-2010 3,0 0,3 BUW

108. Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in  2009-2013 3,1 0,6 BUW

 complex oxide heterostructures

118. Proton mobility in confi nement  2010-2015 2,4 0,4 AMOLF + BUW

Subatomaire fysica

Nanofysica/-technologie

Gecondenseerde materie en optische fysica
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 Tabel 1. Goedgekeurde Vrije FOM-programma’s per 31 december 2009
   totaal  gemiddeld 

nr. titel periode FOM- budget/ organisatie-eenheid

   budget1) jaar1)

27. Structure, function and fl ow of soft materials 1999-2008 15,9 1,6 AMOLF + BUW

49. Mass spectrometric imaging and structural analysis of  2001-2008 9,4 1,2 AMOLF

 biomacromolecules

60. Biomolecular physics 2003-2010 4,1 0,5 BUW

90. Material properties of biological assemblies 2005-2010 2,1 0,4 BUW

103. DNA in action: physics of the genome 2008-2012 4,2 0,8 BUW

110. Spatial design of biochemical regulation networks 2009-2013 3,1 0,6 AMOLF + BUW

117. Mechanosensing and mechanotransduction by cells 2010-2015 3,4 0,6 BUW

120. Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmas 2010-2014  4,3 0,9 Rijnhuizen

10. Physics for technology 1997-2011 21,0 1,4 BUW

53. Turbulence and its role in energy conversion processes 2002-2010 3,6 0,4 BUW

63. Physics of granular matter 2004-2013 4,0 0,4 BUW

75. PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface interaction 2004-2015 19,1 1,6 Rijnhuizen

79. Dynamics of patterns 2005-2010 0,8 0,1 BUW

102. Rheophysics: connecting jamming and rheology 2008-2013 2,8 0,5 BUW

107. New physics instrument for health care 2008-2014 1,9 0,3 BUW

112. Droplets in turbulent fl ow 2009-2014 2,6 0,4 BUW

122. Fellowships for Young Energy Scientists (YES!) 2010-2016 1,6 0,2 BUW

1)  bedragen in Ma

Opmerkingen.

1. Het getal vóór de titel van elk programma is het programmanummer. Hoe hoger het getal, hoe jonger in de regel het programma.

2. Uit een enkel programma dat in de loop van 2009 van start is gegaan, zijn nog geen resultaten te melden.

Fysica van levensprocessen

Fusiefysica

Fenomenologische fysica
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 Physics at the TeV scale: ATLASFOM-programma 7

Op vrijdag 20 november 2009 werden 

‘splash es’ van protonen in de LHC versnel-

ler door de ATLAS detector gedetecteerd. Dit 

luidde na een vertraging van ongeveer een 

jaar een soepele herstart van de versneller 

in. ATLAS was hier goed op voorbereid en de 

grote hoeveelheid secundaire deeltjes door 

de detector lichtten de verschillende onder-

delen op als een kerstboom.

Er volgde een periode waarbij de versneller 

in hoog tempo vorderingen maakte. Op 23 

november werd de eerste daadwerkelijke 

botsing tussen protonen geregistreerd bij 

ATLAS, met een botsingsenergie die gelijk 

was aan de injectie-energie van LHC: 900 

GeV.  Ruim een week later werd de energie 

van de bundels in LHC ring vergroot en re-

gistreerde ATLAS de eerste botsingen bij 

2,36 TeV energie. Daarmee werd LHC offi ci-

eel ‘s werelds krachtigste versneller. Bij de 

geplande winterstop op 16 december had 

ATLAS ongeveer een miljoen botsingen 

waargenomen.

Eerder het jaar werden muonen uit de kos-

mos geregistreerd die door het aardopper-

vlak heen de ATLAS detector 100 m onder 

de grond wisten te bereiken. Met deze mil-

joenen ‘cosmic events’ werd inzicht ver-

kregen in het gedrag van de detector en 

werden verschillende onderdelen gekali-

breerd. Wetenschappers op Nikhef toon-

den aan dat zowel de Semi-Conducting 

Tracker als de muon spectrometer (onder-

delen waar Nikhef met name medeverant-

woordelijk voor is), zeer goed werken. Er is 

hard gewerkt aan het verder verbeteren 

van de software om de sporen beter te re-

construeren waarbij het effect van defor-

maties van de detector werd geminimali-

seerd. De botsingen tussen protonen die 

volgden werden dan ook vrijwel moeite-

loos gereconstrueerd en de data-acquisitie, 

trigger, kalibratie, test- en analysealgorit-

mes, bleken allemaal goed te werken.

Voor de D0 detector bij de Tevatron ver-

sneller in de buurt van Chicago is dit in-

middels geneden koek. De luminositeit 

van de dataset is 6,5 fb-1. Het afgelopen 

jaar is de massa van het W-deeltje zeer 

precies gemeten en de zoektocht naar het 

higgsdeeltje is in volle gang.

De ATLAS data werd volgens het Tier-mo-

del over de wereld verspreid, onder andere 

naar Nikhef en SARA, om verder te worden 

geanalyseerd. Met de ‘event-displays’ wer-

den de sporen van geladen deeltjes zicht-

baar gemaakt en werden de eerste reso-

nanties, zoals de K-short en de Lambda 

gereconstrueerd. De massa’s van deze 

deeltjes komen prachtig overeen met de 

literatuurwaarden, en hiermee werd aan-

getoond dat voor ATLAS de weg open ligt 

om op zoek te gaan naar nieuwe vormen 

van materie. 

Eerste botsingen bij ATLAS!

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics at the TeV scale: ATLAS’ is het vinden van het 

higgsdeeltje of de higgsdeeltjes en het zoeken naar supersymmetrie, plus het ontwikkelen en 

con strueren van een detector voor deze en andere doeleinden.

De looptijd van het programma is 1997-2015 en het budget voor die periode bedraagt 

47,1 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. S. Bentvelsen 

(NIKHEF).

Figuur 1. Visualisatie van de ATLAS detector 

met een botsing tussen protonen met

wereldrecordenergie van 2,36 TeV.

Figuur 2. Het moment van de eerste botsingen 

bij ATLAS, november 2009.

1 2
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Op 23 november draaiden voor het eerst 

deeltjes in beide richtingen tegelijk in de 

Large Hadron Collider (LHC) in het Europe-

se laboratorium voor deeltjesfysica CERN 

in Genève. ’s Middags zagen de experimen-

ten de eerste botsingen tussen de proto-

nen in beide richtingen. Daaronder ook 

ALICE, het experiment waarin het FOM-in-

stituut Nikhef en het instituut voor subato-

maire fysica van de Universiteit Utrecht 

samen een sterke inbreng hebben. Binnen 

een paar seconden was een eerste analyse 

gemaakt en weergegeven op het zoge-

naamde event display,  getoond hiernaast. 

In minder dan een uur zijn er door ALICE 

bij deze eerste poging zo’n 300 botsingen 

gemeten. De versneller deed het buitenge-

woon goed, wat vertrouwen geeft in een 

verdere soepele herstart. Ook het ALICE ex-

periment, met daarin en belangrijke bij-

drage door het Nederlandse ALICE FOM 

programma in de Silicon Strip Detector, 

deed het wederom uitstekend.

Deze eerste botsingen vonden plaats bij 

een energie van 900 GeV - laag ten opzichte 

van het uiteindelijke doel van LHC - en 

brengen geen nieuwe fysica. Het voor-

naamste doel was het ijken van de detec-

toren met goed bekende reacties. Binnen 

enkele dagen heeft de ALICE collaboratie 

van deze metingen de eerste wetenschap-

pelijke publicatie gemaakt, die door het 

European Physical Journal C op 1 december 

geaccepteerd is en inmiddels ook versche-

nen is, een demonstratie dat de dataver-

werking van ALICE uitstekend op orde is. In 

de volgende weken werd nog een groot 

aantal botsingen gemeten en daarna werd 

de deeltjesenergie van de versneller lang-

zaam omhoog gebracht totdat tegen kerst 

2,36 TeV was bereikt, een nieuw wereldre-

cord voor een deeltjesversneller. Ook bij 

deze energie heeft ALICE succesvol botsin-

gen gemeten.

 Relativistic heavy-ion physicsFOM-programma 21

 Het doel van het FOM-programma ‘Relativistic heavy-ion physics: ALICE’ is het vinden 

van de faseovergang van hadronische materie naar een vrij quark-gluonplasma en het 

ontwikkelen en construeren van een detector om botsingen met zware ionen te bestuderen.

De looptijd van het programma is 1998-2013 en het budget voor die periode bedraagt 

13,4 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. T. Peitzmann (UU).

Eerste publicatie van LHC-meetresultaten 
door ALICE

Figuur 1. Weergave van het online event 

display in de controlekamer van ALICE met 

daarop een van de eerste proton-proton-botsin-

gen waargenomen door het ALICE experiment. 

We zien de deeltjessporen (de lijnen) gerecon-

strueerd uit metingen (de punten) met de 

siliciumdetectoren van het Inner Tracking 

System (ITS). Een cruciaal onderdeel van de 

ITS is de in Nederland gebouwde Silicon Strip 

Detector die met 2,6 miljoen elementen de twee 

buitenste lagen (blauw) vormt.
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In december 2009 zijn dan toch eindelijk, 

na een jaar waarin de LHC versneller werd 

gerepareerd en verder verbeterd, de eerste 

proton-proton botsingen bij de LHC ver-

sneller geproduceerd en in de LHCb detec-

tor gezien. In de lange periode waarin er 

geen bundel was, zijn detectoren in LHCb 

uitgelijnd, is elektronica geïnstalleerd, is 

reconstructiesoftware aangepast en heeft 

de online groep het hele triggersysteem op 

de rond 4000 nu geïnstalleerde CPU-cores 

draaiend gekregen. Dat alles heeft er toe 

geleid dat al snel na de eerste geregistreer-

de botsingen de sporen konden worden 

gereconstrueerd. Zo kon worden bekeken 

in hoeverre al lang bekende deeltjes wer-

den geproduceerd bij de uit de boeken be-

kende massawaarden om daarmee de kali-

bratie van de detector te kunnen 

bevestigen. In eerste instantie stond de 

magneet in de detector uit en waren er al-

leen rechte sporen die voor verdere uitlij-

ning van belang waren, later werd de mag-

neet aangezet zodat de energie van de 

geproduceerde deeltjes kon worden gere-

construeerd. De Si-stripdetectoren konden 

nog niet op hun defi nitieve plaats net rond 

de bundelpijp worden gezet omdat dit bij 

de huidige bundelcondities nog te onveilig 

werd geacht. Toch bleek dat zelfs als deze 

detector halfopen stond op 15 mm van de 

bundelas, de sporenreconstructie nog goed 

verliep.

In de eerste fi guur is een botsing te zien 

met daarbij de hits in de detectoren. De 

vereisten om ze weg te schrijven waren bij 

deze botsingen in dit beginstadium nog 

minimaal; het ging er alleen maar om een 

botsing te detecteren. In totaal zijn in de-

cember 2009 slechts gegevens van 340.000 

botsingen weggeschreven. Verder is de nu 

gemeten massa van het Ks deeltje, dat ver-

valt in twee pionen, uitgezet. Deze massa 

komt keurig overeen met de waarde van de 

Particle Data Group, wat vertrouwen geeft 

in de kalibratie van het experiment.

In 2010 zullen de bundelcondities zodanig 

zijn dat de detector met stripdetectoren 

rond de bundelpijp kan worden gesloten. 

De hoeveelheid registreerde botsingen zal 

vele ordes van grootte toenemen. Dat bete-

kent dat dan kan worden overgegaan tot 

het eigenlijke doel van het LHCb experi-

ment: het meten van het verval van B-me-

sonen om te bezien in hoeverre er verschil 

is tussen dat van B- en Anti-B deeltjes, om 

zo gedetailleerde metingen te kunnen 

doen aan CP-schending.

 Physics with b-quarks: LHCbFOM-programma 23

Na eerste proton-proton botsingen 
reconstructie van geproduceerde deeltjes

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics with b-quarks: LHCb’ is het zoeken naar 

zeldzame vervallen van B-mesonen, het meten van CP-schending in het verval van 

B-mesonen, en het vaststellen van de elementen van de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-matrix. 

De looptijd van het programma is 1999-2014 en het budget voor die periode bedraagt 

31,6 miljoen euro. Het management is in handen van prof.dr. M.H.M. Merk (FOM-Nikhef). 

Figuur 1. LHCb proton-proton botsing gezien in 

de gehele detector (boven-links) , in detail rond 

het botsingspunt met de Si-stripdetector hits 

en gereconstrueerde sporen (beneden-links) en 

de x-y projectie loodrecht op de bundelas 

(boven-rechts).

Figuur 2. Gereconstrueerde massa van het 

verval van Ks in 2 pionen: 

M(KS) = 497.3 ± 0.2 MeV/c2. De bekende 

massa is: M(KS - PDG) = 497.7 MeV/c2. 

Na verdere uitlijning zal naar verwachting het 

verschil in massa nog kleiner zijn.

1 2
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Binnen de theoretische natuurkunde is de 

verklaring van hoge-temperatuur superge-

leiding een van de grote onopgeloste pro-

blemen. Het belangrijkste struikelblok is 

het Pauli-principe, met als gevolg dat de 

valentie-elektronen een karakteristieke 

Fermi-energie hebben. Op optimal-doping 

- het punt in het fasediagram waar super-

geleiding de hoogste overgangstempera-

tuur heeft - verdwijnt deze karakteristieke 

energie echter mysterieus. Uit experimen-

ten blijkt dat elektronen dan wonderbaar-

lijke collectieve ‘quantumkritische’ toe-

standen vormen die zich op identieke 

quantummechanische wijze gedragen op 

zowel microscopische als macroscopische 

schaal. Alle standaard theoretische tech-

nieken zijn echter niet in staat om het Pau-

li-principe te omzeilen, en onmachtig het 

schaal-invariante quantumkritische ge-

drag van elektronen te verklaren.

De explosieve ontwikkelingen van de 

snaartheorie, sinds eind jaren ‘90, hebben 

echter laten zien dat het collectieve gedrag 

van elektronen in en uit de schaal-inva-

riante quantumkritische toestand zich via 

het “Anti-de Sitter/Conformal Field 

Theory” woordenboek laat vertalen in een 

berekening van hoe zwarte gaten vibreren 

als een elektron erin valt (fi guur 1). De re-

sultaten van deze berekening laten voor 

het eerst analytisch zien hoe de Fermi-

energie tevoorschijn komt als men de 

chemische potentiaal van zo’n quantum-

kritische toestand verandert, bijvoorbeeld 

door middel van de doping (fi guur 2). 

Verdere snaartheoretische berekeningen 

onderbouwen het miraculeuze duale ge-

zichtspunt van quantumkritische materie 

als een zwart gat. Enkele empirische mo-

dellen voor hoge-temperatuur supergelei-

ders komen op natuurlijke analytische 

wijze uit de snaartheorie naar voren. De 

opvolging van het huidige programma met 

het nieuwe FOM programma “A string the-

oretic approach to cosmology and quan-

tum matter” zet zwaar in op deze veelbelo-

vende ontwikkelingen.

 String theory and quantum gravityFOM-programma 57

 Het doel van het FOM-programma ‘String theory and quantum gravity’ is signifi cante 

vooruitgang te boeken op de onderzoekthema’s quantumzwaartekracht en zwarte gaten, 

supersymmetrie en superzwaartekracht, string theorie en M-theorie, en conforme-velden-

theorie.

De looptijd van het programma is 2002-2010 en het budget voor die periode bedraagt 

4,2 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. E.P. Verlinde (UvA).

Een theoretisch staaltje snaartheorie

Figuur 1. Het “Anti-de Sitter/Conformal Field 

Theory” woordenboek (Image Source: A.T. 

Kamajian, in Information in the Holographic 

Universe by J. Bekenstein, Scientifi c American 

2003)

1 2

Figuur 2. Uit een quantumkritische toestand (bovenste fi guur) ontstaat de normale toestand van 

elektronen in metalen (de Fermi-vloeistof; onderste fi guur), zoals berekend via snaartheorie. 

Quantumkritisch gedrag is een belangrijk facet van het mysterie van hoge-temperatuur 

supergeleiding. 
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Een van de open vragen over het Stan-

daardmodel (SM) van elementaire deeltjes 

is het bestaan van drie families van lepto-

nen en quarks. Deze drie families zijn 

kopieën van elkaar, met uitzondering van 

de massa’s van de deeltjes die gigantisch 

uiteenlopen. De lichtste up and down-

quarks en de zwaarste topquark verschil-

len vijf ordes van grootte; de zwaarste 

quark en het lichtste neutrino zelfs meer 

dan elf ordes. Het is nog een compleet 

raadsel waar deze verschillen vandaan ko-

men. De deeltjes uit de drie families kun-

nen interacties met elkaar aangaan. De 

zwakke kracht kan leptonen met elektri-

sche lading zoals elektronen, muonen en 

tau-deeltjes laten overgaan in bijbehoren-

de neutrinotoestanden (_e, _µ en _τ ). Dit 

zijn echter niet de massatoestanden (_1, _2 

en _3), die relevant zijn als neutrino’s door 

de ruimte of door het bewegen van mate-

rie. Deze mixing tussen de neutrino-

toestanden geeft aanleiding tot neutrino-

oscillaties, een recent observationeel feit 

dat onder andere de meer dan vijftig jaar 

oude puzzel van ontbrekende zonneneu-

trino’s heeft opgelost.

Ook bij de quarks treedt een mixing op tus-

sen de negatief geladen down-, strange- en 

bottomtoestanden (d, s en b). De quark-

mixing lijkt te wijzen op een ’storingsreeks’ 

met steeds kleinere niet-diagonale termen. 

De neutrinomixing heeft echter een heel 

andere vorm en lijkt te wijzen op een on-

derliggende symmetrie, in het bijzonder op 

een niet-abelse discrete symmetrie. Tot de 

mogelijkheden behoren bijvoorbeeld de 

symmetriegroep van een tetraeder A4 en 

de permutatiegroep S4. Deze groepen be-

zitten drie-dimensionale irreducibele re-

presentaties die gebruikt kunnen worden 

om de drie families met elkaar te verbin-

den. De vraag blijft echter of dit ook iets te 

maken heeft met de mixing in de quark 

sector. De oorsprong van zo’n familiesym-

metrie zal zeker dieper liggen dan het 

Standaardmodel van de deeltjesfysica.

Deze onderwerpen zijn concreet onder-

zocht binnen dit programma, in het bijzon-

der door Federica Bazzocchi, die als post-

doc binnen het programma verbonden

is aan de FOM-werkgroep V-01 bij de VU 

Amsterdam. Alleen al in 2009 heeft haar

onderzoek geleid tot vijf artikelen over dit 

intrigerende onderwerp..

 Theoretical particle physics in the era of the LHCFOM-programma 104

Discrete symmetrieën in quark- en 
leptonfamilies

 Waarnemingen en theoretische overwegingen geven aan dat er onbekende deeltjes moeten 

bestaan bij energieën van meer dan 100 GeV, en nieuwe krachten bij afstanden kleiner dan 

1018 m, ofwel nieuwe fysica voorbij het Standaardmodel. Met de nieuwe deeltjesversneller 

LHC gaat het FOM-programma ‘Theoretical particle physics in the era of the LHC’ deeltjes-

theorie op deze gebieden verkennen. De looptijd van het programma is 2008-2013, het 

budget voor die periode bedraagt 2,5 miljoen euro. De leiding van het programma is in 

handen van prof.dr. E.L.M.P. Laenen (FOM-Nikhef).

In de fi guren is de waarde van het element mee in de massamatrix als functie van de massa van 

het lichtste neutrino (mν) gegeven voor het geval van exacte tri-bimaximale menging. De rode en 

blauwe gebieden corresponderen respectievelijk met de situaties waarin de twee zwaarste 

neutrino’s bijna even zwaar zijn (normale hiërarchie) en waarin de twee lichtste neutrino’s bijna 

even zwaar zijn (geïnverteerde hiërarchie). De donker gekleurde banden corresponderen met 

voorspellingen van modellen voor twee verschillende mechanismen (links en rechts). In donker-

grijs en met stippellijnen is de gevoeligheid van een aantal experimenten gegeven (details in Phys. 

Rev. 80:053003, 2009).
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Sinds de eerste publicatie van de detectie 

van 27 geladen kosmische deeltjes met een 

energie groter dan 55 EeV door de Pierre 

Auger Collaboratie in 20071 zijn er tot voor-

jaar 2009 nog 31 gevallen bijgekomen. De 

verdeling van de aankomstrichtingen van 

alle 58 deeltjes is weergegeven in Figuur 1. 

Hoewel de correlatie met actieve galacti-

sche kernen niet meer zo sterk is als voor-

heen, is de anisotropie van de totale verza-

meling wel bevestigd. Dat maakt de vraag 

naar de precieze herkomst van deze deel-

tjes nog prangender. Op basis van de vorm 

van de deeltjeslawines in de atmosfeer, 

veroorzaakt door de kosmische deeltjes, 

kan een uitspraak gedaan worden over de 

aard van de kosmische deeltjes. In het 

energiegebied van 3–50 EeV blijkt dat de 

compositie verandert van vooral protonen 

naar vooral zwaardere (ijzer)kernen.2 Dit 

kan een breuk betekenen met de gangbare 

verwachtingen. Het is ook mogelijk dat het 

huidige inzicht in de interacties tussen 

kerndeeltjes ontoereikend is voor de veel 

hogere energieën dan gemeten kan wor-

den met deeltjesversnellers op aarde. Meer 

meetgegevens en verdere analyse zal op 

deze vragen in de nabije toekomst een ant-

woord moeten geven.

Een antwoord op de vraag waar de kosmi-

sche deeltjes vandaan komen kan mogelijk 

gevonden worden met behulp van de 

ANTARES neutrinotelescoop. Neutrino’s 

hebben geen lading en worden dus niet af-

gebogen door (inter-)galactische magneet-

velden. Een meting van de richtingen van 

kosmische neutrino’s wijst ons dus direct 

de weg terug naar hun bron. Dit is precies 

wat men beoogt met het ANTARES project. 

De verdeling van de aankomstrichtingen 

van neutrino’s die tot nu toe zijn gemeten 

is weergegeven in fi guur 2. Een mogelijke 

correlatie van deze metingen met die van 

het Pierre Auger observatorium wordt uit-

gezocht in het kader van een Veni pro-

gramma.

 The origin of cosmic rays

 Het doel van het FOM-programma “The origin of cosmic rays” is het zoeken naar de bronnen 

van kosmische straling, het bestuderen van de primaire samenstelling van de straling en het 

meten van het energiespectrum van die straling tot de hoogst mogelijke waarden. Gemeten 

zal worden aan neutrino’s met energieën tot 1016 eV (en mogelijk hoger) en deeltjeslawines in 

de dampkring veroorzaakt door protonen of zware atoomkernen voor energieën boven 

1018 eV. De looptijd van het programma is 2008-2013, het budget voor die periode 

bedraagt 3,4 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. M.J.G. de 

Jong (FOM-Nikhef).

ANTARES wijst weg naar bron

Figuur 1. De cirkels geven de posities aan van de kosmische deeltjes met 

een energie groter dan 55 EeV in galactische coördinaten. De kruisjes 

geven de posities aan van actieve galactische kernen. De detectie-

gevoeligheid neemt af van het donkerste naar het lichtste gebied.

Figuur 2. De posities van de gemeten neutrino’s in galactische coördina-

ten. De detectiegevoeligheid neemt af van het donkerste naar het lichtste 

gebied.

1   The Pierre Auger Collaboration. Science, 318:938–943, 2007 and Astropart. Phys., 29:188–204, 

2008. 
2   H. Wahlberg for the Pierre Auger Collaboration, Study of the nuclear mass composition of 

UHECR with the surface detectors of the Pierre Auger Observatory, Proceedings of the 31st 

ICRC, Lodz, 2009.
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De Weinberghoek, θW, is een van de vrije 

parameters in het Standaardmodel en is 

vooral belangrijk in de beschrijving van de 

zwakke wisselwerking. Hij bepaalt onder 

meer het massaverschil tussen de Z0- en 

W±-bosonen. De waarde van de Weinberg-

hoek hangt, ten gevolge van de bijdrage 

van virtuele deeltjes, af van de energie-

schaal waar men meet. Er bestaat gevoelig-

heid voor deeltjes die in het Standaardmo-

del niet voorkomen maar in meer complete 

modellen die voorgesteld zijn wel, bijvoor-

beeld een extra Z-boson of leptoquarks. Bij 

zeer lage energieën kan sin2θW worden ge-

meten door de quantummechanische in-

terferentie van het foton en de Z0 in de in-

teractie tussen een elektron en de kern in 

een atomair systeem. Dit proces leidt tot 

schending van pariteit.

Theoretisch onderzoek laat zien dat in het 

Ra+-ion een dergelijk pariteitschendend ef-

fect van de zwakke wisselwerking rond 50 

keer sterker is dan in het Cs-atoom waar 

tot nu de beste meting is gedaan. Met de 

TRIµP-faciliteit van het Kernfysisch Ver-

sneller Instituut wordt daarom een experi-

ment met Ra uitgevoerd om sin2θW te be-

palen via de energieverschuiving van 

atomaire niveaus in een sterk laserlicht-

veld.

Recentelijk zijn de isotopen 212Ra, 213Ra en 
214Ra geproduceerd door een intensieve 
206Pb-bundel van het AGOR cyclotron op 

een speciaal koolstoffolie te schieten. De 

Ra-isotopen worden daarbij gescheiden 

van andere reactieproducten met de 

TRIµP-separator. Met behulp van de gasge-

vulde radiofrequente ionenkoeler aan het 

eind van de separator kon een wolk van 

enkele tienduizenden ionen in een Paulval 

worden opgeslagen. Met meerdere vaste-

stofl asers met golfl engtes rond 468, 708, en 

1080 nm kon optische spectroscopie aan 

deze kortlevende radioactieve isotopen 

worden uitgevoerd, in het bijzonder aan 

aangeslagen toestanden. Het is voor het 

eerst dat een dergelijke techniek met een 

ionenval kon worden toegepast. De metin-

gen van atomaire levensduren, hyperfi jn-

splitsingen en isotoopverschuivingen leve-

ren de benodigde input om de atomaire 

theorie op nauwkeurigheid te testen. Dit is 

nodig om later een precieze waarde van 

sin2θW te kunnen bepalen.

Op dit moment wordt gewerkt aan het van-

gen en meten van een enkel Ra+-ion. De 

afwezigheid van botsingen in een val met 

één ion zal niet alleen de precisie van de 

spectroscopie en daarmee de theorie ver-

beteren, maar is ook noodzakelijk voor het 

pariteitexperiment. Het wordt dan name-

lijk mogelijk de ionen binnen een fractie 

van een golfl engte te lokaliseren.

Fundamental symmetries and interactions

Het doel van het programma ‘Fundamental symmetries and interactions - Trapped Radio-

active Isotopes as micro laboratories for fundamental physics’ is het bouwen en bedrijven 

van de faciliteit TRIµP. Die gebruikt kortlevende radioactieve isotopen, gemaakt met behulp 

van bundels uit het AGOR-cyclotron. De isotopen worden afgeremd en gevangen in vallen. 

Daar worden vervalsstudies gedaan waarmee aspecten van het Standaardmodel kunnen 

worden getoetst en atoomfysische experimenten uitgevoerd. De looptijd van het programma 

is 2009-2013 en het budget voor die periode bedraagt 9,4 miljoen euro. De leiding van het 

programma is in handen van prof.dr. K.P. Jungmann (RuG).

Zoeken naar nieuwe deeltjes in radiumionen

Figuur 1. Variatie van de Weinberghoek als functie van de energieschaal.

Figuur 2. De zwakke wisselwerking wordt door een interferentie met de elektromagnetische 

wisselwerking gemeten.

Figuur 3. 213Ra-hyperfi jnstructuur van de 7P1/2-6D3/2-overgang gemeten door middel van het 

verstemmen van de 1080 nm laser; de frequentie-offset is 277,8010 THz.
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Quantum en met-het-blote-oog-zichtbaar 

verdragen elkaar maar moeilijk. Deze in-

tuïtieve notie is het laatste decennium 

echter niet generiek gebleken, en kunst-

matig gefabriceerde (sub)microncircuits 

hebben in die omslag een belangrijke rol 

gespeeld. Binnen SSQIP bestuderen wij on-

der meer het quantumgedrag van superge-

leidende circuits, gebaseerd op de Steph-

son junctie - een “zwakke plek” in een 

supergeleidende draad. Een quantumtoe-

stand moet zich in de tijd ongestoord, -co-

herent-, kunnen ontwikkelen. Onze cen-

trale vraagstelling is: Hoe quantum zijn 

onze systemen, en hoe kunnen we ze toe-

passen voor quantuminformatieverwer-

king. Het is dus de kunst coherentie van en 

toegankelijkheid tot een qubit tegelijk te 

maximaliseren. Hierin is een belangrijke 

stap gezet.

Het sterk niet-lineaire karakter van de Jo-

sephson junctie is ideaal voor de bouw van 

quantum 2-niveau systemen, inzetbaar als 

quantum-bits (qubits). Ons supergeleiden-

de fl ux qubit bestaat uit een lus met een 

drietal juncties, met de rondgaande super-

stroom als quantumvariabele. Figuur 1 

toont een recent voorbeeld van twee 

gekoppelde qubits als Controlled-NOT (C-

NOT) quantum gate. De onderzoekers kun-

nen qubits met ‘alle’ gewenste para meter  -

waarden fabriceren. Bij mK temperatuur 

en een externe magnetische fl ux van een 

half fl uxquantum (½)h/2e in de lus, kent 

het circuit twee (energie)eigentoestanden 

met een minimum verschil Δ, de gap. Deze 

gap, in het GHz-gebied, hangt af van de 

verhouding tussen de juncties in de lus en 

ligt na fabricage vast. Het is nu bijzonder 

dat, bij precies een half fl uxquantum, de 

coherentie van het qubit maximaal is: een 

attractieve ‘quiet spot’. Maar helaas is de 

toegankelijkheid tot het qubit daar mini-

maal. Onze stap is nu dat we Δ variabel 

hebben gemaakt door één junctie te ver-

vangen door twee parallelle, die samen als 

variabele junctie werken. Figuur 2 toont de 

energiespectra (met gaps) van dit variabe-

le-gap qubit voor drie ‘effectieve junctie 

waarden’. Met deze extra qubit regelknop, 

die we op sub-ns tijdschaal kunnen rege-

len, hebben we goede coherentie aange-

toond. 

Een aantal experimenten wacht met smart 

op uitvoering. Var-Δ qubits kunnen onder-

ling met instelbare sterkte en tijd-gecon-

troleerd gekoppeld worden, een conditio 

sine qua non voor quantum computing 

schaalbaarheid. De Delftse onderzoekers 

kunnen ze verbinden met een hoge-Q har-

monische oscillator door in/uit resonantie 

schuiven en zo volledig controleerbare fo-

ton-aantal toestanden in de oscillator op-

bouwen, inclusief de fase. Twee oscillato-

ren verbonden aan één qubit staat toe 

superposities van fotonen met verschil-

lende kleuren (“multi-color Fock states”) te 

maken. Volledig tijdbepaald: on command. 

Verder, een fl ux qubit en een GHz mecha-

nische resonator als quantumstemvork 

met de qubit als manipulator en analysator 

van de fonon-toestand. Vele verdere moge-

lijkheden voor de SuperQubits liggen in 

het verschiet. 

 Solid state quantum information processingFOM-programma 73

Over gefabriceerde supergeleidende 
quantumcircuits vol knoppen

 Het doel van het FOM-programma ‘Solid state quantum information processing’ is het 

ontwikkelen van experimentele en theoretische technieken om gecontroleerd veeldeeltjes-

verstrengeling in vaste-stofsystemen te creëren en te detecteren. Het doel op de lange termijn 

is systemen te bouwen voor quantuminformatie en quantumrekenen. Het programma wordt 

uitgevoerd in de gelijknamige FOM-focusgroep.

De looptijd van het programma is 2004-2013 en het budget voor die periode is 9,7 miljoen 

euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven (TUD).

Figuur 1. AFM 

afbeelding van een 

dubbel fl ux qubit, 

gebruikt als quantum 

C-NOT gate.

Figuur 2. Het 

energiespectrum van 

een variabele-gap 

fl ux qubit. De minima 

zijn de gaps voor drie 

control-fl ux waarden 

in de twee parallelle 

juncties.
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Moleculaire elektronica is een veelbelo-

vend onderzoeksgebied, geboren uit de 

toenemende behoefte aan verregaande 

miniaturisatie in de micro-elektronica. De 

actieve componenten, een of enkele mole-

culen, zijn een orde van grootte kleiner dan 

wat er in de huidige halfgeleiderindustrie 

mogelijk is, en kunnen in grote hoeveelhe-

den geproduceerd worden met relatief 

goedkope chemische productietechnieken. 

Bovendien kunnen de moleculen ontwor-

pen en gesynthetiseerd worden met func-

tionaliteiten die de huidige technologie te 

boven gaan. Naast toepassingen als tran-

sistor en diode valt hierbij te denken aan 

sensoren die gevoelig zijn voor tempera-

tuur, licht, magneetvelden en andere mole-

culen, of zelfs aan nanomotoren bestaande 

uit een enkel molecuul.

Het is van belang de fysische processen 

binnen moleculaire componenten te be-

grijpen en te kunnen voorspellen, om zo 

gericht moleculen te kunnen ontwerpen 

die de gewenste eigenschappen bezitten. 

Enerzijds worden hier zogeheten ‘toy mo-

dels’ voor ontworpen, zo eenvoudig moge-

lijke modellen die trachten het experimen-

teel waargenomen gedrag te verklaren. 

Anderzijds worden ab-initio berekeningen 

gedaan waarbij wordt geprobeerd de 

Schrödingervergelijking op te lossen voor 

het hele systeem. Deze laatste methode 

heeft als grote voordeel dat er geen para-

meters zijn die gefi t hoeven te worden aan 

de metingen.

Vaak wordt een combinatie van beide me-

thodes gebruikt. Te denken valt aan bere-

keningen waarbij een eenvoudig toy-mo-

del gebruikt wordt om het elektrisch 

transport door een molecuul tussen twee 

goudcontacten door te rekenen, terwijl de 

trillingstoestanden van het molecuul en 

het spectrum dat zij veroorzaken met een 

ab-initio methode worden bepaald. Hier-

mee zijn met succes de geleiding en het 

elektroluminescentiespectrum van ver-

schillende moleculen uitgerekend.

Hoewel deze methode vaak goede resulta-

ten oplevert voor zwak gekoppelde mole-

culen, is voor sterk gekoppelde moleculen 

een uitgebreider model nodig. Hiervoor 

hebben we het Non-Equilibrium Green’s 

Function formalisme geïmplementeerd in 

de Amsterdam Density Functional code, in 

samenwerking met de ontwikkelaar Scien-

tifi c Computing and Modelling. Hiermee 

kan een realistisch beeld worden verkre-

gen van de quantummechanische struc-

tuur, die bepalend is voor het elektrisch 

transport, en kunnen stroom-spannings-

curves worden uitgerekend. Bovendien 

kunnen andere parameters, zoals de kop-

peling van het molecuul aan de contacten, 

nauwkeurig worden bepaald. De waarden 

kunnen dan vervolgens als startpunt ge-

bruikt worden in de eenvoudigere toy mo-

dels.

FOM-programma 86 Atomic and molecular nanophysics

 Het doel van het FOM-programma ‘Atomic and molecular nanophysics’ is het tegelijkertijd 

met diverse probes onderzoeken van de eigenschappen van systemen van een afzonderlijk 

molecuul in een sterke wisselwerking, bijvoorbeeld een elektromagnetisch veld. Dit moet meer 

fundamentele inzichten in de processen in kwestie opleveren, en op termijn mogelijk nieuwe 

moleculaire devices. De looptijd van het programma is 2007-2014, het budget voor die 

periode bedraagt 3,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. 

J.M. van Ruitenbeek (LEI).

Elektrisch transport door een enkel molecuul

1 2

Figuur 1. Artist’s impression van een molecuul op een goudoppervlak in een Scanning Tunneling Microscope. Met de 

wolfraamnaald kan een spanning over het molecuul worden aangelegd waardoor het licht uitzendt.

Figuur 2. De 

verandering van de 

elektrische potentiaal 

in het molecuul in 

fi guur 1 tengevolge 

van het uitzenden 

van een enkel foton. 

Deze potentiaalveran-

dering is de oorzaak 

van de trillingen in 

het molecuul die het 

spectrum van het 

uitgezonden licht 

bepalen.
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Pentaceen behoort, samen met rubreen, 

tot de veelbelovende materialen in mole-

culaire “plastic” elektronica. Beide mate-

rialen lossen blootgesteld aan de atmos-

feer gassen reversibel op, waarbij water en 

zuurstof de elektronische eigenschappen 

beïnvloeden. Water heeft een nadelige in-

vloed op die eigenschappen. Het meest op-

vallend is de rol van zuurstof in pentaceen: 

in het donker resulteren vier moleculen 

zuurstof netto in één gat in de valentie-

band van pentaceen, het effect verdubbelt 

in licht. Dit enigszins raadselachtige ge-

drag motiveerde een studie naar de vorm 

waarin zuurstof in pentaceen zich bevindt. 

Standaard Car-Parrinello berekeningen 

zijn hier echter niet zondermeer toepas-

baar vanwege het magnetisch moment 

van moleculair zuurstof. Berekeningen ge-

baseerd op de spindichtheidsfunctionaal-

theorie beschrijven de interactie tussen 

magnetisch zuurstof en niet-magnetisch 

pentaceen niet correct. Gevolg is dat in de 

berekeningen met korte afstand tussen 

pentaceen en zuurstof een irreversibele 

oxidatie optreedt omdat ten onrechte po-

tentiaaloppervlakken voor singlet en tri-

plet toestanden worden verbonden. Als 

deze confi guraties worden uitgesloten blij-

ken er maar weinig stabiele plaatsen voor 

zuurstof over te blijven. De twee meest sta-

biele plaatsen zijn van onverwachte aard: 

zuurstof dimeriseert tot een O4 molecuul 

met antiferromagnetische koppeling. Pen-

taceen vertoont een gelaagde structuur. 

Binnen de lagen pakken moleculen in een 

haringgraat structuur, tussen de lagen is 

slechts een zwakke (Van der Waals) bin-

ding. Welnu, één stabiele structuur voor O4 

bevindt zich in de lagen, een tweede tussen 

de lagen. Beide structuren hebben een ver-

gelijkbare energie. Wat hoger in energie 

vinden we een positie voor een enkel O2 

molecuul. We houden het O4 binnen de la-

gen verantwoordelijk voor het doneren van 

het gat in het donker en het O4 tussen de 

lagen voor de extra donatie onder invloed 

van licht. Berekeningen tonen aan dat 

elektrische dipoolovergangen in het laat-

ste geval toegestaan zijn. Overigens is de 

vondst van zuurstof in de vorm van tetra-

zuurstof niet geheel onverwacht: het is de 

grondtoestand voor moleculair zuurstof bij 

lage temperatuur en zijn antiferromagne-

tisme is de oorzaak van de afname van het 

magnetische moment van zuurstofgas bij 

afkoeling. 

 Materials-specifi c theory for interface physics and nanophysicsFOM-programma 88

Zuurstof in pentaceen

 Het doel van het FOM-programma ‘Materials-specifi c theory for interface physics and 

nanophysics’ is het begrijpen van de elektronische, optische, magnetische en structuureigen-

schappen van materialen en devices die zijn gestructureerd op een lengteschaal in de orde van 

nanometers. 

De looptijd van het programma is 2004-2014 en het budget voor die periode bedraagt 

3,6 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. R.A. de Groot (RU).

De twee meest stabiele posities voor zuurstof 

in pentaceen: links: in de lagen. Een O4 doneert 

een gat onafhankelijk van de aanwezigheid 

van licht.Rechts: tussen de lagen. Een O4 

doneert een gat onder invloed van licht. 
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ERA-NET NanoscienceFOM-programma 95

 Het FOM-programma ‘ERA-NET Nanoscience’ maakt deel uit van het gelijknamige 

ERA-NET Nanoscience. Doel daarvan is de samenwerking en integratie van de nationale 

onderzoeksgemeenschappen in het nano-onderzoek in Europa te vergroten door trans nationale 

onderzoeksprojecten. Een tweede doel is nationale systemen mogelijkheden te 

bieden gezamenlijk zaken aan te pakken die men afzonderlijk niet zou hebben kunnen doen.

De looptijd van het programma is 2006-2012 en het FOM-budget voor die periode bedraagt 

1,4 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van de Coordination Board 

ERA-NET Nanoscience.

De spin getemd

Nanowetenschap richt zich op het begrij-

pen en controleren van processen op de 

nanoschaal. Het is een enorm geschakeerd 

veld met een zeer sterke internationale 

concurrentie. Om aan het front te werken 

moet het beste uit verschillende landen in 

Europa gecombineerd worden om de cruci-

ale mix van geavanceerde expertise te be-

reiken. De ketting in de nanowetenschap is 

het sterkst als deze bestaat uit verbonden 

sterke schakels. Dit is de doelstelling van 

Nanoscience-ERA, een consortium van 

achttien nationale onderzoeksfi nancie-

ringsorganisaties uit twaalf landen. De 

aanpak is begonnen in 2005, waarbij fun-

damentele wetenschap wordt gesteund, 

gericht op voorstellen met gebundelde ex-

pertise uit meerdere landen. De eerste 

tranche aan gemeenschappelijke projec-

ten leidde tot een aantal van twaalf voor 

een totaal budget van 8,7 miljoen euro. In 

2008 resulteerde een tweede ronde in 24 

projecten voor een totaal van 19 miljoen 

euro. In een van deze projecten werd een 

doorbraak gerealiseerd in de vervaardiging 

en besturing van een enkelvoudig nano-

object.    

In het project SMMTRANS wordt gewerkt 

aan een magnetische schakelaar bestaan-

de uit één molecuul (Single-Molecule Mag-

nets (SMMs)). SMMs zijn moleculaire clus-

ters die bestaan uit een magnetische kern 

omringd met een organisch netwerk, alels 

gemaakt met supra-moleculaire chemie. 

Zo’n geïsoleerde magneet is zeer geschikt 

voor gebruik in spin-elektronica. Tot nu toe 

is er vooral gekeken naar kleine brokjes 

magnetisch materiaal, maar het gebruiken 

van de kleinste magnetische bouwsteen, 

de quantummechanische spin, is het tar-

ten van de uiterste mogelijkheden. 

Dankzij de complementaire expertise van 

drie Europese groepen is het project zeer 

snel gevorderd. Het startpunt wordt gele-

verd door Andrea Cornia uit Modena, Italië. 

Hij ontwikkelde en leverde aan de groep 

van Herre van der Zant van het Kavli Insti-

tute of Nanoscience in Delft de magneti-

sche clusters, waarvan de eigenschappen 

behouden blijven ook als ze in een dunne 

laag worden aangebracht. Om ze robuust 

te verankeren aan meet-elektrodes werden 

er op een chemische manier ‘krokodillen-

klemmen’ aan verbonden. Intussen had de 

groep van Van der Zant een nieuw device 

met drie elektrodes gemaakt via een elek-

tromigratietechniek en nanolithografi e, 

om een nanospleet te maken waarin het 

moleculaire cluster past. De groep voerde 

er elektrische-transportexperimenten op 

uit, waarbij duidelijk het magnetische ka-

rakter zichtbaar werd. Ten slotte, was de 

discussie en analyse van de theoriegroep 

van Maarten Wegewijs uit Aachen essenti-

eel om zeker te weten dat de verschijnse-

len met een goed theoretisch kader kon-

den worden begrepen. 

Figuur 1. Zijaanzicht van een Fe-4 moleculaire 

magneet. Vier ijzer (III) ionen zijn anti-ferro-

magnetisch gekoppeld leidend tot een totale 

spin S = 5. Kleurcodering: paars = ijzer, rood = 

zuurstof, en grijs = koolstof.

 

Figuur 2. Bovenaanzicht van een 3-terminal 

device. De SMM bevindt zich binnen de twee 

goud elektrodes in de ellips.
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 Graphene based electronicsFOM-programma 101

Spintronica in grafeen 

De ontdekking van een paar jaar geleden 

dat het mogelijk is om grafeen, een enkele 

atoomlaag van grafi et, op een substraat 

aan te brengen en er vervolgens een tran-

sistor van te maken, heeft geleid tot een 

groot scala van activiteiten rondom dit 

nieuwe materiaal. Het belangrijkste ge-

reedschap van de grafeenonderzoekers is 

de zogenaamde ‘Scotch tape’ techniek. 

Hierbij worden met behulp van plakband 

laagjes van een grafi et substraat afgepeld, 

en op een silicium substraat gedrukt. Won-

derbaarlijk genoeg blijft er na deze ruwe 

behandeling een aantal ‘velletjes’ achter, 

waarvan een gedeelte een enkele grafeen-

laag is. Ondanks de eenvoud is deze tech-

niek echter niet geschikt voor massapro-

ductie en alternatieve technieken voor 

grootschalige grafeenproductie zijn dan 

ook in opkomst. 

De ontdekking van grafeen is niet alleen 

van belang voor conventionele elektronica, 

gebaseerd op transport van elektrische la-

ding, maar ook voor spintronica, gebaseerd 

Elektronenmicroscoop- 

opname van een 

grafeen device voor 

het bestuderen van 

spin transport. Het 

grafeen is geëtst in 

een kruisstructuur. 

Een groot aantal 

ferromagnetische 

contacten maakt het 

mogelijk om spins te 

injecteren en te 

detecteren. Met 

behulp van een 

gate-elektrode onder 

het grafeen (niet 

zichtbaar) kan de 

elektronenconcentra-

tie (en de mobiliteit) 

in het grafeen 

veranderd worden.

 Het doel van het FOM-programma ‘Graphene-based electronics’ is het doorgronden 

van de fundamentele elektronische eigenschappen van grafeen, met het oog op 

toepassingen in de elektronica. De looptijd van het programma is 2008-2012 en het budget 

voor die periode is 3,5 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van 

Prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen (TUD).

op het transport van elektronenspins. In 

typische spintronica devices verzorgen fer-

romagnetische contacten de injectie van 

elektronenspins in een niet-magnetisch 

materiaal, en worden ook gebruikt om 

deze spins even verderop weer te detecte-

ren. Dit is het principe van een ‘spin valve’. 

Hierbij is het van belang dat de richting 

van de elektronenspin zo lang mogelijk be-

houden blijft, als deze door het niet-mag-

netische materiaal gaat. Bij de huidige 

(Scotch tape) devices (waarvan de elektro-

nenmobiliteit laag is) is de zogenaamde 

spinrelaxatielengte een paar micrometer. 

Dat is al goed, maar nog niet goed genoeg.

In het afgelopen jaar hebben onderzoekers 

van de groep Physics of Nanodevices van 

het Zernike Institute for Advanced Mate-

rials in Groningen met behulp van gespeci-

aliseerde grafeen devices (zie fi guur 1) een 

schaling vastgesteld, waarbij een verho-

ging van de mobiliteit gepaard gaat met 

een toename van de spinrelaxatielengte. 

Dit is van belang omdat al gemeten is dat 

de mobiliteit in ‘schoon’ grafeen honderd 

keer beter is dan in puur silicium bij ka-

mertemperatuur. Indien deze schaling ge-

extrapoleerd mag worden dan zou het be-

tekenen dat grafeen het materiaal is 

waarin de elektronenspin het langst be-

houden blijft bij kamertemperatuur, ty-

pisch 100 micrometer. De uitdaging is op 

dit moment om het proces voor hoge mo-

biliteit grafeen compatibel te krijgen met 

de typische spintronica devices. Hieraan 

wordt op dit moment hard gewerkt. 
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Onderzoekers van het FOM-instituut 

AMOLF en de Universiteit Twente hebben 

een nieuw soort lichtbron ontwikkeld. 

Deze elektrische ‘plasmonbron’ zendt 

plasmongolven uit; lichtgolven die zo klein 

zijn dat ze in een computerchip passen. De 

lichtbron brengt voor het eerst glasvezel-

communicatietechnologie en computer-

technologie bij elkaar. De onderzoekers 

publiceerden hun werk op 6 december in 

het toonaangevende tijdschrift Nature Ma-

terials. 

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan 

naar plasmonen: ultrakleine elektromag-

 PlasmonicsFOM-programma 105

 Het doel van het FOM-programma ‘Plasmonics’ is het manipuleren van licht op de kleinst 

mogelijke lengte- en tijdsschalen door het benutten van metalen nanostructuren. De looptijd 

van het programma is 2008-2012 en het budget is 3,3 miljoen euro. De leiding van het 

programma is in handen van prof.dr. L. Kuipers (AMOLF).

Elektrische bron van oppervlakteplasmonen

Plasmongolven 

planten zicht voort 

tussen twee gouden 

metaalfi lms. Zij 

worden opgewekt 

door silicium 

nanodeeltjes die door 

de kleine bolletjes 

rechtsonder worden 

weergegeven. Via 

kleine gaatjes aan de 

bovenkant ontsnap-

pen de plasmonen 

naar buiten, waar ze 

in een microscoop 

kunnen worden 

opgevangen.

netische golven die zich voortplanten aan 

het oppervlak van een metaal. Plasmonen 

hebben een sterke interactie met de elek-

tronen in het metaal, waardoor de golf-

lengte sterk wordt verkleind. Daarom kun-

nen plasmongolven zich bijvoorbeeld door 

extreem kleine gaatjes persen, zoals in 

1998 werd ontdekt door de Franse onder-

zoeker Thomas Ebbesen.

In laboratoriumexperimenten werden 

plasmonen tot nu toe opgewekt met com-

plexe laseropstellingen. In het ontwerp 

van het Amsterdams-Twentse team zijn de 

plasmonen voor het eerst elektrisch opge-

wekt. De onderzoekers bouwden daarvoor 

met nanotechnologie een schakeling die 

bestaat uit twee dunne metaalfi lms, met 

daartussen siliciumdeeltjes ter grootte van 

slechts enkele nanometers. Door een elek-

trische spanning tussen de metaalfi lms 

aan te leggen raken de siliciumdeeltjes 

aangeslagen, waarna ze hun energie uit-

zenden in de vorm van plasmongolven. De 

frequentie van de plasmonen wordt be-

paald door de diameter van de nanodeel-

tjes. 

Doordat plasmonen zo’n korte golfl engte 

hebben en als het ware heel dicht tegen 

het metaaloppervlak zijn aangeplakt, kun-

nen er extreem kleine optische schakelin-

gen, met afmetingen van slechts tientallen 

nanometers, mee worden gebouwd. Daar-

mee wordt het mogelijk optische commu-

nicatietechnologie, die normaal gebruik 

maakt van relatief dikke glasvezels, te in-

tegreren met de elektrische chip industrie, 

waar dimensies van slechts tientallen na-

nometers een rol spelen. Het licht wordt 

dan in de vorm van plasmonen over de 

computerchip geleid.

Daarnaast zien de onderzoekers een bij-

zondere toepassing voor de plasmonbron 

in lab-on-a-chip producten, waarmee ziek-

tes kunnen worden gediagnosticeerd of 

chemicaliën gedetecteerd. De plasmon-

bron wordt dan gebruikt als sensor waar-

mee kleine hoeveelheden moleculen met 

plasmonen worden gedetecteerd.
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Ferromagnetische en ferro-elektrische 

materialen vormen de basis voor veel tech-

nologische toepassingen waaronder data-

transmissie, dataopslag en elektro mecha-

nische transducers. Deze materialen 

vormden tot voor kort gescheiden klasses: 

ferro-elektrica hebben ongevulde d-elek-

tronschillen en ferromagneten hebben 

deze schillen gedeeltelijk gevuld. Hierdoor 

sluiten deze eigenschappen elkaar uit. 

Deze situatie is drastisch veranderd door 

de ontdekking van diverse nieuwe klasses 

van multiferroïsche materialen. Deze ma-

terialen ordenen zowel magnetisch als 

ferro-elektrisch. De fenomenen zijn voor 

deze nieuwe materialen zelfs vaak een ge-

volg van elkaar. Zo kan een spinordening 

in de vorm van een magnetische spiraal, 

direct een ferro-elektrische toestand op-

wekken. Ook zijn diverse andere mecha-

nismen voorspeld en waargenomen voor-

namelijk in overgangsmetaal-oxidische 

materialen. Desalniettemin is de koppe-

ling tussen de elektrische en magnetische 

orde, belangrijk voor eventuele toepassin-

gen, zeer klein. De reden is dat in de mees-

te gevallen deze koppeling tot stand komt 

door spin-baan koppeling die voor over-

gangsmetalen zeer zwak is. 

FOM werkgroep G-13 heeft in samenwer-

king met onderzoekers van UC Santa Bar-

bara een koppelingsmechanisme onder-

zocht dat veel sterker is, omdat het 

gebaseerd is op exchange interacties. Dit 

mechanisme maakt gebruik van de veel 

sterkere exchange interactie: de metaal-

zuurstof-metaal superexchange. Voor een 

bindingshoek van deze atomen van 180o is 

de interactie antiferromagnetisch en voor 

90o is hij ferromagnetisch. Andersom kan 

op deze manier de bindingshoek veran-

derd worden door een aangelegd magne-

tisch veld dat spins uitricht. Theoretisch 

zijn sterke koppelingen voorspeld voor 

spins geordend volgens een Kagome drie-

hoeksrooster.[1]

Dit mechanisme is experimenteel onder-

zocht door FOM werkgroep G-14 voor ijzer-

jarosiet.[2] Dit mineraal heeft voor de Fe3+ 

spins een Kagome-structuur met Fe-O-Fe 

bindingshoeken van ongeveer 135o. Metin-

gen beneden de magnetische ordenings-

temperatuur laten inderdaad een koppe-

ling tussen magnetische spins en 

elektrische dipolen zien. De lineaire kop-

peling tussen magnetisch en elektrisch 

momenten is echter nog steeds klein. Dit is 

een gevolg van de kristalstructuur van de 

jarosieten: de geïnduceerde dipolen in een 

aangelegd magnetisch veld compenseren 

elkaar. Een coherente koppeling vereist 

naast de Kagome structuur ook specifi eke 

zuurstofposities tussen de metaalatomen 

voor de superexchange interactie. Deze 

komt in de natuur niet voor. Nieuwe syn-

thesetechnieken, zoals Pulsed-Laser Depo-

sitie, maken het tegenwoordig mogelijk 

om kunstmatige materialen te maken die 

atoomlaag per atoomlaag kunnen worden 

opgebouwd met gekozen niet-evenwicht 

posities.

 Strongly interacting condensed matterFOM-programma 34

Sterk koppelingsmechanisme in nieuwe 
klassen multiferroïsche materialen

 Het doel van het FOM-programma ‘Strongly interacting condensed matter’ was 

gezamenlijk onderzoek van theoretici en experimenta toren te verrichten aan de fysica 

van sterk wissel werkende gecondenseerde materie.

De looptijd was 1999-2008, het budget over die periode bedroeg 7,3 miljoen euro. 

De leiding van het programma was in handen van prof.dr. T.T.M. Palstra (RuG).

Kristalstructuur van ijzer-jarosiet (links) met een ijzer-subrooster volgens een Kagome rooster 

(rechtsboven). De kristallen zijn gegroeid met een hydrothermale hoge-druk synthese (rechtson-

der).
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De snelheid van het licht wordt vertraagd 

in multiplex, wolken, botten en andere sa-

mengestelde materialen, maar het meten 

van de vertraging is vrij lastig. In samenge-

stelde materialen plant het licht zich niet 

erg ver voort in één richting voordat het 

wordt verstrooid. Er is geen manier om on-

derscheid te maken tussen licht dat een 

rechte weg doorloopt en het licht dat wordt 

verspreid. Daarom is het zeer moeilijk om 

de effectieve brekingsindex van het gehele 

materiaal te meten, en daarmee te bepalen 

hoe snel het licht beweegt. 

In dit FOM-programma hebben Sanli Faez, 

Patrick Johnson en Ad Lagendijk deze snel-

heid bepaald door het gebruiken van een 

eenvoudige, maar nieuwe truc: het veran-

deren van de omgevingsdruk. De onder-

zoekers schijnen laserlicht door een po-

reus monster in een drukkamer. Het 

laserlicht plant zich voort door het ver-

strooiende materiaal en vormt zo een 

‘speckle’ interferentiepatroon aan de ach-

terkant. De wetenschappers kunnen dit 

patroon, ruimtelijk en spectraal, oplossen 

en meten. Als de druk langzaam wordt ver-

anderd, verandert ook de effectieve bre-

kingsindex, die de snelheid van het licht 

bepaalt. Door het volgen van de speckle 

veranderingen in relatie tot de druk kon de 

groep de verandering in de brekingsindex 

met een zeer hoge nauwkeurigheid meten. 

De experimentele resultaten zijn in over-

eenstemming met de theoretische bereke-

ningen van de groep. Hun nieuwe theorie 

kan ook worden gebruikt voor het meten 

van een veelvoud van voortplantings-

eigenschappen in verstrooiende materia-

len met veel eenvoudiger apparatuur dan 

in eerdere metingen. 

De opstelling van de onderzoekers heeft 

ook praktische applicaties. Met deze me-

thode zou de chemische samenstelling van 

farmaceutische pillen kunnen worden ge-

karakteriseerd, door de veranderingen in 

speckle patronen te bekijken. De techniek 

is zo eenvoudig dat zij een geheel nieuwe 

manier biedt voor het meten in biologische 

toepassingen zoals van bot of hout, maar 

ook voor complexe fotonische materialen 

zoals fotonische kristallen en metamateri-

alen. De techniek kan wetenschappers hel-

pen begrijpen hoe licht interactie heeft 

met materialen zoals verf, schuim, fi lters 

en menselijk weefsel.

 Photons in complex mediaFOM-programma 45

Detuning van speckle patronen biedt inzicht 
in samenstelling van materialen

 Het doel van het FOM-programma ‘Photons in complex media’ is een grondig begrip te 

krijgen van de voortplanting, verstrooiing en diffractie van golven in media die in hoge mate 

complex zijn. Bovendien beoogt het programma een multidisciplinair platform te zijn 

dat nieuw onderzoek stimuleert en synergie creëert tussen al bestaande activiteiten in 

verschillende gebieden. 

De looptijd van het programma is 2002-2012 en het budget voor die periode bedraagt 

4,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. A. Lagendijk 

(AMOLF/UT).

Figuur 1. Voortplanting van laser door een 

samengesteld materiaal, in dit geval een 

plastic luchtfi lter, geeft een complex patroon 

met gebieden met een hoge (rood) en lage 

(blauw) intensiteit. Dit patroon heet ‘speckle’. 

Op deze foto, is de speckle spectraal en 

ruimtelijk opgelost in de horizontale en 

verticale richtingen. 

Figuur 2. Schema van de opstelling 

1 2
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Wanneer elektronen onder specifi eke om-

standigheden worden afgekoeld tot ex-

treem lage temperaturen kunnen ze een 

toestand vormen die zich het best laat be-

schrijven als een quantumvloeistof: een 

toestand waarin de elektronen geen vaste 

plek hebben maar een niet-samendruk-

bare vloeistof vormen, een beetje zoals de 

moleculen in water. Voorbeelden zijn de 

zogenaamde fractionele quantum Hall-

vloeistoffen, gevormd door elektronen die 

zijn ingevangen in een grenslaag tussen 

twee halfgeleiders. Kleine trillingen van de 

elektronen in een dergelijke quantum-

vloeistof gedragen zich als deeltjes met 

een welbepaalde energie. De studie van 

deze ‘collectieve’ deeltjes is deels vergelijk-

baar met die van ‘elementaire’ deeltjes in 

de hoge-energiefysica. Tegelijkertijd zijn er 

grote verschillen: de energieschaal van col-

lectieve deeltjes (ongeveer 10-6 elektron-

volt) is extreem veel lager dan die voor ele-

mentaire deeltjes, waarvoor de 

experimentele frontier bij 1 TeV = 1012 elek-

tronvolt ligt. Bovendien kunnen collectieve 

deeltjes eigenschappen vertonen die voor 

elementaire deeltjes ondenkbaar zijn.

De voorspelling dat collectieve deeltjes in 

een fractionele quantum Hallvloeistof een 

lading kunnen dragen die een fractie (bv. 

1/3, 2/5, ..) is van de lading van het elek-

tron, is in de jaren ‘90 experimenteel be-

vestigd. Een andere voorspelling betreft de 

zogenaamde quantumstatistiek van de 

collectieve deeltjes. Hierbij gaat het om het 

effect op een quantumtoestand als twee 

deeltjes van plaats verwisselen. In het ge-

val van bosonen is er geen effect; hebben 

we te maken met fermionen dan krijgt de 

golffunctie een extra minteken. De theorie 

voorspelt dat het verwisselen van twee 

collectieve deeltjes in de quantum Hall-

vloeistof met Hallweerstand 5/2 e^2/h leidt 

tot een wezenlijke verandering van de 

quantumtoestand. Omdat de volgorde 

waarin deeltjes worden verwisseld van be-

lang is, wordt gesproken over niet-commu-

tatieve ofwel niet-Abelse statistiek; de 

deeltjes heten ‘niet-Abelse anyonen’.

In de groep FOM-A-25 is onderzocht welke 

soorten niet-Abelse anyonen kunnen voor-

komen in quantum Hallsystemen. Boven-

dien zijn de eigenschappen bestudeerd 

van een grenslijn tussen quantum Hall-

vloeistoffen met niet-Abelse anyonen van 

verschillend type.

Niet-Abelse anyonen bieden unieke moge-

lijkheden voor het ontwerp van een zoge-

naamde topologische quantumcomputer, 

die intrinsiek beschermd is tegen storende 

invloeden vanuit de omgeving. In actueel 

onderzoek binnen FOM-A-25 worden idee-

en in deze richting verder uitgewerkt.

 Collective and cooperative statistical physical phenomenaFOM-programma 46

Vreemde deeltjes in gecondenseerde materie

 Het doel van het FOM-programma ‘Collective and cooperative statistical physical 

phenomena’ is het coördineren en versterken van het fundamenteel experimenteel en 

theoretisch onderzoek naar de genoemde verschijnselen, door onderzoekers uit uiteenlopende 

disciplines bijeen te brengen aan het front van dat onderzoek waar coöperatieve effecten 

voor nieuwe verschijnselen zorgen. 

De looptijd van het programma is 2001-2010 en het budget voor die periode bedraagt 

5,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. M. van Hecke (LEI).

Het verwisselen van twee ‘niet-Abelse anyonen’ leidt tot een wezenlijke 

verandering van de quantumtoestand. De eindtoestand hangt af van de 

volgorde waarin deeltjes worden verwisseld.
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De zogenaamde ‘ongeïdentifi ceerde infra-

rood emissiebanden’ (UIR) bestaan uit een 

set pieken met variabele intensiteit in de 

infrarood spectra van een groot aantal he-

mellichamen binnen ons melkwegstelsel 

en zelfs daarbuiten. Hoewel intussen alge-

meen geaccepteerd wordt dat deze banden 

veroorzaakt worden door infrarood fl uo-

rescentie van door ultraviolet licht geëxci-

teerde polycyclische aromatische koolwa-

terstoffen (PAH), zijn de details van de 

spectra nog niet verklaard. Gesuggereerd 

wordt dat ook varianten van de gebruike-

lijke PAH-moleculen een rol spelen: clus-

ters van PAH-moleculen, PAH-moleculen 

met methylgroepen, een metaalion of een 

stikstofatoom etc. Daarnaast wordt ve-

rondersteld dat een belangrijk deel van de 

koolwaterstoffen geïoniseerd is als gevolg 

van de aanwezige ultraviolette straling. 

Deze PAH-ionen geven ook een bijdrage 

aan de infraroodemissie. Meer recentelijk 

is ook gesuggereerd dat sommige spectrale 

details het gevolg kunnen zijn van PAH-

moleculen met een extra proton (H+PAH).

Hoewel de spectra van diverse neutrale en 

positief geladen PAH-moleculen in labora-

toria zijn gemeten, is er vooralsnog weinig 

bekend over de IR spectra van H+PAH-mo-

leculen. Een belangrijke reden hiervoor is 

dat ze tamelijk moeilijk te produceren zijn. 

Samen met een team van de Technische 

Universiteit Berlijn, is de Rijnhuizen ge-

bruikersgroep er onlangs in geslaagd spec-

tra te meten van enkele gasvormige 

grotere, voor de interstellaire ruimte meer 

relevante H+PAH moleculen. De ionen wor-

den geproduceerd door middel van elek-

trospray ionisatie en de spectra worden 

gemeten via infrarood fotodissociatie, een 

methode waarbij het molecuul bloot-

gesteld wordt aan intens infrarood licht 

zodat het uiteenvalt als de golfl engte van 

het licht overeenkomt met één van de voor 

het molecuul karakteristieke absorptie-

lijnen. Hierbij fungeert de vrije elektronen 

laser ‘FELIX’ als intense, afstembare licht-

bron. De verkregen spectra worden 

vergeleken met astronomische spectra van 

de UIR-banden in relatief sterk geïoni-

seerde interstellaire nevels. De fi guur toont 

het gemeten spectrum van geprotoneerd 

coroneen, een zeer stabiel en astrofysisch 

relevant PAH-molecuul met een zesvoudige 

symmetrie, en het UIR spectrum van een 

sterk geïoniseerd deel van de Orionnevel. 

De vergelijking suggereert duidelijk dat 

H+PAH-moleculen mogelijk bijdragen aan 

de UIR-banden.

 The IR user facility FELIX, expanded with FELICEFOM-programma 58

Infrarood spectra uit de interstellaire ruimte: de rol van 
geprotoneerde aromatische koolwaterstoffen

 Het doel van het FOM-programma ‘The IR user facility FELIX, expanded with FELICE’ is de 

internationale onderzoeksgemeenschap met FELIX een zeer heldere afstembare bron in het 

midden- en ver-IR ter beschikking te stellen en FELIX uit te breiden met FELICE, die experi-

menten met een 7 T FTICR en/of een moleculaire bundel ín de trilholte mogelijk maakt.

De looptijd van het programma is 2003-2012 en het budget voor die periode bedraagt 

12,6 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van dr. A.F.G. van der Meer 

(Rijnhuizen) en prof.dr. G.J.M. Meijer (Rijnhuizen/Fritz-Haber-Institut, Berlijn).

De vergelijking tussen het met FELIX gemeten 

infrarood fotodissociatie spectrum van het 

geprotoneerde PAH-molecuul coroneen (zie 

afbeelding voor de structuur) en het UIR 

spectrum van een sterk geïoniseerd deel van de 

Orionnevel laat zien dat bijdragen van 

H+PAH-moleculen aan de UIR-banden zeker 

niet uitgesloten kunnen worden. Op de 

achtergrond is de Orionnevel gezien door het 

Hubble Space Telescope afgebeeld (Credit: 

NASA, ESA, M. Robberto (STScI/ESA) et al.; 

http://apod.nasa.gov/apod/ap090222.html).
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De defi nitie van 

wanneer een deel-

tje colloïdaal ge-

noemd kan worden 

hangt nauw samen 

met het vermogen 

van dergelijke deel-

tjes zichzelf te kun-

nen ordenen in fa-

sen die we ook 

kennen van veel 

kleinere moleculen. 

Bij voldoende hoge 

concentraties ne-

men bijvoorbeeld 

colloïdale deeltjes 

vanzelf plaats op 

regelmatige driedi-

mensionale roos-

ters die volkomen analoog zijn aan mole-

culaire kristallen. Het enige verschil is dat 

de afstanden in het rooster zo’n duizend 

keer groter kunnen zijn. Het veel grotere 

volume van de deeltjes maakt ook dat ze 

zich veel gemakkelijker laten uitrichten 

door een extern elektrisch of magnetisch 

veld. 

Onderzoekers uit de groep FOM-U-9 heb-

ben onlangs laten zien dat door twee lood-

recht op elkaar geplaatste elektrische vel-

den heel snel te laten ronddraaien speciale 

interacties tussen bolvormige colloïdale 

deeltjes kunnen worden opgewekt. Deze 

interacties worden invers (of omgekeerd) 

dipolair genoemd. Iedereen die wel eens 

met twee magneetjes heeft gespeeld weet 

dat deze het liefst ketens vormen met de 

noordpool van de magneet het dichtst te-

gen de zuidpool van het andere magneetje. 

De krachten die magneetjes op elkaar uit-

oefenen zijn dipolair van aard en leiden tot 

ketenvorming. Deeltjes die via inverse di-

polaire wisselwerkingen krachten op el-

kaar uitoefenen willen juist niet in ketens 

gaan liggen maar in tweedimensionale 

membranen. Het is de onderzoekers niet 

alleen gelukt de deeltjes in 2D membranen 

te laten organiseren, maar deze ook per-

manent te maken (zie fi guur 1). 

De groep FOM-U-6 heeft magnetische vel-

den gebruikt om zogenaamde vloeibare 

kristalfasen van colloïdale plankvormige 

deeltjes uit te richten. Vloeibare kristalfa-

sen van staafjesvormige deeltjes hebben 

eigenschappen die liggen tussen die van 

een vloeistof en een kristallijne vaste stof. 

De oriëntatie van de staafjes is goed gede-

fi nieerd over grote afstanden zoals in een 

kristal, terwijl de fase nog wel stroomt. 

Daarom worden vloeibare kristallen bij-

voorbeeld in LCD-schermen gebruikt om 

licht te schakelen. De vloeibare fase die 

met röntgenstralenverstrooiing van DUB-

BLE is gekarakteriseerd is heel bijzonder 

omdat er ordening van de staafjes in twee 

voorkeursrichtingen tegelijk voorkomt. 

Dergelijke fasen worden biaxiale vloeibare 

kristallen genoemd (zie fi guur 2) en zijn 

niet alleen fundamenteel van belang, maar 

dragen wellicht ook bij aan verbeterde 

LCD-schermen.

 Physics of colloidal dispersions in external fi eldsFOM-programma 61

Succesvolle manipulatie van colloïden met 
elektrische en magnetische velden 

 Het doel van het DFG/FOM-programma ‘Physics of colloidal dispersions in external fi elds’ 

is op microscopische schaal te begrijpen hoe colloïdalen zich gedragen onder externe invloed. 

Daarvoor zijn een systematische ontwikkeling van theoretische benaderingen, nieuwe 

simulatietechnieken en experimenten buiten-evenwicht noodzakelijk. De looptijd van het 

programma is 2002-2013 en het FOM-aandeel in het budget is 2 miljoen euro. 

De leiding van het programma is in handen van prof.dr. A. van Blaaderen (UU).

Figuur 1. Invers dipolaire wisselwerkingen 

tussen micrometer grote bolletjes die zijn 

opgewekt door externe elektrische velden leiden 

tot 2D membranen van deeltjes te zien na het 

vinden van de coördinaten van de deeltjes met 

confocale microscopie (inzet boven) en als 

rasterelektronenmicroscopie-opname (inzet 

onder). 

Figuur 2. Het karakteristieke röntgenverstrooi-

ingspatroon van een biaxiale vloeibaar 

kristallijne fase (schematisch weergegeven in 

de inzet) gemeten bij DUBBLE, de faciliteit die 

voor Nederlandse en Vlaamse onderzoekers 

experimenten met röntgenstraling bij de ESRF 

te Grenoble mogelijk maakt. Deze afbeelding 

haalde het als cover van het blad Physical 

Review Letters.

1 2
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Protontransport door water ligt ten grond-

slag aan belangrijke processen zoals de 

energiehuishouding van levende organis-

men en het werkingsmechanisme van 

brandstofcellen. Het proton in water is al-

tijd gebonden aan meerdere watermolecu-

len: het is bijvoorbeeld aanwezig als H3O+, 

H5O2
+ of H7O3

+. Het transport van protonen 

door water vindt echter niet plaats door 

diffusie van deze proton-waterstructuren. 

In plaats daarvan wordt het proton – als in 

een estafette – doorgegeven van watermo-

lecuul aan watermolecuul. Bij deze esta-

fette spelen de omringende watermolecu-

len een zeer belangrijke rol. Deze 

watermoleculen zorgen er namelijk voor 

dat de protonlading op een een nieuwe po-

sitie in de vloeistof wordt gestabiliseerd en 

op de oude positie wordt gedestabiliseerd. 

De snelheid en het mechanisme van pro-

tontransport door water worden dus in 

hoge mate bepaald door de structuur en 

dynamica van de omringende watermole-

culen. Recente NMR en femtoseconde mid-

infrarood experimenten hebben laten zien 

dat de dynamica van water heel anders 

wordt wanneer het water in de buurt is van 

een hydrofobe, waterafstotende groep zo-

als een methyl (CH3-) groep, in plaats van 

dat het geheel omringd is door water. Met 

name de reörientatie van water vertraagt 

met een factor ~4 als het naast een methyl-

groep zit.

De vraag was nu of, en zoja in hoeverre, 

protontransport vertraagd wordt in de na-

bijheid van hydrofobe groepen. De onder-

zoekers hebben, met behulp van fl uores-

centiemicroscopie en metingen van de 

geleidbaarheid, gekwantifi ceerd hoe pro-

tonoverdracht vertraagd wordt als hydro-

fobe groepen aan water wordt toegevoegd. 

Als hydrofoob molecuul is tetramethylure-

um (TMU) gebruikt, dat 4 methylgroepen 

bezit, maar ondanks dat goed oplosbaar is 

in water. De mobiliteit van het proton kon 

gevisualiseerd worden met een pH-afhan-

kelijk fl uorescent molecuul, fl uoresceine. 

Zonder toevoeging van TMU gaf het proton 

blijk van zijn bekende hoge mobiliteit, 

maar die mobiliteit werd tot een factor ~10 

verlaagd in de aanwezigheid van TMU (zie 

fi guur). De resultaten laten eenduidig zien 

dat hydrofobe hydratatie leidt tot een dra-

matische vertraging van protonoverdracht.

De resultaten zijn niet alleen van belang 

vanuit fundamenteel perspectief, maar 

ook buitengewoon relevant voor toepas-

singen, aangezien de werking van brand-

stofcellen en de energiehuishouding van 

biologische systemen gebaseerd zijn op 

het transport van protonen door water dat 

is omringd door hydrofobe groepen. 

 Ultrafast molecular dynamicsFOM-programma 66

Wordt protontransport vertraagd in de 
nabijheid van hydrofobe groepen? 

 Het doel van het FOM-programma ‘Ultrafast molecular dynamics’ is de dynamica van 

moleculen op ultrakorte tijdschalen te bepalen en te beïnvloeden. Het programma kijkt 

naar laag frequente vrijheidsgraden zoals waterstofbindingen, conformatiebewegingen en 

moleculaire rotaties. Daarvoor zullen geavanceerde technieken om femtosecondepulsen te 

vormen en afbeeldingen te maken worden ontwikkeld en toegepast.

De looptijd van het programma is 2003-2009 en het budget voor die periode bedraagt 7,0 

miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. H.J. Bakker (AMOLF).

In een microfl uïdisch systeem (links) worden twee waterstromen van verschillende pH bijeengebracht in laminaire fl ow. 

In de bovenste stroom fl uoresceert de fl uorofoor, terwijl in de onderste de fl uorescentie onderdrukt is als gevolg van de lage 

pH. Het middelste fi guur toont hoe de diffusie van het proton de fl uorescentie in de bovenste helft uitschakelt. In de 

aanwezigheid van TMU, een hydrofoob molecuul, is de protondiffusie sterk onderdrukt (rechterplaatje).
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De quantummechanica leert, dat veel na-

tuurkundige grootheden altijd discreet op-

treden. Dit quantumkarakter komt bijzon-

der duidelijk naar voren wanneer het effect 

op de materie in hoge magneetvelden 

wordt bestudeerd. Een prominent voor-

beeld hiervoor is de quantisatie van de 

Hall-weerstand die waargenomen wordt in 

tweedimensionale elektronensystemen en 

waarvoor in de afgelopen decennia twee 

Nobelprijzen werden verleend. Minstens 

even bekend is het Aharanov Bohm-effect 

dat zich manifesteert als magneetveld-pe-

riodieke oscillaties in experimentele groot-

heden (weerstand of magnetisatie) en dat 

zowel in ringvormige supergeleiders als in 

mesocopische metalen en halfgeleiders 

optreedt. Dit effect wordt verklaard als in-

terferentie van elektronengolven rond de 

ring, waarvan de fase verandert door het 

magneetveld dat er in doordringt. 

Recente experimenten aan het HFML Nij-

megen hebben nu een verrassend nieuw 

effect naar voren gebracht. Dit effect treedt 

net als het Aharanov Bohm-effect perio-

diek op in het magneetveld maar heeft een 

volledig andere oorzaak. In elke mesosco-

pische halfgeleiderstructuur quantiseert 

een magneetveld niet alleen de energie 

van elektronen maar discretiseert ook hun 

mogelijke ruimtelijke posities. De beschik-

bare ruimte voor elk elektron wordt precies 

bepaald door de waarde van het magneet-

veld gedeeld door het magnetische fl ux-

quantum h/e (h is de constante van Planck 

en e de elementaire lading). De in de ring 

aanwezige elektronen moeten zich nu ver-

delen over de beschikbare plekken, en wel 

zodanig dat ze gemiddeld zo ver mogelijk 

van elkaar zitten omdat de elektronen el-

kaar nu eenmaal afstoten. Zodra het mag-

neetveld verhoogd wordt krimpt de be-

schikbare ruimte, en de elektronen komen 

dichter op elkaar te zitten. Dit duurt totdat 

er plaats voor een extra fl ux-quantum is en 

de elektronen zich opnieuw kunnen her-

verdelen. In transportexperimenten aan 

mesoscopische quantumringen treden 

dan oscillaties in de magneetweerstand 

op, telkens wanneer een extra fl ux-quan-

tum de structuur binnendringt. 

Dat hoge magneetvelden niet alleen de 

energie maar ook de grootte en de plaats 

van beschikbare elektronentoestanden 

quantiseert (iets wat op zich al sinds de ja-

ren 30 bekend is) wordt hiermee voor het 

eerst zo duidelijk waargenomen. Hiermee 

is een nieuwe B-periodieke oscillatie ont-

dekt die enkel en alleen op quantisatie zelf 

berust (en dus alleen van het magneetveld 

en natuurconstantes afhangt) en op geen 

enkele manier door interferentie van elek-

tronengolven wordt veroorzaakt.

 The user facility for high magnetic fi eldsFOM-programma 78

Quantisatie van de ruimte

 Het doel van het FOM-programma ‘The user facility for high magnetic fi elds’ is het voor 

gekwalifi ceerde Nederlandse gebruikers toegankelijk maken van het High Field Magnetic 

Laboratory (HFML) in Nijmegen. De looptijd van het programma is 2004-2013 en het budget 

voor die periode bedraagt 3,5 miljoen euro. 

De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. J.C. Maan (RU).

Schematische representatie van een quantum-

ring. De periode van het klassieke Aharonov-

Bohm-effect wordt door de fl ux φ door het 

totale ringoppervlak A bepaald.

Oscillaties voor drie verschillende ringen 

waarvan de periodes alleen door het indringen 

van fl uxquanta door het gearceerde geleidende 

oppervlak wordt bepaald (dus niet door het 

gehele oppervlak zoals bij het klassieke 

Aharonov-Bohm-effect).
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Sterke wisselwerking tussen ongelijksoor-

tige fermionen is een belangrijk fenomeen 

uit de kernfysica en de astrofysica. Het is 

van groot belang voor ons begrip van klei-

ne objecten, zoals het proton, en ook voor 

enorme objecten, zoals neutronensterren, 

maar zeer lastig te bestuderen, zowel in 

experimenteel als theoretisch opzicht. Eén 

van de doelstellingen van het FOM-pro-

gramma Quantum gases is het creëren van 

nieuwe systemen waarin sterke wissel-

werking tussen ongelijksoortige fermionen 

optreedt maar die bovendien beter toegan-

kelijk zijn. Sinds kort is het op een drietal 

plaatsen, waaronder in de Amsterdamse 

werkgroep FOM-A-26, gelukt om een 

mengsel van twee ongelijksoortige fermi-

gassen te creëren en de wisselwerking 

sterk te maken. Dit is een mijlpaal op weg 

naar het zogenaamde universele regime 

waarin het gedrag van het mengsel in vele 

opzichten onafhankelijk wordt van de sa-

menstelling van het gas. 

De experimenten zijn gedaan met een 

mengsel van de quantumgassen lithium 

(Li-6) en kalium (K-40). De wisselwerking 

wordt sterk gemaakt door met een magne-

tisch veld af te stemmen op een zoge-

naamde Feshbach resonantie waarbij de 

elastische strooilengte divergeert. Een 

maat voor de wisselwerking is de snelheid 

waarmee het lithium gedistilleerd kan 

worden uit lithium-kalium mengsel opge-

sloten in een optische val van laserlicht bij 

temperaturen van een paar microkelvin. 

Door de frequentie van de laser juist te kie-

zen is de val dieper voor het kalium dan 

voor het lithium waardoor in een botsing 

tussen lithium en kalium atomen het 

lithium “wegdampt” terwijl het kalium 

achterblijft. Met deze distillatiemethode 

kan zowel de positie als de breedte van de 

resonanties met grote nauwkeurigheid 

worden bepaald.

De theorie van de Feshbach resonanties 

werd uitgewerkt in samenwerking met de 

theoretici van de Technische Universiteit 

Eindhoven. Het lithium-kalium mengsel is 

bijzonder toegankelijk in theoretisch op-

zicht omdat de kortlevende moleculaire 

toestanden die verantwoordelijk zijn voor 

de resonantie extreem zwak (asympto-

tisch) gebonden zijn waardoor de resonan-

tie beschreven kan worden zonder de de-

tails van de interactiepotentiaal te kennen 

(zie fi guur).

 Quantum gasesFOM-programma 87

Distillatie van een quantumgas

 Het doel van het FOM-programma ‘Quantum gases’ is het experimenteel en theoretisch 

bestuderen van eigenschappen van quantumgassen, en het ontwikkelen van nieuwe 

methoden om met extern aangelegde velden deze gassen te manipuleren en te beheersen. 

De looptijd van het programma is 2004-2010 en het budget voor die periode bedraagt 3,0 

miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. J.T.M. Walraven (UvA).

Bij asymptotisch gebonden toestanden bevinden de atomen zich vooral buiten het klassieke 

omkeerpunt, dat wil zeggen in het gebied dat klassiek niet maar quantummechanisch wel 

toegankelijk is. 
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Wat gebeurt er met DNA als je er hard aan 

trekt? Wetenschappers steggelen er al tien 

jaar over. Onderzoekers van de Vrije Uni-

versiteit te Amsterdam en de stichting 

FOM, ondersteund door het Biomolecular 

Physics FOM-programma, hebben nu het 

antwoord gevonden. Door gebruik te ma-

ken van een unieke techniek waarmee ‘fo-

to’s’ van het DNA te maken terwijl het op-

gerekt wordt hebben de onderzoekers nu 

aangetoond dat de twee strengen waaruit 

DNA bestaat, loslaten (smelten) tijdens het 

oprekken.

Het is mogelijk om een enkel DNA-mole-

cuul, de drager van ons erfelijk materiaal, 

met geavanceerde natuurkundige technie-

ken op te rekken en tegelijkertijd ook te 

meten hoe elastisch het is. Op deze manier 

is ruim tien jaar geleden ontdekt dat DNA, 

als er hard genoeg aan getrokken wordt, 

plotseling bijna twee keer zo lang kan wor-

den zonder kapot te gaan. Tot voor kort 

was niet duidelijk wat er nu precies ge-

beurt bij dit zogenaamde ‘overstrekken’ 

van DNA. Nu is het de Amsterdamse on-

derzoekers gelukt om dit beter in beeld te 

krijgen. Zij beschikken namelijk over we-

reldwijd unieke instrumentatie die het 

voor het eerst mogelijk maakt om zeer 

nauwkeurig en gevoelig ‘foto’s’ te maken 

van het DNA in opgerekte toestand. Daar-

bij hebben de onderzoekers gebruik ge-

maakt van gekleurde eiwitten die aangele-

verd zijn door Zweedse en Franse collega’s. 

Met deze techniek kon het team van on-

derzoekers laten zien dat bij het overstrek-

ken enkelstrengs DNA ontstaat (de stren-

gen laten elkaar los). DNA smelt dus als er 

kracht op wordt uit geoefend, net zoals het 

smelt bij een temperatuur van zo’n 70 to 80 

graden Celsius. Zo is in één klap de contro-

verse over wat overstrekken precies is, op-

gelost, zonder ingewikkelde berekeningen 

of theorieën. Deze ontdekking baant de 

weg voor nauwkeurige wiskundige model-

len voor de structuur en stabiliteit van 

DNA en een beter begrip van biologische 

processen als het repareren, kopiëren, afl e-

zen en in stand houden van DNA in leven-

de organismen. 

 Biomolecular physicsFOM-programma 60

Spanning doet DNA smelten

 Het doel van het FOM-programma ‘Biomolecular physics’ is vanuit natuurkundig perspectief 

de werking van biomacromoleculen en hun aggregaten beter te begrijpen. Het programma 

bestrijkt het gebied van de eigenschappen van afzonderlijke geïsoleerde biomoleculen tot die 

van spontaan of door sturing gevormde aggregaten en complexen tot op de schaal van de cel. 

De looptijd van het programma is 2003-2010 en het budget voor die periode bedraagt 

4,1 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. B.M. Mulder 

(AMOLF).

Fluorescentiemicroscopie-afbeelding van DNA dat smelt onder spanning. De twee gele cirkels, 

links en rechts, zijn de bolletjes waarmee het DNA vastgehouden wordt in de optische pincetten. 

Tussen de bolletjes is het DNA horizontaal opgespannen: in groen is het enkelstrengs gedeelte 

zichtbaar gemaakt, in rood het dubbelstrengs. Het groene stukje enkelstrengs DNA in het midden, 

loodrecht op het DNA is opgespannen door gecontroleerde vloeistofstroming van boven naar 

beneden.
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Levende cellen gedragen zich als visco-

elastische materialen met een stijfheid 

van een paar 100 tot 1000 Pascal, vergelijk-

baar met hydrogels (zoals pudding). An-

ders dan kunstmatige polymeernetwerken 

kunnen cellen echter grote krachten weer-

staan zonder te vervloeien. Integendeel, 

cellen worden meestal stijver naarmate ze 

meer worden vervormd. Dit bijzondere 

elastisch gedrag dankt de cel aan het cyto-

skelet, een netwerk van eiwit-polymeren 

dat de cel overspant. Deze fi lamenten wor-

den strak getrokken als vioolsnaren wan-

neer de cel vervormd wordt. Dit levert een 

sterke, entropische weerstand op, omdat 

het aantal conformaties van elk fi lament 

wordt gereduceerd. Hierdoor wordt het cy-

toskelet steeds stijver naarmate de cel 

meer vervormd wordt. Cellen genereren 

actief interne krachten. Dit stelt cellen in 

staat om de stijfheid van hun cytoskelet 

aan te passen aan dat van hun omgeving, 

of om zichzelf te vervormen. Het was al be-

kend dat moleculaire motoren een sleutel-

rol hebben in actieve regulatie van cel-

elasticiteit. Deze motoren verbruiken 

chemische energie om aktinefi lamenten 

naar elkaar toe te trekken en daarmee het 

cytoskelet samen te trekken. Het was ech-

ter onbekend hoe deze moleculaire activi-

teit kan leiden tot macroscopische veran-

deringen in cel-elasticiteit.

Met een combinatie van theorie en experi-

ment hebben onderzoekers van het FOM-

instituut AMOLF, de VU, en Harvard Univer-

sity laten zien wat het fysische mechanisme 

is van actieve mechanische regulatie door 

motoren. De onderzoekers creëerden een 

minimaal modelsysteem van slechts drie 

eiwitten (aktinedraden, fi laminecrosslin-

kers, en myosinemotoren) dat evenals een 

cel stijver wordt naarmate het meer ver-

vormd wordt. Met reologische metingen 

werd aangetoond dat cellen dit zogenaam-

de “strain-stiffening” effect benutten om 

hun elasticiteit actief te regelen. De moto-

ren genereren intern krachten die de 

aktinefi bers onder spanning zetten, wat 

het netwerk stijver maakt. We kunnen dit 

effect goed beschrijven met een simpel 

theoretisch model van krachtdipolen (de 

motoren) in een niet-lineair elastische gel. 

Ons werk levert nieuwe handvatten om 

het fasengedrag en de mechanica van niet-

evenwichtssystemen zoals de levende cel 

te beschrijven. Een beter begrip van de 

bouwprincipes van de cel kan leiden tot 

mogelijkheden om slimme ‘levende’ 

kunststoffen te ontwerpen.

 Material properties of biological assembliesFOM-programma 90

 Het doel van het FOM-programma ‘Material properties of biological assemblies’ is het 

bestuderen van zulke elementaire cellulaire/biologische materialen als membranen, bouw-

stenen van het cytoskelet en andere biopolymeren, en in het bijzonder materialen die zijn 

opgebouwd uit combinaties hiervan. Het programma moet leidende Nederlandse onderzoeks-

groepen in de biofysica met elkaar aanvullende expertise bijeenbrengen om het begrip van de 

onderliggende fysische principes van biologische bouwwerken en hierarchische materialen te 

vergroten. De looptijd van het programma is 2005-2010; het budget voor die periode 

bedraagt 2,1 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. F.C. 

MacKintosh (VU).

Actieve regulatie van cel-elasticiteit 
door moleculaire motoren

Moleculaire motoren spannen het cellulaire cytoskelet aan. Het cytoskelet van de cel bestaat uit 

stijve aktinefi bers, zoals te zien met elektronenmicroscopie. Moleculaire motoren (myosine) 

vormen bipolaire fi lamenten met actieve motordomeinen aan beide uiteinden. De motoren lopen 

langs de aktinefi bers en trekken aktinefi bers hierdoor naar elkaar toe. Dit leidt tot spanningsop-

bouw in het cytoskelet, wat tot verstijving leidt.
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In de kern van onze cellen bevinden zich 

46 DNA moleculen met een gezamenlijke 

lengte van twee meter, opgebouwd uit 

ruim 6 miljard basenparen. Elk van de DNA 

moleculen is verpakt in eiwitten en RNA 

moleculen, en vormt één chromosoom. 

Een celkern heeft een doorsnee in de orde 

van 15 µm. Dit betekent dat het DNA in de 

celkern zeer compact is opgevouwen. De 

opvouwing van het DNA is een belangrijke 

factor in de regulering van de genactiviteit. 

Meer nog, cellen kunnen de opvouwing 

veranderen met als doel genen meer of 

minder actief te maken. Hoe DNA is opge-

vouwen en hoe een cel die opvouwing ver-

andert, is onbekend. 

De Van Driel groep (Universiteit van Am-

sterdam en Netherlands Inst. for Systems 

Biology (NISB)) heeft in de afgelopen jaren 

systematische metingen gedaan naar de 

opvouwing van DNA van chromosomen 1 

en 11 in de menselijke celkern met behulp 

van FISH (fl uorescent in situ hybridisation). 

Hierbij wordt de precieze ruimtelijke posi-

tie van specifi eke punten op een DNA ke-

ten zichtbaar gemaakt en gemeten met 

complementaire stukjes DNA die fl uores-

cent gemarkeerd zijn. Op die manier kan 

de relatie worden bepaald tussen de ruim-

telijke afstand tussen twee punten op het 

DNA in de celkern en de afstand gemeten 

langs de DNA draad. Deze relatie geeft be-

langrijke informatie over de opvouwing 

van het DNA. Door biologische kennis te 

combineren met de expertise van poly-

meerfysici in de groep van prof. Dieter 

Heermann (Statistical Physics and Theore-

tical Biophysics, Universiteit Heidelberg), is 

een model ontwikkeld dat de opvouwing 

van DNA in de celkern kan verklaren. Be-

langrijk onderdeel van dit model is dat een 

relatief klein aantal lussen gevormd wor-

den met een brede, niet-regelmatige leng-

teverdeling. In het kader van het FOM pro-

gramma DNA in action: physics of the genome 

is mevr. dr. Mariliis Tark (postdoc in de Van 

Driel groep) recent begonnen dit model te 

testen en te verbeteren door bepaalde ei-

witten die bij de lusvorming van DNA be-

trokken zijn uit te schakelen en te meten 

hoe dit de opvouwing van DNA en de acti-

viteit van genen verandert.

 DNA in action: physics of the genomeFOM-programma 103

 Het doel van het FOM-programma ‘DNA in action: physics of the genome’ is het doorgronden 

van de fysische mechanismen die DNA organiseren, reguleren en kopiëren. De looptijd van 

het programma is 2008-2012 en het budget voor die periode is 4,2 miljoen euro. De leiding 

van het programma is in handen van dr.ir. G.J.L. Wuite (VU).

Analyse van de opvouwing van DNA in de 
celkern met behulp van polymeerfysica

Het diagram toont schematisch het polymeer-

model van de opvouwing van de DNA 

(chromatine) draad in de celkern. Voorspelling 

van het model is dat er lussen worden gevormd 

die onderling sterk van grootte verschillen en 

onregelmatig over het polymeer verdeeld zijn. 

De bolletjes markeren de DNA-DNA interacties 

aan de basis van de lussen. 
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 Manipulation of meso-scale structures in hot, magnetised plasmasFOM-programma 74

Dit programma (2004-2008) vormde een 

van de twee componenten van het Neder-

landse researchprogramma op het gebied 

van kernfusie, en richtte zich op be-

gripvorming en vervolgens beheersing van 

zich spontaan vormende structuren in een 

heet fusieplasma. Via externe beheersing 

van die structuren is de energie-opsluiting 

in een fusiereactor te beïnvloeden: verho-

gen om de doelmatigheid van de reactor 

op te voeren, maar ook verlagen om het 

verbrandingsproces te sturen. Met deze 

kennis wil Rijnhuizen zich een vooraan-

staande positie in het onderzoeksprogram-

ma van ITER verwerven.

Kern van het programma: het fusieplasma 

– geïoniseerd gas met een temperatuur van 

tientallen miljoenen graden – vertoont 

structuur: magnetische eilanden en gebie-

den waarin turbulentie wegvalt (transport-

barrières). Deze kleine structuren zijn 

moeilijk te traceren en te beïnvloeden, 

maar zoveel groter dan de klassieke schaal 

voor transportprocessen dat ze het warm-

teverlies domineren.

Dit is de uitdaging die de onderzoekers 

hebben opgepakt: maak gebruik van de in-

vloed van mesoscale structuren op het 

warmteverlies door ze actief te beïnvloe-

den. Dat vereist nauwkeurige detectie, 

theorie- en modelontwikkeling, en ontwik-

keling van actuatoren die op de kleine 

structuren kunnen aangrijpen.

Met zelf ontwikkelde geavanceerde 

meetapparatuur is een experimentele 

studie gemaakt van warmtetransport in, 

langs en door magnetische eilanden. Het 

onderzoek met ladingsruilrecombinatie-

spectroscopie heeft zowel geleid tot baan-

brekend werk op het gebied van plasma-

rotatie en de invloed ervan op turbulentie 

en warmtetransport, als tot de profi lering 

van Rijnhuizen als wereldexpert op dit ge-

bied. Rijnhuizen is nu prominent be-

trokken bij gelijksoortige ontwikkelingen 

voor ITER. 

Door theoretisch werk aan de zelforganisa-

tie van turbulentie en het ontstaan van 

magnetische eilanden werd actieve ei-

landbeheersing met hoogvermogen micro-

golven mogelijk. Een belangrijke stap was 

de ontwikkeling van een instrument dat 

via dezelfde antenne een magnetisch ei-

land detecteert én de hoogvermogen 

millimetergolven uitzendt die het eiland 

stabiliseren. Een tour de force: picowatt-

straling detecteren tegen een megawatt-

achtergrond. Een onverwacht resultaat van 

deze ontwikkeling was de ontdekking van 

een nieuw verschijnsel - geïnduceerde ver-

strooiing van millimetergolven. 

De nieuw verworven kennis van de mag-

netische eilanden, de nieuwe detectie-

methoden en de techniek van gerichte in-

jectie van hoogvermogen microgolfstraling 

werden geïntegreerd in een systeem voor 

actieve beheersing van magnetische ei-

landen. Met de demonstratie van automa-

tische eiland-tracking en -stabilisatie werd 

de belofte van het programma meer dan 

ingelost.

Mesoschaal structuren in hete fusieplasma’s

 Het doel van het FOM-programma ‘Manipulation of meso-scale structures in hot, magnetised 

plasmas’ is het verkennen en het ontwikkelen van het concept dat hete gemagnetiseerde 

plasma’s op mesoschaal een rijke structuur kennen, en het manipuleren van deze structuur 

om de macroscopische eigenschappen van het plasma te beheersen. De looptijd van het 

programma is 2004-2008 en het budget voor die periode bedraagt 4,7 miljoen euro. 

De leiding van het programma is in handen van dr. A.J.H. Donné (Rijnhuizen).

Het inline ECE-systeem zoekt en stabiliseert verstoringen in het hete plasma van een fusiereactor. 

Via een en dezelfde antenne wordt zo’n magnetisch eiland gedetecteerd én gestabiliseerd met 

hoogvermogen millimetergolven. Een onverwacht resultaat van deze ontwikkeling was de 

ontdekking van een nieuw verschijnsel: geïnduceerde verstrooiing van millimetergolven door een 

magnetisch eiland.
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 Physics for technologyFOM-programma 10

Computergestuurde uitlijning en 
oriëntatie van moleculen

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics for technology’ is het creëren van nieuwe opties 

voor toekomstige technologieën door het ondersteunen van uitmuntend technisch-fysisch 

onderzoek, gericht op het verwerven van voldoende controle over fysische processen om deze 

tot heil van de samenleving te gebruiken. 

De looptijd van het programma is 1997-2011 en het budget voor die periode bedraagt 

20,9 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. P. Kruit (TUD), 

prof.dr.ir. D.C. Schram (TU/e) en dr. M.P.A. Viegers (Philips Research).

Talrijke eigenschappen van moleculen 

kunnen worden onderzocht via experi-

menten waar de interactie met licht bestu-

deerd wordt. Deze interactie hangt meestal 

sterk af van de stand van een molecuul ten 

opzichte van de polarisatie-as van het 

licht. Veel gedetailleerde vragen kunnen 

derhalve alleen gesteld worden als alle 

moleculen identiek gepositioneerd zijn. Dit 

is mogelijk geworden met behulp van door 

de computer ontworpen intense laserpul-

sen.

In molecuul-fysisch onderzoek heeft het 

vaak de voorkeur om te werken met geali-

nieerde en georiënteerde moleculen. Een 

voorbeeld zijn experimenten op nieuwe 

x-ray vrije elektronen lasers zoals de 

recent gereedgekomen LCLS in Stanford, 

en XFEL in Hamburg. Moleculaire structu-

ren kunnen daar tijdsafhankelijk bepaald 

worden door te kijken hoe elektronen na 

absorptie van een x-ray foton het molecuul 

verlaten. De moleculen moeten dan wel 

voorafgaand aan het experiment allemaal 

hetzelfde staan ten opzichte van de x-ray 

polarisatie-as.

Dat moleculen met behulp van intense la-

sers gealinieerd kunnen worden is al enige 

jaren bekend en werd eerder op AMOLF 

aangetoond. Maar hoe moleculen georiën-

teerd konden worden en wat daarvoor de 

meest geschikte laserpulsen zouden zijn, 

was tot voor kort niet bekend. Dit is nu on-

derzocht binnen het FOM Programma 

‘Physics for Technology’.

Een moleculaire bundel NO moleculen 

werd eerst door een hexapool geleid om 

één rotationele toestand te selecteren. Ver-

volgens werden de moleculen blootgesteld 

aan een sterk DC elektrisch veld en een la-

ser, die intens genoeg was om de molecu-

len te polariseren. Dit leidde tot een oriën-

tatie van de moleculen, die – met behulp 

van een evolutionair algoritme – geoptima-

liseerd kon worden. 

Evolutionaire algoritmen zijn geinspireerd 

door biologische evolutie. Voor een aantal 

sets van parameters die de laserpulsvorm 

bepalen werd het experiment uitgevoerd 

en werd een score toegekend afhankelijk 

van de mate waarin de puls het NO mole-

cuul oriënteerde. Op basis van deze scores 

werden nieuwe parametercombinaties ge-

defi nieerd, die elementen van eerder uitge-

voerde tests combineerden. Op deze ma-

nier bepaalde het evolutionaire algoritme 

een zeer geschikte laserpuls, waarmee een 

ongeëvenaarde oriëntatiegraad bewerk-

stelligd werd. Het evolutionair algoritme 

was bovendien erg slim, en combineerde 

op uitgekiende wijze verschillende fysi-

sche mechanismes. 

Figuur 1. Onder normale omstandigheden 

hebben moleculen een isotrope hoekverdeling. 

Met een intense laser kunnen moleculen 

worden gealinieerd, wat betekent dat de 

internucleaire as bij voorkeur in een bepaalde 

richting wijst. Als bovendien een DC elektrisch 

veld wordt aangelegd, dan kunnen asymmetri-

sche moleculen worden georiënteerd.

Figuur 2. Onder invloed van een intense laser 

richt de as van een klein molecuul zich naar de 

polarisatie-as van de laser. Dit kan zichtbaar 

gemaakt worden door middel van dissociatie 

van het molecuul. Met behulp van een evolutio-

nair algoritme kan de vorm van de optimale 

laserpuls bepaald worden die dit effect 

maximaliseert. In dit experiment helpt het 

bovendien aanzienlijk als de moleculen eerst 

door een hexapool toestandsselector geleid 

worden.

1

2
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Om de dynamica van tweedimensionale 

turbulentie experimenteel te bestuderen 

worden laboratoriumexperimenten uitge-

voerd aan elektromagnetisch geforceerde 

stromingen in een ondiepe laag elektroly-

tische vloeistof. De stroming kan worden 

geforceerd door een elektrische stroom 

door de vloeistof te voeren en een of meer-

dere magneten onder de laag aan te bren-

gen: als de magneten een sterke verticale 

component hebben wordt er een horizon-

tale Lorentz-kracht op de vloeistof uit-

geoefend die loodrecht staat op het hori-

zontale elektrische veld. Bij toepassing van 

een enkele schijfvormige magneet en ge-

pulste elektrische stroom ontstaat er dan 

een dipoolvormige wervelstructuur die 

door zijn zelf-propulsiemechanisme vol-

gens een rechte lijn zal voortbewegen door 

de vloeistof. Door nu een groot aantal mag-

neten onder de vloeistofl aag te plaatsen 

kan er op deze manier een uitgebreid 

wervelveld worden opgewekt, dat al spoe-

dig een turbulent karakter krijgt. Vanwege 

de zeer beperkte dikte van de vloeistofl aag 

wordt algemeen verondersteld dat de hori-

zontale bewegingscomponenten vele 

malen groter zijn dan de verticale, zodat de 

aldus opgewekte turbulentie in goede 

benadering tweedimensionaal van karak-

ter is.

In de Eindhovense groep FOM-E-16 hebben 

snelheidsmetingen met Particle Image Ve-

locimetry aangetoond dat er wel degelijk 

belangrijke verticale snelheden optreden 

in deze dunne vloeistofl agen, zodat de 

stroming niet als tweedimensionaal kan 

worden beschouwd: de enkelvoudige di-

poolstructuur laat bijvoorbeeld een fron-

tale circulatieband zien, en sterke verticale 

bewegingen in de wervelkernen en in de 

staart van de dipool. Eerdere experimenten 

met een 10 x 10 array van magneten lieten 

zien dat de stroming zich niet organiseert 

in de vorm van steeds groter wordende 

wervels (zoals op basis van het zelforgani-

satieprincipe van tweedimensionale tur-

bulentie zou mogen worden verwacht), 

maar dat er grote meanderende structuren 

ontstaan, met gebieden met signifi cante 

verticale snelheden. Veelal wordt het op-

treden van verticale beweging toege-

schreven aan de aanwezigheid van de bo-

dem, die een ‘no slip’-voorwaarde oplegt 

aan de stroming. Als remedie worden dan 

veelal twee vloeistofl agen gebruikt, waar-

bij de onderste vloeistofl aag de bovenlaag 

zou afschermen van de bodemeffecten. Re-

cente experimenten in de Eindhovense 

groep hebben echter duidelijk aan het licht 

gebracht dat er wel degelijk signifi cante 

driedimensionale beweging optreedt in de 

bovenste vloeistofl aag. Deze dunne-laag 

confi guraties lijken dus niet geschikt om 

tweedimensionale turbulentie te bestu-

deren.

 Two-dimensional turbulenceFOM-programma 36

Ook stromingen in dubbele vloeistofl agen 
zijn driedimensionaal

 Het doel van het FOM-programma ‘Two-dimensional turbulence’ is het beter begrijpen van de 

dynamische en kinematische karakteristieken van tweedimensionale turbulentie. 

De nadruk ligt daarbij op de zelforganiserende eigenschappen van langzaam vervallende 

tweedimensio nale turbulente stromingen op eindige domeinen en op de chaotisch-transport-

eigenschappen van opgesloten tweedimensionale turbulente stromingen.

De looptijd van het programma is 1998-2009, het budget voor die periode bedraagt 1,0 

miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 

(TU/e).

Het optreden van verticale snelheden impliceert horizontale divergentie aan het vrije oppervlak, 

zodat tracerdeeltjes zich lokaal verzamelen, zoals zichtbaar in fi guur (a). Deze fi guur toont de 

verdeling van deeltjes aan het vrije oppervlak van een dipolaire wervelstructuur in een ondiepe 

vloeistofl aag, waarbij de deeltjes aanvankelijk op een uniform rooster waren geplaatst; de kleuren 

geven de grootte van de verticale snelheden onder het oppervlak aan. Figuur (b) laat de versprei-

ding van tracerdeeltjes zien in een zuiver tweedimensionale stroming; de kleuren geven nu de 

verdeling van de verticale vorticiteitscomponent aan.
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Transitie van laminaire naar turbulente 

stroming in een ronde buis is al meer dan 

125 jaar een onverklaard verschijnsel. Een 

wiskundige stabiliteitsanalyse voorspelt 

dat een laminaire stroming door een buis 

lineair stabiel is voor alle snelheden. Maar 

in de praktijk ontstaat turbulentie als het 

Reynolds-getal van de stroming, Re = UD/ν, 

waarbij U de stroomsnelheid is, D de buis-

diameter en ν de viscositeit van het fl uï-

dum, groter is dan ongeveer 2000. Vanaf 

een Reynolds-getal van ongeveer 1600 

kunnen turbulente en niet-turbulente ge-

bieden in een buis gelijktijdig voorkomen. 

De turbulente gebieden worden ook wel 

‘puffs’ genoemd, en bewegen zich stroom-

afwaarts door de buis en sterven na een 

bepaalde tijd uit. Transitie naar volledige 

turbulentie wordt gekarakteriseerd door-

dat de levensduur van deze puffs oneindig 

lang wordt. Tot voor 

kort was de gedach-

te dat dit zou ge-

beuren als het 

Reynoldsgetal een-

maal groter was 

dan ongeveer 2000. 

Maar uit recent on-

derzoek is nu juist gebleken dat de levens-

duur van deze turbulente structuren 

steeds eindig blijft, ook als het Reynoldsge-

tal toeneemt. Deze toename van levens-

duur verloopt exponentieel met het 

Reynoldsgetal, en om bij toenemend 

Reynoldsgetal de eindige levensduur te be-

palen is een steeds langere pijp nodig. 

Dirk Jan Kuik onderzoekt in het Laborato-

rium voor Aero & Hydrodynamica van de 

Technische Universiteit Delft de dynami-

sche eigenschappen van deze turbulente 

puffs. Door gebruik te maken van moderne 

optische meetmethoden, zoals particle 

image velocimetry, kan hij in detail de struc-

tuur van turbulente puffs vastleggen. Met 

deze meettechniek (fi guur 1) kan hij de 

snelheid in een doorsnede aan het eind 

van een 25 meter lange buis vastleggen. 

Door een reeks van metingen te combine-

ren kan een ruimtelijk beeld worden ver-

kregen van turbulentie in een puff (fi guur 

2, boven). De op het eerste gezicht wanor-

delijke turbulente structuur blijkt in sterke 

mate georganiseerd te zijn (fi guur 2, on-

der).

 Turbulence and its role in energy conversion processesFOM-programma 53

Levensduur van turbulente structuren 
is eindig

 Het doel van het FOM-programma ‘Turbulence and its role in energy conversion processes’ 

is fundamentele vragen rond turbulente verschijnselen in energieconversie te onderzoeken. 

Dat moet leiden tot meer inzicht in kwesties als overgang naar turbulentie, ontstaan 

van stromingsgeïnduceerd geluid, reactiviteit in chemische processen en warmteoverdracht. 

De looptijd van het programma is 2002-2010 en het budget voor die periode bedraagt 

3,6 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. A.A. van 

Steenhoven (TU/e).

Figuur 1. Particle Image Velocimetry opstelling in het laboratorium voor 

Aero & Hydrodynamica van de Technische Universiteit Delft. Met behulp 

van een laser wordt een dun vlak in de buis verlicht waardoor kleine 

deeltjes in de stroming zichtbaar worden voor de twee hogesnelheids-

camera’s. Op basis van deze opnamen kunnen vervolgens alle drie de 

snelheidscomponenten bepaald worden in het verlichte vlak.

Figuur 2. Resultaat na het samenvoegen van een groot aantal opnamen. 

Boven: Isocontouren van vorticiteit voor een gelokaliseerde turbulente 

structuur (puff). Onder: Autocorrelatie van de snelheid op een afstand 

van 0,4 maal de diameter vanuit het centrum van de pijp. 

1 2
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De twee belangrijkste verschijnselen aan 

de basis van de beschrijving van granulaire 

media zijn eindige volume-effecten van de 

korrels en dissipatie (inelasticiteit). Het 

eerstgenoemde effect wordt beschreven 

met een harde bol (hard-sphere) model en 

is verantwoordelijk voor, bijvoorbeeld, 

kristallisatie. De dissipatie leidt tot interes-

sante structuren zoals de vorming van 

clusters in dynamische, vrije koeling. De 

onderzoekers binnen dit programma ma-

ken gebruik van numerieke simulaties en 

lineaire stabiliteitsanalyse om de koeling 

van zo’n granulair gas te bestuderen in het 

tweedimensionale (2D) geval. Het doel van 

het project is om het fasediagram van de 

clustering als functie van de dichtheid en 

de dissipatie te vinden, waarin lange af-

standskrachten (hetzij aantrekkend of af-

stotend) het nieuwe ingrediënt vormen. 

Voorbeeld voor zo’n systeem op heel grote 

schaal zijn sterrenstelsels, die door gravi-

tatiekrachten met een aantrekkende 1/r 

potentiaal wisselwerken. De botsing tus-

sen de stelsels is inelastisch en dissipatief, 

wat tot clustering van de sterrenstelsels 

leidt. Op kleinere schaal vormt de interac-

tie van geladen kunststofdeeltjes een goed 

voorbeeld; hier is de wisselwerking tussen 

de deeltjes door een Coulomb-potentiaal 

gegeven, dus ook met een lange afstands-

werking die beschreven wordt door een af-

stotende 1/r potentiaal. 

De te beantwoorden onderzoeksvragen 

omvatten:

(i)  Hoe wijzigen langeafstandsinteracties 

de stabiliteit van de clusters? Tot nu 

toe was de focus van het onderzoek in 

granulair materiaal meestal beperkt 

tot korteafstandskrachten.

(ii)  Hoe kunnen we een “multi-scale” si-

mulatie maken van de clusters naar de 

deeltjes? Reden voor de noodzaak van 

zo’n multi-scale model is dat bij lange-

afstandskrachten het aantal deeltjes-

wisselwerkingen te sterk groeit met 

het aantal deeltjes dat in het systeem 

aanwezig is. Daardoor is zonder effec-

tieve modellen zelfs op de snelste en 

grootste computers een berekening 

niet mogelijk.

(iii)  Wat is de rol van de cohesie in de dy-

namica van het systeem?

 Physics of granular matterFOM-programma 63

Clustering in vrije granulaire gassen

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics of granular matter’ is de fysica van granulaire 

materie te verkennen en het gedrag van die materie te begrijpen. Er zijn drie hoofdvragen: 

wat zijn de ordeparameters die granulaire materie karakteriseren, welke voorwaarden staan 

continue beschrijving van granulaire materie toe en hoe kunnen statistische fl uctuaties in 

granulaire materie worden gekarakteriseerd. De looptijd van het programma is 2004-2013 en 

het budget voor die periode bedraagt 4,0 miljoen euro. De leiding van het programma is in 

handen van prof.dr. D. Lohse (UT).

a) Momentopname van N = 5000 deeltjes in 

een vierkant systeem met zijde L = 160d, 

waarin d de diameter van de deeltjes is. De 

deeltjes zijn lichtgroen gekleurd als ze alleen 

voorkomen en hebben verschillende kleuren 

voor de verschillende clusters die in het 

systeem aanwezig zijn.

b) Grove beschrijving van het volledige 

systeem. Paars betekent een lage dichtheid en 

rood een hoge dichtheid.

c) Uitvergroting van het gestreepte vierkant 

in a). De defi nitie van een cluster hangt af van 

de afstand tussen de deeltjes (<1.1d) en van de 

relatieve snelheid van de deeltjes.
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In een fusiereactor houden sterke mag-

neetvelden het hete, geladen brandstofgas 

(een plasma) van de reactorwand af. Daar-

door kan de fusiereactie van deuterium en 

tritium zichzelf in stand houden zonder te 

groot warmteverlies. Om het fusieproduct 

helium af te voeren, wordt het plasma op 

de wand geleid in de divertor, de uitlaat 

van de reactor. Chemische reacties van het 

hete deuterium en tritium met de koolstof-

wand van de divertor kunnen leiden tot 

erosie. Behalve een bedreiging voor de le-

vensduur van de wand veroorzaakt dit ook 

secundaire problemen zoals opslag van tri-

tium in gedeponeerde koolwaterstoffen. 

Het is daarom zaak om de activiteit van het 

chemische erosieproces te monitoren. On-

derzoekers van FOM-Rijnhuizen hebben de 

standaardmethode waarmee wanderosie 

wordt gemeten verfi jnd. 

De erosie van koolstof is zichtbaar doordat 

een specifi eke koolwaterstofverbinding 

licht uitzendt wanneer het in het plasma 

bij de divertor terechtkomt. De hoeveel-

heid licht is echter niet enkel afhankelijk 

van de mate van erosie maar ook van de 

eigenschappen van het plasma. In de expe-

rimentele opstelling Pilot-PSI bij het FOM-

Rijnhuizen is ontdekt dat bij relatief lage 

plasmatemperaturen (rond 10.000 oC) tot 

duizend keer meer licht uitgezonden wordt 

dan de theorie voorspelt. 

De fi guur toont een lichtmeting waarbij 

methaan wordt ingestroomd in het water-

stofplasma van Pilot-PSI. Methaan zal door 

chemische reacties met de waterstofi onen 

afgebroken worden tot CH en uiteindelijk 

tot een koolstofatoom. Het CH molecuul 

zendt licht uit wanneer het aangeslagen 

wordt door de vrije elektronen in het plas-

ma. Bij 10.000 oC is dit proces niet effi ciënt. 

Het blijkt echter dat in 5% van de gevallen 

het CH gevormd wordt in een aangeslagen 

toestand en dus licht zal uitzenden zonder 

een wisselwerking met een plasma-elek-

tron. 

Het temperatuurregime waarin de lichtop-

brengst veel hoger is dan voorspeld zal ook 

aan de orde zijn in energieproducerende 

fusie-experimenten zoals ITER. Zonder de 

nieuwe inzichten zou de wanderosie dus 

vele malen overschat worden. 

 PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface interactionFOM-programma 75

Nieuw licht op wanderosie in 
fusie-experimenten

Het doel van het FOM-programme ‘PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface 

interaction’ is de interactie tussen intense deeltjes- of fotonenfl uxen en het oppervlak van 

materialen in een fundamentele benadering te bestuderen. Een belangrijk doel is toegang te 

krijgen tot het sterk gekoppelde regime waarin deeltjes die van het oppervlak komen in het 

systeem blijven en zo de wisselwerking tussen plasma en wand bepalen.

De looptijd van het programma is 2004-2015 en het budget voor die periode bedraagt 

19,0 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. A.W. Kleyn en 

dr. J. Rapp (beiden Rijnhuizen).

Foto van waterstofplasma in Pilot-PSI bij 

instroom van methaangas. De inzet toont de 

meting van CH-specifi ek licht waarmee ook 

wanderosie gemeten wordt in fusie-experimen-

ten.
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Als een steen in stilstaand water valt, ont-

vouwt zich een wonderbaarlijk schouw-

spel, dat begint met een kroon van opspat-

tend water en de vorming van een holte 

onder het vloeistofoppervlak. Deze holte 

stort vervolgens ineen en creëert daarbij 

een dunne, zeer snelle vloeistofstraal, de 

zogeheten jet. Wat voor het ongewapende 

oog van de toeschouwer verborgen blijft is 

de bewegingsrijkdom van de lucht die in de 

holte is ingesloten en die uiteindelijk met 

snelheden groter dan die van het geluid uit 

de holte geperst wordt.

Door experimenten waarin de luchtstro-

ming in de holte gevisualiseerd wordt te 

combineren met computersimulaties, to-

nen de onderzoekers aan dat het mecha-

nisme dat tot deze uiterst snelle lucht-

stroom leidt grote overeenkomst vertoont 

met een straalmotor van een vliegtuig. Ook 

hier worden gassen door een kleine ope-

ning geperst wat tot supersone stroming 

leidt. Het grote verschil is echter dat waar 

de uitlaat van een straalmotor star en on-

veranderlijk is, er bij waterinslag een vloei-

bare vernauwing optreedt, die gedurende 

het proces snel kleiner wordt.

Om het inslagproces op een zeer gecontro-

leerde manier te kunnen bestuderen ge-

bruiken we een cirkelvormige schijf die 

met behulp van een lineaire motor door 

het vloeistofoppervlak heen getrokken 

wordt. Met rookeffecten uit rookmachines, 

vergelijkbaar met de effecten in theaters 

en discotheken, maken de onderzoekers 

de luchtstroming zichtbaar. De beweging 

van de rookdeeltjes wordt door middel van 

een krachtige laser verlicht en opgenomen 

met een hogesnelheidscamera, die tot 

30.000 afbeeldingen per seconde produ-

ceert.

Het soort inslagprocessen dat hierboven 

beschreven wordt speelt een cruciale rol bij 

bijvoorbeeld het transport van CO2 vanuit 

de lucht naar het zeewater, wat op zijn 

beurt weer onontbeerlijk is voor het in 

stand houden van leven in de oceanen. Het 

doel van het project als geheel is het ver-

krijgen van meer inzicht in dit soort inslag-

processen. Naast de luchtstroming is daar-

om eveneens de vorming van de waterjet 

en de sluiting van de holte tot in detail be-

studeerd, wat geleid heeft tot een beter be-

grip van het fenomeen, zowel qua natuur-

kunde als in de modellering. 

 Dynamics of patternsFOM-programma 79

Het wonderbaarlijke schouwspel na 
de inslag op water

 Het doel van het FOM/GBE-programma ‘Dynamics of patterns’ is door theoretisch en 

experimenteel onderzoek bij te dragen aan het fundamentele begrip van specifi eke niet- 

lineair dynamische verschijnselen van ruimtelijk uitgestrekte systemen, van breed belang 

voor die terreinen van de wetenschap waar de dynamica inherent complex is en een samen-

spel van met elkaar wedijverende effecten. De looptijd van het programma is 2005-2010 

en het FOM-deel van het budget voor die periode is 0,8 miljoen euro. De leiding van het 

programma is in handen van prof.dr. A. Doelman (CWI).

De inslag van een 

cirkelvormige schijf 

op een wateropper-

vlak (a) creëert een 

holte in de vloeistof 

(b) die ineenstort (c) 

waarbij een uiterst 

snelle stroom lucht 

door de vernauwing 

in de holte geperst 

wordt (d). Het 

toevoegen van 

rookdeeltjes (die in de 

fi guur oranje gekleurd 

zijn) maakt het 

mogelijk om de 

stroming in de lucht 

zichtbaar te maken.

a

c

b

d
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Een klein, hydrofoob (waterafstotend) ko-

geltje kan op water blijven drijven door de 

oppervlaktespanning. Brengt men nu twee 

of meer van dit soort deeltjes aan op het 

wateroppervlak, dan zorgt dezelfde opper-

vlaktespanning ervoor dat de deeltjes el-

kaar aantrekken. 

Door nu vervolgens een staande golf, een 

zogeheten Faraday wave, op het water te 

genereren ontstaat een tweede kracht, de 

driftkracht, die de deeltjes naar de buiken 

van de golf toe stuwt. Dit veroorzaakt het 

patroon van fi guur (b): de deeltjes worden 

door de   driftkracht naar de buiken toe ge-

dreven en de de aantrekkende kracht zorgt 

ervoor dat zij zich daar in clusters groepe-

ren. 

Als men nu niet slechts een paar maar zeer 

veel deeltjes op het wateroppervlak aan-

brengt gebeurt er iets verrassends: de deel-

tjes organiseren zich nu spontaan in één 

groot cluster rond de knooplijnen waarbij 

de buiken juist vermeden blijken te wor-

den (fi guur c). Het patroon lijkt wel precies 

complementair aan het patroon dat bij 

lage deeltjesaantallen ontstaat. En dit ter-

wijl de krachten op de individuele deeltjes 

niet veranderen.

Het eerste doel van het project is het in de-

tail beschrijven en verklaren van het ont-

staan van patronen vergelijkbaar met de 

hierboven beschrevene. Daarnaast willen 

we begrijpen hoe de overgang van het ene 

patroon naar het andere in zijn werk gaat. 

En tenslotte zullen we bestuderen hoe het 

systeem zich gedraagt als de deeltjesdicht-

heid dermate hoog wordt dat de deeltjes 

elkaar in hun beweging belemmeren. 

Er ontstaat dan een geblokkeerd systeem, 

beter bekend onder de Engelse naam 

‘jammed system’. 

Geblokkeerde systemen komen zowel in 

de natuur als in de industrie veelvuldig 

voor. Denk bijvoorbeeld aan een vultrech-

ter voor een graansilo die ineens verstopt 

raakt. Of een bloedprop in een ader. En in 

zekere zin is een amorfe vaste stof, zoals 

een glazen ruit, ook een jammed system. 

Al dit soort systemen zijn slecht toeganke-

lijk omdat ze driedimensionaal zijn. Ons 

systeem heeft dit nadeel niet: de beweging 

van de deeltjes op het wateroppervlak is 

uitstekend met camera’s te volgen en te 

analyseren. Het is daardoor een uiterst ge-

schikt modelsysteem om de fysica van 

jammed systems in detail te bestuderen.

 Rheophysics: Connecting jamming and rheologyFOM-programma 102

Tweedimensionaal model voor 
verstopte systemen 

 Het FOM-programma ‘Rheophysics: Connecting jamming and rheology’ heeft tot doel de 

transitie tussen gejammed en vloeiend gedrag van yield stress vloeistoffen te ontrafelen. 

De looptijd van het programma is 2008-2013 en het budget bedraagt 2,8 miljoen euro. 

Prof.dr. M. van Hecke (LEI) heeft de leiding.

(a) Het patroon veroorzaakt door de staande golf: op de knooplijnen blijft het wateroppervlak te 

allen tijde in rust terwijl de vloeistof in de buiken (B) met maximale amplitude omhoog en omlaag 

beweegt; (b) bij lage aantallen deeltjes ontstaan clusters in de buiken van de staande golf; (c) als 

een aanzienlijk deel van het wateroppervlak met deeltjes bedekt is verandert het patroon van (b) 

in precies het tegenovergestelde: de deeltjes vormen één groot cluster rond de knooplijnen dat de 

buiken juist vermijdt.  
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Interview

Drieëntwintig jaar geleden liep ik hier sta-

ge vanuit de fi jnmechanische MTS. Ze wil-

den me beslist houden. Ik zou eigenlijk nog 

een andere stage gaan doen bij de VU, 

maar nee hoor, dat hoefde niet meer; 

AMOLF had het al geregeld. Ik ben nooit 

meer weggegaan. Omdat het werk blijft 

boeien en ook omdat het hier een hechte 

gemeenschap is. De lijnen zijn kort, je kunt 

bij iedereen naar binnen lopen en om half 

elf tref je het hele lab aan bij de koffi e. Hier-

door ontstaat een prettige werkomgeving

Verhuizing

Het afgelopen jaar ben ik druk bezig ge-

weest met de verhuizing naar het nieuwe 

gebouw: de infrastructuur, de plattegron-

den tekenen (versie 26 is het geworden), 

een verhuisplan maken… Het was een in-

grijpende operatie om die 58 zware machi-

nes en apparaten te verplaatsen. Om dat 

mogelijk te maken zijn er zelfs twee bin-

nenwanden en een gevel uit het oude ge-

bouw gezaagd! Het verhuisbedrijf dacht 

een week nodig te hebben, maar wij waren 

bezorgd dat dit niet zou lukken. Daarom 

hadden we alles zo tot in de puntjes gere-

geld dat de hele klus in tweeënhalve dag 

gepiept was. 

Freesmachine 

In de aanloop naar de verhuizing hebben 

we een grote investering moeten doen in 

een nieuwe vijfassige freesmachine, ter 

vervanging van onze oude, uit 1984. Na on-

derzoek kwamen we uiteindelijk in Zwit-

serland terecht, waar we een geavanceerde 

machine vonden die het mogelijk maakt 

om een werkstuk volledig van alle kanten 

te bewerken. Dit bespaart bewerkingstijd 

en verbetert de nauwkeurigheid. Ook laat 

de gereedschapsas zich zodanig instellen 

dat je met korte, stabiele frezen op plaat-

sen kunt komen waar je normaal niet of 

moeilijk bij kunt.

Meetresultaten

In de instrumentmakerij maken we appa-

ratuur die nodig is voor het onderzoek en 

die nergens op de wereld te koop is. Het is 

leuk om erbij betrokken te worden als zo’n 

installatie dan gaat werken en de eerste 

meetresultaten oplevert. Soms word je 

zelfs genoemd in een proefschrift, of zegt 

een promovendus bij zijn of haar afscheid 

dat het promoveren nooit gelukt was zon-

der onze technische ondersteuning. Dat 

zijn mooie momenten, net zoals wanneer 

een door ons opgeleide instrumentmaker 

met lof slaagt voor zijn examen, zoals afge-

lopen jaar gebeurde.

Beiteltje

Toen ik bij AMOLF begon, werkten we in de 

instrumentmakerij vooral mechanisch. 

Door de jaren heen heeft het onderzoeks-

veld van het instituut zich verlegd en daar-

mee ook de technieken waarmee we wer-

ken. En natuurlijk is de computer een veel 

grotere rol gaan spelen. Onze leerlingen 

denken soms dat die alles voor ze oplost, 

maar ik leer hen dat je ook zelf inventief 

moet blijven. Uiteindelijk gaat het toch om 

een beiteltje dat een spaantje maakt. Daar-

in is al eeuwen niets veranderd. 

Elke dag is hier een uitdaging; 
niets is voorspelbaar. Dat is aan de ene 

kant fi jn: hetzelfde trucje eindeloos toepassen is er niet bij. 

Maar plannen is onmogelijk en de dagen zijn altijd te kort om 

alles te doen wat je zou willen. 

WIE: 

 Jan van der Linden

FUNCTIE: 

projectleider op de 
instrumentmakerij

LOCATIE: 

AMOLF
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Interview

Ik zorg dat er ontwerpen komen voor on-

derdelen van grote fysische opstellingen. 

Mijn specialisatie daarbij is datacommuni-

catie. Tot voor kort werkten we aan 

ANTARES, de neutrinotelescoop die inmid-

dels in gebruik is op de bodem van de Mid-

dellandse zee bij Toulon. Nu zijn we bezig 

de infrastructuur te ontwerpen voor een 

veel grotere telescoop: KM3NeT. Die zal als 

het goed is in 2016 op de zeebodem ge-

bouwd worden en astronomen gaan hel-

pen bij het zoeken naar donkere materie.

Echte bèta’s

De kern van mijn werk is het nadenken 

over oplossingen voor moeilijke proble-

men. Dat kunnen technische problemen 

zijn, maar ook menselijke: hoe enthousias-

meer je iemand om zich aan een planning 

te houden, hoe win je mensen voor jouw 

ideeën, hoe reageer je als medewerkers 

wildenthousiast bij je bureau staan met 

een plan dat totaal niet past in de uitge-

zette koers? Het is aan mij om te zorgen 

dat iedereen op één lijn zit. Bij Nikhef 

wordt veel van mensen gevergd, ook van 

de technici. Hier kun je mensen niet tegen 

hun zin iets laten doen, daarvoor is het 

werk gewoon te ingewikkeld. Vooral dit 

menselijke aspect vergt aandacht, want 

hier werken veel echte bèta’s, die er niet 

vanzelfsprekend oog voor hebben. Soms 

schrijft een onderzoeker botweg voor hoe 

hij iets wil hebben. Dan gebruikt hij niet de 

vakkennis die een technicus in huis heeft. 

Idealiter is er een symbiose tussen fysicus 

en technicus en maken ze gebruik van el-

kaars expertise. Daaruit ontstaan de mooi-

ste oplossingen, waarvan we met z’n allen 

veel lol hebben. 

Koffi etafel

Toen ik hier in 1969 kwam werken, paste 

elk van de installaties waarmee we werk-

ten op een vergadertafel en had je voor een 

computer een zaal nodig. Nu zijn de com-

puters klein en de installaties gigantisch. 

Om mijn werk goed te kunnen blijven doen 

heb ik door de jaren heen enorm veel moe-

ten bijleren. Veel kennis haal ik uit vakbla-

den. Dan zie ik bijvoorbeeld dat wasmachi-

nes met één enkele chip kunnen werken, 

ik zoek uit hoe ze dat doen en probeer zelf 

iets te bouwen met dezelfde mooie, een-

voudige technologie. Maar net zo belang-

rijk is de koffi etafel, van de gesprekken 

daar leer je ook een hoop!

Pilaren

Soms spreek ik wel eens mensen die tegen 

hun pensioen aan zitten en zich, als ze 

over hun schouder kijken afvragen, waar 

het eigenlijk allemaal goed voor is geweest. 

Daar zal ik geen last van hebben. Funda-

menteel onderzoek heeft de pilaren gele-

verd waarop wij nu onze kennis voortbou-

wen. Ik vind het leuk om daar bij te zijn en 

ben trots op wat ik bijdraag.

Als je een feestje wilt, moet je 
zelf de slingers ophangen. Heb je 

mooie nieuwe techniek gevonden, dan zul je die actief aan de 

man moeten brengen. Vaak lukt dat. Bijvoorbeeld afgelopen 

september in Marseille, toen onze architectuur voor het 

fotonisch netwerk voor KM3NeT werd uitverkoren. Dat is voor 

mij een topmoment.

WIE: 

ing. Jelle Hogenbirk

FUNCTIE: 

technisch projectleider

LOCATIE: 

FOM-Nikhef
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Industrial Partnership Programmes

  Tabel 2 [deel I]. Goedgekeurde Industrial Partnership Programmes per 31 december 2009
   totaal  gemiddeld 

nr. titel periode FOM- budget/ organisatie-eenheid

   budget1) jaar1)

I06. The physics of fl uids and sound propagation (together with Shell) 2003-2010 2,2 0,3 BUW

I08. Microphotonic light sources (together with Philips) 2005-2010 1,8 0,3 AMOLF

I09. Joint Solar Programme (together with Shell, Nuon and CW) 2005-2013 7,2 0,8 BUW

I10. Extreme UV multilayer optics (together with Carl Zeiss) 2005-2013 7,9 0,9 Rijnhuizen

I11. Metrology with frequency comb lasers  2006-2010 1,1 0,2 BUW

 (together with NMi, TNO and ASML)

I13. Fundamentals of heterogeneous bubbly fl ow  2007-2012 1,0 0,2 BUW

 (together with Akzo Nobel, Corus, DSM, Shell)

I14. Microscopy and modifi cation of nano-structures with focused   2007-2011 2,7 0,5 BUW

 electron and ion beams (together with FEI Electron Optics)

I15. Size dependent material properties 2008-2012 2,0 0,4 BUW

  (together with M2i and various industrial partners)

I16. Innovative physics for oil and gas (together with Shell) 2008-2014 4,5 0,6 BUW

I18. Magnetocaloric materials not only for cooling applications  2008-2012 1,3 0,3 BUW

 (together with BASF)

I19. Bio(-related) materials (together with DPI, TIFN and various  2008-2013 5,1 0,8 BUW

 industrial partners)

I20. Contact line control during wetting & dewetting (together with 2009-2014 1,8 0,3 BUW

 ASML and Océ)

I23. Controlling photon and plasma induced processes at EUV optical 2009-2014 11,4 1,9 Rijnhuizen

 surfaces (together with Carl Zeiss and ASML)

I24. Improved solid-state light sources (together with Philips) 2010-2014 1,1 0,2 AMOLF

1)  bedragen in Ma en inclusief / in cash / bijdrage van participerende bedrijven.

Opmerking.

Het getal vóór de titel van elk programma is het programmanummer. Hoe hoger het getal, hoe jonger in de regel het programma.
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Dunner = harder

Dunne metallische lagen zijn standaard in 

de micro-elektronica en worden in toene-

mende mate gebruikt in MEMS en NEMS. 

Met diktes van een micrometer of kleiner 

hebben deze fi lms mechanische eigen-

schappen die, anders dan op macroscopi-

sche schaal, afhangen van de dikte. In het 

bijzonder geldt dit voor plastische eigen-

schappen, zoals de vloeisterkte. Voor een 

breed scala aan metaalfi ms geldt: hoe dun-

ner, hoe harder. 

Een aantal jaar geleden is in de Groningse 

werkgroep FOM-G-17 een simulatiemodel 

ontwikkeld voor dislocatie-plasticiteit in 

dunne polykristallijne fi lms op substraten. 

Daarmee kon de schaalafhankelijkheid 

van plasticiteit worden verklaard uit het 

ontstaan van een spanningsgradiënt in de 

fi lm als gevolg van het opstapelen van dis-

locaties tegen het substraat. Dit verklaart 

echter niet de fi lmdikte afhankelijkheid 

van vrijstaande fi lms zoals die is getoond 

in fi guur a.

Recent echter is het inzicht ontstaan dat 

als gevolg van de fabricagewijze dunne 

fi lms weinig initiële dislocaties bevatten 

die als bron voor nieuwe dislocaties kun-

nen dienen. Bovendien is hun lengte be-

grensd door de korrelgrootte, wat leidt tot 

een minimale sterkte van een dislocatie-

bron. In Groningen is nu een model 

ontwikkeld gebaseerd op een log-normaal 

verdeling van de sterkte van de dislocatie-

bronnen tussen deze minimale waarde en 

de theoretische sterkte (fi guur b). Twee res-

terende materiaalparameters kunnen gefi t 

worden aan het gedrag van één fi lm met 

een bepaalde dikte h en korrelgrootte d. 

Het plastisch gedrag van fi lms van hetzelf-

de materiaal maar met andere dikte en/of 

korrelgrootte, dat daarmee vervolgens 

wordt voorspeld, blijkt in zeer goede over-

eenstemming te zijn met experimentele 

resultaten. Ter illustratie daarvan toont fi -

guur c de voorspelde afhankelijkheid van 

de vloeisterkte (genormeerd met de elasti-

citeitsmodulus) van door Xiang en Vlassak 

(aan Harvard) onderzochte koperfi lms als 

functie van fi lmdikte h, met inachtneming 

van de korrelgrootte. 

Deze methode is niet alleen in staat om de 

schaalafhankelijkheid volgens fi guur a te 

verklaren, maar ook te voorspellen! Dit 

draagt bij aan een betere voorspelbaarheid 

van de levensduur van MEMS. 

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘Evolution of the microstructure of 

materials’ was de bestudering van de evolutie van de microstructuur van materialen tijdens 

verwerking, bewerking en gebruik. In het bijzonder ging de aandacht uit naar het begrijpen 

van de dynamische relatie tussen die microstructuur en de mechanische eigenschappen. 

Dit was cruciaal voor het ontwerp van materialen met microstructuren die optimale 

eigenschappen opleveren voor specifi eke toepassingen. De looptijd van het programma was 

1999-2008. Het budget voor die periode bedroeg 7,2 miljoen euro. De leiding van het 

programma was in handen van prof.dr.ir. E. van der Giessen (RuG).

 partners: M2i, verscheidene bedrijven

 Evolution of the microstructure of materialsIndustrial Partnership Programme I03
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Met nieuwe methode beter inzicht in 
ondergrondse geluidsnelheden

Seismische data vormen de belangrijkste 

bron van informatie bij het speuren naar 

olie- en gasbronnen. De olie-industrie 

geeft jaarlijks vele miljoenen dollars uit 

aan het opnemen van seismische data. Ex-

plosieve bronnen, dicht bij het aardopper-

vlak geplaatst, veroorzaken geluidsgolven 

die teruggekaatst worden door grote varia-

ties in dichtheid of snelheid. De data be-

staan uit opgenomen refl ecties en kunnen 

een beeld verschaffen van de ondergrond, 

typisch tot een diepte van 5 tot 10 kilome-

ter met een resolutie van 50 tot 100 meter.

Methoden om de opgenomen data te ver-

werken tot een bruikbaar beeld ontwikke-

len zich voortdurend, maar zijn vaak nog 

gebaseerd op principes uit de jaren ’60. 

Deze methoden richten zich op het verkrij-

gen van een kwalitatief beeld van de ver-

schillende aardlagen. Het toepassen ervan 

vergt getrainde geofysici.

Nu de makkelijk te vinden olie is opge-

spoord, richt men zich steeds vaker op ge-

bieden die geologisch gezien erg ingewik-

keld zijn. Denk hierbij aan zout- of 

basalt-lichamen van zeer complexe struc-

tuur. Om deze gebieden in kaart te brengen 

zijn betere methoden nodig dan die tot nu 

gebruikt worden. Eén zo’n methode uit de 

jaren ’80 wordt golfvorminversie genoemd. 

Deze aanpak gebruikt een veel nauwkeuri-

ger beschrijving van golfvoortplanting, kan 

volledig geautomatiseerd worden en levert 

een kwantitatief beeld van de ondergrond. 

Het nadeel was de benodigde rekenkracht, 

maar die begint beschikbaar te komen. 

Echter, er blijkt een fundamenteel pro-

bleem te zijn: de data ontberen lage fre-

quenties waardoor het zeer moeilijk is om 

de langzaam variërende structuren in de 

ondergrond te reconstrueren. Deze struc-

turen zijn zeer belangrijk voor het uitein-

delijke detailbeeld omdat ze de reistijd van 

de golven, en dus de geschatte diepte van 

de lagen, beïnvloeden.

Wij hebben een methode bedacht die dit 

fundamentele probleem aanpakt. Deze 

combineert ideeën van de ouderwetse, 

meer handmatige aanpak met golfvormin-

versie. Op deze manier blijkt het mogelijk 

te zijn om ook de langzaam variërende 

structuren automatisch te reconstrueren. 

Tot nu toe hebben we aangetoond dat de 

methode praktisch toepasbaar is voor 

vlakgelaagde structuren. Met een gedetail-

leerde wiskundige analyse hebben we ver-

klaard waarom onze methode werkt. De 

laatste fase van het onderzoek richt zich 

op het verder ontwikkelen van een soft-

ware om de methode te kunnen toepassen 

voor complexe, niet gelaagde structuren.

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘The physics of fl uids and sound 

propagation’ is signifi cante vooruitgang te boeken op het terrein van de voortplanting en 

verstrooiing van (geluids)golven in de aardkorst en van de fysica van drie-fasestromingen. 

De looptijd van het programma is 2003-2010 en het budget voor die periode bedraagt 

2,2 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van de Shell-FOM Stuurgroep.

 The physics of fl uids and sound propagationIndustrial Partnership Programme I06

 partner: Shell

1 2

Figuur 1. Seismische data, opgenomen op de 

Noordzee, als functie van de tijd en de afstand 

tussen de bron en de ontvangers. De kleuren-

schaal stelt druk voor, met rood voor positieve 

en blauw voor negatieve waarden.

Figuur 2. Reconstructie van de ondergrond uit 

de seismische data. Zowel de gelaagde 

structuur als de globale trend zijn volledig 

automatisch gereconstrueerd uit de data, onder 

de aanname dat er geen laterale variatie is.
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Nanoantennes houden richting en rendement 
van lichtemissie onder controle

De strijd om meer licht uit een lichtbron te 

genereren houdt veel nanofotonicaweten-

schappers bezig. De basiselementen van 

moderne lichtbronnen zijn fl uorescerende 

moleculen, nanokristallen of quantum-

putten. Daarvan wil men niet alleen de 

effi ciëntie, maar ook de richting van de 

emissie beïnvloeden. De emissie van licht-

bronnen kan met nanoantennes worden 

afgestemd. Nanoantennes zijn metallische 

nanodeeltjes met een specifi eke vorm, die 

door middel van geavanceerde technieken 

kunnen worden gefabriceerd. De effi ciëntie 

van de emissie kan worden verkleind of 

vergroot en de richting bepaald, afhanke-

lijk van de lichtbron, het metaal, de vorm 

van de nanoantennes en de afstand tussen 

lichtbron en nanoantennes. De emissie 

wordt beïnvloed door de interactie van het 

elektrische veld van het licht met de elek-

tronen in het metaal. Licht met de juiste 

kleur (golfl engte) dat botst op een nano-

antenne, zorgt voor een collectieve bewe-

ging van de elektronen in het metaal. Deze 

collectieve beweging heet gelokaliseerde 

oppervlakteplasmonresonantie.

Inmiddels kunnen onderzoekers de nano-

antennes in periodieke structuren fabrice-

ren. Deze structuren vormen een rooster 

waarop licht wordt verstrooid. Onderzoe-

kers van het FOM-instituut AMOLF en Phi-

lips Research hebben laten zien dat wan-

neer deze verstrooing plaatsvindt, er een 

oppervlaktegolf kan ontstaan in het vlak 

van de nanoantennes. Nog interessanter is 

de ontdekking dat de emissie van molecu-

len kan koppelen aan deze oppervlakte-

golf. Omdat de oppervlaktegolf een grotere 

ruimtelijke voortplanting heeft dan de 

gelokaliseerde plasmonresonanties van in-

dividuele nanoantennes (zie fi guur 1), stra-

len meer moleculen aan deze oppervlakte-

golf waardoor de totale emissie van licht 

verhoogd wordt. De lichtemissie vindt 

plaats onder specifi eke hoeken waaronder 

bepaalde kleuren worden uitgezonden (zie 

fi guur 2). Door de periodiciteit van de struc-

tuur te kiezen kan de richting en kleur van 

de emissie worden afgestemd. 

De mogelijkheid om de emissie van mole-

culen te manipuleren door middel van 

roosters van nanoantennes is zeer veelbe-

lovend voor toekomstige lichtbronnen, zo-

als effi ciënte LEDs met gecontroleerde 

ruimtelijke emissie.

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘Microphotonic light sources’ is het 

bestuderen van optische verschijnselen in micro-gestructureerde materialen en devices om 

licht op te wekken en te manipuleren. De nadruk ligt op nieuwe concepten en experimenteel 

demonstreren van baanbrekende nieuwe benaderingen die de prestaties van devices moeten 

bevorderen. De looptijd van het programma is 2005-2010; het budget voor die periode 

bedraagt 1,8 miljoen euro. De leiding van het programma berust bij het FOM-instituut 

AMOLF.

 partner: Philips

 Microphotonic light sourcesIndustrial Partnership Programme I08

Figuur 1. Berekening van het lichtveld in een 

rooster van nanoantennes (a) bij de golfl engte 

van de gelokaliseerde oppervlakteplasmonreso-

nantie van individuele nanoantennes, en (b) bij 

de golfl engte van de oppervlaktegolf die 

voortvloeit uit de koppeling van de gelokali-

seerde oppervlakteplasmonresonantie en de 

verstrooide golf in het vlak van het rooster.

Figuur 2. Emissie verhoging (kleurschaal) van 

moleculen op een rooster van nanoantennes als 

functie van de golfl engte en de hoek van de 

emissie. Licht wordt bij voorkeur binnen een 

band uitgezonden die overeenkomt met het 

diffractiepatroon van het rooster.
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Knippen en plakken met fotonen voor 
effi ciëntere zonnecellen

Betaalbare zonnecellen, zoals de bekende 

‘blauwe’ kristallijn silicium (c-Si) zonnecel, 

zetten slechts 15% van de lichtenergie om 

in elektrische energie. Niet alle kleuren in 

het zonnespectrum worden optimaal ge-

bruikt. De bandafstand van de halfgeleider 

c-Si correspondeert met de energie van fo-

tonen (‘lichtdeeltjes’) met een golfl engte 

van ~1000 nm. De energie van de fotonen 

voorbij ~1000 nm is te laag en gaat verloren 

omdat de fotonen niet worden geabsor-

beerd. Voor fotonen met hoge energie 

treedt veel verlies op doordat de extra 

energie na absorptie wordt omgezet in 

warmte bij het relaxeren van vrije ladings-

dragers. In fi guur 1 zijn de verliesprocessen 

weergegeven. Om de effi ciëntie te verho-

gen moet het zonnespectrum worden om-

gezet in licht met een golfl engte die zo 

goed mogelijk past op de bandafstand van 

de halfgeleider. Dit kan bereikt worden 

door het knippen en plakken van fotonen: 

bij knippen (‘downconversie’) wordt één 

foton van hoge energie ‘geknipt’ in twee 

fotonen van lagere energie die allebei door 

de zonnecel worden geabsorbeerd. Bij 

plakken (‘upconversie’) wordt de energie 

van twee laagenergetische fotonen opge-

teld om één hoogenergetisch foton te ge-

ven dat wel door de zonnecel wordt geab-

sorbeerd. Beide processen kunnen het 

rendement van een zonnecel met circa 

dertig procent verhogen.

Koppels van lanthanide-ionen (ofwel zeld-

zame aardionen) zijn door hun unieke 

energieniveau-schema’s bij uitstek ge-

schikt voor het knip- en plakwerk. Upcon-

versie met lanthanide-ionen wordt al toe-

gepast in infraroodkijkers. Binnen het 

FOM-JSP project ‘Photon management for 

solar cells’ is vooral onderzoek gedaan 

naar downconversie voor het knippen van 

blauwe en groene fotonen. Er zijn verschil-

lende effi ciënt knippende koppels ontdekt: 

Pr3+ (praeseodimium) met Yb3+ (ytterbium) 

knipt één blauw-groen foton in twee infra-

rode fotonen van 1000 nm door vanuit een 

hoge energietoestand van Pr3+ de energie 

in twee stappen over te dragen naar twee 

naburige Yb3+ ionen die allebei een foton 

van 1000 nm kunnen uitzenden (zie fi guur 

2). Ook voor de Tb3+ (terbium) – Yb3+ en Er3+ 

(erbium)-Yb3+ koppels werd effi ciënt fo-

tonknippen aangetoond. Vervolgonder-

zoek is gericht op implementatie van de 

nieuwe materialen door het verhogen van 

de absorptie van groen en blauw licht en 

het inbouwen van de knippende koppels in 

een transparante laag boven de zonnecel.

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘Joint Solar Programme’ is het creëren 

van vooruitzichten op nieuwe generaties zonnecellen met sterk verbeterde eigenschappen, 

en het tot stand brengen van synergie en versnelling in het onderzoek door het samenwerken 

van groepen en vakgebieden die op dit terrein nieuw zijn.

De looptijd van het programma is 2005-2013 en het budget voor die periode bedraagt 

7,2 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van de JSP Stuurgroep.

 partners: Shell, Nuon en CW

 Joint Solar ProgrammeIndustrial Partnership Programme I09

Figuur 1. Energieverliezen in een zonnecel: proces 1 geeft de relaxatie van hoogenergetische 

ladingsdragers weer (te beperken door downconversie) en proces 2 geeft het verlies aan voor 

fotonen met te lage energie die niet geabsorbeerd worden (te beperken door upconversie). 

Figuur 2. Quantumknippen in het Pr3+-Yb3+ koppel: vanuit het hoogenergetische 3P niveau van 

Pr3+ wordt de energie in twee stapjes naar twee naburige Yb3+ ionen overgedragen. Beide Yb3+ 

ionen zenden een foton uit van 1000 nm dat door c-Si geabsorbeerd kan worden.
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Levensduur van Extreem UV multilagen: 
diffusie over picometer dimensies

In de halfgeleiderindustrie worden met re-

gelmaat kortere golfl engten toegepast in 

het lithografi sche afbeeldingsproces van 

geïntegreerde schakelingen. Ook de nu 

voorziene golfl engte van 13,5 nm, het Ex-

treem Ultraviolet, zal in de nabije toekomst 

verdere miniaturisering van transistor-

structuren mogelijk maken. In het EUV zijn 

conventionele lenzen echter niet meer 

bruikbaar en moeten refl ecterende op-

tieken worden toegepast, voorzien van een 

speciale multilaagcoating. 

Binnen dit programma “Extreme UV Multi-

layer Optics” doet het FOM-Instituut voor 

Plasmafysica Rijnhuizen samen met Carl 

Zeiss SMT funderend onderzoek naar deze 

multilagen. Ze bestaan meestal uit molyb-

deen- en siliciumlagen van enkele nano-

meters dik en hebben een refl ectiviteit van 

typisch 70%. Opwarming tijdens het ge-

bruik leidt echter tot versnelde diffusie 

door het grensvlak van het molybdeen en 

het silicium, waardoor een verminderd op-

tisch contrast ontstaat en, bijgevolg, een 

lagere refl ectie. In het programma wordt 

ook het diffusieproces in deze dunne lagen 

onderzocht, met als doel de levensduur 

van deze multilaagsystemen te kunnen 

voorspellen en beheersen.

Om deze thermisch bepaalde levensduur 

te meten, wordt de diffusie tussen molyb-

deen en silicium op sub-picometer schaal 

gevolgd met in-situ röntgendiffractie. Hier-

uit kan de periodeverandering (de totale 

dikte van de molybdeen- en de silicium-

laag) worden bepaald als functie van de 

tijd. Aangezien deze periodeverandering 

wordt veroorzaakt door plaatselijke ver-

dichting door de vorming van molybdeen-

siliciden (o.a. MoSi2) aan de grenslagen, is 

deze methode uiterst accuraat in het vol-

gen van de groei van de grenslaag tijdens 

het verhittingsproces.

 

Deze groei kan worden gemodelleerd met 

het zogenaamde parabolische aangroei-

model. Uit dit model kunnen we de 

diffusieconstante bepalen, zelfs voor ver-

schillende temperaturen. Deze diffusie-

constanten blijken goed overeen te komen 

met de Arrhenius vergelijking, waardoor 

deze op verschillende temperaturen kan 

worden getoetst. Met dit model kunnen we 

nu voor het eerst het diffusiegedrag op 

zeer lange tijdschalen (enkele tienduizen-

den uren!) en willekeurige temperaturen 

voorspellen met relatief korte metingen 

(~100 uur). Ook kunnen we dit doen voor 

multilagen met diffusiebarrières die de 

grenslaagstabiliteit verhogen. Met deze 

kennis kunnen we voor elk temperatuur-

gebied in de lithografi sche toepassing een 

optimaal multilaagsysteem ontwikkelen, 

met maximale refl ectie en een lange le-

vensduur.

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘Extreme UV multilayer optics’ is het 

ontwikkelen en toepassen van de natuurkunde en aanverwante procestechnologie om 

periodieke multilaagstructuren te maken die atomair scherpe vlakke interfaces hebben, 

chemisch stabiel en stralingsbestendig zijn en tot op sub-nanometerschaal dimensioneel zijn 

gecontroleerd. 

De looptijd van het programma is 2005-2010 en het budget voor die periode bedraagt 7,9 

miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. F. Bijkerk (Rijnhuizen).

 partner: Carl Zeiss

 Extreme UV multilayer optics Industrial Partnership Programme I10

Figuur 1. De in situ verhittingsapparatuur in 

de röntgendiffractometer.

Figuur 2. In de linker grafi ek staat de dikte van 

de molybdeensilicide grenslaag als functie van 

de tijd weergegeven voor verschillende 

temperaturen voor molybdeen-silicium 

multilagen. In de rechter fi guur zijn de diffusie-

constanten geschetst in een Arrhenius grafi ek, 

met een goede, lineaire fi t. Het gedrag van 

molybdeen-silicium wordt vergeleken met twee 

alternatieve 

multilagen met lagere 

diffusieconstanten, 

namelijk een 

molybdeencarbide-

silicium multilaag en 

een molybdeen-silici-

um systeem met een 

siliciumnitride 

diffusiebarrière.
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Frequentiekamlasers in het 
extreem-ultraviolet

Gewone lasers produceren gewoonlijk heel 

precies één optische frequentie. Frequen-

tiekamlasers, daarentegen, zijn zo ge-

maakt dat ze heel precies (tot wel 17 cijfers 

nauwkeurig) op honderdduizenden fre-

quenties tegelijk laseren. De laser produ-

ceert een ‘kam’ aan frequenties (modes), 

waarbij elke frequentie een vaste afstand 

en fase heeft tot de volgende frequentie. 

De consequenties hiervan hebben een re-

volutie veroorzaakt op vele terreinen in de 

fysica. Door interferentie tussen de laser-

frequenties ontstaan uiterst korte lichtpul-

sen, wat in de laatste jaren tot de ontwik-

keling van attoseconde-fysica (10-18 s) 

heeft geleid. Een ander belangrijk aspect is 

dat kamlasers kunnen dienen als meetlat 

waarmee optische frequenties van hon-

derden THz direct geteld kunnen worden. 

Dit heeft een grote vooruitgang in optische 

frequentiemetrologie veroorzaakt, met 

toepassingen in o.a. atoomklokken, ‘paral-

lelle’ spectroscopie, frequentiemetrologie 

voor fundamentele tests, en lengtemetin-

gen. Kamlasers zijn echter tot nu toe alleen 

beschikbaar van infrarode tot ultraviolette 

golfl engtes.

Onlangs is het de Amsterdamse werkgroep 

FOM-V15 in het Lasercentrum VU voor het 

eerst gelukt om een frequentiekam te de-

monstreren in het extreem-ultraviolet 

(XUV, golfl engtes kleiner dan 100 nm). Het 

principe is gebaseerd op versterking van de 

pulsen van een kamlaser, zodat deze vol-

doende piekvermogen bezitten om via ho-

ge-harmonische generatie omgezet te 

kunnen worden naar licht bij 51 nm (de 15e 

harmonische van 773 nm). Door slechts 

twee pulsen van de kamlaser te versterken 

en om te zetten naar het XUV, kan een fre-

quentiekam worden gemaakt in de vorm 

van een cosinus-modulatie van het XUV 

spectrum. Hiervoor is een versterkingsfac-

tor van meer dan 10 miljoen vereist om 

piekvermogens van 10 GW te bereiken, ter-

wijl de fase-relatie tussen de pulsen be-

houden moet blijven binnen 0.3% van de 

golfl engte van de infrarode kamlaser. Dit is 

gelukt door het toepassen van een nieuw 

ontwikkelde parametrische dubbel-puls 

versterker. Dat de gevormde kam daadwer-

kelijk gebruikt kan worden is aangetoond 

door helium vanuit de grondtoestand te 

exciteren met kamlicht bij 51 nm. Daar-

door kan de energiepositie van deze grond-

toestand een factor 8 beter bepaald wor-

den, waarmee ook voor het eerst een 

directe frequentiemeting van PHz frequen-

ties is aangetoond.

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘Metrology with frequency comb lasers’ is 

het toepassen van frequentiekamlasers in precisiefrequentie- en lengtemetingen, en het 

verder verbeteren en ontwikkelen van deze geavanceerde systemen in termen van golfl engte-

bereik, compactheid en intensiteit. NMi heeft als belangrijkste doel het leggen van de basis 

voor toekomstige atoomklokken en operationele lengtestandaarden. TNO steunt en bevordert 

de ontwikkeling van frequentiekamlasers met het oog op toepassingen in ruimtevaart en 

ruimteonderzoek. ASML stelt vooral belang in contacten met de onderzoekers.

De looptijd van het programma is 2006-2010, het budget voor die periode bedraagt 1,1 

miljoen euro en de leiding van het programma is in handen van prof.dr. W.M.G. Ubachs (VU).

 partners: NMi, TNO, ASML

 Metrology with frequency comb lasersIndustrial Partnership Programme I11

Figuur 1. Het frequentiekamprincipe (bovenste gedeelte), en het 

lasersysteem (onderste gedeelte) waarmee de XUV kam en excitatie van 

helium gerealiseerd is.

Figuur 2. Het verstemmen van de XUV kam bij 51 nm resulteert in een 

excitatiesignaal (via ionisatie) van helium in de vorm van een cosinus-

modulatie (“fringes”).
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Belzwermen - clustering en turbulentie

In dit Industrial Partnership Programme 

staat gedispergeerde gas-vloeistof-stro-

ming centraal en wordt met name het ge-

drag van een zwerm bellen en de wissel-

werking met de vloeistof bestudeerd. Het 

onderzoekskader wordt geschetst door de 

industriële partners, die alle bellenkolom-

men gebruiken om er (chemo)fysische of 

metallurgische processen mee te bedri-

jven, zoals bijvoorbeeld de productie van 

chemicaliën en het mengen van vloeibaar 

staal. Voor het optimaliseren van deze pro-

cessen wordt gebruik gemaakt van model-

len, die vanwege de schaalgrootte niet alle 

details kunnen uitrekenen. Om de model-

len, die de industrie ondanks het gebrek 

aan detail nu gebruikt, te kunnen ver-

beteren, moeten beschrijvingen van het 

gedrag van bellen in belzwermen hierin 

worden opgenomen. Dit onderzoek stelt 

zich tot doel om deze beschrijvingen, ook 

wel sluitingsrelaties genoemd, aan te 

leveren.

Dit IPP is inmiddels ongeveer halverwege 

de looptijd. De promovendi van het pro-

gramma werken gezamenlijk om effecten 

zoals de weerstand op een bel in een 

zwerm, clusteringseffecten, opbreking en 

coalescentie (het samengaan van bellen) 

op de hydrodynamica in kaart te brengen 

en te kwantifi ceren.

Een van de subprojecten richt zich sterk op 

het experimentele aspect van het onder-

zoek. Dit onderzoek wordt verricht in de 

Twente Water Tunnel, een drie verdiepin-

gen hoge opstelling waar met een viertal 

camera’s de positie van bellen ten opzichte 

van elkaar nauwkeurig in kaart kan wor-

den gebracht. Ook kan de turbulentie van 

de vloeistof, die wordt veroorzaakt door de 

bellen, worden gemeten. Daarna volgt een 

vergelijking van de data met de resultaten 

uit gedetailleerde numerieke simulaties, 

waarop in een van de andere projecten 

wordt gefocust. We hebben hiermee bij-

voorbeeld zowel experimenteel als numer-

iek vastgesteld dat bellen zich bij voorkeur 

clusteren in horizontale en verticale richt-

ing, dat wil zeggen dat bellen ernaar strev-

en om zich naast elkaar te ordenen terwijl 

zij door de waterkolom stijgen. Het feit dat 

dit effect wordt voorspeld door de model-

len, en overeenkomt met de experimentele 

waarneming, versterkt het vertrouwen in 

de modellen.

Er wordt onderzoek gedaan met nume-

rieke modellen op verschillende schaal. De 

onderzoekers van de verschillende sub-

projecten werken hierin nauw samen. Bij-

voorbeeld, de weerstand van de vloeistof 

op een bel stijgend in een zwerm verschilt 

van die op een enkele bel en kan worden 

berekend uit gedetailleerde simulaties. Het 

effect van dit verschil op de vloeistofcircu-

latiepatronen in een bellenkolom wordt 

vervolgens onderzocht met modellen ge-

schikt voor grote schaal.

 Het hoofddoel van het programma ‘ Fundamentals of heterogeneous bubbly fl ow’ is het 

bestuderen van de basis van stromingen met bellen erin, geïnspireerd door vragen uit de 

industriële praktijk. Twee groepen met aanzienlijke ervaring in onderzoek aan gedispergeerde 

stromingen pakken dit gezamenlijk met experimentele, theoretische en numerieke technieken 

aan. Bijkomend doel is jonge mensen in het gebied van meerfasestroming op doctorsniveau op 

te leiden. De looptijd van het programma is 2007-2012 en het budget voor die periode 

bedraagt 1,0 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. J.A.M. 

Kuipers (UT).

 partners: Akzo Nobel, Corus, DSM, Shell

 Fundamentals of heterogeneous bubbly fl owIndustrial Partnership Programme I13

Figuur 2. De Twente Water Tunnel, de 

experimentele opstelling waarmee belclustering 

en turbulentie-effecten worden gemeten, met 

oio Julian Martinez Mercado.

1 2

Figuur 1. Een bovenaanzicht van een door-

snede van een belzwerm; hierin is duidelijk een 

horizontale clustervorming te zien.
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Elektronenmicroscopie met 
100 femtoseconde resolutie

Met de nieuwste generatie elektronenmi-

croscopen kunnen details kleiner dan 1 

Ångström – de lengteschaal van een enkel 

atoom – zichtbaar gemaakt worden. Deze 

technieken zijn echter tot nu toe bijna uit-

sluitend op statische evenwichtssystemen 

toegepast, die het topje van een enorme 

ijsberg vormen. Van de dynamica op ato-

maire schaal – met een typische tijdschaal 

van 100 femtoseconde – is nog maar heel 

weinig bekend terwijl deze kennis van es-

sentieel belang is voor vaste-stoffysica, 

molecuulfysica, (bio)chemie, nano- en bio-

technologie. De volgende uitdaging is daar-

om om naast plaatsresolutie ook tijdresolutie 

van atomaire schaal te realiseren: de ‘vier-

de dimensie in elektronenmicroscopie’. 

In de afgelopen jaren zijn de eerste stap-

pen gezet door foto-emissie met femtose-

conde laserpulsen toe te passen in regu-

liere elektronenmicroscopen (zie fi guur 1). 

De kwaliteit van de gepulste elektronen-

bundels laat echter nog te wensen over 

tengevolge van, enerzijds, slechte beheer-

sing van het emissieproces en, anderzijds, 

sterke Coulombafstoting tussen de dicht 

op elkaar gepakte elektronen. In de werk-

groep FOM E-04 (TU/e) worden beide pro-

blemen aangepakt door manipulatie van 

elektronenbundels op femtoseconde tijd-

schaal m.b.v. radiofrequente velden. Dit 

gebeurt in het kader van dit FOM – FEI In-

dustrial Partnership Program ‘Microscopy 

and modifi cation of nano-structures with 

focused electron and ion beams’. Door, bij-

voorbeeld, gebruik te maken van het snel 

oscillerende magneetveld in een 3 giga-

hertz trilholte in TM110 mode kunnen sub-

picoseconde ‘plakjes’ uit een continue elek-

tronenbundel gesneden worden, zonder dat 

de kwaliteit van de elektronenbundel 

wordt aangetast. Elektronenmicroscopie 

van hoge kwaliteit en sub-picoseconde 

tijdresolutie kan zo gerealiseerd worden op 

een goedkope en eenvoudige manier, die 

daarbij gemakkelijk als module in bestaan-

de systemen kan worden geïntegreerd.

Coulombafstoting maakt de ultieme 

droom, ‘single-shot’ elektronenmicrosco-

pie met een belichtingstijd van 100 femto-

seconde, helaas onmogelijk. Elektronen-

kristallografi e daarentegen stelt minder 

hoge eisen aan de bundel, maar een ‘sin-

gle-shot’ opname leidt ook dan onvermij-

delijk tot een Coulombexplosie en daar-

door verlies van tijdresolutie. Onlangs is in 

Eindhoven een diffractiepatroon in één en-

kel sub-picoseconde schot opgenomen (zie 

fi guur 2). Dit is mogelijk gemaakt door 

compressie van de elektronenpuls – het 

omkeren van de Coulombexplosie – door 

middel van het snel oscillerende elektri-

sche veld in een 3 gigahertz trilholte in 

TM010 mode. 

 Doel van het programma ‘Microscopy and modifi cation of nano-structures with focused 

electron and ion beams’ is door gezamenlijk onderzoek op het gebied van nanotechnologie 

elektronenmicroscopen en ionenbundelmachines tot het uiterste te verbeteren, om daarmee de 

structuur van materialen tot op de schaal van een enkel atoom zichtbaar te maken en te 

bewerken. Hiervoor zijn nieuwe geavanceerde kennis en technologie vereist. Zowel de 

instrumenten zelf als de gebruikte processen zullen onderwerp van studie zijn. 

De looptijd van het programma is 2007-2011 en het budget voor die periode bedraagt 

2,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. P. Kruit (TUD).

 partner: FEI Electron Optics

 Microscopy and modifi cation of nano-structures with focused electron and ion beamsIndustrial Partnership Programme I14

Figuur 1. Elektronenmicroscoop met optische 

toegang voor ‘pump-probe’ metingen: de 

paarse laserbundel genereert d.m.v. foto-emis-

sie ultrakorte (‘probe’) elektronenpulsen (rode 

bundel) waarmee de voortgang van processen 

bestudeerd kan worden die door de gele 

gepulste (‘pump’) laserbundel in gang zijn 

gezet.

Figuur 2. Diffractiepatroon van een polykristal-

lijne goudfi lm, opgenomen in één enkel schot 

met een 100 kilo-elektronvolt, sub-picoseconde 

puls van ongeveer 1 miljoen elektronen. 

1 2
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Faalgedrag van vrijstaande dunne 
aluminium fi lms in MEMS

Binnen de wereld van micro-elektrome-

chanische systemen (MEMS) worden dun-

ne metalen fi lms toegepast als vrijstaande 

structurele componenten. Dit maakt nieu-

we technieken mogelijk, zoals schakelbare 

en energiezuinige radiofrequentie (RF) cir-

cuits voor mobiele telefonie. De betrouw-

baarheid van deze systemen blijkt echter 

nog een probleem, waarbij meer funda-

menteel inzichten nodig zijn over de fysica 

van het lange termijn faalgedrag. Micro-

structurele kruip en vermoeiing spelen 

hierin een hoofdrol: vervorming onder 

constante, respectievelijk cyclische me-

chanische belasting. 

Op microstructureel niveau in metalen zijn 

dislocatie mechanismen verantwoordelijk 

voor deze vervormingen. Dislocaties zijn 

lijnfouten in het kristalrooster, waarvan 

het ontstaan en de voortplanting beïn-

vloed worden door o.a. spanningen, tem-

peratuur, kristaloriëntatie, kristalkorrels 

en eventuele legeringcompositie. In bulk-

materialen bij macroscopische afmetin-

gen, i.e. groter dan 1 mm, zijn kruip en ver-

moeiing goed te voorspellen op basis van 

bekende dislocatiemechanismen. Echter, 

bij microscopische lengteschalen niet. Dat 

komt vooral door interacties tussen de 

componentafmetingen en de micro-

structurele afmetingen van het materiaal, 

waardoor de dislocatiemechanismen ver-

anderen. Dit is het onderwerp van dit on-

derzoeksproject. 

Een voorbeeld van dit onvoorspelbaar ge-

drag is een langzame in plaats van een zui-

ver instantane terugvering na het loslaten 

van een elastisch doorgebogen microbalk. 

Een vorm van kruip die in bulkmetalen 

verwaarloosbaar is, veroorzaakt dit. Om dit 

kwantitatief te maken, is de doorbuiging 

als functie van tijd tot op enkele nm pre-

cies gemeten met behulp van optische pro-

fi lometrie. Deze data is vervolgens aan een 

numeriek model gekoppeld om materiaal-

parameters te bepalen om dit gedrag te be-

schrijven. Hiermee is een andere proef met 

20% nauwkeurigheid te voorspellen. De 

resterende afwijking wordt toegeschreven 

aan de microstructurele verscheidenheid 

onder de proefstukken: variërende korrel-

groottes, korrelgrensoriëntaties, kristalori-

entaties, legeringstructuur. De verwach-

ting is dan ook dat het correleren van de 

microstructuur aan gemeten materiaalpa-

rameters onder verschillende spanningen 

en temperaturen helder zal maken wat de 

fysische mechanismen zijn achter het 

waargenomen gedrag. Zo wordt het model-

leren van deze mechanismen een stap 

dichterbij gebracht.

In het Industrial Partnership Programme ‘Size dependent material properties’ werken FOM en 

M2i samen aan onderzoek naar schaalafhankelijke fysische eigenschappen van materialen. 

Hierbij wordt gekeken naar de effecten van verregaande miniaturisering zoals die plaatsvin-

den in dunne-fi lmtechnologie, IC-technologie en MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). 

Het onderzoek heeft een fundamenteel karakter, maar de onderzoeksvragen zijn samen met 

de industriële partners van M2i opgesteld. Resultaten zullen bijdragen aan toepassingen op 

het gebied van nanotechnologie. De looptijd van het programma is 2008 - 2012 en het budget 

voor deze periode bedraagt 2 miljoen euro. Prof.dr.ir. Marc Geers (TU/e) is programmaleider. 

partner: M2i

Size dependent material propertiesIndustrial Partnership Programme I15

Figuur 1. Detailopname van een RF-MEMS 

schakelaar: de middelste plaat zweeft boven 

een elektrisch signaalspoor welke elektrosta-

tisch naar beneden wordt getrokken om zo het 

signaal te schakelen. Hierdoor worden de 

balken aan weerszijden van de plaat door-

gebogen. Onder langdurige buiging treedt hier 

kruip op, wat betrouwbaar actueren bemoei-

lijkt.

Figuur 2. Detailopname van een microbalk, welke 800 nm doorgebogen wordt om kruip te 

bestuderen. 

Onder. De gemeten terugvering van het vrije rechteruiteinde van de microbalk in de loop van 

enkele uren. De voorspelling van het ontwikkelde model beschrijft het tijdsafhankelijke gedrag 

bevredigend.

1 2
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Elektroseismische koppeling: hoe vinden we 
effi ciënt de olie in de aarde?

Aardolie zit meestal honderden tot duizen-

den meters onder het aardoppervlak. Om 

het te vinden sturen we voornamelijk 

akoestische (seismische) golven van lage 

frequentie (0,1 Hz) de grond in en luisteren 

naar de echo’s. Maar naast de akoestische 

echo ontstaat er onder bepaalde omstan-

digheden ook een elektromagnetische 

(em)-echo – of als we een lage frequentie 

em-golf de aarde insturen ontstaat er een 

seismisch signaal. Ook met behulp van 

deze ‘elektroseismische’ signalen is het 

mogelijk olie te vinden. Volgens de stan-

daardtheorie berust de elektroseismische 

koppeling op dezelfde elektrokinetische 

effecten, die ook in de microfl uïdica en in 

de colloïdfysica een belangrijke rol spelen. 

Olie en water zijn opgesloten in een poreu-

ze matrix van rots. Het oppervlak van de 

rots is geladen en deze vaste ladingen wor-

den afgeschermd door mobiele tegenionen 

in de vloeistof binnen de Debye-laag met 

een dikte van enkele tot honderden nano-

meters, afhankelijk van de zoutconcentra-

tie. Komt er een akoestische golf, dan be-

wegen deze tegenionen ten opzichte van 

de vaste ladingen aan de wand en ontstaat 

er een oscillerende dipool, die onder ge-

schikte omstandigheden een em-veld uit-

zendt. Andersom drijven em-velden de te-

genionen (en daarmee de vloeistof waarin 

ze opgelost zijn) aan en laten een akoesti-

sche golf ontstaan. In de praktijk vindt 

men vaak grote afwijkingen van de voor-

spellingen op basis van het boven ge-

schetste mechanisme, zoals bijvoorbeeld 

een sterk niet-lineaire respons. Een be-

langrijk aspect, dat niet meegenomen is in 

het standaardmodel, is de aanwezigheid 

van water-olie, water-gas, en olie-gas 

grensvlakken in de poriën van de rots. 

Deze micromenisci beïnvloeden zowel de 

hydrodynamische stromingsvelden als de 

elektrische stroom en ze kunnen zelf 

geladen zijn. Om te onderzoeken hoe deze 

effecten de elektroseismische koppeling 

veranderen hebben we een optisch diffrac-

tie-experiment neergezet, met een perio-

dieke rij van modelporiën met een diame-

ter van enkele micrometers. De hele rij zit 

onder water en in elke porie is een gasbel 

opgesloten. Akoestische velden (afkomstig 

van een ultrageluidtransducer) slaan tril-

lingen van de gasbellen aan, die we met 

behulp van het diffractiesignaal met een 

resolutie van enkele nanometers kunnen 

volgen. Net als in eerder onderzoek in het 

kader van superhydrofobe oppervlakken 

blijkt dat een sterke koppeling bestaat tus-

sen de trillingen van naburige bellen. Door 

deze metingen van de beweging van de mi-

cromenisci te combineren met metingen 

van de uitgezonden em-signalen verwach-

ten we in de toekomst de rol van microme-

nisci in de elektroseismische koppeling in 

de kaart te kunnen brengen. 

Het doel van het programma ‘Innovative physics for oil and gas’ is innovatief fundamenteel 

onderzoek te stimuleren dat mogelijk relevant is voor de exploratie en productie van olie- en 

gasreservoirs. Het programma heeft verschillende open rondes en in 2009 is ronde II gestart 

met als thema ‘Novel physics for sensing modifying and manipulation of oil-gas reservoirs; a 

deep dive into the nano domain’. iPOG-II heeft twee aandachtsgebieden:

(i)  Ontwikkelen van nieuwe nanofysische concepten voor het meten, bewerken en manipule-

ren van (transport in) olie-gas reservoirs. 

(ii)  Ontwikkelen van accurate theorie- en modelsystemen om deze aspecten van de stroming 

en activiteit van (nano)deeltjes te kunnen bevatten. 

Zes projecten zijn gehonoreerd. Het budget voor deze ronde bedraagt 2,2 miljoen euro. 

Programmaleider is prof.dr. M. van Hecke (LEI).

partner: Shell

Innovative physics for oil and gasIndustrial Partnership Programme I16

Diffractieopstelling voor de karakterisering van lucht-water micromenisci aan een superhydrofoob 

oppervlak, die als modelsysteem voor het oppervlak van een poreus medium gebruikt wordt. De 

vorm en het uitwijken van de menisci kan met nanometerresolutie berekend worden uit de 

hoekafhankelijkheid van de intensiteit van meerdere diffractieordes. 
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Koeling zorgt voor circa 15% van het totale 

wereldwijde energieverbruik. Denk hierbij 

aan koelkasten, airconditioners en indus-

trieel koelwater. Magnetische koeling is 

een veelbelovende technologie die het 

koelproces een factor twee effi ciënter zou 

kunnen maken.

Magnetische koeling maakt gebruik van 

het zogeheten magnetocalorisch effect. In 

een magnetocalorisch materiaal kan ener-

gie worden uitgewisseld tussen het rooster 

waar de atomen in zitten en de magneti-

sche spins van de atoomkernen. Als er 

geen extern magnetisch veld aanwezig is 

zijn de magnetische spins willekeurig ge-

richt. Wanneer vervolgens een extern mag-

neetveld wordt aangebracht zullen de 

magnetische spins zich parallel aan dit 

veld richten. Na uitschakeling van het 

magnetisch veld zullen de spins weer een 

willekeurige richting aannemen. De ener-

gie die voor deze laatste stap nodig is haalt 

het systeem uit de overdracht van energie 

uit het rooster. Hierdoor koelt het magne-

tisch materiaal af. 

Om magnetische koeling te realiseren, zijn 

een magnetisch veld en een magnetocalo-

risch materiaal vereist. Hoe sterker het 

veld, hoe groter het magnetocalorisch ef-

fect dat kan worden bereikt. Voor een ho-

ger magneetveld zijn dure supergeleiden-

de magneten nodig. Om toch hogere 

effi ciëntie te bereiken wordt daarom ge-

zocht naar nog betere magnetocalorische 

materialen. Tot nu toe hebben deze mate-

rialen vaak beperkingen, bijvoorbeeld dat 

de grondstoffen schaars of giftig zijn.

Binnen het Industrial Partnership Pro-

gramme I18 van FOM en BASF, hebben on-

derzoekers aan de TU Delft onlangs een 

doorbraak bereikt door het vinden van een 

geavanceerd magnetocalorisch materiaal. 

De gevonden mangaan-ijzer-fosfor-silici-

umverbinding (Mn-Fe-P-Si) bestaat voor 

ongeveer 80% uit mangaan en ijzer en voor 

ongeveer 20% uit fosfor en silicium. De 

werktemperatuur kan worden ingesteld 

tussen -53 en +67 ºC door het optimalise-

ren van de Mn/Fe en P/Si ratio (zie fi guur 1). 

 

Het gebruik van massa-geproduceerde 

niet-giftige grondstoffen en een standaard 

industriële productiemethode maken dit 

nieuwe materiaal uiterst betaalbaar. De 

ontdekking van dit geavanceerde magne-

tocalorische materiaal met lage kosten is 

een belangrijke stap voorwaarts op weg 

naar commercialisering van magnetische 

koeling. Het maakt de weg vrij voor mag-

netische koeling als betaalbaar en effi ciënt 

alternatief voor de conventionele (damp-

compressie) koeltechnologie. 

Effi ciënt koelen met moderne 
magnetocalorische materialen

Doel van het programma ‘Magnetocaloric materials not only for cooling applications’ is door 

gezamenlijk onderzoek op het gebied van magnetocalorische materialen energiezuinigere 

koeltechnologieën mogelijk te maken. Magnetocalorische materialen zijn een nieuwe groep 

koelmaterialen die naar verwachting het milieu minder zullen belasten dan de koelmaterialen 

die vandaag de dag gebruikt worden in koelsystemen. Het onderzoek richt zich op het 

gedetailleerd in kaart brengen van magnetocalorische basisprincipes om vervolgens materia-

len met de beste eigenschappen te ontwikkelen. De looptijd van het programma is 2008 - 

2012 en het budget bedraagt 5 miljoen euro. Onderzoekleider is prof.dr. E. Brück (TUD). Het 

programma wordt uitgevoerd aan de TU Delft en in de laboratoria van BASF in De Meern en 

Ludwigshafen (D).

partner: BASF

Magnetocaloric materials not only for cooling applicationsIndustrial Partnership Programme I18

Temperatuurafhankelijkheid van 

de magnetisatie (bovenste 

grafi ek) voor vier Mn-Fe-P-Si 

verbindingen. Goed zichtbaar zijn 

de scherpe overgangen met een 

kleine thermische hysterese. In de 

temperatuurafhankelijkheid van 

de magnetische entropie (onderste 

grafi ek) zijn grote magnetocalori-

sche effecten te zien in de 

nabijheid van de overgangen 

(open symbolen voor een 

veldverandering van 0 naar 1 T 

en gesloten symbolen voor 

verandering van 0 naar 2 T). Ter 

vergelijking, een typische 

piekwaarde voor Gd is 4 JKg-1K-1 

bij een veldverandering van 0 

naar 2 T.
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Op de grens van nat en droog

De stroming van water over een hydrofoob 

oppervlak leidt vaak tot interessante struc-

turen, zoals regendruppels die meanderen 

over een autoruit. Dit komt door de insta-

biele dynamica van de contactlijn, die de 

grens van ‘nat’ en ‘droog’ afbakent. Ver-

rassend genoeg laat de stroming bij de 

contactlijn zich niet beschrijven door de 

gebruikelijke wetten van de vloeistofme-

chanica. Dit wordt veroorzaakt door de ex-

treme frictie die optreedt op kleine schaal, 

waar de moleculen snel over elkaar glijden. 

Het is een uitdaging om deze microsco-

pische fysica te koppelen aan de stroming 

op macroscopische schaal.

Contactlijnen worden instabiel vanaf een 

kritische snelheid, zoals voor de glijdende 

druppel in de bovenste fi guur. Bij lage snel-

heden heeft de druppel nog een ronde 

vorm, maar de staart van de druppel wordt 

steeds scherper bij toenemende snelheid. 

In dit proces wordt de hoek van de staart 

steeds kleiner, en neemt de scherpte 

(kromming) van de punt exponentieel toe 

met de snelheid. Boven de kritische snel-

heid breekt de staart op in kleine drup-

peltjes. Onderzoekers van de Universiteit 

Twente hebben dit scenario verklaard van-

uit krachtenbalans tussen de oppervlak-

tespanning, die de druppel te allen tijde 

bijeen wil houden, en de viskeuze frictie 

die ontstaat tijdens de beweging. 

Het opbreken van de contactlijn is desas-

treus voor industriële processen zoals 

coating en inkjetprinting, waarbij een per-

fecte controle over nat en droog is vereist. 

Een ander voorbeeld vindt men in de Im-

mersie Lithografi e technologie, ontwikkeld 

door ASML BV. Om steeds kleinere struc-

turen af te kunnen beelden wordt in deze 

technologie de lucht tussen de lens en de 

siliciumwafer vervangen door water, ter 

verbetering van het optische contrast 

(onderste fi guur). Bij het scannen van de 

wafer vormt het water een instabiele staart 

vergelijkbaar met de glijdende druppels. 

Voor de lithografi e is het echter cruciaal 

dat er geen vloeistof achterblijft op de wa-

fer. 

In dit Industrial Partnership Programme 

worden deze fundamentele en toegepaste 

aspecten van contactlijnen onderzocht, in 

een samenwerking tussen ASML, OCE en 

de 3TU’s. 

Doel van het programma ‘Contact line control during wetting and dewetting’ is onderzoek 

naar fundamentele eigenschappen van vloeistoffen in de nabijheid van oppervlakken op het 

gebied van inkjetprinting en immersielithografi e. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe 

samenwerking met de industriële partners Océ en ASML, beide wereldleiders op de specifi eke 

gebieden. Het gezamenlijke streven is volledige controle te krijgen bij het deponeren van 

(soms zo klein mogelijke) hoeveelheden vloeistof op bepaalde oppervlakken. In I20 worden 

zes projecten uitgevoerd met een totale omvang van 1,8 miljoen euro. Programmaleider is 

prof.dr. Detlef Lohse (UT).

partners: ASML, Océ

Contact line control during wetting and dewettingIndustrial Partnership Programme I20

Boven: Druppels 

glijdend over een 

hellend oppervlak bij 

verschillende 

snelheden. Boven een 

kritische snelheid 

breekt de scherpe 

staart op in kleine 

druppeltjes. Onder: 

Druppels in Immersie 

Lithographie. De 

scansnelheid van de 

siliciumwafer is 

beperkt door instabili-

teit van de contact-

lijn.
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Hoe sluiproutes menging in laminaire 
stroming bevorderen

Dieper inzicht in menging van vloeistoffen 

onder laminaire stromingscondities staat 

centraal in de optimalisatie van vele meng-

processen op macroschaal (proces-

industrie) en microschaal (lab-on-a-chip 

toepassingen). Om de essentiële basis-

mechanismen van laminaire menging te 

ontrafelen worden deze in de Eindhovense 

groep FOM-E-16 in een vereenvoudigde 

geometrie bestudeerd. Hier is gekozen 

voor een cilindrische geometrie waarbij 

een periodieke stroming wordt gedreven 

door het deksel van de cilinder volgens een 

cyclisch protocol in zijn vlak te laten bewe-

gen. Twee gevallen worden onderscheiden: 

viskeuze (Stokes) stroming en laminaire 

stroming met traagheidseffecten. 

Met behulp van analytische en numerieke 

studies zijn de topologische eigenschap-

pen ontrafeld die het Lagrangiaans trans-

port van puntdeeltjes in een Stokes stro-

ming bepalen. De topologie van de 

stroming in de cilinder wordt gekenmerkt 

door de aanwezigheid van concentrische 

invariante quasibolvormige oppervlakken. 

Een passief deeltje dat is losgelaten op een 

dergelijk oppervlak zal zich altijd hierop 

blijven bewegen. Dat betekent dat er lokaal 

hooguit tweedimensionale menging op-

treedt. Daarnaast wordt de topologie ge-

kenmerkt door een periodieke lijn. Dat is 

een denkbeeldige lijn van vloeistofdeeltjes 

die iedere keer na het doorlopen van de 

volledige (periodieke) forceringscyclus op 

zijn plaats terugkeert. Deze periodieke lijn 

doorsnijdt alle invariante oppervlakken en 

wordt verdeeld in elliptische en hyperboli-

sche segmenten. Wanneer een puntdeeltje 

wordt losgelaten nabij het hyperbolisch 

segment van de periodieke lijn zal dat 

deeltje zich daarvan verwijderen. Rond het 

elliptisch segment bevinden ze zich juist 

op een eiland, en blijven daar in de buurt. 

In drie dimensies vormen deze eilanden 

een buis rondom het gehele elliptische 

segment. Deze blijkt een speciale rol te 

spelen als traagheidseffecten van belang 

zijn: transport van materiaal loodrecht op 

de invariante oppervlakken vindt bijna ex-

clusief via dergelijke buizen plaats. Met 

numerieke simulaties is aangetoond dat 

een puntdeeltje zich bij voorkeur ophoudt 

op of zeer dicht bij het invariante opper-

vlak waarop het is losgelaten totdat het na 

enige tijd in de buurt van een elliptisch ei-

land komt. Vanaf dat moment kan het 

deeltje zich via de bijbehorende buis neste-

len op een ander invariant oppervlak. Door 

middel van numerieke simulaties is een 

parameterstudie afgerond en op basis 

hiervan is een experiment ontworpen voor 

verder onderzoek naar dit transportme-

chanisme.

project 06PR2474FOM-projectruimte

Transport van puntdeeltjes tussen twee concentrische invariante oppervlakken via twee buizen. 

Zwart: oppervlakken verbonden via de binnenste buis; paars: oppervlakken verbonden via de bui-

tenste buis. Pijlen: aansluiting buizen met oppervlakken. Curve: periodieke lijn waarop buizen 

zijn gecentreerd.
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Licht refl ecteert niet altijd op 
dezelfde manier

Een laserbundel die op een spiegel valt ge-

draagt zich anders dan een bundel van 

evenwijdige stralen en houdt zich daarmee 

niet aan de wetten van de geometrische 

optica. De wet van refl ectie werd al rond 

het jaar 300 v.Chr. geformuleerd door Eucli-

des van Alexandrië in zijn boek Katoptrica 

‘Over de terugkaatsing van lichtstralen’. Deze 

wet zegt dat de hoek van inval en uittree 

hetzelfde zijn. Maar dat geldt alleen voor 

lichtstralen; wordt er rekening gehouden 

met het golfkarakter van licht dan blijkt 

deze wet zijn geldigheid te verliezen. De 

oorzaak hiervan ligt in het feit dat, ten ge-

volge van diffractie, een fysische lichtbun-

del divergeert; een wiskundige lichtstraal 

is niet exact te realiseren.

In eerder onderzoek is al aangetoond dat 

de positie van de gerefl ecteerde bundel op 

de spiegel verschoven kan zijn (Δx) ten op-

zichte van de inkomende bundel. De Leid-

se onderzoekers onder leiding van prof.dr. 

Han Woerdman, hebben nu aangetoond 

dat ook de hoek van de gerefl ecteerde bun-

del kan veranderen (Δθ). In het experiment 

valt een lichtbundel met instelbare 

doorsnede op een spiegel; de transversale 

positie van de gerefl ecteerde bundel wordt 

gemeten met een zeer gevoelige positiede-

tector. De gemeten waarde hangt af van de 

afstand tussen de spiegel en de positiede-

tector; uit analyse van deze afhankelijk-

heid volgen Δx en Δθ. 

Bij refl ectie aan een diëlektrisch medium 

zoals glas of water treedt ofwel Δx ofwel Δθ 

op, maar nooit beide samen. Als voorbeeld, 

bij totale diëlektrische refl ectie (R=100%) 

treedt alleen Δx op (dus Δθ=0) en bij parti-

ele diëlektrische refl ectie (R<100%) is het 

andersom. Een bijzonder interessant geval 

doet zich voor bij refl ectie aan een metal-

lisch medium, bijvoorbeeld een goudspie-

gel (Au); daar blijken beide effecten wel 

samen op te treden. Dit komt omdat de 

diëlektrische constante van een praktisch 

metaal als gevolg van verliezen complex is; 

deze verliezen veroorzaken niet alleen dat 

metallische refl ectie imperfect is (R<100%) 

maar leiden ook tot een koppeling tussen 

de positionele en angulaire afwijkingen 

van de ideale refl ectiewet. Deze inzichten 

zijn relevant voor een beter begrip van de 

Atomic Force Microscope, waar uitlezing 

van de probe plaats vindt door optische 

refl ectie aan een met goud bedekte canti-

lever.

project 06PR2511FOM-projectruimte

Experimentele opstelling voor het meten van de positionele (Δx) en angulaire (Δθ ) verschuiving 

bij de refl ectie van een lichtbundel door een goudspiegel. Als lichtbron fungeert een superlumines-

cente lichtemitterende diode (SLED) waarvan de bundel na geschikte fi ltering op een goudspiegel 

valt. De positie van de gerefl ecteerde bundel wordt gemeten met een zeer gevoelige detector (QD). 

Door deze laatste op verschillende afstanden van de goudspiegel te plaatsen kunnen de waardes 

van Δx en Δθ afgeleid worden.
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Is grafeen vlak?

Grafeen is het eerste tweedimensionale 

kristal in de natuur. Het is gemaakt van 

een enkele laag koolstofatomen; het is het 

dunst mogelijke materiaal. Toen grafeen in 

2004 ontdekt werd, kwam dit voor de we-

tenschappelijke wereld als een grote ver-

rassing; niemand had verwacht dat een 

dergelijk dun materiaal kon bestaan. In de 

theoretische natuurkunde had men het 

ideale geval van een elastische tweedi-

mensionale laag, een membraan, bestu-

deerd en gevonden dat thermische rimpe-

lingen van het vlak heel groot zouden 

worden, waardoor het membraan tot een 

‘prop’ zou verkreukelen. Alleen een sterke 

zogenaamde ‘anharmonische’ koppeling 

tussen de beweging in het vlak en rimpe-

lingen van het vlak als geheel kon het sys-

teem stabiliseren, maar meestal is deze 

anharmoniciteit heel klein. Grafeen, dat 

een bijna perfecte realisatie van een ideaal 

membraan is, is kennelijk stabiel en be-

staat ook bij hoge temperaturen en zonder 

enige externe steun. Is anharmoniciteit 

hiervan de reden? Wat zijn de consequen-

ties voor het mechanisch gedrag, is grafeen 

het bewijs van deze theorieën die ook voor 

vele andere situaties, in het bijzonder voor 

biologische membranen, van belang zijn? 

De onderzoekers hebben numerieke simu-

laties, gebaseerd op een accurate beschrij-

ving van de wisselwerking tussen koolstof-

atomen, van grafeen tot hoge temperaturen 

gemaakt. Daaruit bleek dat zelfs bij hoge 

temperaturen de hoogtefl uctuaties van 

grafeen heel klein blijven en dat ondanks 

deze kleine golfjes grafeen ongeveer vlak 

blijft (zie fi guur 1). Trouwens, het feit dat 

grafeen al bij kamertemperatuur niet echt 

vlak maar gegolfd is, is heel belangrijk voor 

de elektrische eigenschappen en voor toe-

passingen. Ook andere eigenschappen zijn 

bestudeerd die bewijzen dat grafeen inder-

daad heel anharmonisch is, zoals de ther-

mische uitzetting met een heel ongebrui-

kelijk gedrag (zie fi guur 2). Grafeen is dus 

niet alleen bijzonder voor zijn ongewone 

elektrische eigenschappen maar ook voor 

zijn structurele en mechanische eigen-

schappen. Het is daarom niet vreemd dat 

er inmiddels gedacht wordt over toepas-

sing van grafeen als doorzichtig substraat 

voor biomoleculen en als elektromechani-

sche resonatoren. 

project 06PR2481FOM-projectruimte

Figuur 1. Een snapshot van onze simulaties 

van grafeen op temparatuur T = 2500 Kelvin. 

Figuur 2. Thermische uitzetting van grafeen. 

Rod: gemiddelde afstand tussen atomen R. 

Normaliter groeit R met temperatuur, terwijl R 

voor grafeen afneemt tot T = 1000 K. 

1

2
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Van de schaal van oceanen tot een drup-

pel, en zelfs tot een klein kanaal in een mi-

crofl uidic device, gedragen vloeistoffen 

zich als continue media, en hun stromings-

gedrag wordt alleen bepaald door twee 

materiaalparameters, de dichtheid en de 

viscositeit. Toch zijn vloeistoffen net als 

alle andere materie opgebouwd uit atomen 

en moleculen. Als we ze opsluiten tussen 

vaste wanden met een afstand van enkele 

nanometers, of als we willen dat ze door 

nanoporiën stromen – bijvoorbeeld in 

technische membranen en aan biologische 

membraanproteïnen – dan mogen we ver-

wachten dat het discrete karakter van de 

materie naar voren komt en dat daarmee 

de gewone hydrodynamische omschrijving 

ophoudt. Welk soort nieuw gedrag tonen 

vloeistoffen dan? Hoe moeten we vloei-

stoffen op de nanoschaal omschrijven en 

hoe moeten we de brug slaan tussen mole-

culair gedrag en de macroscopische stro-

mingsleer?

In de Twentse werkgroep FOM-T-17 doet de 

FOM-oio Sissi de Beer onderzoek naar de 

structuurvorming van de vloeistofmolecu-

len met een Atomic Force Miscroscope 

(AFM). Door de AFM cantilever aan te drij-

ven met een hele kleine amplitude 

(~100pm) onderzoekt zij de dynamische 

respons van de 50-500 vloeistofmoleculen 

tussen de cantilever tip en een vaste wand 

(zie fi guur). In de buurt van een vaste wand 

gaan de vloeistofmoleculen zich structure-

ren en in laagjes zitten. Deze gelaagdheid 

zorgt voor een oscillerende toename en af-

name in de dichtheid en daarmee in de tip-

sample kracht als functie van de afstand 

tussen de twee wanden. In de metingen 

heeft zij gevonden dat de vloeistof het 

‘stijfst’ is als er precies een discreet aantal 

molecuullagen tussen de vaste wanden zit 

(afstand n•σ, met σ de molecuuldiameter 

en n = 1, 2, 3, etc.). Daarnaast ontdekte zij 

dat de vloeistofmoleculen de meeste ener-

gie dissiperen als zij de meeste ruimte 

ruimte hebben (afstand (n + ½)•σ). Om dit 

gedrag beter te begrijpen modelleert zij het 

systeem nu met behulp van Molecular 

Dynamics (MD) simulaties (zie fi guur 2) in 

samenwerking FOM-T-20. In de MD simu-

laties worden zowel de dynamica van de 

vloeistofmoleculen als de kracht(-fl uctua-

ties) op de tip gevolgd voor verschillende 

afstanden tussen de tip en de vaste wand. 

Uit de gemiddelde waarde van de kracht 

blijkt de stijfheid van de vloeistof op een 

bepaalde afstand en uit de fl uctuaties 

komt de dissipatie naar voren.

Is een vloeistof op nanoschaal nog een 
vloeistof?

project 06PR2492FOM-projectruimte

Figuur 1. Als een vloeistof is ingesloten tussen twee vaste wanden, 

wordt zichtbaar dat de vloeistof is opgebouwd uit moleculen. Wanneer 

er precies n ( = 1, 2, 3, etc.) moleculen tussen de wanden passen 

gedraagt de vloeistof zich het stijfst. Bij een afstand van precies 

n + ½ moleculen, vinden we een maximum in de dissipatie.

1 2

Figuur 2. Molecular Dynamics simulaties van een vloeistof (groen) 

tussen de AFM tip (goud) en de vaste wand (grijs).
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Hoe water protonen geleidt

Protonoverdracht in waterige systemen 

vormt de basis voor de generatie en opslag 

van energie in levende organismen en ligt 

ten grondslag aan de werking van brand-

stofcellen. Protonen in water zijn uiterst 

mobiel doordat protontransport in water 

niet door gewone diffusie plaatsvindt, 

maar door een speciaal geleidingsproces 

waarin de lading van het proton wordt 

doorgegeven tussen de waterstofatomen 

van de watermoleculen.

Belangrijke vragen zijn hoeveel watermo-

leculen er betrokken zijn bij de overdracht 

van het proton, en wat de precieze rol is 

van deze moleculen. Onderzoekers van 

AMOLF hebben dit opgehelderd door met 

zeer korte (ongeveer één picoseconde) 

elektrische pulsen (Terahertz pulsen) te 

onderzoeken hoe de aanwezigheid van 

protonen in water de reorganisatie van wa-

termoleculen beïnvloedt. Het watermole-

cuul bezit een dipoolmoment waardoor in 

bulk water de moleculen de oscillaties van 

het aangelegde Terahertz veld zullen pro-

beren te volgen. Toevoeging van het proton 

zal deze reactie verstoren doordat het pro-

ton watermoleculen aan zich zal binden. 

Daarnaast zal het aangelegde veld leiden 

tot verplaatsing van het proton, wat ge-

paard zal gaan met een herschikking van 

het omringende water.

De meetresultaten laten zien dat er vier 

watermoleculen sterk gebonden zijn aan 

het proton: het proton is aanwezig als een 

H3O+ ion dat met drie sterke waterstof-

bruggen gebonden is aan drie watermole-

culen. In de protonoverdracht wordt de 

protonlading opgenomen door één van 

deze drie watermoleculen. Uit de metingen 

blijkt dat voor deze overdracht maar liefst 

vijftien omringende watermoleculen zich 

opnieuw moeten rangschikken. Dit bete-

kent dat niet alleen de directe buren van 

het proton een rol spelen bij het proton-

transport, maar ook een aantal watermole-

culen daarbuiten.

Wat gebeurt er nu met de snelheid en het 

mechanisme van protonoverdracht als er 

geen twintig watermoleculen in de buurt 

of beschikbaar zijn? Dit is bijvoorbeeld het 

geval in de porie van een membraan of als 

de naburige watermoleculen in hun bewe-

ging worden gehinderd door de aanwezig-

heid van andere moleculen of ionen. Op 

grond van de huidige resultaten is te ver-

wachten dat voor deze systemen proton-

overdracht óf veel langzamer zal zijn óf via 

een ander mechanisme zal verlopen. 

Protontransport in water. Het doorgeven van 

de protonlading aan andere watermoleculen 

vereist de reoriëntatie van ongeveer vijftien 

omringende watermoleculen.
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Het kleur-glas condensaat - heeft RHIC een 
nieuwe vorm van materie gezien?

Proton- en neutrondeeltjes zijn niet ele-

mentair, maar samengesteld uit elemen-

taire quark- en gluondeeltjes. Deze laatste 

kunnen experimenteel ‘gezien’ worden in 

hoge-energie botsingen. De zichtbare hoe-

veelheid quarks en gluonen in zo’n botsing 

hangt af van de experimentele resolutie, 

die weer via de quantummechanische golf-

lengte van de deeltjes van de botsingsener-

gie afhangt. Bij heel hoge botsingsenergie 

groeit het aantal waargenomen gluonen 

enorm, leidend tot een hoge dichtheid van 

deze quanta. De theorie eist, op heel alge-

mene gronden, dat er een bovengrens is 

aan deze dichtheid, met andere woorden 

dat er een verzadiging, een condensatie 

optreedt. Wanneer dit gebeurt, kunnen de 

gluonen een ‘kleur-glas condensaat’ vor-

men. De kans hierop is groter in botsingen 

met zware atoomkernen.

Hoe zou de overgang naar een kleur-glas 

condensaat gezien kunnen worden? Men 

kan kijken naar neutrale pionen die in de 

botsingen gecreëerd worden onder kleine 

hoek, maar met hoog momentum de bot-

singen verlaten. In proton-proton botsin-

gen komen deze uit botsingen van een 

quark uit het ene, en een gluon uit het an-

dere proton. Dan worden meestal twee pi-

onen gemaakt, die in het transversale vlak 

in precies tegenovergestelde richting vlie-

gen. In de praktijk betekent dit dat in een 

distributie in de azimuthale hoek twee 

maxima te zien zijn die met de tegenover-

gestelde richtingen corresponderen. Dit is 

zichtbaar in het fi guur links, die een derge-

lijke azimuthale verdeling laat zien zoals 

gemeten in 200 GeV botsingen met de FMS 

detector, in het STAR experiment bij de 

RHIC versneller in Brookhaven, USA. In 

deuterium-goud (d-Au) botsingen zou zich 

een kleur-glas condensaat in de goudkern 

moeten manifesteren. In zo’n botsing zou 

een quark uit het deuterium verstrooien 

aan het hele, coherente gluoncondensaat. 

In een azimuthale verdeling zou dan maar 

één piek (die van een pion afkomstig van 

het verstrooide quark) zichtbaar zijn; het 

kleur-glas condensaat zou nauwelijks 

transversaal bewegen.

Voorlopige resultaten van STAR laten in-

derdaad zoiets zien, zie het fi guur rechts. 

Het correlatiemaximum bij 180 graden is 

bijna geheel verdwenen in d-Au botsingen, 

in overeenstemming met de verwachtin-

gen gebaseerd op een kleur-glas conden-

saat. Hoewel kleine correcties en vergelij-

kingen met meer nauwkeurige theoretische 

voorspellingen uitgevoerd moeten worden, 

is dit een sterke aanwijzing dat RHIC inder-

daad een nieuwe vorm van materie, het 

kleur-glas condensaat, gezien heeft. Deze 

mooie resultaten zijn mede behaald door 

promovendus E. Braidot, die ook aan de 

bouw van de detector een belangrijke 

bijdrage heeft geleverd, en zijn een buiten-

gewoon mooie uitkomst van deze geza-

menlijke experimentele (T. Peitzmann) en 

theoretische (E. Laenen) subatomaire fysi-

ca projectruimte.
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Azimuthale hoekverdeling van paren van 

neutrale pionen in proton-proton botsingen 

(links) en centrale deuterium-goud botsingen 

(rechts) gemeten in het STAR experiment bij de 

RHIC versneller. De afwezigheid van een 

tweede piek in de rechtse fi guur zou een 

aanwijzing kunnen zijn dat er in deuterium-

goud-botsingen inderdaad een kleur-glas 

condensaat is gevormd.
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AMOLFOverige onderzoeksactiviteiten

Nano-elektromagneetjes aangedreven 
door het magneetveld van licht

Magnetisme is een verschijnsel dat nor-

maal gesproken voor optica niet van be-

lang is, ook al is licht een golf met zowel 

een elektrisch als een magnetisch veld. 

Optica wordt geregeerd door de brekings-

index: de gezamenlijke respons van ato-

men en moleculen die aangedreven wor-

den door het elektromagnetisch veld. Bij 

de hele hoge frequenties van licht (200-500 

THz) reageren atomen en moleculen ech-

ter alleen op het elektrische veld. De kracht 

die een magneetveld uitoefent op lading is 

namelijk evenredig met de snelheid waar-

mee de lading beweegt. De snelheid van 

elektronen in atomen is zo laag dat de 

magneetkracht verwaarloosbaar is.

Onderzoekers op het FOM-instituut AMOLF 

maken ‘metamaterialen’, die bestaan uit 

roosters van kunstmatige magnetische 

atomen. Dit zijn hele kleine U-vormige na-

noringen gemaakt van goud, die net zo 

werken als de magneetspoel in een dyna-

mo. Het elektromagnetische veld van licht 

drijft ladingen heen en weer, en veroor-

zaakt daardoor een wisselstroom in elk U-

tje. De kleine opening aan de bovenzijde 

van elke ring werkt als een condensator, 

die er samen met de inductie van de spoel 

voor zorgt dat de stroom resonant rond-

zingt bij een frequentie van 500 THz. De 

kringstroom in elke ring levert een sterk 

magnetisch moment waarvan de noord- 

en zuidpool 500 biljoen keer per seconde 

omkeert. 

Door te meten hoeveel licht er door dichte 

roosters van deze elektromagneetjes heen 

komt deden de onderzoekers een belang-

rijke ontdekking. Het bleek dat, als de 

kringstroompjes eenmaal in gang zijn ge-

zet door licht, de magnetische momenten 

ook elkaar weer aandrijven, op dezelfde 

manier waarop ook permanente staafmag-

neetjes elkaar aan- en afstoten. Uit deze 

metingen blijkt dat de interactie met het 

magneetveld van licht in deze nieuwe ma-

terialen zeer sterk is; net zo sterk als de 

interactie met het elektrisch veld in de bes-

te ‘klassieke’ optische materialen. 

Omdat de onderzoekers nu niet alleen op-

tische materialen met alleen een elektri-

sche respons, maar ook met een magneti-

sche respons hebben, hebben onderzoekers 

alle ingrediënten om licht in willekeurige 

banen te leiden, en bijvoorbeeld perfecte 

lenzen te maken of zelfs ‘onzichtbaar-

heidsmantels’.

Links: Licht induceert in 200x200 nm U-vormige nanoringen een wisselstroom, en daarmee een 

sterk magnetisch dipoolmoment. Rechts: Elektronenmicroscoopafbeelding van dichte roosters van 

U-ringen. De magnetische momenten worden in gang gezet door invallend licht, en drijven ook 

elkaar aan.
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Moleculaire motor schakelt door 
mechanische terugkoppeling

Verschillende soorten bacteriën, waaron-

der de in onze dikke darm woonachtige 

Escherichia colibacterie, bewegen zich 

voort met behulp van zweepstaartjes, die 

elk worden aangedreven door hun eigen 

minuscule elektromotor. De motoren van 

de bacterie zijn populaire onderzoeksob-

jecten, niet alleen omdat ze zo onwaar-

schijnlijk klein zijn, maar ook omdat de 

effi ciëntie van de motor vrijwel 100% is. 

Onderzoekers van het FOM-instituut 

AMOLF hebben een wiskundig model ont-

wikkeld dat zowel het draaien, als ook het 

schakelen van de motor beschrijft.

 

De energiebron van de motor bestaat uit 

protonen die continu de cel in worden ge-

stuwd door een verschil in zuurgraad. De 

statorelementen van de motor (de stil-

staande delen) veranderen van vorm door 

het binden van protonen en duwen zo de 

rotor rond (een ring van eiwitmoleculen). 

Ook de rotoreiwitten kunnen van vorm 

veranderen; dit correspondeert met het 

schakelen van de motor.

 

Een bacteriemotortje heeft twee versnel-

lingen: een vooruit en een achteruit. Wan-

neer alle motoren in hun vooruit staan 

vormen de zweepstaartjes een bundel die 

de bacterie voortstuwt. Wanneer de zwem-

richting niet bevalt, bijvoorbeeld door een 

afnemende hoeveelheid voedsel, zetten 

boodschappermoleculen één of meerdere 

motoren even in hun achteruit, waardoor 

de desbetreffende zweepharen de bundel 

verlaten en de bacterie een tuimeling 

maakt. De bacterie zwemt vervolgens ver-

der in de toevallige richting waarin hij is 

uitgekomen.

 

In recente experimenten is gevonden dat 

de motoren een sterke voorkeur hebben 

om te schakelen na een vaste periode van 

0,2 tot 0,3 seconden. Het nieuwe model kan 

dit verrassende resultaat verklaren. Wan-

neer de motor net van richting is veran-

derd, begint de spiraalvormige zweephaar 

zich aanvankelijk af te wikkelen, en vervol-

gens op te wikkelen in de nieuwe draai-

richting. Hierbij neemt de kracht op de mo-

tor toe. Een belangrijke voorspelling van 

het model is dat een toename in externe 

kracht gepaard gaat met een verhoogde 

kans om van draairichting te veranderen. 

Na 0,2 seconden neemt de kracht op de 

motor fl ink toe, en kort daarop schakelt de 

motor dan ook. Het schakelen wordt dus 

niet alleen gestuurd door boodschapper-

moleculen, zoals altijd werd aangenomen, 

maar ook door de mechanische terugkop-

peling van de zweephaar op de motor.

AMOLFOverige onderzoeksactiviteiten

Moleculaire motor

De bacteriële motor bestaat uit statorelemen-

ten (ca. 10 eiwitmoleculen) die een rotor 

aandrijven (een ring van 26 eiwitmoleculen); 

de rotor stuurt de zweephaar (fl agellum) aan 

en kan zowel links- als rechtsom draaien. Met 

dank aan D.J. De Rosier.
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Nanoprobe maakt magneetveld van 
licht zichtbaar

Licht is een elektromagnetische golf waar-

in een oscillerend elektrisch veld onlosma-

kelijk verbonden is met een oscillerend 

magneetveld. De oscillaties van het ene 

veld genereren het andere en omgekeerd. 

Wanneer licht interactie heeft met mate-

rie, blijken het elektrische veld en het mag-

neetveld totaal verschillend. Bij de duize-

lingwekkend hoge oscillatiefrequentie van 

licht -enkele honderden biljoenen oscilla-

ties per seconde- wordt de licht-materie 

interactie gedomineerd door de elektrische 

component; de interactie via het magneet-

veld is verwaarloosbaar. Wanneer we licht 

zien, “zien” we het elektrische veld, we zijn 

blind voor het magneetveld.

Onderzoekers op het FOM-Instituut voor 

Atoom- en Molecuulfysica zijn er, in sa-

menwerking met LioniX BV, toch in ge-

slaagd om het magneetveld van licht zicht-

baar te maken. Ze maakten gebruik van 

een nanoprobe geïnspireerd op een princi-

pe dat de Duitse Heinrich Hertz meer dan 

120 jaar geleden voor het eerst demon-

streerde. Als een metalen ring in een oscil-

lerend magneetveld wordt geplaatst, gaat 

er een wisselstroom door de metalen ring 

lopen, net als in een alledaagse transfor-

mator. Door in de ring een kleine spleet te 

maken, waardoor de stroom niet volledig 

rond kon lopen, nam Hertz de aanwezig-

heid van het oscillerende magneetveld in 

radiogolven waar als kleine vonkjes die 

over deze spleet sprongen. De Amsterdam-

se probe werkt precies hetzelfde, maar om-

dat de golfl engte van licht veel kleiner is 

dan die van radiogolven, is ook de probe 

veel kleiner (fi guur 1). In plaats van vonken 

genereert de spleet door toedoen van een 

verticaal magneetveld (zie fi guur 2) een 

nieuwe lichtgolf in de probe, en wel een 

lichtgolf met een trilrichting (polarisatie) 

loodrecht op de trilrichting van de, door 

het elektrische veld gegenereerde, licht-

golf. Beide basiscomponenten van licht 

kunnen nu tegelijk worden waargenomen 

met een resolutie die beter is dan de golf-

lengte van het licht (fi guur 3).

De doorbraak is van groot belang voor het 

onderzoek naar nieuwe nanomaterialen 

waarmee, in principe, onzichtbaarheids-

mantels kunnen worden gemaakt. In deze 

zogeheten metamaterialen speelt het ma-

nipuleren van het optische magneetveld 

een centrale rol. Het nauwkeurig in kaart 

brengen van die velden is dus cruciaal.

Figuur 1. Elektronenmicroscoopbeeld van de nanoprobe. Een kern van glas (diameter 200 nm) is 

omhuld met een aluminium mantel (dikte 150 nm). In de aluminium mantel is een spleet van 40 

nm gefabriceerd.

Figuur 2. Schematische weergave van de meting van het magneetveld. Het licht dat zich 

voortplant in een golfgeleider heeft een elektrisch veld in het vlak van de golfgeleider en een 

verticaal gericht magneetveld. Door een handige keuze van de richting van de spleet in de probe 

wordt het elektrische veld in kanaal 1 (Ch1) en het magneetveld in kanaal 2 (Ch2) gedetecteerd.

Figuur 3. Amplitude van het signaal in beide kanalen gemeten langs de voortplantingsrichting 

van het licht. Door een refl ectie van het licht aan het eind van de golfgeleider treedt een staande 

golf op met knopen en buiken. De knopen in het elektrische veld bevinden zich precies op de 

buiken van het magneetveld en vice versa, zoals dat in een staande lichtgolf hoort.

1 2 3
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Krachten regelen de dynamica van 
microtubuli in levende gistcellen

Microtubuli zijn dynamische eiwitpolyme-

ren, die essentieel zijn voor de inwendige 

organisatie van levende cellen. De aangroei 

van deze polymeren kan krachten genere-

ren die het positioneren van verschillende 

organellen in de cel mogelijk maken. Een 

voorbeeld is het positioneren van de cel-

kern in delende gistcellen. Tijdens de inter-

fase (wanneer de cel tot tweemaal zijn 

lengte groeit), moet de celkern dicht bij het 

centrum van de cel blijven. Om dit te be-

werkstelligen groeien er vanaf de celkern 

lange microtubuli naar de uiteinden van 

de cel. Daar genereren de groeiende micro-

tubuli duwkrachten die de celkern in ge-

centreerde positie houden. Afgezien van 

het genereren van duwkrachten is het ook 

van essentieel belang dat microtubuli niet 

al te lang groeien. Om dit te bereiken scha-

kelen microtubuli vaak over op een krim-

pende staat , door middel van een proces 

dat dynamische instabiliteit wordt ge-

noemd. Opmerkelijk is dat deze overscha-

kelingen, die zich normaalgesproken wil-

lekeurig voltrekken, in verreweg de meeste 

gevallen pas plaatsvinden nadat het uit-

einde van de groeiende microtubulus het 

einde van de cel heeft bereikt. 

Een belangrijke vraag is hoe deze ‘lokale’ 

verhoging van de schakelfrequentie wordt 

bewerkstelligd. Lange tijd is gespeculeerd 

dat biochemische activiteiten die de scha-

kelwerking kunnen reguleren specifi ek in 

de celuiteinden zijn gelokaliseerd. Onder-

zoekers in de groep van Marileen Dogte-

rom hebben nu echter bewijs geleverd voor 

een andere verklaring: zij hebben aange-

toond dat de mechanische krachten die 

door de groeiende microtubuli in de celuit-

einden worden gegenereerd, zelf in staat 

zijn de waargenomen schakelingen teweeg 

te brengen. Vanwege de langwerpige vorm 

van delende gistcellen en de stijfheid van 

de microtubuli richten de microtubuli zich 

automatisch langs de lengteas van de cel. 

Dit betekent dat de polymerisatiekrachten, 

en daarmee ook de schakelingen, zich bij 

voorkeur op de celuiteinden richten, 

zonder dat daarvoor specifi ek gelokaliseer-

de biochemische werking nodig is. De on-

derzoekers hebben hun bevindingen be-

schreven in een artikel in Molecular 

Systems Biology (17 maart 2009). In dat-

zelfde nummer hebben collega’s van de 

EMBL in Heidelberg een computermodel 

van het celkernpositioneringsproces gepu-

bliceerd. Daarmee tonen zij aan dat organi-

satorische functies van microtubuli in de-

lende gistcellen, die tot dusver niet konden 

worden verklaard, met deze nieuwe onder-

zoekresultaten wel inzichtelijk worden.

AMOLFOverige onderzoeksactiviteiten

Figuur links: Plaatje van een gistcel gemaakt 

met confocale microscopie. Microtubuli groeien 

vanaf de celkern (niet zichtbaar) naar beide 

uiteinden van de cel. Rechtsboven: gemeten 

schakelfrequentie als functie van celgrootte 

(y-as) en afstand tot het midden van de cel 

(x-as). Warme kleuren komen overeen met 

hoge schakelfrequenties. Rechtsonder: 

computersimulatie van het celkernpositione-

ringsproces (Nedelec groep, EBML, Heidelberg).
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RijnhuizenOverige onderzoeksactiviteiten

ElectroSpray Ionisatie (ESI) is een veelge-

bruikte techniek om moleculen vanuit op-

lossing in de gasfase te brengen en tegelij-

kertijd te ioniseren, zodat ze in een 

massaspectrometer geanalyseerd kunnen 

worden. Tijdens ESI wordt een oplossing 

van het sample verneveld door een capil-

lair op hoogspanning. De kleine geladen 

druppeltjes die ontstaan, verdampen gelei-

delijk zodat de sample-moleculen uitein-

delijk, geladen en wel, in de gasfase over-

blijven. Positieve ionen gevormd met ESI 

zijn gewoonlijk geprotoneerd, negatieve io-

nen veelal gedeprotoneerd. Algemeen 

wordt aangenomen dat met name kleine 

ge(de)protoneerde moleculen in de gasfase 

hun laagst energetische structuur aanne-

men, onafhankelijk van hun oorspronke-

lijke structuur in oplossing. Spectrosco-

pisch onderzoek met FELIX aan 

para-hydroxybenzeenzuur (p-HBZ) toont 

nu echter aan dat de begincondities van 

ESI – in dit geval de soort oplosmiddel – een 

rol spelen in de uiteindelijke structuur van 

het molecuul.

p-HBZ bestaat uit een phenylring met twee 

functionele groepen (fi guur 1) en kan in de 

gedeprotoneerde vorm twee structuren 

aannemen. In waterige oplossing heeft het 

anion een carboxylaatstructuur (COO-), 

terwijl in de gasfase is deprotonering van 

de alcoholgroep (OH) juist de laagst ener-

getische structuur oplevert door de reso-

nantie in de resulterende fenolaatstruc-

tuur, die de negatieve lading effectief 

delocaliseert. In waterige oplossing wordt 

de charge-localized carboxylaatstructuur ge-

stabiliseerd door waterstofbruggen met 

omringende watermoleculen.

IR fotodissociatiespectra van de gasvormi-

ge anionen opgenomen met de vrije-elek-

tronenlaser FELIX en vergeleken met bere-

kende spectra geven onomstotelijk bewijs 

voor de moleculaire structuur (fi guur 2). Zo 

blijkt dat ionen gevormd vanuit een oplos-

sing in water (of methanol) een carboxy-

laatstructuur hebben, hoewel deze 0,3 eV 

hoger in energie ligt. Interessant genoeg 

kan de laagst energetische structuur, de fe-

nolaatstructuur, ook geproduceerd worden 

door een aprotisch oplosmiddel te gebrui-

ken, zoals acetonitriel (CH3CN) of dime-

thylsulfoxide ((CH3)2SO), dat geen water-

stofbruggen vormt met negatief geladen 

ionen. Hierdoor wordt de carboxylaatstruc-

tuur in deze oplosmiddelen niet bevoor-

deeld. 

Verdere experimenten geven aan dat p-HBZ 

niet het enige molecuul is waarbij de ESI-

condities invloed hebben op de uiteinde-

lijke moleculaire structuur; het verwante 

para-coumarinezuur (de chromofoor in het 

eiwit PYP – photo-active yellow protein) laat 

bijvoorbeeld hetzelfde gedrag zien. Zelfs 

voor kleine moleculen kunnen ESI-condi-

ties dus een rol spelen in de moleculaire 

structuur van de gevormde ionen. 

Massaspectrometer beïnvloedt 
moleculaire structuur 

Figuur 2. Invloed van 

oplosmiddel op 

moleculaire structuur. 

Vergelijking van 

experimentele en 

berekende infrarood-

spectra toont aan dat, 

afhankelijk van het in 

ESI gebruikte 

oplosmiddel, twee 

verschillende 

structuren gevormd 

worden.

Figuur 1. Twee vormen van het molecuul p-HBZ. De geconjugeerde base 

van p-HBZ kan twee isomere structuren aannemen. Dankzij de 

resonantie die de lading over het hele molecuul verdeelt, is de fenolaat-

structuur de laagst energetische structuur in de gasfase. De carboxy-

laatstructuur wordt in protische oplossingen gestabiliseerd door 

waterstofbruggen.

1 2
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e-Infrastructuur: de volgende stap in 
data-intensief onderzoek

Veel rekenen kennen we: in de moleculaire 

dynamica, voor klimaatmodellering, of 

voor simulatie van deeltjesdetectoren in 

de deeltjesfysica. Maar nog nooit stond we-

tenschappelijke ICT voor zo’n grote uitda-

ging: de opslag en analyse van petabytes – 

duizenden terabytes – aan gegevens van de 

Large Hadron Collider (LHC) bij CERN in 

Genève. Voor de verwerking van de LHC ge-

gevens worden dan ook de grootste ICT in-

frastructuren ter wereld gebruikt: alleen al 

in Europa levert het “Enabling Grids for E-

Science” (EGEE) project 65000 processor-

cores en ruim 35 petabyte diskopslag ver-

spreid over 50 landen en ruim 250 

instituten.

Nederland speelt hierin een belangrijke 

rol: FOM-Nikhef, NCF en NBIC bouwen sa-

men met SARA, Philips Research en de 

Rijksuniversiteit Groningen de BiG Grid in-

frastructuur: een van de slechts elf centra 

ter wereld die de originele gegevens van de 

LHC zullen ontvangen. Dat stelt bijzondere 

eisen aan opslagcapaciteit en netwerken. 

Om bijvoorbeeld snel bij de data te komen 

zijn netwerken gemaakt van 160 gigabit 

per seconde, 8000 keer sneller dan ADSL2+. 

En internationaal verbindt SURFnet de 

opslag en rekenclusters door 10 gigabit 

verbindingen met Genève, New York, en 

andere plaatsen ter wereld. 

Maar deeltjesfysica is zeker niet de enige 

discipline die grid gebruikt – een van de be-

langrijkste pijlers onder BiG Grid en EGEE 

is de bouw van een persistente infrastruc-

tuur die voor alle wetenschappen open 

toegankelijk is. BiG Grid ondersteunt zo 40 

onderzoeksgebieden, waaronder bio-infor-

matica, medische visualisatie, en biomole-

culair NMR onderzoek – en ook de humani-

ora maken van BiG Grid gebruik. 

Amsterdam is zelfs gekozen tot zetel van 

de Europese Grid Infrastructuur (EGI) orga-

nisatie.

Keer op keer blijkt dat elke tienvoudige 

vergroting van de infrastructuur tot nieu-

we onderzoeksvragen leidt. In de gridont-

wikkeling legt Nikhef zich toe op onder-

zoek naar robuuste ‘software engineering’ 

en ‘deployment’ methodieken om die vol-

gende sprong te kunnen maken. Bijvoor-

beeld naar honderdduizenden gebruikers, 

door de toegang tot rekenkracht en opslag 

te koppelen aan onderzoek- en onderwijs-

federaties van SURF, zodat zowel onder-

zoekers als studenten makkelijker het grid 

kunnen gebruiken. En naar effi ciënte me-

thodes voor datatoegang, om de miljarden 

bestanden snel beschikbaar te krijgen. Zo 

komt het doel van de ‘persistente e-Infra-

structuur voor e-Science’ steeds dichterbij. 

FOM-NikhefOverige onderzoeksactiviteiten

Momentopname van de Europese EGEE infrastructuur. De gele en paarse lijnen geven respectieve-

lijk gestarte en voltooide gebruikerstaken aan. Het knooppunt CERN bij Genève, Zwitserland, is 

duidelijk herkenbaar door het grote aantal taken dat voor de verwerking van de LHC gegevens 

nodig is. 

Afbeelding van: Real Time Monitor, http://gridportal.hep.ph.ic.ac.uk/rtm/, een gezamenlijk 

product van EGEE, het LHC Computing Grid en Imperial College, London.
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Interview

Van huis uit ben ik neurobioloog. Ik heb 

zelf ook promotieonderzoek gedaan, aan 

de hippocampus van ratten. Maar dat werk 

vond ik toch te eenzijdig. Omdat ik prak-

tisch ben ingesteld, graag dingen uitpluis 

en er plezier in heb mensen te helpen, ben 

ik als labtechnicus gaan werken. Eerst bij 

het AMC en sinds april 2009 bij AMOLF. Dit 

werk is veel breder en dat bevalt me goed. 

Bij het AMC deed ik de eindanalyse van kli-

nisch onderzoek en beheerde ik een toko 

met lichtmicroscopen. Ik merkte er wel dat 

artsen toch in de eerste plaats op hun 

patiënten gericht zijn. Het onderzoek doen 

ze er een beetje bij. Dat is hier wel anders. 

Ook is het bij AMOLF minder hiërarchisch. 

Artsen verwachten dienstbaarheid van een 

laborant. Hier ben ik ook dienstbaar, maar 

doordat de cultuur zo plat is gaan we toch 

op een gelijkwaardig niveau met elkaar 

om.

Konijnenpootje

Ik ben verbonden aan twee groepen van 

Biomolecular Systems op AMOLF. Zij expe-

rimenteren onder meer met eiwitten en ik 

help hen bij het verkrijgen van het juiste 

materiaal. Er komt heel wat bij kijken. Het 

begint bijvoorbeeld bij een spier uit een ko-

nijnenpootje en leidt via allerlei stappen 

tot dat ene zuivere eiwit. Werken met ei-

witten is een van de lastigste dingen die er 

zijn: één korreltje zout te veel in een buffer 

is al genoeg om de structuur van de eiwit-

ten compleet te veranderen.

Pipettenleverancier

Behalve dat ik eiwitten isoleer, help ik ook 

met het kweken van cellen; dat is weer een 

heel ander verhaal. En ik beheer samen 

met twee collega’s het lab. Ik zorg dat de 

bacteriën niet de deur uit lopen en ik leer 

nieuwe promovendi en studenten om vei-

lig met chemicaliën om te gaan. Al met al 

is mijn functie verantwoordelijk en veelzij-

dig. Nu eens ben ik aan het onderhandelen 

met een pipettenleverancier, dan weer zet 

ik een kweeklijn op, of zit ik bij een werk-

bespreking waar wetenschappers hun re-

sultaten presenteren.

Fotografi e

Veel wetenschappers zijn creatief, vind ik. 

Dat zag je bijvoorbeeld toen we hier voor 

de kerstlunch met z’n allen Venetiaanse 

maskers gingen schilderen. Daar zaten 

prachtige dingen bij! Zelf heb ik iets met 

beelden; vandaar dat ik graag door een mi-

croscoop kijk. Ik volg een opleiding aan de 

Fotoacademie. Als ik die straks heb afge-

rond hoop ik dit labwerk te combineren 

met een loopbaan als freelance fotograaf. 

Dan kan ik niet alleen beelden bekijken, 

maar ze ook zelf maken.

Ik word blij van tevreden 
onderzoekers. Als het gelukt is om eiwitten heel 

goed te zuiveren, zie je dat terug aan een piek in de 

lichtbrekingsindex bij een kolomchromotografi e. Zie ik zo’n 

scherpe piek verschijnen, dan kunnen de onderzoekers verder 

werken en ben ik heel voldaan.

WIE: 

drs. Marjolein Kuit-Vinkenoog

FUNCTIE: 

laboratoriumtechnicus 

LOCATIE: 

AMOLF
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Interview

Ik kom uit een klein boerendorp. Voor 

meisjes werd doorleren na de middelbare 

school daar niet per se nodig geacht. En als 

het dan toch moest, dan het liefst voor een 

verzorgend beroep. Maar ik vond mensen 

toen nog niet zo interessant. Vandaar dat ik 

via de havo op de HTS ben beland, waar ik 

toegepaste natuurkunde heb gestudeerd. 

Eerst ben ik in de industriële automatise-

ring aan de slag gegaan. Maar dat had zo 

zijn eigenaardigheden: strak geplande lun-

ches als de bel ging, werken volgens een 

route die iemand anders had uitgedacht, 

geen ruimte voor eigen initiatief. Dat was 

niets voor mij. Ik geniet juist als ik zelf din-

gen mag uitdenken.

Sterrenkunde

Op het laboratorium van SRON was ik veel 

beter op mijn plaats. Daar werken mensen 

met hart voor de zaak. Een prettige bijkom-

stigheid vond ik dat ik van alles leerde over 

sterrenkunde, een vak dat mij altijd al ge-

fascineerd heeft. Hier op Rijnhuizen ben ik 

betrokken bij de bouw van de opstelling 

voor het Magnum-PSI experiment. Soms 

voer ik thermische analyses uit, wat be-

hoorlijk abstract is, en soms ben ik ook ge-

woon aan een pomp aan het draaien. Die 

afwisseling heeft voor mij veel charme.

Cabaret

Nee, ik heb er geen last van dat ik als vrouw 

in een mannenwereld werk. Iedereen is 

hier sowieso heel verschillend en die ver-

schillen worden ook geaccepteerd. Veel 

mensen die hier werken zouden in een an-

dere omgeving denk ik minder tot hun 

recht komen, maar hier is het een perfect 

samenspel. Ik vind Rijnhuizen een bijzon-

der instituut. Er gebeurt veel buiten  het 

werk om. Zelf help ik via de ontspannings-

vereniging ook mee om allerlei activiteiten 

te organiseren: het Rijnhuizencabaret, de 

jaarlijkse barbecue, themacafés, samen 

zeilen. Dat is allemaal bepaald geen ver-

spilde tijd, maar juist onbetaalbare team-

building. Ik weet zeker dat de eensgezind-

heid die zo ontstaat doorwerkt in de 

kwaliteit van het onderzoek. Iedereen is 

bereid om met elkaar mee te kijken, of om 

een avond door te werken als dat nodig is.

Promotie

Over een half jaar zijn de bouwwerkzaam-

heden voor Magnum-PSI afgerond. Ik hoop 

bij het experiment betrokken te blijven, als 

technicus en  – in mijn eigen tijd –  ook als 

onderzoeker, met een promotie als eind-

doel. Zo kan ik blijven doorgroeien en ook 

een wetenschappelijke bijdrage leveren. 

De plasmabron ken ik in elk geval op mijn 

duimpje, die heb ik immers zelf gebouwd. 

Hoe het daarna gaat zien we dan wel. Mijn 

toekomstdroom is om een eigen onder-

zoeksproject te hebben. In het energieon-

derzoek; dat heeft voor mij net een beetje 

extra omdat je de mensheid ermee kunt 

helpen.

Ik geniet het meest van de reis 
naar een nieuw doel. Daarom ben ik blij 

dat mij misschien de kans wordt geboden om straks als 

onderzoeker te experimenteren met de installatie waaraan ik 

als technicus zelf heb meegebouwd. 

WIE: 

ing. Miranda van den Berg

FUNCTIE: 

research engineer 

LOCATIE: 

FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen
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Organisatie

51 Vrije FOM-
programma’s
in de subgebieden

Programma’s

14 programma’s 
in de Industrial
Partnership 
Programmes

Raad van Bestuur 31-12 2009

prof.dr. R.P. Griessen, voorzitter (VU)

prof.dr. C.W.J. Beenakker, 

vice-voorzitter (LEI)

prof.dr. E.J. Baerends (VU)

drs. J.A. van den Bandt-Stel (VNO-NCW)

dr. C.M. Hooymans (TNO)

prof.dr. C. Dekker (TUD)

dr. J. van der Eijk (Shell)

 prof.dr.ir. M. Geers (TU/e)

prof.dr.ir. E. van der Giessen (RuG)

prof.dr. R.J. Hamer (TI Food and Nutrition)

dr. H.A. Harwig (Philips)

dr. A.B.M. Hoff (ECN)

prof.dr. S.J. de Jong (RU)

dr.ir. J.G.H. Joosten (DSM)

prof.dr. J. Knoester (RuG)

prof.dr. D. Lohse (UT)

prof.dr.ir. J.C. Maan (RU)

prof.dr. G.J.M. Meijer (MPG)

prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU)

prof.dr. G.T. Robillard (RuG)

dr. Th.J.H. Smit (Shell)

prof.dr. R.R. Weynants (KMS)

prof.dr. I.T. Young (TUD)

dr.ir. J.P.H. Benschop 

(ASML Netherlands BV) 

prof.dr. S.C.M. Bentvelsen (UvA)

prof.dr. R. van Grondelle (VU)

prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT) 

prof.dr. R. Loll (UU) 

Uitvoerend Bestuur

prof.dr. R.P. Griessen, voorzitter

prof.dr. C.W.J. Beenakker, vice-voorzitter

dr. Th.J.H. Smit 

prof.dr. D. Lohse

prof.dr. Th.H.M. Rasing

Directeur

dr.ir. W. van Saarloos
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Voor vier subgebieden heeft het Uit-
voerend Bestuur van FOM Werkgemeen-
schapscommissies ingesteld. 
Deze fungeren als adviescommissies van 
het bestuur. De commissies spelen tevens 
een rol in de bewaking van de voortgang 
van lopende FOM-programma’s. 
Daarnaast heeft het bestuur een speciale 
adviescommissie op het terrein van 
energieonderzoek ingesteld. De samen-
stelling van de commissies 
was per 31 december 2009 als volgt:

Werkgemeenschapscommissie Nanofysica/technologie (NANO)

prof.dr.ing. D.H.A. Blank (voorzitter, UT)

prof.dr.ir. A. van den Berg (UT)

prof.dr.ir. P.W.M. Blom (TNO Holst Centre)

prof.dr. B. Koopmans (TU/e)

prof.dr. L. Kuipers (UT)

prof. dr.ir. P.H.M. van Loosdrecht (RuG)

prof.dr.ir. J.C. Maan (RU)

prof.dr. J.M. van Ruitenbeek (LEI)

prof.dr. S. Speller (RU)

prof.dr. D. Vanmaekelbergh (UU)

prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant (TUD)

en drs. F.L.A. van de Pavert (secretaris).

Werkgemeenschapscommissie Gecondenseerde materie en optische fysica 
(COMOP)

prof.dr.ir. J.C. Maan (voorzitter, RU)

prof.dr.ing. D.H.A. Blank (UT)

prof.dr. H.J. Bakker (AMOLF)

prof.dr. A. van Blaaderen (UU)

prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)

prof.dr. G.W. ‘t Hooft (LEI, Philips)

prof.dr. P. Rudolf (RuG)

prof.dr.ir. H.T.C. Stoof (UU)

prof.dr. B.J. Thijsse (TUD)

en dr. M.R. de Graef (secretaris).

Werkgemeenschapscommissie Fysica van levensprocessen (FL)

prof.dr. V. Subramaniam (voorzitter, UT)

prof.dr. H. van Amerongen (WUR)

prof.dr. N.H. Dekker (TUD)

prof.dr. C.C.A.M. Gielen (RU)

prof.dr. R. Kanaar (EUR)

prof.dr. A.M. Dogterom (AMOLF)

prof.dr. F.C. Mackintosh (VU)

dr. M. Minor (Danone Research BV)

prof.dr.ir. M.W.J. Prins (Philips Research Laboratories)

en dr. A.R.T.van Eerd (secretaris).
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Werkgemeenschapscommissie Fenomenologische fysica (FeF)

prof.dr. F. Mugele (voorzitter,UT)

dr.ir. J.P.H. Benschop (ASML)

prof.dr.ir. E. van der Giessen (RuG)

prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst (TU/e)

dr.ir. A.I. van Berkel (TNO)

prof.dr. F. Bijkerk (FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen)

dr.ir. O.J. Luiten (TU/e)

prof. dr.ir. J.M.J. den Toonder (Philips Applied Technologies)

prof.dr. W.M.G. Ubachs (VU)

dr. H. Wijshoff (Océ-Technologies)

en dr. J.W. Reijnders (secretaris).

Speciale commissie voor het energieonderzoek in FOM (SCEF)

prof.dr. A.W. Kleyn (voorzitter, FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen/LEI)

prof.dr. R. van Grondelle (VU)

prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen (TUD)

prof.dr. W.C. Turkenburg (UU)

prof.dr. H.J. Veringa (ECN/UT)

prof.dr. G.J. Kramer (Shell)

en dr. J.W. Reijnders (secretaris).

TUD

FOM-Nikhef

RU

Organisatieschema FOM naar
organisatie-eenheden
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 Missie

De missie van het FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef 

is onderzoek doen naar de interacties en structuur van de ele-

mentaire deeltjes en de krachten die er zijn op de kleinste schalen 

en met de hoogst haalbare energieën. Daarbij worden de resulta-

ten van dit onderzoek op een kwalitatieve en voor zover mogelijk 

ook kwantitatieve manier teruggekoppeld naar de krachtige pro-

cessen die in het vroege heelal plaatsvonden, 13,7 miljard jaar ge-

leden. 

Twee elkaar aanvullende methoden worden hiervoor gebruikt:

•  versnellerfysica; experimenten waarbij de interacties worden 

bestudeerd bij botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers, 

met name op CERN;

•   astrodeeltjesfysica; experimenten  waar- bij interacties met de 

aarde worden bestudeerd van deeltjes en straling afkomstig uit 

het heelal. 

Directeur: prof.dr. F.L. Linde

 Kengetallen

Input

Mensen (in gerealiseerde fte)

 wetenschappelijk personeel vast 35,43

 wetenschappelijk personeel tijdelijk:

 oio’s 44,43

 postdocs 25,85

overig personeel vast 85,73

overig personeel tijdelijk 10,06

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 26,18

Output

proefschriften 17

overige wetenschappelijke publicaties 234

voordrachten op uitnodiging inclusief bijdragen

aan conferenties 241

 FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef

www.nikhef.nl
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Missie

Het onderzoek in het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen richt zich op fusiefy-

sica, het opwekken van terahertzstraling, en oppervlakte en grenslaagfysica van nanola-

gen. FOM-Rijnhuizen is het zwaartepunt van het Nederlandse natuurkundig onderzoek 

aan kernfusie als energiebron, gericht op plasma-wand-onderzoek en op plasmafysica in 

toekomstige fusiereactoren als ITER. Daarnaast exploiteert het instituut de infrarood-

laser vrije-elektronenlaser FELIX/FELICE, een internationale onderzoeksfaciliteit en ont-

wikkelt het geavanceerde optische elementen voor gebruik in de computerchipindustrie: 

multilaag-spiegels voor het Extreem Ultraviolet golfl engtegebied.

Directeur: prof.dr. A.W. Kleyn

 Kengetallen

Input

Mensen (in gerealiseerde fte)

 wetenschappelijk personeel vast 21,54

 wetenschappelijk personeel tijdelijk:

 oio’s 23,64

 postdocs 9,55

overig personeel vast 78,70

overig personeel tijdelijk 9,05

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 15,82

Output

proefschriften 3

overige wetenschappelijke publicaties 227

voordrachten op uitnodiging 40

bijdragen aan conferenties 136

 FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen

 www.rijnhuizen.nl
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 Missie

De missie van het FOM-instituut AMOLF is 

het doen van toonaangevend fundamen-

teel onderzoek aan strategisch belangrijke 

complexe atoom- en molecuulsystemen 

met essentiële potentie voor technologi-

sche innovaties, en het overdragen van 

kennis naar de industrie en de samenle-

ving. 

Het onderzoek van AMOLF richt zich op 

twee hoofdthema’s:

•   natuurkunde van biomoleculaire syste-

men, met daarbinnen de subthema’s 

biomoleculaire dynamica en interacties, 

supramoleculaire structuren en actieve 

biomaterialen, en spatio-temporaal 

ontwerp van biomoleculaire netwerken;

•   nanofotonica, met daarbinnen de sub-

thema’s fotonische en plasmonische 

lichtbronnen, dispersiecontrole en na-

noschaal opsluiting van licht, en fotoni-

sche geïntegreerde circuits.

Naast deze twee hoofdprogramma’s voert 

AMOLF een klein Exploratief Onderzoeks-

programma uit, waarin nieuwe weten-

schappelijke onderzoeksrichtingen wor-

den geïnitieerd.

Directeur: prof.dr. A. Polman

 Kengetallen

Input

Mensen (in gerealiseerde fte)

 wetenschappelijk personeel vast 14,53

 wetenschappelijk personeel tijdelijk:

 oio’s 55,48

 postdocs 31,92

overig personeel vast 52,23

overig personeel tijdelijk 13,91

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 22

 (inclusief kosten nieuwbouw AMOLF)

Output

proefschriften 21

overige wetenschappelijke publicaties 155

voordrachten op uitnodiging 81

bijdragen aan conferenties 191

FOM-instituut AMOLF

 www.amolf.nl
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 Hieronder vallen alle 162 FOM-werkgroepen die in universitaire 

gebouwen zijn gehuisvest.

Hoofd: drs. H.G. van Vuren

 Kengetallen

Input

Mensen (in gerealiseerde fte)

 wetenschappelijk personeel vast 9,55

 wetenschappelijk personeel tijdelijk:

 oio’s 195,30

 postdocs 67,53

overig personeel vast 12,57

overig personeel tijdelijk 4,08

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 20,55

Output

proefschriften 50

overige wetenschappelijke publicaties 492

voordrachten op uitnodiging 495

bijdragen aan conferenties 720

 Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen

 www.fom.nl
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De cijfers en tekst op de pagina’s 121 t/m 125 zijn ontleend aan de 

jaarrekening 2009 van de Stichting FOM, opgenomen in de 

hoofdstukken II tot  en met V van het fi nancieel jaarverslag 2009. 

De jaarrekening is gecontroleerd door Blömer, accountants en 

adviseurs te Nieuwegein en is voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring.

 Financiën

BALANS PER 31-12-2009

ACTIVA  31-12-2009   31-12-2008
   k b     kb

   

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa  43.822    33.283

2. Financiële vaste activa  4.359    5.184

   48.181    38.467

VLOTTENDE ACTIVA

3. Voorraden  330    399

4. Vorderingen op korte termijn  15.952    16.615

5. Liquide middelen   40.781    49.739

   57.063    66.753 

TOTAAL ACTIVA   105.244    105.220 

PASSIVA  31-12-2009   31-12-2008
    k b     kb

 

6. Eigen vermogen   76.449    65.433 

7. Voorzieningen   1.513    3.386 

8. Langlopende schulden   -    16.372 

9. Kortlopende schulden   27.282    20.029 

 

TOTAAL PASSIVA   105.244    105.220
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STAAT VAN BATEN EN  LASTEN 2009
      Begroting
    2009  2009  2008
    k b  k b  k b

BATEN
 1. NWO basissubsidie  71.080    70.966    65.391 

 2. Overheidsbijdragen en subsidies  3.196    3.075    2.853 

 3. Baten werk in opdracht van derden  13.635    16.030    12.214 

 4. Overige baten  3.091    2.939    2.674 

 

 TOTAAL BATEN   91.002    93.010    83.132 
 

5. LASTEN

 6. Vrije programma’s  20.671    20.938    19.076 

 7. Industrial Partnership Programmes  5.142    8.064    4.226 

 8. Missiebudgetten  28.061    26.954    25.330 

 

 Totaal programma’s   53.874    55.956    48.632 
 

 

 9. Projectruimte  6.031    9.211    5.965 

 10. Andere activiteiten  27.349    24.098    30.346 

 11. Algemene kosten van de organisatie  3.964    4.452    3.957 

 

 Totaal activiteiten   91.218    93.717    88.900 
 

 12. Balansmutaties   (10.833)   (10.108)   (12.541)

 13. Bestedingsmutaties   -    (3.284)   - 

 

 TOTAAL LASTEN    80.385    80.325    76.359 
 

 SALDO BATEN EN LASTEN   10.617    12.685    6.773 
 

 14. Financiële baten en lasten   399    1.178    2.004 

 

 NETTO EXPLOITATIESALDO   11.016    13.863    8.777 
 

  Bestemming netto exploitatiesaldo: 

 15. Mutatie algemene reserve, onbestemd  2.558    2.643    4.496 

 16. Mutatie algemene reserve, bestemd  10.816    7.936    11.913 

 17. Mutatie bestemde reserves  6.298   10.996    5.926 

 18. Mutatie bestemde fondsen  (8.656)   (7.712)   (13.558)

 

 Totaal netto exploitatiesaldo   11.016    13.863    8.777 
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KASSTROOMOVERZICHT 2009

    2009  2008
    kb  kb

Kasstroom uit operationele activiteiten
 

Saldo baten en lasten   10.617    6.773

 

Aanpassingen voor: 

Afschrijvingen   3.049    2.298

Mutaties voorzieningen   (1.873)   (64)

     1.176    2.234 

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden   69    (27)

- vorderingen   663    1.011

- schulden   7.253    1.092

     7.985    2.076 

 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   19.778    11.083

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

Investeringen in materiële vaste activa   (13.588)   (13.831)

Desinvesteringen in materiële vaste activa   -    - 

Kapitaalstortingen in deelnemingen   -     - 

Verkoop deelnemingen   -     - 

Resultaat op deelnemingen   (68)   23 

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   (13.656)   (13.808)

 

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten
 

Afl ossingen leningen   (16.372)   (673)

Financiële baten en lasten   399    2.004 

Toename/afname pensioendepot   968    (376)

Verstrekte leningen   (75)   - 

 

Totaal kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten   (15.080)   955 

 

Netto Kasstroom   (8.958)   (1.770)

Beginstand liquide middelen   49.739    51.509 

 

Eindstand liquide middelen   40.781    49.739 
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De baten zijn in 2009 gestegen naar 

kb 91.002, een stijging van kb 7.870 ten op-

zichte van 2008. Deze stijging wordt met 

name veroorzaakt door een stijging van de 

NWO-baten vanwege loon- en prijscom-

pensatie, incidentele toekenningen en pro-

jectsubsidies.

De lasten zijn in 2009 gestegen naar 

kb 80.385, een stijging van kb 4.026 ten op-

zichte van 2008. Deze stijging wordt ver-

oorzaakt door een stijging van de perso-

nele lasten als gevolg van een toename van 

de personeelsomvang (van gemiddeld 809 

fte in 2008 naar gemiddeld 848 fte in 2009) 

en de salarisstijgingen als gevolg van de 

CAO (een algemene salarisstijging van 

1,3% per 1-1-2009 en een stijging van de 

eindejaarsuitkering met 2,2%).

De lasten van de vrije programma’s zijn 

voor het eerst sinds 2004 weer gestegen. 

Dit is het gevolg van de openstelling van 

het loket voor vrije programma’s in 2007. 

Dat loket was in 2003 gesloten vanwege 

noodzakelijke bezuinigingen door het ne-

gatieve inkomstenperspectief van FOM. De 

lasten van de Industrial Partnership Pro-

gramma’s zijn licht gestegen vanwege de 

toename van het aantal IPP’s. 

De lasten van de missiebudgetten van de 

instituten zijn gestegen. Dit betreft met 

name de lasten van het missiebudget 

FOM-Nikhef als gevolg van een stijging van 

de personele lasten (meer wetenschappe-

lijk personeel) en de inzet van middelen 

voor de verbouwing van het datacenter 

(ten behoeve van de gridactiviteiten en de 

internet exchange housing).

De fi nanciële baten en lasten zijn in 2009 

gedaald naar kb 399, een daling met 

kb 1.605 ten opzichte van 2008. Deze daling 

wordt veroorzaakt door de lagere rente-

stand en door de betaalde boeterente bij de 

vervroegde afl ossing van de lening voor de 

nieuwbouw AMOLF (kb 517).

Het netto exploitatiesaldo is in 2009 geste-

gen naar kb 11.016, een stijging van kb 2.239 

ten opzichte van 2008. De bestemming van 

het netto exploitatiesaldo is als volgt:

-  de algemene reserve, onbestemd is ge-

stegen met kb 2.558 naar kb 1.333, waar-

mee de algemene reserve, onbestemd 

voor het eerst sinds 2002 weer positief 

staat;

-  de algemene reserve, bestemd is geste-

gen met kb 10.816, met name door de 

stijging van de waarde van de materiële 

vaste activa (nieuwbouw AMOLF en ver-

bouwing datacenter);

-  de bestemde reserves zijn gestegen met 

kb 6.298 door toename van de beste-

dingsachterstand;

-  de bestemde fondsen zijn gedaald met 

kb 8.656 vanwege kosten in het kader 

van nieuwbouw AMOLF, grote investe-

ringen en vervangend onderhoud.

Omdat de lasten achter blijven ten opzich-

te van de baten is de bestedingsachter-

stand toegenomen van 4,5 maanden eind 

2008 naar 5,2 maanden eind 2009. De in de 

afgelopen jaren toegewezen programma’s 

en projecten komen slechts langzaam op 

gang doordat de wervingsprocedures van-

wege het internationale karakter veelal ge-

ruime tijd in beslag nemen. Eind 2009 was 

er binnen FOM een groot aantal vacante 

formatieplaatsen (alleen in de BUW al circa 

140 vacante plaatsen). De verwachting is 

dat deze posities de komende jaren bezet 

zullen worden en dat de personeelsom-

vang en daarmee de lasten verder zullen 

toenemen en dat de bestedingsachter-

stand als gevolg daarvan weer zal dalen.

Het balanstotaal per 31-12-2009 van 

kb 105.244 is nagenoeg gelijk aan dat per 

31-12-2008 (kb 105.220). De stijging van het 

eigen vermogen met kb 11.016 (netto ex-

ploitatiesaldo) en de kortlopende schulden 

met kb 7.253 (toename van vooruitontvan-

gen subsidies) wordt gecompenseerd door 

de vervroegde afl ossing van de lening voor 

de nieuwbouw AMOLF (kb 16.372) en een 

daling van de voorzieningen met kb 1.773 

(met name het gevolg van de nieuwe actu-

ariële berekening van de pensioenvoorzie-

ning). Door deze mutaties neemt de solva-

biliteit van FOM toe van 62% naar 73%.

De liquide middelen zijn in 2009 gedaald 

naar b 40.781, een daling met kb 8.958. Deze 

daling wordt veroorzaakt door de vervroeg-

de afl ossing van de lening voor de nieuw-

bouw AMOLF per 1-12-2009, gecompen-

seerd door onder andere een stijging van 

de bestemde reserves (bestedingsachter-

stand).

Voor het volledige inzicht wordt verwezen 

naar de jaarrekening.

Samenvatting
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                 2008
  FOM-programma’s 48,6

  FOM-projectruimte 6,0

  Andere activiteiten 30,3

   Algemene kosten   4,0

van de organisatie

                 2009
  FOM-programma’s 53,9

  FOM-projectruimte 6,0

  Andere activiteiten 27,3

   Algemene kosten   4,0

van de organisatie

 Verdeling van de fi nanciële middelen voor 

exploitatie en investeringen in 2008 en 2009. 

De bedragen zijn in miljoenen euro’s.

 Ontwikkeling van totaal activiteiten bij FOM 

over de jaren 2005-2009. De gelden bestaan 

uit een NWO-deel dat voornamelijk op grond 

van intern FOM-beleid over programma’s, 

projecten en andere activiteiten naar de 

verschillende organisatieonderdelen wordt 

toebedeeld; de rest wordt extern op basis van 

concrete activiteiten verdiend en is daarom 

geoormerkt. Het niet-NWO-deel bevat 

inkomsten als bijdragen uit samen werking met 

universiteiten, bedrijven en andere partners, 

bijdragen van de Technologiestichting STW, 

van NWO gekoppeld aan contracten met 

derden, van EURA TOM, bijdragen rechtstreeks 

van de overheid. 

De bedragen zijn in lopende prijzen, dat 

wil zeggen niet gecorrigeerd voor geld-

ontwaarding.
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Interview

De data die de LHC in Genève oplevert wor-

den verspreid verwerkt in driehonderd re-

kencentra over de gehele wereld. Bij ons zit 

een van de grootste, met enkele honderden 

computers. Samen met centra in Parijs, 

Rome, Barcelona, Taiwan, Japan, de VS en 

vele andere plekken vormen we als het 

ware één grote supercomputer. We staan 

met elkaar in verbinding via het internet 

en soms – zoals tussen Genève en Amster-

dam – met een speciale kabel, die als een 

soort busbaan ongestoord snelverkeer mo-

gelijk maakt. 

Grootschalig

Zelf ben ik elf jaar geleden als onderzoeker 

gepromoveerd in de kernfysica. Ik vond dat 

een fantastische tijd, maar ik heb bewust 

afscheid genomen van de wetenschap. Een 

belangrijke reden daarvoor was dat het on-

derzoek in de hoge-energiefysica steeds 

grootschaliger werd. In mijn tijd hadden 

we op dit instituut nog een eigen versnel-

ler. Je overzag alles en kon er je eigen stem-

pel op drukken. Op CERN daarentegen wer-

ken duizenden mensen. Daar ben je als 

onderzoeker maar een heel klein radertje 

in het grote geheel. 

Beklemmend

Tijdens mijn promotie was ik al veel aan 

het programmeren, dus de stap naar de IT 

was niet zo groot. Vijfenhalf jaar heb ik in 

het bedrijfsleven gewerkt voordat ik weer 

bij Nikhef terugkeerde in een nieuwe rol. 

Aan de ene kant vond ik het beklemmend 

dat je in die commerciële wereld gedwon-

gen bent om recht op je doel af te gaan. 

Maar ik heb er ook van geleerd om verga-

deringen en projecten gestructureerder 

aan te pakken. Wel ben ik heel blij dat ik nu 

weer meer vrijheid heb om zelf dingen uit 

te zoeken. Eigenlijk ligt ons werk qua ka-

rakter heel dicht aan tegen de wetenschap. 

We hebben een gezamenlijk doel, waar-

voor de beste oplossing niet meteen duide-

lijk is. Vraag het aan vijf mensen en je 

krijgt vijf verschillende antwoorden. Al dis-

cussiërend komen we dan ergens uit.

Grid

Wat ons gezamenlijke doel is? Het voort-

durend verder optimaliseren van het net-

werk. Dat groeit met het onderzoek mee. In 

november 2009 kwamen de eerste data van 

LHC binnen, dat was een belangrijk mo-

ment. Gelukkig ging alles beter dan we 

hadden durven hopen. De volgende stap is 

nu om de onderzoekers wegwijs te maken 

op het grid. Tegelijkertijd proberen we om 

de infrastructuur die is aangelegd voor de 

hoge-energiefysica ook geschikt te maken 

voor andere gebruikers, zoals alfa- en gam-

mawetenschappers, ziekenhuizen en on-

derzoekers in de levenswetenschappen. 

Het grid werkt goed voor ons, het kan vast 

ook anderen een eind verder helpen…

Ik wil graag dat Nikhef mooie 
wetenschappelijke resultaten 
behaalt. Daarvoor is de grid infrastructuur die ik 

beheer een noodzakelijke voorwaarde. Eén computer is bij 

lange na niet voldoende om de enorme hoeveelheid data die 

uit CERN komt te verwerken. Zonder grid geen hoge-

energiefysica.

WIE: 

dr. Ronald Starink

FUNCTIE: 

coördinator grid-operaties 

LOCATIE: 

FOM-Nikhef
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Interview

De afdeling Financiële Zaken doet zowel 

begrotingszaken als de fi nanciële adminis-

tratie. Begrotingszaken zorgt ervoor dat 

FOM nooit meer geld toekent dan beschik-

baar is. Mijn afdeling, de fi nanciële admi-

nistratie, zorgt dat de toegezegde middelen 

ook daadwerkelijk worden ontvangen en 

dat budgetten niet worden overschreden. 

We boeken facturen op de juiste projecten 

en controleren ze goed. Ze moeten voldoen 

aan allerlei spelregels op het gebied van 

beleid, wetgeving, btw-voorschriften, in-

voerbepalingen en ga zo maar door. Er gaat 

bij ons ruim tachtig miljoen euro per jaar 

om. Daarover leggen we jaarlijks verant-

woording af in het fi nancieel jaarverslag.

Brede blik

In de ruim tien jaar dat ik hier werk, heb ik 

de FOM-organisatie zakelijker zien wor-

den. Het is iets minder vrijblijvend en het 

beheer is verder geprofessionaliseerd. Aan 

dat laatste heb ik ook zelf bijgedragen: 

sommige procedures zijn aangescherpt en 

het fi nancieel jaarverslag is verbeterd. Ik 

probeer een brede blik te behouden door 

me ook buiten de deur te oriënteren. Eens 

per kwartaal bezoek ik de fi nanciële admi-

nistraties van de instituten en ik leg werk-

bezoeken af bij administratieve afdelingen 

van universiteiten. Daarnaast neem ik na-

mens het gebied Natuurkunde deel in het 

controllersoverleg van NWO. Daar kan ik 

overleggen met vakgenoten, wat heel pret-

tig is. 

Leiding geven

Ik geef leiding aan een afdeling van zes 

mensen. Wat dat leidinggeven betreft leer 

ik nog elke dag. Als alles goed gaat is ’t een 

eitje, maar er gaat ook wel eens iets mis. 

Ziektes, sterfgevallen, slechtnieuwsge-

sprekken die gevoerd moeten worden als 

iemand niet goed functioneert. In kalme 

tijden lukt het me om mijn stijl van lei-

dinggeven aan te passen aan degene die 

tegenover me zit, maar als we alle zeilen 

bij moeten zetten om het fi nancieel jaar-

verslag op tijd af te krijgen is dat wel eens 

moeilijk.

 

Warm nest

Ondanks de verzakelijking blijft FOM een 

warm nest. Ik ben afkomstig uit de contro-

lesector: na mijn HEAO-opleiding heb ik 

eerst bij een accountantskantoor gewerkt. 

Toen zat ik aan de andere kant; ik stelde 

het fi nancieel jaarverslag niet zelf op, maar 

controleerde het bij verschillende organi-

saties. Het was leuk omdat ik nu eenmaal 

van cijfers houd en omdat je overal in de 

keuken kon kijken en altijd kon sparren 

met vakbroeders. Niet leuk was het tijd-

schrijven en het ‘up or out’-principe. Dat 

laatste zorgt voor veel competitiedrang. 

Hier is het anders. Zolang je je werk goed 

doet, wordt iedereen geaccepteerd zoals hij 

is; je hoeft geen hoge hakken aan of een 

net pakje. Hier kan ik voor 99 procent me-

zelf zijn.

Natuurkunde gaat mij de pet te 
boven, maar het enthousiasme 
waarmee de wetenschappers 
bezig zijn vind ik prachtig. Het is 

mooi dat FOM dat kan bewerkstelligen, daar draag ik graag 

mijn steentje aan bij.

WIE: 

Marja Knoop

FUNCTIE: 

hoofd fi nanciële administratie 

LOCATIE: 

FOM-bureau
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Hoofdstuk 3

 De tabellen op deze pagina’s geven een in-

dicatie van input in mensen en geld en 

output in termen van wetenschappelijke 

producten bij FOM. Het personeelsbestand 

bij FOM varieert voornamelijk als gevolg 

van schommelingen in toegekend jaarbud-

get en in uitvoering genomen onderzoek. 

Vooral bij het tijdelijke wetenschappelijke 

personeel (oio’s en postdocs) leidt dit tot 

golfbewegingen in zaken als gerealiseerde 

bezetting, aantallen proefschriften en uit-

stroom. Wetenschappelijke productie ijlt 

altijd na op de personele bezetting, waar-

door pieken in bezetting en output nooit 

samenvallen.

 Prestatie-indicatoren

Gerealiseerde bezitting bij FOM in 2009
locatie        Totaal Totaal Verschil

  WP/V WP/T OIO TP/V TP/T AOP/V AOP/T 2009 2008 2008-2009

FOM-Nikhef 35,43 25,85 44,43 62,83 9,66 22,90 0,40 201,51 192,27 9,24

Rijnhuizen 21,54 9,55 23,64 55,27 7,02 23,43 2,03 142,47 140,65 1,82

AMOLF 14,63 31,92 55,48 35,04 10,12 17,19 3,79 168,17 159,54 8,63

FOM-bureau           41,65 3,71 45,36 46,80 -1,44

BUW 9,55 67,53 195,30 12,57 4,08 0,00 1,20 290,23 248,72 41,51

totaal 81,15 134,85 318,85 165,71 30,88 105,16 11,13 847,73 808,99 38,74

 noot: getallen in fte; in de getallen zitten afrondingsverschillen

WP/V vast wetenschappelijk personeel

WP/T tijdelijk wetenschappelijk personeel (voornamelijk postdocs)

oio  onderzoeker-in-opleiding

TP/V vast technisch personeel

TP/T tijdelijk technisch personeel

OP/V vast ondersteunend personeel

 Bron: alle getallen op de pagina’s 114-132 zijn ontleend aan hoofdstuk 1 van dit jaarboek, het Sociaal Jaarverslag FOM 2009 danwel het Financieel 

Jaarverslag FOM 2009.
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 Gerealiseerde bezetting bij FOM in meerjarig perspectief

  2005 2006 2007 2008 2009

gerealiseerde bezetting 1024,38 947,68 844,08 808,99 847,73

(in fte)

 FOM-budget op activiteitenniveau in meerjarig perspectief

  2005 2006 2007 2008 2009

in miljoen euro 85,4 77,0 81,5 88,9 91,2

 Wetenschappelijke output FOM-totaal* in meerjarig perspectief

Soort product 2005 2006 2007 2008 2009

 

Proefschriften 86 100 97 83 91

Wetenschappelijke publicaties 1341 1158 1156 1256 1112

Voordrachten op uitnodiging 1016 784 694 696 616

Conferentiebijdragen 1910 2031 1507 1045 1288

*gecorrigeerd op dubbeltellingen

 Wetenschappelijke output in 2009 

organisatie-eenheid proefschriften overige weten- overige

   schappelijke producten van

   publicaties wetenschappe-

     lijke activiteit

FOM-Nikhef 17 234 241

Rijnhuizen 3 227 176

AMOLF 21 155 272

BUW 50 492 1215
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Hoofdstuk 3

Arbeidsmarktpositie FOM-promovendi in % van de totale uitstroom

Uitstroomjaar  2005 2006 2007 2008

aantal uitstromers  104 120 120 102

% betaalde baan  79 83 84 70

% uitkering > 7 mnd  10 5 9 13

% onbekend   11 12 7 17

Carrièrekeuzes FOM-promovendi gepromoveerd in 2009

sector %

dienstensector Nederland 13%

industrie Nederland 9%

onderzoekinstelling Nederland 9%

onderzoekinstelling buitenland 13%

universiteit Nederland 16%

universiteit buitenland 16%

nog in dienst 8%

werkzoekend 11%

onbekend 6%

Eindtotaal 100%

FOM in 2009 in een oogopslag

FOM-totaal op activiteitenniveau 2009

totaal 91,2  miljoen euro

FOM-medewerkers op 31-12 2009  

totaal  953

daarvan oio’s 353

postdocs 160

FOM-output in 2009

proefschriften 91

wetenschappelijke artikelen 1112

voordrachten op uitnodiging 616
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Bijlage A

 FOM-werkgroepen en werkgroepleiders 
per instelling

Werkgroep Werkgroepleider

Universiteit van Amsterdam

FOM-A-01 Prof.dr.ir. F.A. Bais

FOM-A-02 Prof.dr.ir. H.B. van Linden van 

 den Heuvell

FOM-A-03 Prof.dr. D. Bonn

FOM-A-05 Prof.dr. B. Nienhuis

FOM-A-07 Dr. R. Sprik

FOM-A-11 Prof.dr. M.S. Golden

FOM-A-13 Prof.dr. A.M.M. Pruisken

FOM-A-14 Dr. J.B. Goedkoop

FOM-A-16 Prof.dr. T. Gregorkiewicz

FOM-A-19 Prof.dr. A.K. Smilde

FOM-A-20 Prof.dr. E.P. Verlinde

FOM-A-23 Prof.dr. P.G. Bolhuis

FOM-A-25 Prof.dr. C.J.M. Schoutens

FOM-A-26 Prof.dr. J.T.M. Walraven

FOM-A-27 Dr. M. Müller

FOM-A-28 Prof.dr. W.J. Buma

FOM-A-29 Prof.dr. R. van Driel

FOM-A-30 Prof.dr. K.J. Hellingwerf

Werkgroep Werkgroepleider

Technische Universiteit Delft

FOM-D-04 Prof.dr.ir. J.E. Mooij

FOM-D-05 Prof.dr. H.W. Zandbergen

FOM-D-06 Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk

FOM-D-08 Prof.dr. B.J. Thijsse

FOM-D-09 Prof.dr.ir. G.E.W. Bauer

FOM-D-11 Prof.dr. C.I.M. Beenakker

FOM-D-12 Prof.dr.ir. S. van der Zwaag

FOM-D-18 Prof.dr. S.J. Picken

FOM-D-20 Prof.dr. G.C.A.M. Janssen

FOM-D-21 Prof.dr. I.T. Young

FOM-D-22 Prof.dr.ir. P. Kruit

FOM-D-23 Prof.dr. P. Dorenbos

FOM-D-24 Dr. W.G. Bouwman

FOM-D-25 Prof.dr. H.P. Urbach

FOM-D-26 Prof.dr. S. de Vries

FOM-D-27 Dr.ir. A. Bossche

FOM-D-28 Prof.dr. C. Dekker

FOM-D-29 Prof.dr.ir. B.J. Boersma

FOM-D-34 Prof.dr.ir. G. Ooms

FOM-D-36 Prof.dr.ir. J. Westerweel

FOM-D-37 Prof.dr. L.D.A. Siebbeles

FOM-D-39 Prof.dr.ir. C.P.A. Wapenaar

FOM-D-40 Dr. F.M. Mulder

FOM-D-41 Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven

FOM-D-44 Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant

FOM-D-45 Prof.dr. H.W.M. Salemink

FOM-D-46 Prof.dr. Yu.V. Nazarov

FOM-D-47 Prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen

FOM-D-48 Prof.dr. E.H. Brück

FOM-D-49 Prof.dr. N.H. Dekker

FOM-D-50 Dr. T.D. Visser

FOM-D-51 Dr.ir. D.R. Schaart

Werkgroep Werkgroepleider

Technische Universiteit Eindhoven

FOM-E-01 Prof.dr. K.A.H. van Leeuwen

FOM-E-04 Dr.ir. O.J. Luiten

FOM-E-05 Prof.dr. B. Koopmans

FOM-E-06 Prof.dr. A. Fiore

FOM-E-09 Dr.ir. C.F.J. Flipse

FOM-E-10 Prof.dr. M.A.J. Michels

FOM-E-12  Prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden 

a.i.

FOM-E-14 Prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven

FOM-E-16 Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst

FOM-E-18 Prof.dr.ir. M.G.D. Geers

FOM-E-20 Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen

FOM-E-21 Prof.dr.ir. A.A. Darhuber

FOM-E-22 Prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
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Bijlage A

Werkgroep Werkgroepleider

Rijksuniversiteit Groningen

FOM-G-01 Prof.dr. E.A. Bergshoeff

FOM-G-02 Prof.dr. D.A. Wiersma

FOM-G-08 Prof.dr.ir. B.J. van Wees

FOM-G-09 Prof.dr. J.T.M. de Hosson

FOM-G-10 Prof.dr.ir. P.H.M. van Loosdrecht

FOM-G-13 Prof.dr. J. Knoester

FOM-G-14 Prof.dr. T.T.M. Palstra

FOM-G-16 Prof.dr. R. Broer a.i.

FOM-G-17 Prof.dr.ir. E. van der Giessen

FOM-G-21 Prof.dr. P. Rudolf

FOM-G-22 Prof.dr. G. ten Brinke

FOM-G-23 Prof.dr. J.C. Hummelen

FOM-G-24 Prof.dr. B.L. Feringa

FOM-G-26 Prof.dr. K.H.K.J. Jungmann

Werkgroep Werkgroepleider

Universiteit Leiden

FOM-L-01 Prof.dr. A. Achúcarro

FOM-L-02 Prof.dr. J.P. Woerdman

FOM-L-05 Prof.dr. C.W.J. Beenakker

FOM-L-07 Prof.dr.  M.L. van Hecke a.i.

FOM-L-08 Dr. R. Jochemsen

FOM-L-11 Prof.dr. E.J.J. Groenen

FOM-L-14 Prof.dr. J.W.M. Frenken

FOM-L-15 Prof.dr. J. Zaanen

FOM-L-16 Prof.dr. J. Aarts

FOM-L-17 Prof.dr. Th. Schmidt

FOM-L-20 Prof.dr. D. Bedeaux

FOM-L-21 Prof.dr. M.A.G.J. Orrit

FOM-L-22 Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek

FOM-L-23 Prof.dr. T.J. Aartsma

FOM-L-24 Prof.dr. J.N. Kok

FOM-L-25 Dr. M. van Hecke

FOM-L-26 Prof.dr. H. Schiessel

FOM-L-27 Dr. H.V.J. Linnartz

FOM-L-28 Prof.dr. D. Bouwmeester

Werkgroep Werkgroepleider

Radboud Universiteit Nijmegen

FOM-N-01 Prof.dr. R.H.P. Kleiss

FOM-N-02 Prof.dr. S.J. de Jong

FOM-N-05 Prof.dr. J.J. ter Meulen

FOM-N-06 Prof.dr. S. Speller

FOM-N-08 Prof.dr.ir. J.C. Maan

FOM-N-09 Prof.dr. M.I. Katsnelson

FOM-N-11 Prof.dr. Th.H.M. Rasing

FOM-N-16 Prof.dr. R.A. de Groot

FOM-N-17 Prof.dr. W.J. van der Zande

FOM-N-18 Prof.dr. J.M.E. Kuijpers

FOM-N-20 Dr. C. Logie
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Werkgroep Werkgroepleider

Erasmus Universiteit

FOM-R-01 Prof.dr.ir. N. de Jong

FOM-R-03 Prof.dr. R. Kanaar

FOM-R-04 Prof.dr. C.P. Verrijzer

FOM-R-05 Dr. A.S. Akhmanova

Werkgroep Werkgroepleider

Universiteit Utrecht

FOM-U-01 Prof.dr. G. ‘t Hooft

FOM-U-02 Prof.dr. Th. Peitzmann

FOM-U-03 Prof.dr. P. van der Straten

FOM-U-05 Prof.dr.ir. H.T.C. Stoof

FOM-U-06 Prof.dr. H.N.W. Lekkerkerker

FOM-U-09 Prof.dr. A. van Blaaderen

FOM-U-12 Prof.dr. J.I. Dijkhuis

FOM-U-21 Prof.dr. A.P. Philipse

FOM-U-28 Prof.dr. D. Vanmaekelbergh

FOM-U-29 Prof.dr. B.Q.P.J. de Wit

FOM-U-30 Prof.dr. H.E. de Swart

FOM-U-31 Dr. R.H.H.G. van Roij

FOM-U-32 Prof.dr. A. Meijerink

FOM-U-33 Prof.dr. J.A. Trampert

FOM-U-34 Dr. R. A. Duine

FOM-U-35 Prof.dr. R. Loll

FOM-U-36 Prof.dr. R.E.I. Schropp

Werkgroep Werkgroepleider

Wageningen Universiteit en 
Research

FOM-W-01 Prof.dr. M.A. Cohen Stuart

FOM-W-02 Prof.dr. H. van Amerongen

FOM-W-03 Prof.dr. M.E. Janson

FOM-W-04 Prof.dr.ir. H. Gruppen

Universiteit Twente

FOM-T-01 Prof.dr. K.-J. Boller

FOM-T-02 Prof.dr. J.L. Herek

FOM-T-03 Prof.dr. D. Lohse

FOM-T-04 Prof.dr. H. Rogalla

FOM-T-08 Prof.dr.ir. B. Poelsema

FOM-T-09 Prof.dr. P.J. Kelly

FOM-T-10 Prof.dr. L. Kuipers

FOM-T-12 Dr. R. Jansen

FOM-T-15 Prof.dr. V. Subramaniam

FOM-T-17 Prof.dr. F. Mugele

FOM-T-19 Prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers

FOM-T-20 Prof.dr.ir. W.J. Briels

FOM-T-23 Dr. A.P. Mosk

FOM-T-24 Prof.dr. W.L. Vos

FOM-T-26 Prof.dr.ir. J. Huétink

FOM-T-27 Prof.dr.ing. D.H.A. Blank

FOM-T-28 Prof.dr. S. Luding

FOM-T-29 Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp

Vrije Universiteit

FOM-V-01 Prof.dr. P.J.G. Mulders

FOM-V-02 Prof.dr.ing. J.F.J. van den Brand

FOM-V-05 Prof.dr. R. van Grondelle

FOM-V-07 Prof.dr. R.P. Griessen

FOM-V-09 Dr.ir. G.J.L. Wuite

FOM-V-11 Dr.ir. T.H. Smit

FOM-V-12 Prof.dr. J. Klein-Nulend

FOM-V-13 Prof.dr. F.C. MacKintosh

FOM-V-14 Prof.dr. S.M. van der Vies

FOM-V-15 Prof.dr. W.M.G. Ubachs

FOM-V-17 Prof.dr. J.F. de Boer

FOM-V-19 Prof.dr. E. Middelkoop
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Bijlage B

Lijst van afkortingen

  AB Algemeen Bestuur (van NWO)

 ACTS Advanced Catalytic Technologies for Sustainability

 AGOR  Accélérateur Groningen Orsay (KVI)

 ALICE  experiment in LHC (CERN) 

 ALW Aard- en Levenswetenschappen (NWO)

 AMOLF  FOM-instituut voor atoom- en molecuulfysica (Amsterdam)

 AMS-IX  Amsterdam Internet Exchange

 ANTARES Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch

 ApPEC Astroparticle Physics European Coordination

 ATLAS  A Toroidal LHC ApparatuS (detector voor LHC)

 BUW Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen

 CCLRC  Council for the Central Laboratory of the Research Councils (UK)

 CERN  Europees centrum voor deeltjesonderzoek (Genève)

 COMOP subgebied Gecondenseerde materie en optische fysica

 COR  Centrale Ondernemingsraad

 CPS  Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnologie (bij TU/e)

 CW  Chemische Wetenschappen (NWO)

 DESY  Deutsches Elektronen Synchrotron (Hamburg)

 DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft

 EC Europese Commissie

 ECT* European Centre for Theoretical Studies in Nuclear Physics and Related Areas

 ECN  Energieonderzoek Centrum Nederland

 EFDA European Fusion Development Agreement

 EPSRC Engineering and Physical Sciences Research Council (Groot-Brittannië)

 ERA-NET European Research Area - Network

 ESF European Science Foundation

 ESRF  European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble)

 EU Europese Unie

 EUR  Erasmus Universiteit Rotterdam

 EURATOM Europees bureau voor atoomenergie

 EZ  ministerie van Economische Zaken

 FANTOM onderzoekschool Fundamental and Applied Nuclear and Atomic Physics

 FeF subgebied Fenomenologische fysica

 FELICE Free Electron Laser Intra-Cavity Experiments (Rijnhuizen)

 FELIX  Free Electron Laser for Infrared eXperiments (Rijnhuizen)

 FES Fonds Economische Structuurversterking

 FL subgebied Fysica van levensprocessen

 FOM-Nikhef  FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef

 FuF  subgebied Fusiefysica

136
FOM in fei ten en ci j fers



 GB-ALW  Gebiedsbestuur Aard- en Levenswetenschappen

 GB-CW Gebiedsbestuur Chemische wetenschappen

 GBE  Gebiedsbestuur Exacte wetenschappen

 GBN Gebiedsbestuur Natuurkunde

 HERA  Hadron Elektron Ring Anlage (bij DESY)

 HERMES  HERa MEasurements of Spin dependent structure functions (bij HERA)

 HiSPARC High School Project on Astrophysics Research with Cosmics

 HFML  High Field Magnet Laboratory (bij de RU)

 IN2P3  Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (Orsay)

 IPP Industrial Partnership Programme

 ITER International Tokamak Experimental Reactor

 JET Joint European Torus

 ke  duizend euro

 KMS Koninklijke Militaire School (Brussel)

 KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

 KVI  Kernfysisch Versneller Instituut (Groningen)

 LEI Universiteit Leiden

 LHC  Large Hadron Collider (bij CERN)

 LHCb  experiment voor meten van B-mesonen in LHC

 LIFE Light-Ion Facility Europe

 M2i Materials Innovation Institute

 MF  Samenwerkingsverband Mathematische Fysica

 Me  miljoen euro

 MPI Max-Planck-Institut

 NANO  subgebied Nanofysica/-technologie

 NANOSCI-E+ Europees programma voor nano-onderzoek

 NNI Nederlands Nano Initiatief

 NIKHEF  Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-energiefysica

 NIZO Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek

 NLR Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

 NMi Nederlands Meetinstituut

 NRG Nuclear Research and Consultancy Group (ECN en KEMA)

 NSF National Science Foundation

 NuPECC Nuclear Physics European Collaboration Committee

 NWO  Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 OCW  ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 oio  onderzoeker in opleiding

 OP/T  ondersteunend personeel in tijdelijke dienst

 OP/V  ondersteunend personeel in vaste dienst

 OSAF Onderzoekschool Subatomaire Fysica
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Bijlage B

 PC  programmacommissie

 PPM  NWO-Prioriteitsprogramma Materialenonderzoek

 PR FOM-projectruimte

 PRL  Philips Research Laboratories

 RU  Radboud Universiteit Nijmegen

 RuG  Rijksuniversiteit Groningen

 SAC  scientifi c advisory committee

 SAF subgebied subatomaire fysica

 SARA Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam

 SLAC  Stanford Linear Accelerator Center (VS)

 STW  Technologiestichting STW

 TEC  Trilateral Euregio Cluster

 TEXTOR Tokamak Experiment for Technology Oriented Research (Jülich)

 TIFN Top Institute Food and Nutrition

 TNO  Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

 TPD  Technisch-Physische Dienst (TNO/TUDelft)

 TP/T  technisch personeel in tijdelijke dienst

 TP/V  technisch personeel in vaste dienst

 TRIµP Trapped Radioactive Isotopes: micro-laboratories for fundamental Physics

 TUD  Technische Universiteit Delft

 TU/e Technische Universiteit Eindhoven

 UB  Uitvoerend Bestuur van FOM

 URL  Unilever Research Laboratorium

 UT  Universiteit Twente

 UU  Universiteit Utrecht

 UvA  Universiteit van Amsterdam

 VU  Vrije Universiteit te Amsterdam

 WP/T  wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst

 WP/V  wetenschappelijk personeel in vaste dienst

 WUR  Wageningen Universiteit en Research

 YES! Young Energy Scientists

 ZEUS  Zitisis kath Efretis Upokeimenis Summetrias, experiment bij HERA
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Grafeen is het eerste tweedimensionale kristal 
in de natuur. Het is gemaakt van een enkele 
laag koolstofatomen; het is het dunst moge-
lijke materiaal. Toen grafeen in 2004 ontdekt 
werd, kwam dit voor de wetenschappelijke 
wereld als een grote verrassing. Niemand had 
verwacht dat een dergelijk dun materiaal kon 
bestaan. Onderzoekers in de groep Theory of 
Condensed Matter van prof.dr. Mischa 
Katsnelson (RU Nijmegen) hebben numerieke 
simulaties van grafeen op hoge temperaturen 
gemaakt, gebaseerd op een accurate beschrij-
ving van de wisselwerking tussen koolstofato-
men, Daaruit bleek dat de hoogtefl uctuaties 
van grafeen zelfs bij hoge temperaturen heel 
klein blijven en dat het ondanks deze kleine 
golfjes ongeveer vlak blijft. De fi guur is een 
snapshot van deze simulaties van grafeen op 
een temperatuur van 2500 Kelvin.
Op pagina 97 vindt u een uitgebreidere 
beschrijving van het onderzoek. 

Dit onderzoek naar grafeen valt onder de 
Projectruimte van FOM, een fi nancierings-
instrument voor uitdagende, innovatieve 
ideeën op elk gebied binnen de natuurkunde. 
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