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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Het NanoSci-ERA-programma is bijzonder, omdat het in essentie een gedistribueerd Europees 
fundamenteel onderzoek programma betreft. De onderzoekers kunnen een gemeenschappelijk 
project voorstellen, dat deelnemers bevat uit verschillende landen. Ieder van de projecten 
waarover binnen FOM in het kader van dit programma wordt gerapporteerd maakt deel uit 
van een internationaal consortium, meestal een klein consortium met complementaire exper-
tise. De consortia ontmoeten elkaar regelmatig, men heeft vaak een gemeenschappelijke web-
site voor het project en onderzoekers werken regelmatig op elkaars locatie.  
De programmaleiding betreft alleen de FOM-groepen, die in een dergelijk NaoSci-ERA-con-
sortium participeren. De programmaleiding concentreert zich dan ook op de afstemming met 
het FOM-bureau over de discussie op Europees niveau over dit programma in relatie tot de 
ervaringen in Nederland. Op dit moment is in ieder geval duidelijk dat FOM meer geld uit dit 
onderzoek uit de gemeenschappelijke Europese middelen gekregen heeft dan er in is gestopt. 
Tevens is duidelijk dat de betrokken onderzoekers zeer tevreden zijn over deze mogelijkheid 
tot het verwerven van steun voor fundamenteel onderzoek met partners over de grenzen heen 
met complementaire expertise. Het thans bestaande programma, dat op nano geconcentreerd 
is, loopt nog niet lang: drie onderzoekers zijn in 2009 begonnen, twee in 2007. 
Inmiddels zijn op één na, alle zes de toegewezen oio-posities uit de laatste call ingevuld. Bij 
deze laatste positie is de invulling in de afrondende fase. 
Naar het oordeel van de programmaleiding is het belangrijk dat FOM door middel van parti-
cipatie aan dit soort programma's stimuleert dat er researchprogramma's voor fundamenteel 
onderzoek kunnen worden opgezet die landgrenzen doorbreken.  
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 FOM - 05.1749/7 
 datum: 01-01-2010 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 95. 
  
Title (code) ERA-NET Nanoscience (NanoSci) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk 
  
Duration 2006-2013 
  
Cost estimate M€ 2.1 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The European Research Area (ERA) is designed to stimulate research by providing competi-
tive grants. FOM as an organisation participates in the specific NanoSci-ERA Consortium. The 
objective of NanoSci-ERA is to increase collaboration and integration of the national 
nanoscience research communities in Europe through transnational research projects. 
Competing for a common budget researchers in Europe submit joint proposals, which are 
evaluated by an international panel. It is to be expected that the strong position of Dutch 
researchers in the field of nanoscience will lead to a strong presence of Dutch researchers in 
these joint European programmes. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Nanotechnology refers to the creation, investigation and application of structures, molecular 
materials, internal interfaces or surfaces with at least one critical dimension or with manu-
facturing tolerances of (typically) less than 100 nanometres. The nanoscale of the system 
components results in new functionalities and properties for improving products or deve-
loping new products and applications. These novel effects and possibilities arise mainly from 
the ratio of surface atoms to bulk atoms and from the quantum-mechanical behaviour of the 
building blocks of matter. 
 
During the course of the past decade, advances in our understanding of quantum effects, 
boundary and surface properties, and the principles of self-organisation, have laid the founda-
tions for innovative analytical and production techniques which have caused an upsurge of 
interest in nanotechnology and global networking activities along the knowledge chain. 
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Funding 
Salarispeil CAO tot 01-07-2010 

bedragen in k€ < 2009 2010 2011 2012 2013 2014 > 2015 Totaal 

FOM-basisexploitatie 538 224 222 111 - - - 1.095 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO 38 125 44 - - - - 207 

Doelsubsidies derden 429 160 160 31 - - - 780 

Totaal 1.005 509 426 142 - - - 2.082 
 
 
Source documents and progress control 
a) Summary and background information on ERA-NET Nanoscience : FOM-05.1479 
b) Decision Executive Board on participation in ERA-NET Nanoscience: FOM-05.1541 
c) Decision Executive Board on adjustment budget allocation: FOM-06.0597 
d) Progress report on the 2006 Call for Proposals: FOM-06.0646 
e) Decision Executive Board on the prolongation of the Programme: FOM-06.1574 
f) Decision Executive Board on downsizing the budget of the Programme: FOM-07.1261 
g) Granting decision letters FOM-projects Call 2008 FOM-09.0478-FOM-09.0482 
 
 
Remarks 
In 2006 the NanoSci-ERA launched its first 'Transnational Call for Collaborative Proposals'. 
Three out of the twelve projects that were funded have a Dutch project leader, and two others 
have Dutch scientists participating. FOM manages three of the Dutch projects that were 
granted in the first call.  
For the implementation of a second call the NanoSci-E+ scheme was created, a body affiliated 
to NanoSci-ERA. In 2008 this new call was launched, regarding the topic of interfacing 
functional nano-objects or nano-materials. The total budget from the consortium partners for 
this call was M€ 12, on top of this the European Committee contributed an additional M€ 6.  
In 2009 24 projects were granted in total, of which ten projects have one ore two Dutch 
participants. Proposals with Dutch participation constituted number one and two in the 
ranking. FOM manages five of the Dutch projects that were granted in this round. 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'ERA-NET Nanoscience' (nr. 95) 
 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP    

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2007 - - 1,4 - 77 

2008 - - 3,0 - 135 

2009 - - 2,8 - 142 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit

vakpublicaties  

  

2007 - 2 - - 

2008 - 1 28 - 

2009 - 3 21 - 

 
 
Promoties 

2008 
Geen. 
 
2009 
Geen. 
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Werkgroep FOM-D-06

Werkgroepleider Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma ERA-NET Nanoscience

Titel van het project +

nummer

Thermal effects in nanoscale superconducting

junctions 06NSE01

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

N Vercruyssen OIO 01 mei 2007 30 apr 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

N. Vercruyssen, Non equilibrium and coherence in double barrier tunnel junctions, 
Physics@FOM, 20 jan 2009, Veldhoven, Nederland

1.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-D-41

Werkgroepleider Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's
Val Zwiller

FOM-programma ERA-NET Nanoscience

Titel van het project + nummer
Optical interface for gate-controlled quantum

dots 09NSE05

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

BJ Witek OIO 01 okt 2009 30 sep 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

Geen

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)
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a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-D-44

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's

FOM-programma ERA-NET Nanoscience

Titel van het project +

nummer

Three-terminal transport through single-molecule

magnets 06NSE03

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

A Zyazin OIO 01 jun 2007 31 mei 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics: three-terminal transport through individual
magnetic molecules, Max Planck Institut, 14 jan 2009, Stutgart, Duitsland

1.

H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics: three-terminal transport through individual
magnetic molecules, Focus session Molecular Electronics, FOM meeting, 21 jan 2009, Veldhoven
Veldhoven, Nederland

2.

H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics: three-terminal transport through individual
magnetic molecules, MRS spring meeting, 16 apr 2009, San Francisco, Verenigde Staten

3.

H.S.J. van der Zant, Nano-scale electronics: single-molecule electronics, ITT, Italian
Institute of Technology, 07 jul 2009, Genua, Italie

4.

H.S.J. van der Zant, Coulomb blockade in three-terminal single-molecule junctions, 10th
European Conference of Molecular Electronics, 12 sep 2009, Kopenhagen, Denemarken

5.

H.S.J. van der Zant, Three-terminal transport through a single molecule, International
CECAM-Workshop “Quantum transport on the molecular scale”, 18 sep 2009, Bremen, 
Duitsland

6.

H.S.J. van der Zant, Three-terminal control over single-molecule magnetism, Second
European School on Molecular Nanoscience (EsmaMOL), 28 okt 2009, Benidorm, Spanje

7.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten
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(wetenschappelijke) bijeenkomsten

A.S. Zyazin, A.J.S. Bernand-mantel, J.W.G. van den Berg, A.J.A. Beukman, E.A. Osorio,
H.S.J. van der Zant, Electron transport through single magnetic molecules, Physics@FOM,
20 jan 2009, Veldhoven, Nederland

1.

A.S. Zyazin, Three-terminal transport through individual single-molecule magnet, ECME, 09
sep 2009, Kopenhagen, Denemarken

2.

A.S. Zyazin, Three-terminal electron transport through individual single-molecule magnets, 
Lund University, 14 sep 2009, , Zweden

3.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-L-17

Werkgroepleider Prof.dr. Th. Schmidt

Affiliatie

Binnen de werkgroep

actieve U(H)D's
Dr.ir. S.J.T. van Noort

FOM-programma ERA-NET Nanoscience

Titel van het project +

nummer

Observation and manipulation of individual type-I

interferon signalling complexes 06NSE02

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

A Pezzarossa OIO 12 nov 2007 11 nov 2011

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

M.J.M. Schaaf, W.J.A. Koopmans, T.M. Meckel, S.J.T. van Noort, B.E. Snaar-Jagalska, T.
Schmidt & H.P. Spaink, Single-molecule microscopy reveals membrane microdomain
organization of cells in living vertebrate, BIOPHYSICAL JOURNAL, 97, 1206-1214, 2009

1.

H. Jensenius, D.C.G. Klein, M.L. van Hecke, T.H. Oosterkamp, T. Schmidt & J.C. Jensenius,
Mannan-binding lectin: Structure, oligomerization and flexibility studied by atomic force
microscopy, ANDER TIJDSCHRIFT, J.Mol.Biol. 391, 246-259, 2009

2.

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

L.H.F.M. Holtzer & T. Schmidt, Tracking of individual molecules in cells and tissue, Single
Particle Tracking and Single Molecule Energy Transfer, , C. Brauchle, D.C. Lamb, J.
Michaelis, Wiley-VCH, 2009

1.

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

T. Schmidt, G-protein signaling followed molecule-by-molecule, Learning from
Single-Molecules, , Bad Honnef, Duitsland

1.

T. Schmidt, G-protein signaling followed molecule-by-molecule, French Physical Society
Meeting, , Palaiseau, Frankrijk

2.

T. Schmidt, G-protein signaling followed molecule-by-molecule, Innovative Nanoscience, , Kyoto
Kyoto, Japan

3.

T. Schmidt, Seeing GPCR signaling, Membranes & Modules, , Berlijn, Duitsland4.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

A. Pezzarossa (met D. Schaible, T.M. Meckel, J. Piehler & T. Schmidt, Role of membrane1.
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A. Pezzarossa (met D. Schaible, T.M. Meckel, J. Piehler & T. Schmidt, Role of membrane
domains in interferon receptor signaling; a single-molecule study, 53rd Annual Meeting of
the Biophysical Society, , Boston, U.S.A.

1.

A. Pezzarossa, Role of plasma membrane structuring on interferon receptor assembly &
signaling, Physics of Cells: From the Edge to the Heart, , Primosten, Kroatie

2.

A. Pezzarossa, Role of plasma membrane structuring on interferon receptor assembly &
signaling, Annual Dutch Meeting on Molecular and Cellular Biophysics, , Veldhoven, 
Nederland

3.

c. Ontvangen prijzen

Geen

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften

Geen

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

Geen

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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Werkgroep FOM-N-11

Werkgroepleider Prof.dr. Th.H.M. Rasing

Affiliatie

Binnen de werkgroep actieve

U(H)D's
Dr. A. Kimel

FOM-programma ERA-NET Nanoscience

Titel van het project +

nummer

Femtosecond nano-optical magnetic recording

and retrieval 09NSE08

FOM medewerker(s) op het project

Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst

R Medapalli OIO 01 dec 2009 30 nov 2013

1. Academische publicaties

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften

Geen

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften

Geen

c. Bijdragen aan wetenschappelijke boeken (hoofdstukken dan wel gehele boek)

Geen

d. Proefschriften

Geen

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten

A. Kimel, "Femtosecond opto-magnetism: a key to novel mechanisms of spin reorientation”, 
Ioffe institute, 28 dec 2009, St. Petersburg, Russia

1.

Theo Rasing, Controlling magnetism with light, IEEE DL conference Madrid/Zaragoza, 10
dec 2009, Madrid/Zaragoza, Spanje

2.

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere
(wetenschappelijke) bijeenkomsten

Geen

c. Ontvangen prijzen

Theo Rasing: IEEE distinguished lecturer 20091.

d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij
tijdschriften
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Theo Rasing: 2009- Executive Board IMM 1.
Theo Rasing: 2009- Coordinator ITN Network FANTOMAS 2.
Theo Rasing: Coordinator 08 SPIN:Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures:
combining fast time and short length scales for tomorrow's technology

3.

Theo Rasing: Coordinator EUR programma ULTRAMAGNETRON4.
Theo Rasing 2009 - FOM Executive Board of the Netherlands Foundation for Fundamental
Research (FOM)

5.

Theo Rasing 2006- Director Nijmegen Centre for Advanced Spectroscopy.6.
Theo Rasing 2004- Governing Board NanoNed (Representative Nijmegen)7.
Theo Rasing 2001- 2009 Member FVO Board (Flemish Science Foundation)8.
Theo Rasing 2000- Co-organizer bi-annual Erice school on "EPIOPTICS"9.

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie)

a. Octrooien

Geen

b. Contacten met de industrie (inclusief adviserende of andere functies), nieuwe
bedrijvigheid naar aanleiding van het project of contacten met andere vakgebieden

Geen

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen

"Magnetische data opslag veel male snelle met een material die antiferromagnetisch is"
NRC-dagblad 29.08.2009 

1.

A. Kimel: Kennis op Zondag. Lezing bij NEMO. 03.10.20092.
A. Kimel, A. Kirilyuk: Opiniestuk:"Is er een ruimte voor een talent in Nederland" NTvN
December 2009

3.

Theo Rasing: Paradisolezing 22 maart Amsterdam4.
Theo Rasing: Lezing Thijmgenootschap Eindhoven 24 oktober 5.
Theo Rasing: Lezing Soeterbeeck programma Nijmegen 12 november6.
Theo Rasing: Debat Alister McGrath Radboud Universiteit december 20097.

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet

Geen

e. Overige professionele producten (software etc.)

Geen
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