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De ruimtelijke structuur van cellen is vaak 
verre van homogeen. Zo maken cellen actief 
gebruik van lokale interacties tussen eiwitten 
om signalen te versterken of juist van elkaar 
te scheiden. Bovendien moeten vele processen 
zoals celdeling en celdifferentiatie niet alleen 
op het juiste tijdstip plaatsvinden, maar ook 
op de juiste plaats. Onderzoekers van het 
FOM-instituut AMOLF en het Riken instituut 
in Japan hebben de afgelopen jaren een 
algoritme ontwikkeld waarmee biochemische 
netwerken zeer efficiënt op moleculaire schaal 
in ruimte en tijd gesimuleerd kunnen worden. 
De figuur is een snapshot van een simulatie. 
De dichte bollen zijn de moleculen, en de open 
blauwe bollen geven de domeinen weer 
waarbinnen de bewegingen van de moleculen 
met behulp van Greense functies analytisch 
worden opgelost. In hoofdstuk 2 leest u meer 
over FOM-programma 110, waar deze 
illustratie bij hoort.

Berekende configuraties van verschillende organische 
groepen op een grafeenlaag (koolstofatomen zijn geel, 
zuurstof is paars en waterstof is lichtblauw) en de 
verdeling van ladingsdichtheden voor verschillende 
soorten onzuiverheden. Zie hoofdstuk 2, FOM-program-
ma 101. 

Het gedrag van een zwerm bellen en de wisselwerking 
met de vloeistof wordt bestudeerd om industriële 
processen te optimaliseren. Om de modellen die de 
industrie nu gebruikt te kunnen verbeteren, moeten 
beschrijvingen van het gedrag van bellen in belzwermen 
worden opgenomen. De figuur geeft het multi-scale 
modelleringsconcept weer. Zie hoofdstuk 2, Industrial 
Partnership Programme I13.

Reconstructie van een turbulente ‘puff’, een lokale prop 
die ontstaat bij verstoring van de laminaire stroming in 
een pijp en die spontaan weer kan verdwijnen. Deze 
3D-analyse geeft inzicht in het ontstaan en in stand 
houden van turbulentie in een pijp. Ondanks veel 
onderzoek is nog steeds niet bekend hoe en waarom de 
stroming in een buis omslaat van laminaire naar 
turbulente stroming. Zie hoofdstuk 2, FOM-programma 
79. 

Schematische weergave van de nieuwe UHV-opstelling 
in het FOM EUV-laboratorium binnen ASML, die  
unieke metingen van geïsoleerde en gecombineerde 
foton- en plasmageïnduceerde processen mogelijk maakt 
dankzij een gecollimeerde bundel van een hoge flux 
EUV-lichtbron (licht valt van boven in). Zie hoofdstuk 2, 
Industrial Partnership Programme I23. 

De ALICE-detector laat de sporen zien van deeltjes die 
vrijkomen bij botsende loodkernen in de Large Hadron 
Collider op CERN. In 2010 heeft ALICE ongeveer een 
miljard proton-proton botsingen bij drie verschillende 
energieën en ongeveer twintig miljoen botsende 
loodkernen gedetecteerd. Hiermee kunnen de eigen-
schappen van het geproduceerde quark-gluon plasma 
bestudeerd worden. Dit is een fase van materie die, naar 
men veronderstelt, in het heelal bestond in de eerste 
microseconden na de oerknal en waarover nog erg 
weinig bekend is. Zie hoofdstuk 2, FOM-programma 21. 

Schematische weergave van het Dissipative Particle 
Dynamics (DPD) model voor polymeerstromingen - bal-
letjes verbonden door veertjes. Vloeistofstromingen 
worden bij bijvoorbeeld hoge snelheden turbulent en 
beginnen dan chaotische wervelpatronen te vertonen. 
Eén van de manieren om dit soort systemen effectief te 
beschrijven is door middel van DPD, waarbij de vloeistof 
wordt beschreven als een systeem van zachte deeltjes. 
Zie hoofdstuk 2, FOM-programma 46. 

Afbeelding van een wolk ultrakoude helium-4 atomen, 
losgelaten uit een optische val. De heliumatomen 
hebben een temperatuur van één miljoenste graad 
boven het absolute nulpunt, zijn afgekoeld via laserkoe-
ling en vervolgens opgesloten in een optische val. Een 
Bose-Einstein condensaat is zichtbaar (langwerpige rode 
component) samen met een thermische wolk (rond). Zie 
hoofdstuk 2, FOM-Projectruimteproject 05PR2437.

Een artistieke voorstelling van een dunne lagen 
structuur voor oxidische elektronica. Dit zijn structuren 
op basis van dunne kristallijne lagen, samengesteld uit 
zuurstof in combinatie met aardalkalimetalen, de 
zeldzame aarden en/of de overgangsmetalen. Kenmer-
kend is een breed scala aan elektronische eigenschap-
pen, van sterk isolerend tot supergeleidend en van 
magnetisch tot ferro-elektrisch. Er komt nog een heel 
extra dimensie bij als de grensvlakken tussen twee van 
dergelijke verbindingen bestudeerd wordt. Zie  
hoofdstuk 2, FOM-programma 108. 

Verhitting van een Mo/Si-multilaagspiegel in een 
röntgendiffractometer om de periodeverandering te 
meten. Verhitting vindt plaats in een inerte gasomge-
ving om oxidatie-effecten aan het oppervlak te voorko-
men. Periodieke Mo/Si-multilaagsystemen worden sinds 
kort toegepast als reflecterende optische coatings in 
Extreem Ultraviolet (EUV) fotolithografie. De optische 
eigenschappen van de laag kunnen veranderen door 
intense EUV-belichting, een gevolg van verdichting aan 
de grensvlakken en silicideformatie door interdiffusie. 
Zie hoofdstuk 2, Industrial Partnership Programme I10. 

1 6

7

8

9

2

3

4

5



2010
 jaarboek



FOM Jaarboek 2010

Colofon

Uitgave van de Stichting voor Fundamenteel  

Onderzoek der Materie (FOM)

Postbus 3021

3502 GA Utrecht

Telefoon (030) 600 12 11

Fax (030) 601 44 06

info@fom.nl

www.fom.nl

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Redactie

Gabby Zegers, met medewerking van Bauke Vermaas 

Fotografie

AMOLF, CERN, Vicki Couchman/HH, European Space Agency, 

KVI, Nikhef, NWO, Gemma Plum, Provincie Noord-Brabant, 

Rijnhuizen, RUN, Bram Saeys, Gert Schutte, Nout Steenkamp, 

Robert Jan Stokman, Talent naar de Top, Tremani/TUD, 

University of Manchester, Gerard Verschooten

Interviews

Tekst: Mariette Huisjes 

Fotografie en beeldbewerking: Nout Steenkamp

Vormgeving en productie

Drukkerij Badoux bv, Houten

Uitgave maart 2011

Oplage 1000 exemplaren

FOM - 11.0002

2
FOM Jaarboek 2010



Hoogtepunten uit het onderzoek
Hoofdstuk 2

 Vrije FOM-programma’s 68
 - Subatomaire fysica 70
 - Nanofysica/-technologie 80
 - Gecondenseerde materie en optische fysica 89
 - Fysica van levensprocessen 98
 - Fusiefysica 103
 - Fenomenologische fysica 104
 Industrial Partnership Programmes 112
 FOM-Projectruimte 127
 Overige onderzoeksactiviteiten 132

FOM in feiten en cijfers
Hoofdstuk 3

 - Organisatie 142
 - Financiën 148
 - Prestatie-indicatoren 153

Bijlagen

A.  Overzicht werkgroepen en werkgroepleiders 158
B.  Lijst van afkortingen 161

Inhoud

Kengetallen 2010

Woord vooraf

Realisatie strategie
Hoofdstuk 1

1.1 Topkwaliteit 10
 -  Kwaliteitsindicatoren  10 

Publicaties, Evaluaties, Citatiestudies, Prijzen en 

benoemingen, Persoonlijke stimuleringssubsidies, 

Honoreringen uit bijzondere (overheids)budgetten

 -  Interne sturingsmiddelen 19 
Vrije FOM-programma’s, Industrial Partnership  

Programmes, Focusgroepen, Projectruimte 

1.2  Wetenschap voor de samenleving 26
 -  Kennisbenutting 26 

Samenwerken met het bedrijfsleven, Ondernemerschap 

stimuleren en bouwen aan een cultuuromslag

 - Uitstroom van promovendi 30
 -  Outreach & educatie 31 

Netwerken, beurzen en evenementen, FOM en het 

algemeen publiek, Media, Studenten en scholieren, 

Docenten

1.3  Energieonderzoek 39
   Uitbouw en relocatie Rijnhuizen, Focusgroepen,  

Fellowships for Young Energy Scientists: YES!

1.4  Het wetenschapssysteem  41
  Sectorplan natuur- en scheikunde, Vrouwen in de fysica

1.5  Grote onderzoeksinfrastructuur 43
  HFML, ITER-NL

1.6  Ontwikkelingen in subgebieden van de natuurkunde 48
  SAF, Nano, COMOP, FL, FuF, FeF, Overige fysica

1.7   (Inter)nationaal samenwerken binnen en buiten de  50 
natuurkunde

 -  NWO thema’s 50 
Funderend energieonderzoek, NWO-nano, Innovative 

Medical Devices Initiative 

 - FOM buiten Nederland 56
  FOM wereldwijd

1.8  Mensen, middelen en management 57
   Personeelsbeleid, Financieel beleid,FOM en NWO,  

Bestuur

4 65

141

158

5

7

  Interviews

 prof.dr. Konstantin Noveselov 22
 drs. Amy Shumack 24
 dr. Antonio Pellegrino 44
 prof.dr. Beatriz Noheda 46
 dr. Tom Shimizu 60
 dr. Olga Igonkina 62
 drs. Jonathan Citrin 136
 drs. Yichen Zhang 138
 prof.dr. Jennifer Herek 156

3
FOM Jaarboek 2010



FOM Jaarboek 2010

Kengetallen op 31-12-2010

FOM-Nikhef

AMOLF

RuG

UvAVU

WUR

UT

TUD EUR

UULEI

TU/e

Rijnhuizen

RU

Mensen in FOM
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 89 vaste wetenschappelijke staf

 158 postdocs

 429 oio’s

 361 ondersteunend personeel

 1037 totaal

  Organisatie van FOM-onderzoek

 3 FOM-instituten

 158 werkgroepen bij universiteiten
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 13 Industrial Partnership Programmes

 159 projecten in de FOM-Projectruimte

  Output FOM

 48 proefschriften

 1145 wetenschappelijke

  publicaties

 14 octrooien

Geld in FOM

       totaal op activiteitenniveau 

91,8 miljoen euro
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Woord vooraf

In 2010 lanceerde FOM/N haar Strategisch 

Plan voor de komende vijf jaar, getiteld 

‘Topfysica midden in de wereld’. Deze 

nieuwe koers voor FOM is tot stand geko-

men met hulp van vele collega’s in het 

veld. Inmiddels is de strategie met verve 

ingezet en heb ik ‘op de zeepkist’ gestaan 

op de locaties waar FOM-onderzoek plaats-

vindt: op de universiteiten en de FOM-in-

stituten. Dat was heel nuttig en stimule-

rend om te doen. Ook was het een mooie 

uitwerking van het thema: midden tussen 

de onderzoekers vertellen over de inhoud 

en vorm die de plannen van FOM gaan krij-

gen, de achterliggende gedachten toelich-

ten én niet te vergeten uit het veld terug te 

horen wat er leeft, welke vragen dit op-

roept en te kijken wat FOM daarmee kan 

doen.

Topkwaliteit blijft onze eerste prioriteit en 

ook in dat opzicht was het een mooi jaar: 

voor de derde keer in de 65 jaar die FOM 

bestaat viel de Nobelprijs voor de natuur-

kunde een oud-FOM-promovendus ten 

deel. Prof.dr. Konstantin Novoselov deelde 

de prijs met prof.dr. Andre Geim voor hun 

werk dat deels op Nederlandse bodem in 

Nijmegen werd uitgevoerd. Meer hierover 

leest u uiteraard in hoofdstuk 1.1 van dit 

Jaarboek. 

Midden in de wereld staan betekent ook 

dat we vanuit een breed perspectief de na-

tuurkunde in Nederland stimuleren. Sa-

menwerking met andere disciplines krijgt 

meer aandacht; zo stemmen we ook onze 

instrumenten daar meer op af. Ook kijken 

we over de grens. In het buitenland valt bij-

voorbeeld veel kennis te halen op het ge-

bied van energieonderzoek, één van de 

speerpunten van dit Strategisch Plan. Zo 

blijven we stimuleren dat wie kiest voor 

een wetenschappelijke carrière, een tijd 

naar het buitenland gaat. Dit faciliteert 

FOM specifi ek op het gebied van energie-

onderzoek, door zogenaamde Fellowships 

for Young Energy Scientists in te stellen 

voor jonge onderzoekers die zich op een 

instituut in het buitenland willen gaan be-

kwamen. Buitenlanders die hier komen 

om te promoveren of hier voor kortere of 

langere tijd aan de slag gaan, nemen tege-

lijkertijd een rijkdom aan ervaringen en 

kennis mee en kijken met een heel andere 

blik naar ons, Nederland en het weten-

schapssysteem hier. Dat kunt u ook in dit 

Jaarboek lezen in de interviews die tussen 

de hoofdstukken door staan. We hebben de 

intentie om deze voor ons waardevolle 

kennis ook te gebruiken om als organisatie 

beter te kunnen inspelen op specifi eke 

wensen en noden van onze buitenlandse 

onderzoekers.

De nieuwe strategie is vooral een visie 

waar FOM heen wil de komende jaren, 

maar de uitwerking ervan is uiteraard een 

dynamisch proces waarbij FOM blijft in-

spelen op een veranderende omgevings-

wereld. Dit geldt op dit moment met name 

voor de omgevingswereld in Den Haag. De 

ambitie van FOM om zich in te zetten voor 

een aantal nieuwe accenten in het onder-

zoek en voor de versterking van het na-

tuurkundeonderzoek en onderzoek in aan-

palende vakgebieden over de volle breedte, 

blijft daarbij recht overeind. 

 

Ondertussen gaan de dagelijkse werk-

zaamheden door en groeit de organisatie 

weer, na een teruggang in het aantal perso-

neelsleden de afgelopen jaren. In septem-

ber 2010 trad de 1000ste medewerker bij 

FOM in dienst. 

Al met al een mooi eerste jaar van een 

nieuwe koers. Met gepaste trots bied ik u 

dit Jaarboek 2010 aan met highlights uit 

FOM-onderzoek. Veel leesplezier!

Wim van Saarloos

december 2010

De deelnemers aan de tweedaagse 

bijeenkomst in april om over de nieuwe 

strategie te discussiëren.

5
FOM Jaarboek 2010



6



h1Realisatie
strategie

Hoofdstuk 1

7



In 2010 publiceerde FOM haar Strategisch 

Plan voor de komende vijf jaar, getiteld 

‘Topfysica midden in de wereld’, tot stand 

gekomen met hulp van vele betrokkenen 

uit onderzoeksinstellingen en bedrijfsle-

ven. Topkwaliteit blijft een speerpunt. Dit 

jaar was in dat opzicht memorabel: de No-

belprijs voor de natuurkunde ging naar 

grafeenonderzoek met een Nederlands 

tintje (zie kader). 

Natuurkundig onderzoek in Nederland 

kreeg ook in 2010 de kwalifi catie ‘topkwali-

teit’, zoals blijkt uit de analyse van onder 

andere ScienceWatch. FOM heeft het on-

derzoek in Nederland in 2010 een impuls 

gegeven door het honoreren van zes nieu-

we zogeheten Vrije FOM-programma’s. In 

deze programma’s bundelt een groot aan-

tal fysici van verschillende universiteiten 

en instituten in Nederland hun krachten. 

Daarnaast gingen 29 Projectruimteprojec-

ten van start. Nieuwe samenwerking met 

het bedrijfsleven kwam in 2010 tot stand in 

een Industrial Partnership Programme 

(IPP) met Wetsus. Daarnaast initieerde 

FOM een nieuw fi nancieringsinstrument, 

de Fellowships for Young Energy Scientists 

(YES!), waarvan de eerste twee werden toe-

gekend aan dr. Joep Pijpers en dr. Andrea 

Baldi. Het plan om het FOM-Instituut voor 

Plasmafysica Rijnhuizen te verhuizen en 

uit te bouwen tot een nationaal instituut 

voor funderend energieonderzoek werd 

ambitieus ter hand genomen - binnen een 

jaar was met steun van OCW en NWO de 

fi nanciering van het nieuwe lab op de cam-

pus van de Technische Universiteit Eindho-

ven gerealiseerd. Prof.dr.ir. Richard van de 

Sanden zal als nieuwe directeur leiding ge-

ven aan de nieuwe missie van het insti-

tuut. Met al deze activiteiten bouwt FOM, 

naast de rol die haar instituten AMOLF, 

FOM-Nikhef en Rijnhuizen en haar focus-

groepen vervullen, verder aan de infra-

structurele versterking van de Nederland-

se natuurkunde. Momenteel zijn er 

FOM-focusgroepen voor ‘Solid state quan-

tum information processing’ en ‘TRIµP’. 

Deze benadering wordt ook toegepast voor 

FELIX/FELICE die in Nijmegen samen met 

onderzoeksfaciliteit FLARE de focusgroep 

F3 zal vormen en voor de nieuwe in 2011 

op te richten onderzoeksgroepen op het 

gebied van energie.

Ook buiten de natuurkunde denkt FOM ac-

tief mee aan verbeteringen van het weten-

FOM-Jaarboek 2010

De missie van FOM is, zoals omschreven in haar statuten, ‘de bevordering in Nederland van 

het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek der materie, inclusief het door mogelijke toepas-

singen geïnspireerde, in het algemeen belang en in dat van het Hoger Onderwijs’. 

Deze missie krijgt vorm in een aantal speerpunten, die voor de komende jaren opnieuw 

verwoord zijn in het Strategisch Plan FOM/N 2010-2015 ‘Topfysica midden in de wereld’, dat 

in zijn geheel te vinden is op www.fom.nl/strategie.

Realisatie strategie

FOM + GBN = FOM/N

De Stichting FOM en het Gebied Natuur-

kunde (GBN) van NWO geven vanuit 

nationaal perspectief samen mede vorm 

aan het natuurkundeonderzoek aan 

universiteiten en instellingen in Nederland. 

GBN verzorgt met name de vernieuwings-

impuls en de grote NWO-subsidierondes en 

FOM exploiteert haar drie instituten en 

voert onderzoeksprojecten in haar eigen 

programma’s uit. Het Uitvoerend Bestuur 

van FOM vormt een personele unie met het 

Gebiedsbestuur Natuurkunde en de 

directeur FOM is tevens de directeur GBN. 

Het Strategisch Plan is een gezamenlijke 

inspanning van FOM en GBN en geeft de 

koers aan voor natuurkundig onderzoek in 

Nederland voor de komende jaren. Als het 

hier over het Strategisch Plan van FOM 

gaat, wordt daarmee dus ook GBN bedoeld.
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FOM zet zich in voor:

Topkwaliteit natuurkundeonderzoek
-   adequate financieringsinstrumenten, 

goede infrastructuur & competitief 

klimaat;

-   ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en 

vrij onderzoek;

-   oog voor multidisciplinaire samen-

werking;

Fysica voor de samenleving
-  kennisbenutting van lopend onderzoek;

-   samenwerking met de industrie en  

technologische instituties;

-   maatschappelijk relevante onderzoeks-

programmering;

Duurzame energie
-   breed nationaal coördinerend instituut 

voor funderend energieonderzoek;

-   focusgroepen bij de universiteiten;

-   specifiek instrument: Fellowships for 

Young Energy Scientists (YES!);

Het wetenschapssysteem
-  Sectorplan natuur- en scheikunde;

-  vrouwen in de fysica;

Onderzoeksfaciliteiten
-  grote researchinfrastructuren;

-  verdere internationalisering HFML;

-  focusgroepen bij universiteiten.

Een geïntegreerde aansturing van het 

fysisch onderzoek bij FOM-instituten én 

universitaire FOM-werkgroepen samen is 

essentieel voor een efficiënte en effectieve 

realisatie van de beleidsdoelen. Dankzij 

deze organisatievorm kan FOM, samen met 

het NWO-gebied Natuurkunde, vanuit een 

nationale regievoering zowel focussering op 

een beperkt aantal (thematische) program-

ma’s tot stand brengen, als de benodigde 

kritische massa creëren die noodzakelijk is 

voor een internationaal succesvolle 

uitvoering van het onderzoek. 

schapssysteem. In 2010 tekende FOM het 

charter ‘Talent naar de Top’ en schaarde 

zich achter het plan ‘20 in 2020’ , twee ini-

tiatieven die zich sterk maken voor meer 

vrouwelijke toponderzoekers in de weten-

schap. Het Sectorplan natuur- en schei-

kunde kreeg een vervolg door de officiële 

toekenning van geld voor de implementa-

tie: de minister nam het advies van de 

Commissie Breimer ongewijzigd over en 

kende FOM drie miljoen euro per jaar toe 

voor onderzoek binnen de speerpunten 

van het Sectorplan. FOM speelde een be-

langrijke rol bij de totstandkoming van dit 

Sectorplan, een unieke inspanning van het 

veld. 

Samenwerken met aangrenzende onder-

zoeksgebieden is ook één van de aan-

dachtspunten van FOM. Naast de voorbe-

reidingen voor het nieuwe instituut, de op 

te richten focusgroepen op het gebied van 

energieonderzoek en de invulling van het 

NWO-thema ‘Duurzame energie’, waarbij 

met name met de chemie samengewer-

king wordt gezocht, kreeg het omvangrijke 

onderzoeksprogramma ‘Towards BioSolar 

Cells’ inhoudelijk vorm. Dit gezamenlijke 

FOM/ALW-programma startte in 2010, na-

dat in 2009 de financiering rond was geko-

men. In november 2010 werden tien onder-

zoeksaanvragen binnen dit programma 

gehonoreerd. 

Voor het uitvoeren van grensverleggend 

toponderzoek zijn grootschalige onder-

zoeksfaciliteiten steeds vaker essentieel, 

waarbij binnen en buiten de natuurkunde 

en Nederland wordt samengewerkt. FOM 

heeft dan ook vele samenwerkingsover-

eenkomsten in het kader van gebruikersfa-

ciliteiten en streeft ernaar haar eigen on-

derzoeksfaciliteiten toegankelijk te laten 

zijn voor externe onderzoekers en om 

soms samen met een universiteit facilitei-

ten van nationale betekenis op te richten 

dan wel te onderhouden. In de komende 

periode zal FOM extra aandacht schenken 

aan de volledige uitnutting en internatio-

nalisering van de Nijmeegse hoge mag-

neetveldenfaciliteit (HFML).

9
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Hoofdstuk 1

1.1 Topkwaliteit Kwaliteitsindicatoren 

Publicaties
Wetenschappelijke publicaties in toonaan-

gevende tijdschriften zijn bij uitstek graad-

meters voor de kwaliteit van wetenschap-

pelijk onderzoek. FOM-onderzoek leverde 

in 2010 1145 publicaties op die door exter-

ne referenten werden beoordeeld (tabel 1). 

Daarvan verschenen er 10 in Nature, 6 in 

Science en 60 in Physical Review Letters. In 

2010 verdedigden 48 promovendi hun 

proefschrift. In hoofdstuk 1.2 staat in tabel 

7 waar FOM-promovendi na hun promotie 

terecht kwamen. 

De jaarlijkse output van FOM-promovendi 

is gewoonlijk hoger, namelijk zo’n tachtig 

proefschriften per jaar. De oorzaak van het 

lage aantal proefschriften in 2010 is dat 

FOM een aantal jaren geleden vanwege fi-

nanciële redenen minder programma’s 

kon honoreren. Het logisch gevolg daarvan 

destijds was minder instroom en dat leidt 

tot minder proefschriften in 2010. Meer 

hierover leest u in het Sociaal Jaarverslag 

2010. 

Evaluaties
Uit externe evaluaties krijgt FOM een goed 

beeld van het belang van het onderzoek en 

Tabel 1. FOM-output  2010

Proefschriften 48

Wetenschappelijke publicaties  

(refereed) 1145

Overige publicaties  2921

Octrooien 14

De primaire doelstelling van FOM is 

onderzoek van internationale topkwaliteit 

te selecteren en uit te voeren. Alleen 

topkwaliteit garandeert dat:

-   Nederlandse deskundigen een relevante 

bijdrage aan de internationale kennis-

ontwikkeling leveren; 

-   zij kunnen profiteren van resultaten uit 

het beste onderzoek in het buitenland; 

-   zij interessante partners voor collega’s 

elders zijn om mee samen te werken; 

-   Nederland aantrekkelijk blijft voor 

onderzoekers en bedrijven die zich in een 

hoogwaardige kennisomgeving willen 

vestigen.

 

Om topkwaliteit te handhaven en verster-

ken, let FOM scherp op kwaliteitsindicato-

ren en bedient zij zich van waarborgen, 

zowel intern als extern.

Grafeenonderzoek wint Nobelprijs

Andre Geim en Konstantin Novoselov hebben de Nobelprijs voor de natuurkunde 2010 

gekregen voor hun doorbraak in het onderzoek naar tweedimensionaal grafeen. Dit is een 

belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse fysica en voor Nijmegen en FOM in het bijzonder. 

Konstantin Novoselov is de derde FOM-promovendus die een Nobelprijs in de wacht sleept, na 

Nicolaas Bloembergen en Martin Veltman, van de in totaal 3.000 FOM-promovendi tot nu toe. 

Belangrijke delen van het prijswinnend grafeenwerk zijn gedaan in samenwerking met 

Nijmeegse onderzoekers en op de Nijmeegse hoge magneetveld faciliteit (HFML) die in 2003 in 

gebruik werd genomen (deze werd met financiering vanuit NWO-Groot, FOM en RU in 

Nijmegen gebouwd). Zie ook de tekst in het kader Prijzen & benoemingen.

Prof.dr. Andre Geim (links) en prof.dr. 

Konstantin Novoselov (rechts), winnaars van 

de Nobelprijs voor de natuurkunde 2010.
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Tabel 2. Wetenschap in Nederland, 2005-2009*

Gebied Relatieve invloed Percentage

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

  gemiddelde** publicaties

Materiaalwetenschappen +88 1,13

Fysica +76 1,74

Plant- en dierkunde +67 2,22

Aardwetenschappen +59 2,53

Chemie +59 1,46

Klinische geneeskunde +52 3,60

Landbouwwetenschappen +48 2,16

Ecologie/milieuwetenschappen +44 2,98

Astrofysica en ruimteonderzoek +41 4,92

Microbiologie +36 2,82

Sociale wetenschappen +33 3,03

Farmacologie/toxicologie +31 2,16

Wiskunde +25 1,35

Werktuigbouwkunde +20 1,75

Biologie en biochemie +22 2,11

Moleculaire biologie/genetica +20 3,02

Informatica +18 2,27

Psychologie/psychiatrie +17 4,87

Economie en bedrijfskunde +14 4,29

Neurowetenschappen +13  3,55

Immunologie  +1 3,94

BRON: HTTP://SCIENCEWATCH.COM/DR/SCI/10/AUg22-10_2/ 

*   gebaseerd op 131.977 artikelen gepubliceerd over de jaren 2005-2009 met ten minste één 

auteur met een Nederlands werkadres

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

wereld (+76 voor de fysica betekent dus dat Nederlands werk 76% beter wordt geciteerd 

dan het wereldgemiddelde voor de fysica); het valt op dat alle vakgebieden in Nederland 

boven het wereldgemiddelde scoren

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

bedraagt 2,54%

de positie van de onderzoeksgroep in in-

ternationaal verband. In 2011 zullen alle 

drie de FOM-instituten AMOLF, Rijnhuizen 

en Nikhef door internationale commissies 

geëvalueerd worden. In 2010 zijn de voor-

bereidingen daarvoor gestart.

 

De kwaliteit van de FOM-onderzoekspro-

gramma’s is gewaarborgd door de selectie 

en beoordeling van de aanvragen, door tus-

sentijdse beoordelingen en door evaluaties 

bij afronding. 

Citatiestudies 
De kwaliteit van de Nederlandse fysica 

wordt ook in 2010 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. Kijkend naar 

het gemiddeld aantal citaties per publica-

tie ten opzichte van het wereldgemiddelde 

in dat vakgebied staat de natuurkunde sa-

men met de materiaalwetenschappen in 

Nederland aan de top. De meest recente 

gegevens, gepubliceerd in augustus 2010, 

staan in tabel 2. In internationaal perspec-

tief is de fysica in Nederland relatief klein 

van omvang; de impact is echter relatief 

groot. 
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groepsleider bij FOM-Instituut voor Plas-

mafysica Rijnhuizen prof.dr. Marco de Baar 

is benoemd tot deeltijdhoogleraar aan de 

TU/e. Hij zal zich binnen de faculteit Werk-

tuigbouwkunde bezig houden met ‘Control 

and operation of tokamaks’. 

De KNAW heeft FOM-werkgroepleider prof.

dr. Eric Bergshoeff benoemd tot Akademie-

hoogleraar. 

FOM-oio José Coppens heeft de award voor 

de ‘beste nieuwkomer van 2010’ gewonnen 

voor haar inzet om meer meisjes enthousi-

ast te maken voor bèta/techniek, uitgereikt 

door het landelijke expertisebureau meis-

jes/vrouwen en bèta/techniek. 

Waarnemend directeur van Rijnhuizen 

prof.dr. Tony Donné is benoemd tot deel-

tijdhoogleraar ‘Diagnostics and heating of 

fusion plasmas’ aan de Technische Univer-

siteit Eindhoven. 

Prof.dr. Jaime Gómez Rivas, groepsleider 

bij het FOM-instituut AMOLF is met ingang 

van 1 december 2010 benoemd tot hoogle-

raar ‘Photonics and Semiconductor Na-

nophysics’ aan de TU/e. In zijn eerste 

maand was hij meteen al promotor van 

een bijzondere promotie. Silke Diedenho-
fen verdedigde op 20 december het 400e 
AMOLF-proefschrift getiteld ‘Propagation 

of light in ensembles of semiconductor na-

nowires’.

De Physica-prijs 2010 werd op 23 april 2010 

aan prof.dr. Rienk van Grondelle, lid van de 

Raad van Bestuur en werkgroepleider van 

FOM, toegekend voor zijn verdiensten voor 

de Nederlandse natuurkunde. Als winnaar 

van deze prijs was aan hem de eer om tij-

dens voorjaarssymposium van de Neder-

landse Natuurkundige Vereniging (NNV) de 

Physica-lezing uit te spreken. Tijdens de 

lezing The Design of Photosynthesis ging Van 

grondelle in op processen die de natuur 

gebruikt om de efficiëntie van de fotosyn-

these in onder andere planten te verhogen.

De KIVI NIRIA Speurwerkprijs 2010 is toe-

gekend aan FOM-werkgroepleider prof.

dr.ir. René Janssen. Hij kreeg de prijs voor 

zijn talrijke baanbrekende bijdragen op het 

gebied van polymere zonnecellen. Janssen 

leidt drie projecten binnen het ‘Joint Solar 

Programme’ van FOM. 

Prof.dr. Aart Kleyn nam afscheid van Rijn-

huizen en werd benoemd tot hoogleraar 

‘Sustainable energy and heterogeneous 

chemistry’ en tot directeur van het Van ‘t 

Prijzen en benoemingen

Prestigieuze benoemingen en prijzen zijn 

erkende middelen om waardering voor en 

erkenning van onderzoekers te laten blijken. 

Regelmatig valt bij FOM betrokken 

onderzoekers een dergelijke eer te beurt. 

Hieronder een selectie uit 2010. 

Nobelprijs natuurkunde 2010 voor grafeenonderzoek van Geim en 
Novoselov
Prof.dr. Andre Geim en prof.dr. Konstantin Novoselov hebben de 

Nobelprijs voor de natuurkunde 2010 gekregen voor hun doorbraak in 

het onderzoek naar tweedimensionaal grafeen. Beiden kregen op 24 

november 2010 tijdens een academische plechtigheid de Koninklijke 

onderscheiding Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw 

van staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra (OCW). Andre Geim heeft de 

Nederlandse nationaliteit en werkte, voor hij naar Manchester 

vertrok, ruim zes jaar aan de Radboud Universiteit Nijmegen 

waaraan hij sinds kort opnieuw verbonden is als bijzonder hoogle-

raar. Konstantin Novoselov is een voormalig FOM-promovendus die in 

2004 bij prof.dr.ir. Jan Kees Maan in Nijmegen is gepromoveerd. 

Prof.dr. Konstantin 

Novoselov (L) en prof.

dr. Andre Geim (R) 

ontvingen hun onder- 

scheiding  

van staats- 

secretaris Halbe 

Zijlstra.

Op 6 maart maakte AMOLF in een groots 

opgezette show bekend wie de AMOLF 
Invention Contest 2010 gewonnen had. 

De twee winnende teams waren ‘ Optical 

Nanowire Biosensor’ en ‘ moreSense’. Twee 

teams deelden de eer omdat hun plannen 

sterk op elkaar leken en hetzelfde doel 

hadden op het gebied van gevoelige 

biosensoren. De jury, onder leiding van prof.

dr.ir. Pieter Kruit was van mening dat de 

combinatie van deze twee voorstellen tot 

een magistrale uitvinding zou kunnen 

leiden. Het team NANOSOIL won de 

publieksprijs. De AMOLF Invention Contest 

zal tweejaarlijks gehouden worden.

Prijswinnaars van de AMOLF Invention 

Contest 2010
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Hoff Institute for Molecular Sciences aan 

de Faculteit der Natuurwetenschappen, 

Wiskunde en Informatica van de Universi-

teit van Amsterdam.

AMOLF-groepsleider prof.dr. Gijsje Koen-
derink is benoemd tot bijzonder hoogle-

raar ‘Biological soft matter physics’ aan de 

VU. Zij zal de banden tussen experimenten 

en theorie in de biofysica versterken en 

zich daarnaast bezighouden met de geza-

menlijke masteropleiding van VU en UvA.

AMOLF-directeur en -groepsleider prof.dr. 

Albert Polman is door de Amerikaanse Ma-

terials Research Society (MRS) benoemd tot 

fellow van de MRS ‘in recognition of pionee-

ring studies in nanophotonics: the control, un-

derstanding, and application of light at the na-

noscale’. Hij is daarmee één van de slechts 

vier Europeanen die deze eer te beurt is 

gevallen. 

De KNAW heeft prof.dr. Theo Rasing, lid 

van het Uitvoerend Bestuur en de Raad van 

Bestuur van FOM benoemd tot nieuw lid 

van de KNAW.

Nog net in 2010 werd prof.dr. Petra Rudolf, 
lid van de Raad van Bestuur van FOM, be-

noemd tot ‘Fellow of the American Physical 

Society’. Ze heeft haar benoeming te dan-

ken aan haar onderzoek naar koolstofver-

bindingen - met name fullerenen, nano-

buizen, grafiet en grafeen - en naar 

moleculaire motoren. Met het Fellowship 

spreken haar vakgenoten hun erkenning 

uit voor haar buitengewone bijdrage aan 

de fysica. Slechts maximaal een half pro-

cent van de leden van de American Physi-

cal Society wordt op deze manier geëerd.

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden is be-

noemd tot directeur van het FOM-Instituut 

voor Plasmafysica Rijnhuizen per 1 januari 

2011 en werd in 2010 ook benoemd tot lid 

van de Koninklijke Hollandsche Maat-

schappij der Wetenschappen. 

FOM-prijzen

De laatste editie van de Andries Miedema Prijs voor het beste promotie-

onderzoek op het gebied van de gecondenseerde materie werd uitgereikt 

in januari 2010 aan dr. Yves Rezus, voor zijn cum laude promotieonder-

zoek naar de dynamica van watermoleculen. Het lukte hem de molecu-

laire rotaties van watermoleculen te meten, waardoor het relatief 

ijsachtige gedrag van water rond hydrofobe moleculen zichtbaar wordt. 

De FOM Valorisatieprijs 2010 ging naar prof.dr. Fred Bijkerk van het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen en het MESA+Instituut 

voor Nanotechnologie aan de Universiteit Twente. Hij ontvangt deze 

voor zijn werk op het gebied van multilaagoptiek voor licht met korte 

golflengte, zoals bijvoorbeeld Extreem Ultraviolet licht.

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2010 is toegekend aan dr. 

Ewold Verhagen. Hij ontvangt deze prijs voor zijn werk op het gebied 

van de nano-optica, oftewel het gedrag van licht op een heel kleine 

schaal. Verhagen promoveerde eind 2009 cum laude aan de Universiteit 

Utrecht. Zijn onderzoek deed hij bij het FOM-instituut AMOLF, onder 

supervisie van prof.dr. A. Polman en prof.dr. L. Kuipers. Het onderzoek 

leidde tot maar liefst twaalf publicaties, waaronder drie in Nano Letters 

en twee in Physical Review Letters. Hij werkt momenteel als postdoc aan 

de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland.

De FOM Valorisatiehoofdstukprijs 2010 was ook voor dr. Ewold 
Verhagen voor het hoofdstuk in zijn proefschrift waarin hij de mogelijke 

toepassingen verkent van zijn werk op het gebied van de nano-optica. 

Verhagen werkte binnen het ‘Joint Solar Programme’ van FOM. Het 

onderzoek van Verhagen, dat fundamenteel fysisch van aard is, heeft tot 

bijzondere bevindingen geleid met mogelijke toepassingen in zonnecel-

len.

De prijs voor de beste poster van het congres Physics@FOM Veldhoven 

2010 is gewonnen door Melvin Meijer, FOM-oio aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen, voor zijn poster over de zoektocht naar het Higgs 

boson binnen het Standaard model. Hij presenteerde een mooi overzicht 

van experimenten waaruit de mogelijk (lage) massa van Higgs blijkt. 

De wetenschappelijke prijzen van FOM worden jaarlijks tijdens het 

congres Physics@FOM Veldhoven uitgereikt. Meer informatie over de 

prijzen zelf vindt u op www.fom.nl/prijzen.

Staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra (OCW) reikt de 

FOM-prijzen 2010 uit aan prof.dr. Fred Bijkerk en dr. 

Ewold Verhagen tijdens Physics@FOM Veldhoven 2011.
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Vernieuwingsimpuls NWO
In 2010 waren er drie Rubicon-rondes (voor 

pas gepromoveerde Nederlandse onder-

zoekers om ervaring op te doen in het bui-

tenland) en één ronde in de vernieuwings-

impuls voor alle drie de subsidievormen: 

Veni, voor pas gepromoveerde veelbelo-

vende onderzoekers, Vidi, om een eigen 

onderzoeksgroep op te bouwen en Vici, 

voor excellente, zeer ervaren wetenschap-

pers. Daarin vielen heel wat fysici in de 

prijzen, hoofdzakelijk via het gebied Na-

tuurkunde maar ook via andere NWO-ge-

bieden en in het geval van de Rubicon-sub-

sidies via het Bètacluster.

NWO kende begin 2010 een Rubicon-subsi-

die toe aan oud FOM-oio dr. Joep Pijpers die 

naar MIT in Boston is gegaan om te werken 

aan fotovoltaïsche zonnecellen. Pijpers is 

ook de eerste YES!-fellow van FOM, zie 

hoofdstuk 1.3. In de laatste ronde van 2010 

vielen maar liefst vijf natuurkundigen in 

de prijzen: Dr. Stanley Lai (Universiteit Lei-

den) zal aan de Universiteit van Warwick 

(UK) individuele nanodeeltjes bestuderen, 

theoretisch biofysicus drs. Jan-Willem van 

de Meent (Universiteit Leiden) zal aan de 

Columbia University (VS) statistische soft-

ware ontwikkelen om eiwitten en molecu-

len te observeren, dr.ir. Menno Poot (TU 

Delft) vertrekt naar Yale University (VS) en 

zal zich bezig houden met ‘optica in bewe-

ging’ en dr. Vittorio Saggiomo komt van de 

Duitse Christian Albrechts Universität in 

Kiel en zal aan de Rijksuniversiteit gronin-

gen onderzoek doen naar het herkennen 

van eiwitoppervlakken met nanodeeltjes. 

Ook FOM-prijswinnaar dr. Ewold Verhagen 

(AMOLF) ontving een Rubicon-subsidie. Hij 

gebruikt zijn subsidie om onderzoek te 

doen naar ‘Licht en beweging’ aan de École 

Polytechnique Fédérale de Lausanne in 

Zwitserland. 

In de Veni-ronde 2010 gingen negen subsi-

dies naar onderzoekers binnen de natuur-

kunde: dr. Nabamita Banerjee (UU), dr. 

Wouter Ellenbroek (TU/e), dr. Mattijs de 

groot (VU), dr. Iddo Heller (VU), dr. Igor 

Khavkine (UU), dr. Wolfgang Löffler (LEI), dr. 

Balázs Pozsgai (UvA), dr. ir. Niko Tombros 

(RUg) en dr. Lineke van der Sneppen (VU). 

Zeven onderzoekers uit de natuurkunde 

ontvingen een Vidi-subsidie in 2010. Twee 

van hen, dr. Steven Knoop (VU) en dr. Bas 

van de Meerakker (RU), zijn bij FOM gepro-

moveerd, dr. Olga Igonkina is momenteel 

senior onderzoeker bij FOM-Nikhef. Daar-

naast kregen dr. Claudio Castelnovo (UvA), 

dr. Leonardo DiCarlo (TUD), dr. Herma Cup-

pen (RU) en dr. Andrei Parnachev (LEI) een 

Vidi-subsidie om de komende vijf jaar een 

eigen onderzoekslijn op te bouwen. 

De subsidies van de Vici-ronde 2009 zijn in 

2010 door verschillende NWO-gebieden 

toegekend aan acht natuurkundigen: FOM-

werkgroepleider prof.dr. Johannes de Boer 

(VU – Natuur- en sterrenkunde), FOM-

werkgroepleider prof.dr. Nynke Dekker 

(TUD – Moleculaire biofysica), FOM-werk-

groepleider en eerder aan de slag gegaan 

met een FOM-Springplank subsidie prof.dr. 

Jennifer Herek (UT - MESA+), oud-FOM-

postdoc dr.ir. Erwin Kessels (TU/e – Techni-

sche natuurkunde), FOM-werkgroepleider 

en ook FOM-Springplanker prof.dr. Harold 

Linnartz (LEI - Sterrenwacht) en tenslotte 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Stefan Lu-

ding, (UT – Multiscale mechanics).

ERC 
De in 2007 opgerichte European Research 

Council (ERC) heeft twee prestigieuze sub-

sidies voor onderzoekers ingesteld, de 

Starting Independent Researcher grant en 

de Advanced grant. De Nederlandse na-

tuurkunde doet het bijzonder goed bij de 

ERC-grants. Zo waren zeven van de zeven-

tien Nederlandse onderzoekers die in de 

ronde 2010 een Advanced grant kregen 

werkgroepleiders van FOM.

Starting Grants
Onderzoekers dr. Herma Cuppen (RU), dr.ir. 

Niels Deen (TU/e), dr. Alexey Kimel (RU), 

FOM-onderzoekers die eigen onderzoeksgeld 

binnenhalen zijn ook een indicatie en 

voorbeeld van de goede kwaliteit die FOM 

nastreeft. Stimuleringssubsidies voor 

individuele onderzoekers stralen af op de 

hele organisatie. NWO kent de vernieu-

wingsimpuls, de European Research Council 

de ERC-grants en FOM kent zelf twee 

vormen van persoonlijke stimuleringssubsi-

dies: het FOm/v Stimuleringsprogramma 

en de Fellowships for Young Energy 

Scientists (YES!).

Twee van de acht 

natuurkundigen die 

in 2010 een Vici-

subsidie toegekend 

kregen uit de 

Vici-ronde 2009 van 

NWO: prof.dr. Harold 

Linnartz en prof.dr. 

Jennifer Herek. Persoonlijke stimuleringssubsidies
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AMOLF-groepsleider prof.dr. Jaime gómez 

Rivas en FOM-programmaleider prof.dr.ir. 

gijs Wuite (VU) hebben dit jaar ieder een 

ERC Starting grant ontvangen van 1,5 mil-

joen euro. Hiermee kunnen zij de komende 

vijf jaar verder met hun onderzoek. 

Advanced Grants
FOM-programmaleider prof.dr. Joost Fren-

ken (LEI) ontving in 2010 een Advanced 

grant om te onderzoeken hoe energiever-

lies door wrijving tot nul gereduceerd kan 

worden. Hij wil hiervoor nanostructuren 

op basis van grafeen gebruiken. Dit nieuwe 

vakgebied, ‘nanotribologie’, krijgt met deze 

Europese subsidie een belangrijke impuls. 

FOM-werkgroepleider en lid van de Raad 

van Bestuur prof.dr. Rienk van grondelle 

(VU) gaat onderzoeken wat de rol is van 

een bepaald eiwit bij het succes van foto-

synthese, van belang voor het toepassen 

en optimaliseren van fotosynthese voor 

voedsel en/of brandstofproductie. Het on-

derzoek zal worden uitgevoerd met behulp 

van een groot scala aan (ultrasnelle) spec-

troscopische technieken. 

Prof.dr. Detlef Lohse (UT) gaat aan de slag 

met de ‘Physics of boiling’. Lohse is FOM-

programmaleider en tevens lid van het Uit-

voerend Bestuur van FOM. Dampbellen en 

gasbellen gedragen zich heel anders: bij 

gasbellen bepaalt de diffusiesnelheid van 

het gas de groei of krimp van de bel, bij 

dampbelletjes is dat de diffusiesnelheid 

van de temperatuur - en deze is duizend 

keer sneller dan van gas. Lohse wil deze 

processen in kaart brengen met behulp 

van hoge-snelheidscamera’s en simulaties.

AMOLF-directeur en groepsleider prof.dr. 

Albert Polman gaat ‘optische metamateria-

len’ onderzoeken. Dit zijn materialen die 

zijn opgebouwd uit een complex netwerk 

van metallische en diëlektrische nano-

structuren, waarin licht zich op ongebrui-

kelijke manieren voortplant. Deze materi-

alen hebben een negatieve brekingsindex, 

waardoor de golfbeweging van het licht 

achteruit loopt. Hiermee wordt het bijvoor-

beeld mogelijk lenzen te maken die ex-

treem scherpe afbeeldingen kunnen ma-

ken. Polman gaat de nieuwe 

metamaterialen ook gebruiken voor het 

maken van ultradunne zonnecellen en 

voor het bestuderen van de interactie tus-

sen licht en mechanische trillingen.

Theoretisch fysicus en FOM-programma-

leider prof.dr. Erik Verlinde (UvA) kreeg 

subsidie voor zijn onderzoek getiteld 

‘Emergent gravity, String Theory and the 

Holographic Principle’. De algemene relati-

viteitstheorie van Einstein geldt binnen de 

natuurkunde nog steeds als de meest ge-

accepteerde beschrijving van de zwaarte-

kracht. Toch zijn er aanwijzingen vanuit de 

kwantummechanica, de snaartheorie en 

de theorie van zwarte gaten voor een an-

dere onderliggende verklaring van de 

zwaartekracht. 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Martien Co-

hen Stuart (WUR) ontving subsidie voor 

zijn onderzoek naar een nieuwe klasse van 

macromoleculen, ‘biosynthetische poly-

amiden’. De nieuwe stoffen hebben eigen-

schappen die in de geneeskunde en farma-

cie kunnen worden toegepast. Te denken 

valt aan een zo eenvoudig mogelijk macro-

molecuul dat in staat is DNA in te pakken, 

dat uiteindelijk een nieuwe vorm van vac-

cins kan opleveren. 

Tenslotte gaat FOM-werkgroepleider prof.

dr. Henny Zandbergen (TUD) aan de slag 

met de nanokarakteriseringstechniek In-

situ HRTEM, een unieke combinatie van 

elektronenmicroscopie op nanoschaal en 

fysische metingen, die gelijktijdig worden 

uitgevoerd zodat onderzoekers fysisch 

kunnen meten wat zij op atomaire schaal 

De vijf onderzoekers 

met een ERC Starting 

Grant in 2010.

V.l.n.r. dr. Herma 

Cuppen, dr. Alexey 

Kimel, dr.ir. Niels 

Deen, prof.dr.ir. Gijs 

Wuite en prof.dr. 

Jaime Gómez Rivas

prof.dr. Joost Frenken prof.dr. Detlef Lohse prof.dr. Albert Polman prof.dr. Erik Verlinde prof.dr. Henny 

Zandbergen
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zichtbaar maken met de elektronenmicro-

scoop. Daarnaast wil hij de structuren ook 

veranderen en tegelijkertijd de gevolgen 

van die aanpassingen voor de elektrische 

eigenschappen van het materiaal meten. 

Hoogleraar theoretische natuurkunde prof.

dr. Bernard de Wit, als gastonderzoeker 

verbonden aan FOM-Nikhef en FOM-werk-

groepleider, gaat in zijn ERC-project dat 

nog onder de ronde van 2009 viel maar pas 

in 2010 werd gehonoreerd, gebruikmaken 

van de bijzondere eigenschappen van su-

persymmetrische modelsystemen om as-

pecten van de hedendaagse natuurkunde 

te bestuderen die met de gangbare metho-

den moeilijk, of in het geheel niet, toegan-

kelijk zijn. Het onderzoek is gericht op 

zwarte gaten, op sterke krachtvelden bin-

nen atoomkernen, en op eigenschappen 

en toepassingen van snaartheorie.

FOm/v 
Sinds 1998 kent FOM het de 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 

‘onder de pannen’ zijn en daarmee een 

goede uitgangspositie verwerven voor het 

vervolg van hun carrière. FOM financiert 

een postdocpositie voor maximaal drie 

jaar gespreid over maximaal vijf jaar. Voor-

waarde is dat de vrouw zelf daaraan ge-

koppeld een - niet door FOM betaald - ver-

blijf van één tot twee jaar aan een 

buitenlandse instelling georganiseerd 

heeft. FOM heeft in 2010 geen FOm/v-sub-

sidie toegekend. 

Daarnaast kunnen overbruggingssubsidies 

toegewezen worden, aan faculteiten en on-

derzoekinstellingen die een vrouw in vaste 

dienst willen aanstellen. FOM draagt maxi-

maal vijf jaar bij. FOM heeft in 2010 één 

overbruggingssubsidie toegekend.

In 2010 organiseerde FOM ook het twee-

jaarlijkse FOm/v-symposium, meer hier-

over in hoofdstuk 1.2 onder Netwerken, 

beurzen en evenementen.

YES!-fellowships
Nieuw dit jaar zijn de YES!-fellowships. 

YES! richt zich op jonge, veelbelovende, ge-

promoveerde onderzoekers met vernieu-

wende ideeën op het gebied van energiebe-

sparing, -opwekking en –opslag, die een 

wetenschappelijke carrière in het funda-

mentele energieonderzoek nastreven. De 

eerste twee YES!-fellowships gingen in 

2010 naar dr. Joep Pijpers en dr. Andrea 

Baldi. Meer hierover leest u in hoofdstuk 

1.3. 

Honoreringen uit bijzondere (overheids)
budgetten 
Naast de reguliere gelden voor FOM zijn er 

soms andere bronnen om onderzoek of on-

derzoeksfaciliteiten te financieren. Ook 

deze gehonoreerde voorstellen uit FOM-

onderzoek zijn een maat voor de kwaliteit 

van FOM-onderzoek. 

Sectorplan natuurkunde en scheikunde
In 2010 maakte het Ministerie van OCW 

bekend dat toenmalig staatssecretaris 

Marja van Bijsterveldt het advies van de 

Commissie Breimer over het Sectorplan 

natuur- en scheikunde, voor een structu-

rele financiële versterking van onderwijs 

en onderzoek in beide disciplines, ongewij-

zigd overnam. Dat betekent een financiële 

injectie van drie miljoen euro per jaar voor 

FOM. Meer hierover in hoofdstuk 1.4. 

Kennisbenutting in de universitaire 
sector en FOM-instituten
NWO heeft in 2010 in het kader van het 

speerpunt ‘kennisbenutting’ uit haar stra-

tegienota 2011 - 2014 additionele middelen 

beschikbaar gesteld voor FOM. Deze mid-

delen zijn bedoeld voor de versterking van 

lopende en het ontwikkelen van nieuwe 

kennisbenuttingsinitiatieven. NWO heeft 

voor elk van de drie FOM-instituten twee 

ton en voor de universitaire werkgroepen 

vijf ton beschikbaar gesteld. De eerste pro-

jecten zijn in 2010 ook al van start gegaan 

met geld uit dit budget. 

Extra impuls NWO voor knelpunten 
NWO heeft eind 2010 3,5 miljoen euro be-

schikbaar gesteld voor de Vrije program-

ma’s en de FOM-Projectruimte, beide, ge-

zien de aanvraagdruk, knelpunten binnen 

FOM. FOM heeft dankbaar van deze extra 

middelen gebruik gemaakt bij de hono-

reringsbesluiten voor de Vrije programma’s 

ronde 2010 en de FOM-Projectruimte na-

jaarsronde 2010. Meer over de Vrije pro-

gramma’s en de Projectruimte staat in 

hoofdstuk 1.1 onder Interne sturingsmid-

delen. 

NanoNextNL (financiering uit het Fonds 
Economische Structuurversterking)
In 2009 heeft FOM zich (met STW en Na-

noned verenigd in het Nationaal Nano Ini-

tiatief, NNI) sterk gemaakt voor het opstel-

len van de FES-aanvraag ‘High-tech 

Systems & Materials, Towards a sustaina-

ble open innovation ecosystem’. Hiermee 

werd financiering aangevraagd om nieuwe 

toepassingen op het gebied micro- en na-

notechnologie te onderzoeken. Op 18 de-

cember 2009 besloot de Ministerraad 125 

miljoen euro uit dit fonds toe te kennen 

aan het programma. Naast deze subsidie 

van de regering dragen universiteiten, in-

stituten en meer dan honderd participe-

rende bedrijven de rest bij. De omvang van 

het totale programma is 300 miljoen euro. 

Vanaf 2011 zal het onderzoeks- en innova-

tieprogramma van start gaan onder de 

naam NanoNextNL. Met NanoNextNL zal 
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een belangrijke deel van de door het NNI in 

2008 opgestelde Strategische Research 

Agenda Nanotechnologie verwezenlijkt 

kunnen worden. Op 7 oktober 2010 is de 

Stichting NanoNext NL formeel opgericht. 

De stichting is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het FES programma High 

Tech Systems & Materials (HTS&M). Het 

NanoNext NL programma omvat onder-

zoek aan functionele materialen, medi-

sche toepassingen, nanofabricage, voed-

seltechnologie en duurzame energie. De 

komende vijf jaar zullen zo’n vierhonderd 

promovendi en postdocs worden aange-

steld op het programma. AMOLF-directeur 

Albert Polman is één van de initiatiefne-

mers van het programma; hij maakt deel 

uit van het bestuur van de Stichting Nano-

Next NL. De FOM-instituten AMOLF en 

Rijnhuizen zullen een aantal projecten 

gaan uitvoeren in het kader van Nano-

NextNL. Ook de universitaire nanofysica 

wordt hiermee krachtig gestimuleerd. 

Regeling Kenniswerkers 
Ingegeven door de economische crisis be-

sloot het kabinet in 2009 de zogenaamde 

regeling ‘Kenniswerkers’ in te stellen, 

waarbij onderzoekers voor het Nederland-

se bedrijfsleven behouden kunnen worden 

door hen tijdelijk te detacheren bij kennis-

instellingen. SenterNovem honoreerde 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 Nikhef aan twee projecten 

voor innovatieve uitleesstrategieën voor 

hybride pixeldetectoren. De samenwerking 

is in 2010 succesvol afgerond. 

De gelegde contacten bleken nuttig en in 

oktober 2010 nam een aantal betrokkenen 

het initiatief om een symposium te organi-

seren bij Océ in Venlo. 

Executive Board van NanoNextNL, v.l.n.r., vooraan: prof.dr.ir. Fred van 

Keulen (TUD) en prof.dr.ing. Dave Blank (UT), achteraan: dr. Frank de 

Jong (FEI), prof.dr. Reinder Coehoorn (Philips), dr.ir. Frans Kampers 

(WUR), ir. Jaap Lombaers (Holst Centrum) en prof.dr. Albert Polman 

(AMOLF).

Bruco & Nikhef: twee projecten binnen 
de kenniswerkersregeling

In het eerste project werd een prototype chip ontworpen en getest. 

Daarmee bewezen de onderzoekers dat het mogelijk is om data te 

transporteren over ‘micro twisted-pair’ kabels van twee meter lang 

met meer dan 8Gbit/sec. Dit is van groot belang voor toepassing in 

de experimenten van de hoge-energie fysica, aangezien door de 

straling optische transmissie van data niet mogelijk is. 

Het tweede project bestond uit een uitgebreide studie om de uitlezing 

van pixeldetectorchips te optimaliseren. Door bijvoorbeeld alleen de 

pixels die daadwerkelijk nieuwe data bevatten uit te lezen (dus 

alleen degenen die geraakt zijn door een deeltje in één van de 

experimenten) kan het datavolume sterk teruggebracht worden.  

Ook het samenvoegen van data van aangrenzende pixels is een 

interessante optie, waardoor dubbele tijd- en plaatsgegevens 

verwijderd kunnen worden. De onderzoekers laten zien dat het 

mogelijk is om meer dan vijfhonderd miljoen pixel hits per seconde 

uit te lezen met een verlies van minder dan 1%. 
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Nieuwbouw Rijnhuizen 
Uit de nieuwe strategie van FOM volgt de 

ambitie om op korte termijn het FOM-In-

stituut voor Plasmafysica Rijnhuizen uit te 

bouwen tot een FOM-instituut voor funde-

rend energieonderzoek met een bredere 

missie en een nationaal coördinerende 

taak. In 2010 werd duidelijk dat het ener-

gie-instituut op de campus van de TU/e 

komt. NWO, OCW en FOM ondertekenden 

eind 2010 een principeakkoord over de fi-

nanciering van de nieuwbouw. Meer over 

deze ambities van FOM op het gebied van 

funderend energieonderzoek leest u in 

hoofdstuk 1.3. 

De vrije-elektronenlaser FELIX/FELICE zal 

van Rijnhuizen naar de RU verhuizen. Af-

spraken rond de financiering van deze 

overgang naar Nijmegen werden ook in 

2010 gemaakt en ondertekend.

Holland@CERN
Het programma Holland@CERN is een ex-

positie van Nederlandse hightechbedrij-

ven die van 8 tot 11 november 2010 op het 

terrein van het deeltjeslaboratorium CERN 

bij genève gehouden werd. Het doel van 

het zeer succesvolle evenement was het 

contact tussen het onderzoek en de indus-

trie te stimuleren. Dat is goed gelukt, maar 

liefst 27 bedrijven waren meegegaan met 

deze handelsmissie. De beursexpositie 

werd geopend door de Permanente Verte-

genwoordiger van Nederland bij de VN, 

Boudewijn van Eenenaam. Daarna konden 

talrijke bezoekers zich uitgebreid laten in-

formeren over de hightech kennis en erva-

ring van de Nederlandse bedrijven op de 

fraaie oranje stands van het tot een echte 

beurs omgetoverde CERN-hoofdgebouw. 

Verder trokken de vele interessante ple-

naire presentaties van enkele bedrijven en 

van de instituten CERN en ESRF volle zalen. 

Ook de ‘All Dutch Night’ was druk bezocht. 

Bijna de helft van de Nederlanders werk-

zaam op CERN en een vertegenwoordiging 

van de Nederlandse ambassade in Bern, 

maakten hun opwachting op deze speciale 

Nederlandse avond, die verder ruimte 

bood voor de bedrijven om contacten te 

leggen met technici en wetenschappers 

van CERN. Ook buitenlandse bedrijven wa-

ren uitgenodigd om Holland@CERN te be-

zoeken.

De organisatie van Holland@CERN werd 

verzorgd door de FOM-instituten Rijnhui-

zen en Nikhef, in samenwerking met FOM 

en Dutch Scientific. Holland@CERN werd 

gesponsord uit het budget voor het pro-

gramma van Collectieve Promotionele Ac-

tiviteiten (CPA) van het Ministerie van Eco-

nomische zaken.

Ondertekening basisakkoord over de financiering van de verhuizing 

van FELIX/FELICE naar Nijmegen door FOM-directeur dr.ir. Wim van 

Saarloos (rechtsvoor) en voorzitter van het College van Bestuur van 

de Radboud Universiteit ir. Roeloef de Wijkerslooth de Weerdesteyn 

(linksvoor). De onderhandelingsdelegaties werden aangevoerd door 

IMM-directeur prof.dr. Elias Vlieg (linksachter) en hoofd Onderzoek-

beleid bij FOM drs. Hendrik van Vuren (rechtsachter).

Dr. Cees de Visser, algemeen directeur NWO, en 

dr.ir. Wim van Saarloos, directeur FOM, na de 

ondertekening van het principeakkoord tussen 

NWO en FOM over de financiering van de 

nieuwbouw voor het FOM-instituut voor 

funderend energieonderzoek op de campus van 

de TU/e.

Holland@CERN was een groot succes. 
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EFDA 
In 2010 kende de European Fusion Deve-

lopment Agreement (EFDA) drie goal 

Oriented Training Positions toe aan het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhui-

zen.

NWO Graduate Programme
De landelijke Onderzoekschool Subato-

maire Fysica OSAF (Research School Sub-

atomic Physics) is één van de tien onder-

zoekscholen in Nederland die subsidie 

hebben gekregen uit het nieuwe NWO gra-

duate Programme. De NWO-commissie 

was zeer te spreken over het ‘indrukwek-

kende voorstel’ van de OSAF. De subsidie 

van 800.000 euro is bestemd voor de aan-

stelling van vier extra promovendi die bin-

nen de school hun onderzoek gaan uitvoe-

ren. Penvoerder van de OSAF is de Radboud 

Universiteit Nijmegen. 

OCW
Net als in 2009 heeft het scholierenproject 

HiSPARC dit jaar 35 duizend euro subsidie 

gekregen via het Platform Bèta Techniek. 

Meer over de activiteiten van HiSPARC in 

2010 leest u aan het eind van hoofdstuk 1.2.

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 ko-

men en FOM focus en massa in het Neder-

landse natuurkundig onderzoek nastreeft 

en anderzijds de Industrial Partnership 

Programmes (IPP’s). Deze IPP’s hebben als 

doel fundamenteel onderzoek te verster-

ken op onderwerpen waar bedrijven be-

lang in stellen en daarbij ook de kloof tus-

sen academisch en industrieel onderzoek 

te verkleinen. De industriële partners fi-

nancieren in deze programma’s ten minste 

de helft van het onderzoek. 

Daarnaast bestaat er een bijzondere vorm 

van een FOM-programma; de FOM-focus-

groep. Verder vormen de missiebudgetten 

van de instituten uiteraard onderdeel van 

het totale onderzoeksbudget. Naast de pro-

grammatische aansturing is er de zoge-

noemde Projectruimte - bestemd voor uit-

dagende, innovatieve ideeën op elk gebied 

binnen de natuurkunde, op de schaal van 

een project. 

Vrije FOM-programma’s
In 2010 werden zestien vooraanmeldingen 

ingediend voor nieuwe Vrije FOM-pro-

gramma’s. Na de eerste ronde bleven er 

acht over die door de betreffende indieners 

in detail konden worden uitgewerkt. Daar-

van honoreerde FOM er uiteindelijk zes 

voor een totaalbedrag van 16,1 miljoen 

euro, waarvan 2,4 miljoen uit extra midde-

len van NWO aan het budget kon worden 

toegevoegd om de excellente onderzoeks-

aanvragen te kunnen honoreren. Per pro-

gramma bundelen dé specialisten van de 

verschillende Nederlandse kennisinstel-

lingen op specifieke terreinen hun krach-

ten. De onderzoeksgroepen gaan werken 

aan gebieden waarop de Nederlandse na-

tuurkunde internationaal uitblinkt en 

waarvan het wetenschappelijk en maat-

schappelijk belang duidelijk aanwezig is. 

De nieuwe onderzoeksprogramma’s moe-

ten leiden tot wezenlijk begrip van recent 

ontdekte verschijnselen en in sommige 

gevallen ook zicht bieden op nieuwe tech-

nologieën. De programma’s (124 t/m 129) 

zijn:

•	 	Quantum	 optica	 op	 nanoschaal	 -	 hoe	

verloopt de interactie tussen fotonen en 

materie in een piepklein volume ? - On-

der leiding van prof.dr. Andrea Fiore

•	 	Gebroken	spiegelsymmetrie	&	tijdsvari-

atie in natuurconstantes - met nauw-

keurige atoomklokken en ultrastabiele 

lasers op zoek naar nieuwe natuurkun-

de - Onder leiding van prof.dr. Wim Ub-

achs 

•	 	Het	 thylakoïde	 membraan	 -	 een	 dyna-

mische schakeling - Onder leiding van 

prof.dr. Rienk van grondelle

•	 	Eiwitaggregatie	 op	 nanoschaal	 -	 Onder	

leiding van prof.dr. Vinod Subramaniam

•	 	De	 singuliere	 fysica	 van	 ééndimensio-

nale systemen - Onder leiding van prof.

dr.ir. Harold Zandvliet

•	 	Fundamentele	blik	op	wrijving	-	Onder	

leiding van prof.dr. Joost Frenken

Industrial Partnership Programmes
In 2010 startte één nieuw Industrial Part-

nership Programme, samen met Wetsus. 

De programma’s ‘Improved solid-state 

light sources’ (met Philips) en ‘Controlling 

photon and plasma induced processes at 

EUV optical surfaces’ (met ASML en Carl 

Zeiss) werden eind 2009 reeds door het UB 

goedgekeurd en zijn na ondertekening van 

de contracten in 2010 echt gestart. Deze 

twee programma’s hebben de vorm van 

een FOM-groep in een bedrijfslaboratori-

um.

Dr. Peter Wierenga, Executive Vice President & Chief Executive Officer 

Philips Research, en dr. Wim van Saarloos, directeur van de Stichting 

FOM, bekrachtigen de verlengde samenwerking binnen het IPP ‘Impro-

ved solid-state light sources’ tijdens Physics@FOM Veldhoven 2010. 
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Het nieuwe IPP dat in 2010 van start ging is 

‘Spectroscopic analysis of particles in wa-

ter’ (met technologisch topinstituut Wet-

sus als partner) van programmaleider dr. 

Herman Offerhaus. Het betreft fundamen-

teel onderzoek op het gebied van de zuive-

ring en kwaliteitscontrole van water. Opge-

loste deeltjes in water vormen samen met 

de aangrenzende watermoleculen één 

nieuw gecombineerd deeltje met nieuwe 

eigenschappen. Begrip van de manier 

waarop die gecombineerde deeltjes zich 

gedragen is essentieel voor de ontwikke-

ling van nieuwe zuiveringstechnieken. Het 

programma heeft een looptijd van vijf jaar 

en wordt uitgevoerd aan de laboratoria van 

Wetsus, Universteit Twente, FOM-instituut 

AMOLF en Technische Universteit Delft.

Alle projecten gebruiken niet-lineaire opti-

sche spectroscopische technieken om het 

gedrag van deeltjes in water te bestuderen. 

Vier onderwerpen krijgen specifieke aan-

dacht: het gedrag in de buurt van hydrofo-

be membranen, ionspecifieke membranen, 

het begin van kalkaanslag en de vroegtij-

dige detectie van ziekteverwekkers. De toe-

passingen liggen op verschillende gebie-

den: de ontzilting van water, de zuivering 

van water, het tegengaan van kalkaanslag 

en de controle van de waterkwaliteit. 

Focusgroepen
Een FOM-focusgroep is een speciale vorm 

van een onderzoeksprogramma van FOM. 

Met zo’n onderzoeksgroep wil FOM focus 

en massa geven aan een interessant on-

derwerp. Kenmerken van een focusgroep, 

in vergelijking met bijvoorbeeld de Vrije 

FOM-programma’s, zijn de lange looptijd 

(tot tien jaar) en het hoge budget (één mil-

joen euro per jaar). Bijzonder is dat focus-

groepen, samen met de drie FOM-institu-

ten, de enige werkplekken zijn waar 

FOM-onderzoekers in vaste dienst zijn. Het 

instellen van een focusgroep is het krach-

tigste middel waarover FOM beschikt om 

met name in universitaire gebouwen ver-

nieuwingen in het onderzoek met impact 

tot ontwikkeling te helpen brengen.

FOM stelt per focusgroep gedurende circa 

tien jaar substantiële middelen ter be-

schikking voor een eigen wetenschappelijk 

programma, zoals personeel en appara-

tuur. Met het budget kunnen zo’n vier on-

derzoekers in vaste dienst worden aange-

steld. De looptijd van een focusgroep is 

gelimiteerd. Een focusgroep ontvangt gast-

vrijheid van een universiteit, instituut of 

bedrijf. Met de gastinstelling worden af-

spraken gemaakt om aan het eind de vaste 

verplichtingen van FOM over te nemen. 

Een FOM-focusgroep heeft tot taak activi-

teiten van groepen elders in Nederland 

door coördinatie en financiering bij de uit-

voering van het programma te betrekken. 

Een focusgroep kan zo de drijvende kracht 

achter een specifiek thema in Nederland 

worden.

FOM kent eind 2010 twee focusgroepen en 

is bezig met de selectie van nog twee of 

drie focusgroepen op het gebied van ener-

gie. Meer over de inspanningen van FOM 

op het gebied van energieonderzoek staat 

in hoofdstuk 1.3. Met deze nieuwe focus-

groepen wil FOM majeure vernieuwingen 

in het funderend energieonderzoek tot 

stand brengen, door het FOM-instituut 

voor funderend energieonderzoek te ver-

binden met energieonderzoek elders. 

Daarnaast zal FELIX/FELICE in Nijmegen 

samen met onderzoeksfaciliteit FLARE de 

focusgroep F3 vormen.

Huidige FOM-focusgroepen:
-   ‘Trapped Radioactive Isotopes as micro 

laboratories for fundamental Physics’ 

(TRImP) onder leiding van prof.dr. Klaus 

Jungmann bij het KVI te groningen

-   ‘Solid state quantum information pro-

cessing’ onder leiding van prof.dr.ir. Leo 

Kouwenhoven te Delft, in samenwer-

king met onderzoekers in Leiden

Projectruimte 
In de Projectruimte kunnen onderzoekers 

aanvragen doen tot een bedrag van maxi-

maal 400.000 euro, of tot maximaal 550.000 

euro wanneer ze ook een belangrijke in-

vestering in apparatuur willen doen of 

wanneer indieners uit twee of meer ver-

schillende onderzoeksgroepen een aan-

vraag voor een samenwerkingsproject in-

dienen. 

De najaarsronde van 2009 werd in april 

2010 afgehandeld, waarbij nog zes projec-

ten werden gehonoreerd: van de 51 inge-

diende aanvragen werden er daarmee in 

totaal 14 gehonoreerd voor in totaal 6,0 

miljoen	euro.	Qua	aangevraagd	budget	was	

het honoreringspercentage 29%. 

In 2010 telde de voorjaarsronde 42 aanvra-

gen. Hiervan werden er 13 gehonoreerd, 

voor een bedrag van 5,3 miljoen euro. In 

deze ronde was het honoreringspercenta-

ge in aangevraagd budget 31%.

Binnen de najaarsronde van 2010 werden 

62 aanvragen ingediend, waarvan er na de 

voorselectie 38 direct werden afgewezen, 

10 direct werden gehonoreerd en 14 door-

gingen voor beoordeling door referenten. 

De besluitvorming hierover wordt afge-

rond in 2011. 

Vanaf de najaarsronde 2009 werd de toe-

gang tot de Projectruimte voor nieuwko-

mers vergemakkelijkt en stelde FOM extra 

middelen beschikbaar vooruitlopend op de 

middelen die de komende jaren uit het 

Sectorplan natuur- en scheikunde volgen 

(zie hoofdstuk 1.4). 
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Tabel 3. Nieuwe, beoordeelde en afgesloten FOM-programma’s in 2010

3a. In 2010 goedgekeurde nieuwe FOM-programma’s, met beoordeling vooraf

115  TBSC ‘Towards biosolar cells’

116  NWO Nano ‘Use of nano science and technology’

123  KM3NeT ‘KM3NeT: The next generation neutrino telescope’

124  NQO ‘Nanoscale quantum optics’

125  FSC  ‘Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise investigations of fundamental symmetries and constants 

at the atomic scale’

126  TM ‘The thylakoid membrane - a dynamic switch’

127  SMPA ‘A single-molecule view on protein aggregation’

128  ODE ‘The singular physics of 1D electrons’

129  FaF ‘Fundamental aspects of friction’

I25  SAPW ‘Spectroscopic analysis of particles in water’

3b. Tussentijdse beoordelingen in 2010
Geen

3c. Beoordelingen in aanvraagronden binnen lopende FOM-programma’s in 2010

programma  gehonoreerde/ingediende aanvragen
115  TBSC  ‘Towards biosolar cells’  aanvraagronde 2010  24/10*

122  YES!  ‘Fellowships for Young Energy Scientists’  continu indienen aanvragen 2010  4/2

A16  VAL Valorisatieprojecten  continu indienen aanvragen 2010  3/2

* waarvan een aantal gedeeltelijk gehonoreerd zijn 

3d. In 2010 afgesloten FOM-programma’s

27 SFFSM ‘Structure, function and flow of soft materials’

34 SIC ‘Strongly interacting condensed matter’

39 PSI ‘Fundamental properties of surfaces and interfaces’

49 BIOSML ‘Mass spectrometric imaging and structural analysis of biomacromolecules’

59 MDIR ‘Molecular dynamics studies with intense IR radiation’ 

74 M3P ‘Manipulation of meso-scale structures in hot, magnetised plasmas’ (M3P)

I08  MLS ‘Microphotonic light sources’

I11  MFCL ‘Metrology with frequency comb lasers’
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Interview

Meer focus

Toen die groep uit elkaar viel, was op het 

persoonlijke vlak de lol er een beetje af. 

Daarna ben ik André Geim op zijn verzoek 

gevolgd naar Manchester. Ik zit hier nu ne-

gen jaar; dat is best lang. Daarom zul je mij 

binnenkort in Singapore aantreffen, waar 

ik een nieuw lab ga opzetten. Het Britse en 

het Nederlandse wetenschapssysteem ver-

schillen vooral in de gevarieerdheid van de 

onderzoeksthema’s. Groot-Brittannië is vijf 

keer zo groot als Nederland, dus het land 

kan zijn wetenschap laten uitwaaieren 

over elk denkbaar onderwerp. Nederland 

kan zich dat niet veroorloven; het concen-

treert zich op een beperkt aantal onder-

zoeksgebieden. Dat heeft zowel een posi-

tief als een negatief effect. Positief is dat 

Nederland op die specifi eke thema’s inter-

nationaal aan de top zit. Negatief is dat je 

als jonge onderzoeker niet aan de bak 

komt wanneer jouw interesse buiten de 

velden ligt waar traditioneel de geldstro-

men naartoe gaan. In Engeland kun je het 

zo gek niet bedenken, of de kans is groot 

dat je je onderzoeksidee gefi nancierd 

krijgt. Daarmee biedt het Britse systeem 

een warmer onthaal aan jonge onderzoe-

kers dan het Nederlandse. 

Nobelprijs

Het soort van speels ‘vrijdagmiddag’onder-

zoek waarmee André Geim en ik dit jaar de 

Nobelprijs hebben gewonnen had in prin-

cipe overal kunnen plaatsvinden. Er was 

weinig geld voor nodig, maar vooral veel 

ruimte in ons hoofd en de bereidheid om 

buiten ons eigen wetenschappelijke hokje 

te treden. In Nederland gaat dat makkelij-

ker dan in Rusland en in Engeland nog 

weer iets makkelijker, omdat men daar ge-

wend is aan een heel breed scala aan on-

derzoeksonderwerpen.

Verantwoording en fl exibiliteit

Het hoort bij wetenschapsbeoefening dat 

je je ideeën niet als soldaten in het gelid 

kunt zetten, maar dat ze spontaan en on-

verwacht ontstaan. Daarom denk ik dat er 

meer academische vrijheid nodig is. Om 

een beurs te krijgen van de European Re-

search Council moet je je plannen voor vijf 

jaar vastleggen. Vijf jaar! Iedereen weet 

toch dat dat onrealistisch is. Natuurlijk 

moeten wetenschappers verantwoording 

afl eggen, maar op de een of andere manier 

zal er in het systeem voldoende fl exibiliteit 

moeten worden ingebouwd om tussentijds 

van koers te veranderen.”

“De paar jaar die ik als FOM-
promovendus in Nederland 
door bracht behoren waar-
schijnlijk tot de gelukkigste 
van mijn leven. We hadden in Nijmegen een 

geweldige groep promovendi en postdocs. We werkten hard 

overdag en ‘s avonds brachten we onze vrije tijd samen door.  

WIE: 

prof.dr. Konstantin  Noveselov (36)

FUNCTIE: 

Leverhulme Research Fellow en Royal Society 
Research Fellow, University of Manchester

OPGEGROEID IN: 

Rusland

IN NEDERLAND SINDS: 

in 1999 en 2001 werkte Nobelprijswinnaar 
Novoselov als FOM-promovendus aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij in 2004 
promoveerde
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Interview

Liefde

Ik ben al tijdens mijn studie naar Neder-

land gekomen, de liefde achterna. Mijn ge-

liefde was een Nederlandse, die ik ont-

moette terwijl ze al backpackend door 

Australië trok. Inmiddels zijn we drie jaar 

getrouwd. Ik maakte mijn studie natuur-

kunde in Nederland af en deed mijn afstu-

deerproject op Rijnhuizen. Na mijn afstu-

deren ben ik gebleven, eerst als 

wetenschapsvoorlichter. Na een jaar ging 

het kriebelen en nu doe ik toch zelf promo-

tieonderzoek, in dezelfde groep waar ik 

ooit stage liep. 

Buitenstaanders

Australische wetenschappers willen graag 

meedoen op het wereldtoneel, maar blij-

ven toch vaak buitenstaanders. Deels komt 

dat denk ik doordat hun land zo ver van de 

rest van de wereld af ligt, waardoor ze min-

der makkelijk andere wetenschappers ont-

moeten. Deels ook doordat er minder geld 

voor wetenschap vrijgemaakt wordt door 

de regering. Australië is nu eenmaal een 

groot maar dunbevolkt land, met een dure 

infrastructuur die veel belastinggeld op-

slorpt. Daarnaast zit het ook niet zo in de 

cultuur om op kennis in te zetten; men fo-

cust meer op landbouw en mijnbouw, want 

het land is immers gezegend met een schat 

aan natuurlijke grondstoffen en land-

 bouwgrond.

Brain Drain

Ik ging laatst op bezoek bij een fusiefysi-

cagroep in Sydney. Ze hadden daar geen 

geld voor apparatuur of technische onder-

steuning en gebruikten tweedehands ex-

perimentele opstellingen. Hiermee is het 

moeilijk om nieuw onderzoek te doen, dus 

ze beperkten zich voornamelijk tot het op-

leiden van jonge fysici. Die vertrekken na-

tuurlijk zodra ze klaar zijn naar Europa of 

de Verenigde Staten. Toen ik nog in Austra-

lië woonde, werd er vaak gesproken over 

een brain drain. Of dat inmiddels verbeterd 

is, weet ik niet.

Blote voeten

Wat ik wel weer leuk vind aan het Australi-

sche wetenschapssysteem is dat de sfeer 

er heel informeel is. De professor die even 

gaat surfen in zijn lunchpauze, de studen-

ten die op blote voeten naar college ko-

men; dat kan daar allemaal. En studenten 

worden er verplicht om ook buiten hun ei-

gen vakgebied colleges te volgen; zelf deed 

ik bijvoorbeeld fi losofi e en kunstgeschie-

denis naast natuurkunde. Die verbreding 

vind ik ook heel goed. 

Globalisering

Destijds toen ik uit Australië vertrok, was 

het een heel behoudend land. En in Neder-

land kon alles: kraken, drugs, homoseksu-

ele relaties… Nu groeien die beide extre-

men wat naar elkaar toe: Australië wordt 

steeds vrijer en Nederland wordt minder 

tolerant.”

“Promovendi hebben het hier 
ongeloofl ijk goed. We hebben een normale baan met een  

goed salaris, vakantiedagen en pensioen, gratis cursussen, begeleiding en 

ook nog eens een mooie infrastructuur waarop we onze experimenten 

kunnen doen. Dat is een luxe waarvoor ik dagelijks dankbaar ben. In 

Australië krijgen promovendi een soort studiebeurs en zijn de 

voorwaarden een stuk minder gunstig. 

WIE: 

drs. Amy Shumack (31)

FUNCTIE: 

promovenda bij Low Temperature Plasma Physics 
and Heating, FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen

OPGEGROEID IN: 

Australië

IN NEDERLAND SINDS: 

2001
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Hoofdstuk 1

1.2 Wetenschap voor de 
samenleving

Kennisbenutting 

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 onderzoeksagenda;

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 2010 weer vertaald 

in concrete acties. In 2010 vond de work-

shop ‘Physics with Industry’ voor het eerst 

plaats (zie meer onder Netwerken, beurzen 

en evenementen). Bovendien is energieon-

derzoek in de nieuwe strategie een speer-

punt geworden wat verschillende actie-

punten op dat gebied tot gevolg had. Meer 

hierover leest u in hoofdstuk 1.3. 

In 2010 is één nieuw IPP goedgekeurd en is 

een start gemaakt met het fi nancieren van 

projecten gericht op kennisbenutting in de 

universitaire sector. De tweede editie van 

de FOM Valorisatie Prijs werd toegekend 

aan prof.dr. Fred Bijkerk van het FOM-In-

stituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. De 

prijs moet een inspirerend voorbeeld voor 

andere onderzoekers zijn, zodat zij meer 

oog krijgen voor de benutting van kennis. 

Ook werd de tweede editie van de FOM Va-

lorisatiehoofdstuk Prijs toegekend aan dr. 

Ewold Verhagen voor het beste hoofdstuk 

in een proefschrift over kennisbenutting. 

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 Part-

nership Programmes (IPP’s) is fundamen-

teel onderzoek te versterken op onderwer-

pen waar bedrijven belang in stellen en zo 

mede de kloof tussen academisch en indus-

trieel onderzoek te verkleinen. Voor dit in-

strument stelt FOM jaarlijks een budget van 

drie miljoen euro beschikbaar. In deze 

meerjarige onderzoeksprogramma’s ne-

men de externe partners, uit de industrie 

en/of organisaties buiten de academische 

wereld, ten minste de helft van de kosten 

van het onderzoek voor hun rekening. In 

2010 besteedde FOM 6,2 miljoen euro aan 

IPP’s ten opzichte van 5,1 miljoen euro in 

2009. FOM kreeg aan inkomsten in het ka-

der van samenwerkingsverbanden met be-

drijven en instellingen binnen zowel IPP’s 

(tabel 4) als contractonderzoek (tabel 5) in 

2010 4,5 miljoen euro binnen, ten opzichte 

van 3,3 miljoen euro in 2009. In 2010 hono-

reerde FOM voor 580 duizend euro aan het 

IPP met Wetsus (dit is exclusief bedrijfsbij-

drage). Meer informatie over dit IPP staat in 

hoofdstuk 1.1 onder Interne sturingsmidde-

len. 

FOM heeft - naast IPP’s en contractonder-

zoek - ook overeenkomsten met bedrijven 

voor het gebruik van (onderzoeks)facilitei-

ten of andere vormen van dienstverlening. 

Grote of geavanceerde onderzoeksfacilitei-

ten vormen steeds meer een onmisbare 

schakel in het doen van onderzoek (zie ta-

bel 5). 

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 mogelijkhe-

den van kennisbenutting. In 2010 namen 

Ook in het nieuwe Strategisch Plan FOM/N 

2010-2015 geeft FOM aan zich mede te 

richten op fundamenteel onderzoek op die 

gebieden waar de kans op economische 

innovaties groot is. FOM richt zich ook op 

onderwerpen die bij kunnen dragen aan het 

oplossen van grote maatschappelijke vraag-

stukken. Een belangrijk aspect van 

wetenschap voor de samenleving is 

kennisbenutting, oftewel valorisatie. FOM 

heeft haar beleid op dit punt in 2008 

expliciet beschreven in de nota ‘Fundamen-

teel onderzoek voor de maatschappij - Valo-

risatie bij FOM’ en richtte zich in 2010 op 

de verdere implementatie hiervan. 
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Tabel 4. Industrial Partnership Programmes op 31 december 2010

naam partner(s)

I06   The physics of fl uids and Shell

sound propagation

I09  Joint Solar Programme  Shell, CW en Nuon/Helianthos 

I10  Extreme UV multilayer optics Carl Zeiss

I13   Fundamentals of heterogeneous Tata Steel, Shell, DSM, AkzoNobel

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 TIFN 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

I25   Spectroscopic analysis of particles Wetsus

in water 

Tabel 5. Partners FOM-contractonder-
zoek (buiten de IPP’s)

M2i

Panalytical

Janssen Pharma

Toyota

ICI

SKF

Michelin
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Hoofdstuk 1

in totaal 23 promovendi deel aan één van 

deze twee workshops.

In 2010 vond de nieuwe workshop ‘Physics 

with Industry’ plaats, waar (jonge) fysici 

kennis maken met industrieel onderzoek 

en actief meehelpen een urgent probleem 

uit de industrie op te lossen. Dit bleek een 

succesvolle manier om FOM-onderzoekers 

en bedrijfsleven dichter bij elkaar te bren-

gen. 

Tijdens het congres Physics@FOM Veldho-

ven 2010 organiseert FOM jaarlijks een net-

werklunch om onderzoekers uit bedrijfsle-

ven en universiteiten en instituten met 

elkaar in contact te brengen. Tijdens dit 

succesvolle onderdeel van het congres 

worden diverse nieuwe contacten gelegd. 

Al sinds verscheidene jaren is de paragraaf 

‘application perspective’ een verplicht onder-

deel van een onderzoeksaanvraag. FOM 

stimuleert daarmee de gedachtevorming 

over kennisbenutting en weegt het ge-

schetste perspectief mee in de uiteindelij-

ke beoordeling van een aanvraag. 

Met enige regelmaat levert FOM-onderzoek 

een octrooi op, in 2010 werden er tien aan-

vragen ingediend en vier eerdere aanvra-

gen gehonoreerd en gepubliceerd (zie tabel 

6). Het kennishandelbeleid van FOM is er 

primair op gericht resultaten uit FOM-on-

Tabel 6. Octrooien FOM 2010 (ingediende en gehonoreerde 
aanvragen)

Gebeurtenis : Nederlands octrooi filed
Datum : 1 januari 2010

Titel :  Method for sensing an analyte in a fluid and 

sensor for unit such method 

Nummer : P6031326NL

Eigenaar : Technische Universiteit Delft, FOM en CNRS

Uitvinders : F. Pedaci, S.Barland en N.H Dekker 

Gebeurtenis : Wereld octrooi gepubliceerd
Datum : 14 januari 2010

Titel :  Reflective optical element and method for the 

production thereof 

Nummer : WO2010003487 (A1) / DE102008040265 (A1)

Eigenaar : Carl Zeiss 

Uitvinders : T. Tsarfati, E. Zoethout, E. Louis en F. Bijkerk 

Gebeurtenis : US octrooi gepubliceerd
Datum : 4 februari 2010

Titel :  Reflective optical element for EUV lithography 

device 

Nummer :  US2010027107 (A1) / DE102008007387 (A1) / 

WO2008095663 (A1)

Eigenaar : Carl Zeiss 

Uitvinders :  A.E. Yakshin, R.W.E. van de Kruijs, F. Bijkerk,  

E. Louis en I. Nedelcu

Netwerklunch tijdens  

Physics@FOM Veldhoven 2010.
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Gebeurtenis : Europees octrooi filed
Datum : 7 april 2010

Titel : Integrated plasmonic nanocavity sensing device

Nummer : 10159175.8

Eigenaar : AMOLF

Uitvinders : R.J. Walters, A. Polman, I. Brunetz en J. Schmitz

Gebeurtenis : Europees octrooi filed
Datum : 7 april 2010

Titel : Nanoparticle anti-reflection coatings

Nummer : 10159174.1

Eigenaar : AMOLF

Uitvinders : A. Polman, M. Hebbink en R. de Waele

Gebeurtenis : Duits octrooi gepubliceerd
Datum : 15 april 2010

Titel :  Reflektives optisches Element für die EUV-

Lithographie 

Nummer : DE102009032751 (A1)

Eigenaar : Carl Zeiss

Uitvinders :  R.W.E. van de Kruijs, S. Bruijn, A.E. Yakshin,  

F. Bijkerk, T. Tsarfati en E. Louis

Gebeurtenis : Europees en US octrooi filed
Datum : 12 juli 2010

Titel :  Gas sensor, method for optically measuring the 

presence of a gas using the gas sensor, and gas 

sensing system

Nummer : US 61/307961 / EP 10 159 709

Eigenaar : AMOLF, IMEC

Uitvinders :  P. Offermans, G. Vecchi, J. Gómez Rivas,  

S. Brongersma en M. Grego-Calama

Gebeurtenis : Wereld octrooi gepubliceerd
Datum : 24 augustus 2010

Titel :  Method for splitting a beam with electromagne-

tic radiation having wavelengths in the extreme 

ultraviolet (EUV) and the infrared range, and 

optical grating and optical device therefore

Nummer : WO2010095942 (A1) / NL2002545 (C) 

Eigenaar : Universiteit Twente

Uitvinders :  F. Bijkerk, F.A. van Goor en A.J.R. van den 

Boogaard en R. van der Meer

Gebeurtenis : Europees octrooi filed
Datum : 1 oktober 2010

Titel :  Generation of a single guided excitation in a 

waveguide

Nummer : 10186046.8

Eigenaar : AMOLF

Uitvinders :  A. Polman, E.J.R. Vesseur, T. Coenen en J. García 

de Abajo

Gebeurtenis  : Europees octrooi filed
Datum : 7 oktober 2010 

Titel  :  Blanker for Interrupting a Beam of Charged 

Particles 

Nummer  : FNL1014EP-P 

Eigenaar  : FEI company 

Uitvinders  :  Knippels, G.M.H., H.N. Slingerland, J. Nonhebel, 

B.J. Cook, F.B. Kiewiet en P. Kruit

Gebeurtenis : Europees octrooi filed 

Datum : 12 oktober 2010

Titel : Flexible THz wire waveguide

Nummer : 10187312.3

Eigenaar : Koninklijke Philips Electronics N.V.

Uitvinders :  L. Tripodi, M. Matters, A. Berrier, M. van Beurden, 

P. van Leuven en J. Gómez Rivas

Gebeurtenis : US octrooi filed
Datum : 9 december 2010

Titel : A silicon-based surface plasmon source

Nummer : 15370

Eigenaar : AMOLF

Uitvinders :  R.J. Walters, R.V.A. van Loon, A. Polman,  

I. Brunetz en J. Schmitz

Gebeurtenis : Europees octrooi filed 

Datum : 20 december 2010

Titel :  Use of a zeolite as a soil for growing plants and/

or crops thereon

Nummer : 2005582

Eigenaar : AMOLF

Uitvinders :  T. van der Beek, N. Becker, J. Aulbach, I. Servic en 

M. de Vos

Gebeurtenis : US octrooi filed
Datum : 23 december 2010

Titel :  Light-trapping plasmonic back reflector design 

for ultrathin a-Si:H solar cells

Nummer : 121928964

Eigenaar : AMOLF, CALTECH, UU, Philips

Uitvinders :  H.A. Atwater, A. Polman, R.E.I. Schropp, V.E. Ferry 

en M.A. Verschuuren
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Hoofdstuk 1

derzoek 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 wordt een octrooi 

pas aangevraagd 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 kenniseconomieën. Zij vliegen uit 

en nemen hun bij FOM opgedane kennis 

en vaardigheden mee naar elders. Dit geldt 

ook voor onze buitenlandse promovendi, 

die zich na hun promotie vaak in Neder-

land vestigen. Zo verloopt de meest effec-

tieve bijdrage van onderzoek aan de sa-

menleving (meer dan alleen aan het 

bedrijfsleven!). De effecten van de krediet-

crisis zijn duidelijk terug te zien in de 

meest recente cijfers. 

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

Uitstroomjaar   2005 2006 2007 2008 2009

Nederlands bedrijfsleven   22 37 39 23 5

Andere baan in Nederland   28 29 24 20 21

Baan in het buitenland   32 35 38 30 19

Uitkering of onbekend   22 19 19 29 25

Totaal   104 120 120 102 70

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 2009 het laatste jaar in deze tabel;

2.   van de personen in de categorie ‘uitkering of onbekend’ zijn geen gegevens bekend (het 

overgrote deel) of ze hadden op de peildatum (31-12-2010) geen baan;

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 etcetera. 

BRON: SOCIAAL JAARVERSLAG FOM 2010

Het nieuwe gebouw van AMOLF wordt 

feestelijke geopend tijdens ‘AMOLF shines’ 

op 18 maart 2010.
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Outreach & educatie

Netwerken, beurzen en evenementen
FOM vindt de interactie tussen onder-

zoekers uit het bedrijfsleven en van ken-

nisinstellingen van groot belang. Daarom 

bevordert FOM deelname van bedrijfson-

derzoekers aan adviesorganen, stuurgroe-

pen en programmacommissies. Op die ma-

nier hebben ook de natuurkundigen uit het 

bedrijfsleven invloed op de ontwikkeling 

van het onderzoek binnen FOM en kunnen 

FOM-onderzoekers op hun beurt profiteren 

van inzichten uit het bedrijfsleven. Daar-

naast is de strategische doelstelling van 

FOM om meer fundamenteel onderzoek te 

doen op die gebieden waar de kans op eco-

nomische innovaties het grootst is. Via het 

instrument Industrial Partnership Pro-

grammes is er een toename van contacten 

met het bedrijfsleven. FOM organiseerde in 

2010 bijeenkomsten met en voor bedrijven 

en presenteerde zich nadrukkelijk op eve-

nementen rond het thema ‘innovatie’. 

Tijdens het jaarlijkse meerdaagse congres 

Physics@FOM Veldhoven 2010 bezochten 

op 19 en 20 januari zo’n 1400 natuurkundi-

gen de plenaire voordrachten van prof.dr. 

Hitoshi Murayama en prof.dr. Sidney Nagel 

en namen deel aan focus- en parallelses-

sies. Nobelprijswinnaar prof.dr.ir. Wolf-

gang Ketterle van MIT verzorgde na het 

traditionele plenaire diner de voordracht. 

De netwerklunch, bedoeld om onderzoe-

kers uit het bedrijfsleven en universiteiten 

met elkaar in contact te brengen, was zeer 

succesvol. 

Op 18 maart 2010 werd het nieuwe state-

of-the-art gebouw van AMOLF officieel ge-

opend door NWO-voorzitter prof.dr. Jos En-

gelen onder het motto AMOLF shines! Eind 

2009 al was AMOLF helemaal verhuisd, van 

de Kruislaan naar de nieuwbouw aan na-

bijgelegen Carolina McGillavrylaan in het 

Science Park te Amsterdam. AMOLF vierde 

tegelijkertijd het 60-jarige bestaan. 

De deelnemers zijn klaar voor Physics@FOM Veldhoven 2010.

Het nieuwe gebouw 

van AMOLF kleurt 

uitstekend bij het 

FOM Jaarboek 2009 

en de AMOLF 

nieuwskrant.
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Op 16 april organiseerde FOM het twee-

jaarlijkse FOm/v-symposium. Het sympo-

sium is bedoeld voor vrouwelijke onder-

zoekers van universiteiten, instituten en 

de industrie en heeft als doel vrouwen aan 

te moedigen om in de wetenschap werk-

zaam te blijven. In Burgers’ Zoo in Arnhem 

luisterden 75 vrouwelijke fysici naar de 

aanstekelijke presentaties en namen deel 

aan inspirerende workshops te midden 

van de giraffen en tropische vogels. De 

centrale vraag was: Hoe synchroniseer je 

een aansprekende carrière in de fysica met 

de rest van je leven? Een succesvolle com-

binatie bleek mogelijk. 

Op vrijdag 23 april 2010 was FOM aanwezig 

met een stand bij het jaarcongres van  

de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 

Fysica 2010 in Utrecht. Dr. Mirjam Leunis-

se, die de Minerva Prijs 2010 kreeg, hield 

een presentatie over haar werk en er was 

de mogelijkheid de mede door FOM gesub-

sidieerde tentoonstelling ‘Master the Uni-

verse’ over het Nobelprijswinnend werk 

van prof.dr. Gerard ‘t Hooft in het Utrechts 

Universiteitsmuseum te bezoeken. 

Op woensdag 28 april vond de eerste  

Scientific Day voor het Industrial Partner-

ship Programme ‘Bio(-related) Materials’ 

plaats. Zo’n vijftig genodigden uit FOM-

onderzoeksgroepen, het Dutch Polymer In-

stitute en het Top Institute Food and Nutri-

tion maakten kennis met elkaar en elkaars 

onderzoek. 

FOM nam deel aan de Dag van de Valorisa-
tie, op 8 juni in de Beurs van Berlage, Am-

sterdam. Met een FOM-stand presenteerde 

FOM haar activiteiten rond kennisbenut-

ting. 

Op vrijdag 24 september bracht BEST 

(Being a European Scientist Today) Euro-

pees toponderzoek naar het centrum van 

Rotterdam voor de ‘Nacht van de onder-
zoeker’. Het evenement legde live verbin-

dingen met toponderzoeksinstituten in 

Europa, waarbij Nederlandse experts toe-

lichting geven. Het programma startte met 

het laatste nieuws van de deeltjesversnel-

ler van CERN in Genève. Vanuit Nikhef be-

commentarieerden dr. Ivo van Vulpen en 

FOM-oio drs. Tristan du Pree de live verbin-

dingen met CERN.

In 2010 werd de jaarlijkse Dutch solar 
energy R&D seminar op 29 september in 

Utrecht georganiseerd door het Joint Solar 

Panel (een samenwerkingsverband tussen 

Shell Global Solutions en ECN), Agentschap 

NL en FOM. Parallel aan deze dag organi-

seerde Agentschap NL de ‘ZONdag’ waar 

vooral ondernemers, overheden en pro-

jectontwikkelaars op af kwamen. In totaal 

trokken deze evenementen zo’n 450 deel-

nemers naar de Utrechtse jaarbeurs. Mi-

scha Bonn, (FOM-instituut AMOLF) hield 

een voordracht over de resultaten van zijn 

project uit het Joint Solar Programme over 

quantum dots in zonnecellen.

De deelnemers aan het FOm/v-symposium op 

16 april 2010.

Netwerken tijdens de eerste ‘Scientific Day’ 

voor het Industrial Partnership Programme 

‘Bio(-related) Materials’.
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Op 4 en 5 oktober vond het jaarcongres 

Molecular and Cellular Biophysics plaats 

in de Koningshof te Veldhoven. FOM, NWO-

gebied Aard- en Levenswetenschappen en 

de Vereniging voor Biofysica en Biomedi-

sche Technologie organiseren dit congres 

samen ieder najaar. Er waren ruim drie-

honderd deelnemers, evenveel als in 2009, 

waaronder meer dan veertig sprekers. De 

avondlezing werd gehouden door dr. Rama 

Ranganathan, die onderzoek doet naar de 

fysica van eiwitvouwing.

Op 4 en 5 november organiseerde de KNCV 

samen met Agentschap NL en het TWA-

netwerk van het Ministerie van Economi-

sche Zaken het congres Energy for Next 
Generations - Sustainable Solutions in de 

Beurs van Berlage, Amsterdam. Dit was een 

tweedaagse conferentie over duurzame 

energietechnologieën, technologische ont-

wikkelingen, innovatie en internationale 

R&D-kansen, waar FOM ook vertegenwoor-

digd was in de informatiestand rond het 

NWO-thema ‘Funderend energieonder-

zoek’ (‘Duurzame energie’ vanaf 2011). 

FOM-voorzitter prof.dr. Niek Lopes Cardo-

zo sprak over de zeven technische en we-

tenschappelijke obstakels op weg naar 

kernfusie als energiebron. 

Dit jaar kende ook een primeur: FOM orga-

niseerde samen met Technologiestichting 

STW en het Lorentz Center de eerste editie 

van de workshop Physics with Industry. 

Het doel van deze workshop is (jonge) fy-

sici kennis te laten maken met industrieel 

onderzoek en hen actief mee te laten hel-

pen een urgent probleem uit de industrie 

op te lossen. De breed opgezette workshop 

werd georganiseerd in de week van 11 - 15 

oktober 2010 in het Lorentz Center te Lei-

den. Zo’n vijftig deelnemende onderzoe-

kers van onderzoeksinstellingen en de 

deelnemende bedrijven bogen zich een 

week lang met succes over vijf casussen. 

De resultaten zijn gebundeld in een Neder-

lands en een Engels boekje, beschikbaar op 

de website www.fom.nl. In 2011 krijgt de 

workshop een vervolg. 

FOM verleent op bescheiden schaal subsi-

die aan internationale conferenties die in 

Nederland worden gehouden. Ook work-

shops om de opinievorming over toekom-

stige onderzoeksopties en -richtingen te 

bespreken komen voor FOM-steun in aan-

merking. 

Posters op het jaarcongres ‘Molecular and Cellular Biophysics’.

De deelnemers aan de eerste editie van de 

workshop ‘Physics with Industry’.
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FOM en het algemeen publiek 
Het communicatiebeleid van FOM richt 

zich op het profileren van FOM als een na-

tionaal en internationaal succesvolle on-

derzoeksorganisatie en op activiteiten om 

natuurkunde te promoten bij toekomstige 

onderzoekers en belangstellenden. De ex-

terne communicatie richt zich daartoe op 

het algemeen publiek 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 het FOM-

personeel verspreid zijn over een groot 

aantal locaties en omdat er binnen FOM 

sprake is van veelzijdige onderzoeksrich-

tingen, 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 jaarlijkse 

wetenschappelijke conferentie Physics@

FOM Veldhoven een belangrijke rol evenals 

de FOM expres en de FOM-website. 

Het brede publiek wordt bediend via bij-

voorbeeld de Open Dagen tijdens de jaar-

lijkse nationale Wetenweek, in 2010 met 

het thema ‘Leve(n) de variatie’, door deel-

name van FOM in Kennislink en via het on-

derzoeksnieuws op de FOM-website. In 

2010 zijn ook twee speciale exposities over 

natuurkunde van start gegaan: in het Boer-

haave museum rond het werk van Newton 

(NewtonMania) en in het Universiteitsmu-

seum Utrecht over het Nobelprijswinnend 

werk en leven van Gerard ‘t Hooft (Master 

the Universe!). In 2011 is in het kader van 

deze laatste expositie een lezingenreeks 

opgezet waar ook FOM-onderzoekers aan 

het algemeen publiek iets konden over-

brengen van hun passie voor de natuur-

kunde. Ook opende Science Center Nemo 

in oktober een tentoonstelling met een 

‘ruimtedouche’: de vonkenkamer van  

Nikhef. 

Daarnaast komt er via de media, al dan 

niet gebaseerd op verstuurde persberich-

ten, een constante stroom nieuws- en ach-

tergrondverhalen naar het algemeen pu-

bliek toe. 

De open dag was ook bij het Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen een succes! 
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Van donderdag 30 september tot en met 

zaterdag 2 oktober vond in Park Brakken-

stein te Nijmegen het unieke dance-evene-

ment ‘Cosmic Sensation’ plaats, georgani-

seerd door een team van studenten en 

medewerkers onder leiding van FOM-pro-

grammaleider en lid van de Raad van be-

stuur, prof.dr. Sijbrand de Jong. In een enor-

me dome werden bezoekers letterlijk 

omringd met spectaculaire beelden die de 

kosmische straling uit het heelal live zicht-

baar maken. De straling werd omgezet in 

beeld en in moderne muziek. Zo konden 

bezoekers de straling uit verre delen van 

het universum, waar ze normaal gespro-

ken geen notie van hebben, zien, horen, 

ondergaan en er via dans ook echt deel van 

uitmaken. Een zeer bijzondere ervaring 

dus. Vorig jaar won het team de Academi-

sche Jaarprijs om dit voorstel uit te werken. 

De Fusion Road Show van het FOM-Insti-

tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen en de 

bijbehorende website zijn onverminderd 

populair. In 2010 debuteerde de show op 

muziekfestival Lowlands. Dat betekende 

drie dagen non-stop topdrukte voor de 

twee voorlichters die deze interactieve va-

riant van de Fusion Road Show presenteer-

den op Llowlab, een fonkelnieuw drijvend 

duurzaamheidspodium op Lowlands. In 

totaal hebben ongeveer zesduizend men-

sen kennisgemaakt met kerfusie via deze 

show in 2010, mede door het succesvolle 

optreden op Lowlands en tijdens een eve-

nement van het Platform Bèta Techniek. 

Media
FOM onderhoudt contacten met de meest 

uiteenlopende media en voedt die media 

met berichten over lopend en afgesloten 

onderzoek en geeft (ongevraagd) advies. De 

Nobelprijs voor prof.dr. Andre Geim en 

prof.dr. Konstantin Novoselov was in 2010 

een populair onderwerp, evenals diverse 

wetenschappelijke publicaties in gerenom-

meerde tijdschriften, de plannen rond de 

relocatie en uitbouw van Rijnhuizen en 

doorlopend de voortgang van de LHC. Op 

30 maart werd een media-evenement rond 

het ‘first physics event’ van de LHC georga-

niseerd op Nikhef. 

Silent disco met ‘Cosmic Ambient’ achtergrond-

muziek en visuals en prof.dr. Sijbrand de Jong, 

initiatiefnemer van Cosmic Sensation.

Negatieve breking van licht in nieuw metama-

teriaal, illustratie bij persbericht op 18 april 

2010 dat werd opgepakt door verschillende 

media.

Fusie leeft! Fusion 

Roadshow op 

Lowlands 2010.
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Uitgegeven FOM-persberichten
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Studenten en scholieren
De instituten hebben steeds meer recht-

streekse contacten met scholen en docen-

ten. 

 

HiSPARC is een project waarbij middelbare 

scholen samen met wetenschappelijke in-

stellingen een netwerk vormen om kosmi-

sche straling met extreem hoge energie te 

kunnen meten. HiSPARC biedt scholieren 

de gelegenheid om aan echt onderzoek 

deel te nemen, waarvan de resultaten 

daadwerkelijk worden gebruikt om meer 

over deze mysterieuze en zeldzame kosmi-

sche deeltjes te weten te komen. Dit pro-

ject van Nikhef is jaar in jaar uit een suc-

ces. In de regio’s Eindhoven, Leiden, 

Utrecht en Groningen staan inmiddels HiS-

PARC-detectoren. Eind april 2010 werd we-

derom een leerlingensymposium gehou-

den, deze keer op het University College 

Utrecht. Prof.dr. Vincent Icke verzorgde dit 

jaar de openingslezing. Leerlingen Matthijs 

Kuik en Jacek Smit wonnen met hun pre-

sentatie een bezoek aan CERN. Het HiS-

PARC-team heeft ook lesmateriaal mede 

ontwikkeld en in 2010 is één van de modu-

les, ‘Cosmic rays’ officieel gecertificeerd 

voor het vak Natuur, leven en techniek. 

Op 5 maart namen meer dan dertig mid-

delbare scholieren deel aan de European 

Masterclass on Particle Physics bij Nikhef. 

Dit jaarlijkse evenement vindt tegelijker-

tijd op andere onderzoeksinstellingen in 

Europa en de VS plaats, inclusief colleges, 

opdrachten en een live videoverbindingom 

de resultaten te bespreken. 

De Fusion Road Show van het FOM-Insti-

tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen bezocht 

ook in 2010 ruim twintig scholen. 

Ook draagt FOM bijvoorbeeld bij aan de  

Eureka Cup (een jaarlijkse landelijke wed-

strijd voor scholieren in het voortgezet on-

derwijs), het Techniek Toernooi (voor 

basisscholen), de Nationale Natuurkunde 

Olympiade en is FOM partner van de Stich-

ting Natuurkunde.nl die ook de website 

sciencespace.nl beheert.

Verder sponsort FOM bijvoorbeeld scholie-

renreizen naar Europese natuurkundelabs 

en reizen en symposia van natuurkundige 

studieverenigingen waaraan potentiële 

nieuwe FOM-onderzoekers deelnemen. 

Docenten
FOM heeft budget vrijgemaakt om een 

aantal vwo-docenten een parttime onder-

zoekspositie (met een jaarcontract) op de 

drie FOM-instituten aan te bieden. Doel 

van dit initiatief is docenten een impuls in 

hun eigen beroepspraktijk te geven, die zal 

afstralen 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 

2010/2011 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 FOM-Nikhef 

geplaatst, bij AMOLF drie en Rijnhuizen 

één. In najaar 2009 heeft FOM het traject 

geëvalueerd en besloten om vanaf 2010 

voor drie jaar budget te reserveren om dit 

project te kunnen voortzetten.

Op 17 maart werd op Nikhef de jaarlijkse 

mastercourse deeltjesfysica voor docenten 

gehouden. In vervolg daarop konden do-

centen deelnemen aan een excursie naar 

CERN van 25 tot 27 juni, mede mogelijk ge-

maakt door Nikhef en dit jaar voor het 

eerst ingebed in het officiële docentenpro-

gramma van CERN. 

Studenten van de Studievereniging voor 

Technische Natuurkunde ‘Johannes Diderik 

van der Waals’ van de TU/e op reis naar 

CERN en Rome.

Leerlingen Matthijs Kuik en Jacek Smit 

wonnen een bezoek aan CERN.
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1.3 Energieonderzoek

FOM stelde zich in 2010 ten doel nieuwe 

impulsen aan fysisch energieonderzoek te 

geven als één van de speerpunten van de 

nieuwe strategie. In lijn hiermee nam het 

UB in januari 2010 een belangrijk besluit: 

de verkenning van de mogelijkheden voor 

een andere locatie van FOM-Instituut voor 

Plasmafysica Rijnhuizen. Deze verkenning 

werd snel ten uitvoer gebracht en eind 

2010 viel het definitieve besluit om het in-

stituut op de campus van de TU/e te vesti-

gen. Daar moet het nieuwe instituut de spil 

worden van een samenwerking met uni-

versitaire (focus)groepen en relevante nati-

onale- en internationale partners op het 

gebied van funderend energieonderzoek.

Ook stelde FOM een nieuwe subsidie in: de 

YES!-fellowships voor talentvolle jonge on-

derzoekers die in het buitenland ervaring 

willen opdoen die zij daarna in Nederland 

verder kunnen inzetten. 

FOM/N is trekker van het NWO-thema 

‘Funderend energieonderzoek’ (vanaf 2011 

‘Duurzame energie’) en werkt daarin sa-

men met de NWO-gebieden ALW, CW/

ACTS, EW, MaGW, NGI en STW. Voor meer 

informatie daarover zie hoofdstuk 1.7. 

Gezien de sterke inzet op het thema ener-

gie en de oprichting van het FOM-instituut 

voor funderend energieonderzoek is de 

context waarin in 2006 een Speciale Com-

missie Energieonderzoek in FOM (SCEF) 

werd ingesteld, sterk gewijzigd. De tijdelijk 

ingestelde SCEF is dan ook opgeheven. 

FOM buigt zich over het nut en de nood-

zaak van vervanging door een ander ad-

vieslichaam dat recht doet aan de nieuwe 

missie van het FOM-instituut en het multi-

disciplinaire karakter van het thema ener-

gie. 

Uitbouw en relocatie Rijnhuizen 
Uit de nieuwe strategie van FOM volgt de 

ambitie om op korte termijn het FOM- 

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen uit 

te bouwen tot een breder FOM-instituut 

voor funderend energieonderzoek. Dit in-

stituut zou de kern moeten worden van 

een breder centrum met nationaal coördi-

nerende rol, geïnspireerd door het model 

van het Nikhef-samenwerkingsverband 

van FOM met universiteiten. Samenwer-

king met topgroepen aan andere onder-

zoeksinstellingen en de oprichting van 

FOM-focusgroepen zorgen voor een natio-

nale coördinatie en verdere vormgeving 

van het nationale onderzoekslandschap 

voor funderend energieonderzoek. Gecon-

fronteerd met de noodzaak tot nieuwbouw 

voor het huidige Rijnhuizen in Nieuwegein 

heeft FOM er begin 2010 voor gekozen in 

plaats van te verbouwen op de huidige lo-

catie, te kiezen voor relocatie van het insti-

tuut naar een universitaire campus. 

FOM heeft in januari 2010 iedere Neder-

landse universiteit met een natuurkun-

deopleiding uitgenodigd om op korte ter-

mijn een aanbod te doen voor de 

huisvesting van het FOM-instituut voor 

funderend energieonderzoek op zijn cam-

pus. In maart 2010 heeft het Uitvoerend 

Bestuur de campus van de Technische Uni-

versiteit Eindhoven geselecteerd als beste 

locatie voor het nieuwe instituut. De vrije-

elektronenlasers FELIX/FELICE zullen bui-

ten het instituut komen en verhuizen naar 

de RU in Nijmegen, waar deze samen met 

FLARE geïntegreerd wordt in de unieke ge-

bruikersfaciliteit F3. Door de nabijheid van 

het High Field Magnet Laboratory, NMR-fa-

ciliteiten en Nanolab ontstaat daarmee in 

Nijmegen een internationaal toonaange-

vend cluster. In oktober 2010 is een princi-

peakkoord getekend over de financiering 

van de verhuizing van FELIX/FELICE en de 

GUTHz-afdeling naar Nijmegen. Dankzij 

gezamenlijke inspanning van FOM en de 

RU zal FELIX/FELICE in elk geval tot en met 

2022 blijven werken. 

De contouren van het nieuwe instituut 

(werktitel FOM-instituut DIFFER, wat staat 

voor Dutch Institute for Fundamental 

Energy Research) zijn sindsdien als volgt 

ontstaan:

•	 	DIFFER	krijgt	op	de	campus	van	de	TU/e	

een eigen en herkenbaar laboratorium, 

maar is nauw ingebed in de Eindho-

vense onderzoeksgemeenschap. 

•	 	Binnen	DIFFER	zal	een	nieuwe	groep	op	

het gebied van funderend energieon-

derzoek worden opgericht, uit ruimte 

die vrijkomt door het afkoppelen van 

FELIX/FELICE en de bijbehorende onder-

zoeksgroep. Daarnaast zal de TU/e bin-

nen DIFFER een tweede nieuwe energie-

onderzoeksgroep oprichten, van ten 

minste vijf fte vaste staf. 

•	 	De	 afdeling	 nanolayer Surface and Inter

face physics blijft binnen het huidige in-

stituut en beraadt zich op mogelijkhe-

den de expertise in de toekomst ook in 

te zetten voor het energiethema.
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Eind 2010 was de financiering van de 

nieuwbouw in Eindhoven door OCW, NWO 

en FOM gezamenlijk rond en een ‘Memo-

randum of Understanding’ getekend. De 

provincie Noord Brabant en de regio Eind-

hoven ondersteunen de verhuizing ook fi-

nancieel. Het nieuwe gebouw in Eindhoven 

zal een duurzaam, functioneel maar sober 

gebouw worden. 

Focusgroepen
FOM wil een aantal focusgroepen op het 

gebied van energie oprichten aan universi-

teiten, die nauw verbonden zullen zijn met 

DIFFER - als dependances van DIFFER el-

ders zijn ze aanjagers van nieuwe onder-

zoekslijnen en spelen ze op natuurlijke 

wijze ook een rol in de nationale coördina-

tie. In 2010 is FOM gestart met de selectie 

van deze focusgroepen die voor majeure 

vernieuwingen in het energieonderzoek 

moeten gaan zorgen en in 2011 van start 

zullen gaan. Deze nieuwe focusgroepen 

richten zich op energierelevante onder-

zoeksthema’s zoals bijvoorbeeld solar fu-

els, energieopslag en fotovoltaïsche con-

versie. Meer over FOM-focusgroepen in het 

algemeen leest u in hoofdstuk 1.1 onder 

Interne sturingsmiddelen. 

Fellowships for Young Energy Scientists: 
YES!
Nieuw dit jaar zijn de YES!-fellowships. Ra-

dicaal nieuwe ideeën voor productie en op-

slag van energie zijn nodig om de energie-

problematiek op te lossen. Ook wanneer 

optimalisatie van bestaande technologieën 

meegerekend wordt, schieten deze huidige 

technieken tekort. Daarom heeft FOM het 

programma Fellowships for Young Energy 

Scientists (YES!) gelanceerd met als doel 

om een nieuwe generatie van jonge, excel-

lente en originele energieonderzoekers te 

kweken en om zo een bijdrage te leveren 

aan de versteviging en voortdurende ver-

nieuwing van de Nederlandse positie in 

het internationale energieonderzoek. FOM 

vindt dat het ontwikkelen van niet-con-

ventioneel energieonderzoek het best 

plaats kan vinden in een nieuwe, stimule-

rende en multidisciplinaire omgeving, zo-

als die bij een aantal buitenlandse top uni-

versiteiten en instituten bestaat. Voor 

recentelijk gepromoveerde onderzoeksta-

lenten biedt YES! dan ook de mogelijkheid 

enkele jaren bij een topcentrum in het bui-

tenland te werken om vervolgens terug te 

keren in Nederland. YES!-fellows zijn de 

hele periode in FOM-dienst. Eenmaal terug 

in Nederland kunnen ze met de opgedane 

ervaringen en kennis dan een nieuwe on-

derzoekslijn op energiegebied opzetten. 

Het gaat hierbij om – in elk geval voor Ne-

derland - nieuwe onderzoeksrichtingen. 

Omdat het een voorwaarde is dat de geko-

zen onderzoeksrichting binnen het ener-

gieonderzoek nieuw is voor Nederland, zal 

het YES!-fellowship programma het Neder-

landse energieonderzoek structureel ver-

rijken. Met dit nieuwe programma kan 

FOM een bijdrage leveren aan de noodza-

kelijke cultuuromslag voor energieonder-

De locatie van het nieuwe gebouw voor  

het FOM-instituut voor funderend 

energie onderzoek.

Persconferentie op 13 december 2010 ter gelegenheid van het besluit 

van de provincie Noord Brabant om te investeren in energieonderzoek 

in de regio, waar de financiering van de verhuizing van Rijnhuizen 

onderdeel van is. V.l.n.r.: prof.dr.ir. Jan Blom, KIC InnoEnergy, dr.ir. 

Wim van Saarloos, directeur FOM, ir. Lily Jacobs, gedeputeerde 

provincie Noord-Brabant, ir. Jaap Lombaers, directeur TNO Holst 

Centre en dr. Cees van der Klein, adjunct directeur ECN.
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zoek en voorzien in de behoefte aan een 

nieuw kader en nieuwe oplossingen. 

In 2010 zijn twee uitstekende YES!-fellows 

geselecteerd: Dr. Joep Pijpers en Dr. Andrea 

Baldi. Hun vernieuwende onderzoeksvoor-

stellen hebben toevallig een soortgelijke 

ambitie, het splitsen van water met behulp 

van zonlicht om waterstof te produceren, 

maar zij kiezen hiervoor duidelijk verschil-

lende strategieën. Het feit dat de twee eer-

ste YES!-fellows allebei aan de productie 

van waterstof werken zou de indruk kun-

nen wekken dat YES! alleen voor dit type 

onderzoek is bedoeld. Niets is minder 

waar. Elk fundamenteel innoverend ener-

gieonderzoek komt in aanmerking voor 

honorering binnen het YES!-programma. 

In energieonderzoek is er geen ‘silver bul-

let’!

1.4 Het wetenschaps
systeem

FOM denkt actief mee aan verbeteringen 

van het wetenschapssysteem in het alge-

meen. 

Sectorplan natuur- 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 financiële versterking 

van onderwijs en onderzoek in beide disci-

plines. In het najaar van 2008 liet de minis-

ter van OCW weten dat er voor het Sector-

plan natuur- en scheikunde vanaf 2011 per 

jaar 20 miljoen euro beschikbaar komt, 

waarvan de helft voor de natuurkunde. 

Eind 2008 werd een commissie ingesteld 

onder leiding van prof.dr. Douwe Breimer 

om de plannen te implementeren. In het 

voorjaar van 2010 heeft deze commissie de 

toenmalig staatssecretaris Marja van Bijs-

terveldt van OCW geadviseerd over de in-

zet van de middelen die de universiteiten 

ten goede komen. In juni 2010 heeft de 

staatssecretaris het advies ongewijzigd 

overgenomen. Dat betekent een financiële 

injectie van jaarlijks zeven miljoen euro 

bestemd voor natuurkundeonderwijs en 

-onderzoek aan de universiteiten en drie 

miljoen voor FOM. Het Uitvoerend Bestuur 

heeft besloten dit bedrag aan de FOM-Pro-

jectruimte toe te voegen. Vanaf 2011 komt 

hierdoor per honoreringsronde anderhalf 

miljoen euro extra beschikbaar, een stij-

ging van ruim vijfentwintig procent ten 

opzichte van het oorspronkelijke budget. 

Vooruitlopend op deze bijdrage vanuit het 

Sectorplan besloot FOM al in 2009 eenma-

lig drie miljoen uit eigen middelen vrij te 

maken om een vliegende start te geven 

aan de implementatie van dit Sectorplan. 

In 2010 werden tien Projectruimteprojec-

ten mede mogelijk gemaakt door financie-

ring uit deze middelen. Al deze projecten 

Dr. Joep Pijpers is 

naar de groep van 

prof.dr. Daniel Nocera 

bij MIT in Boston 

gegaan om te werken 

aan de integratie van 

een fotovoltaïsche cel 

met de door Nocera 

uitgevonden CoPi 

katalysator. 

Dr. Andrea Baldi is met prof.dr.ir. Jennifer 

Dionne van Stanford University begonnen de 

fotokatalytische actie van enkele nanodeeltjes 

te onderzoeken. Daarnaast werkt hij samen 

met de vermaarde groep van prof.dr. Paul 

Alivisatos bij de Berkeley University op het 

gebied van engineering van cadmiumselenide-

sulfide nanostaafjes voor fotokatalyse.
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Hoofdstuk 1

betreffen onderzoek in de door de Com-

missie Breimer vastgestelde focusgebie-

den.

Vrouwen in de fysica
Op 18 maart 2010 heeft FOM het charter 

‘Talent naar de Top’ getekend. Ook onder-

steunt FOM het plan ‘20 in 2020’ om in 2020 

20% vrouwen in schaal twaalf en hoger te 

hebben. FOM heeft dit ook als één van de 

speerpunten in haar nieuwe Strategisch 

Plan verwoord. Om deze doelen te bereiken 

zijn prestatieafspraken gemaakt met de di-

recteuren van de FOM-instituten en het 

hoofd van de Beheerseenheid Universitaire 

Werkgroepen. 

In 2011 zal de FOm/v-commissie plannen 

uitwerken voor subsidies die maatwerk 

kunnen leveren bij het oplossen van het 

‘two-body’ probleem (partner in de natuur-

kunde die ook werk nodig heeft) en voor 

vrouwen die vanwege familieomstandig-

heden geruime tijd geen betaald werk heb-

ben verricht in de wetenschap.

Op 16 april 2010 vond het FOm/v-sympo  - 

sium plaats in Arnhem, meer daarover 

leest u in hoofdstuk 1.2.

Hoewel FOM pas onlangs concrete doel-

stellingen heeft geformuleerd, is er al re-

sultaat behaald: het percentage vrouwen 

in de organisatie dat is ingeschaald in 

schaal 12 of hoger is met één procentpunt 

gestegen van 7% naar 8%. De oorzaak is dat 

er één nieuwe aanstelling in schaal 12 en 

twee bevorderingen naar schaal 12 hebben 

plaatsgevonden. In twee van de drie geval-

len ging het om een wetenschappelijke 

functie en in één geval om een ondersteu-

nende functie. In het Sociaal Jaarverslag 

2010 leest u meer over de ambities van 

FOM op dit gebied. 

De zesentwintig nieuwe ondertekenaars van het Charter ‘Talent naar de Top’, waaronder 

FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos in april 2010.
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1.5 Grote onderzoeks
infrastructuur 

Voor het uitvoeren van grensverleggend 

toponderzoek zijn grootschalige onder-

zoeksfaciliteiten steeds vaker essentieel. 

Dat vereist een nationale afweging en een 

goed financieringsinstrument met structu-

rele budgetten van substantiële omvang. 

FOM wil in Nederland grote faciliteiten 

met internationale status helpen vestigen 

en exploiteren alsmede Nederlandse on-

derzoekers helpen toegang te krijgen tot 

grote faciliteiten in het buitenland. Vanuit 

haar regierol voor de natuurkunde beslaan 

deze ambities van FOM zowel de FOM-in-

stituten als de universiteiten.

De LHC-experimenten op CERN, ANTARES/

KM3NeT, Pierre Auger, Virgo, XENON en 

ZFEL zijn voorbeelden van succesvolle in-

ternationale collaboraties voor en/of bij 

grote onderzoeksfaciliteiten. 

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 (inter)nationale betekenis op 

te richten dan wel zo adequaat mogelijk te 

exploiteren. Tabel 10 laat zien welke facili-

teiten dat in 2010 waren en hoe het exter-

ne gebruik hiervan was. 

De FOM-inpanningen voor het HFML en 

voor ITER noemen we hier apart. Onder het 

kopje ‘FOM wereldwijd’ en ‘FOM in Europa’ 

iets verderop in dit hoofdstuk staan meer 

details over de bestaande internationale 

samenwerkingsverbanden. 

HFML
In haar Strategisch Plan geeft FOM aan de 

komende periode extra aandacht te schen-

ken aan de ondersteuning van de vorming 

en de exploitatie van grote researchinfra-

structuren. FOM richt haar focus daarbij in 

eerste instantie op de volledige uitnutting 

en internationalisering van de Nijmeegse 

hoge magneetveldenfaciliteiten (HFML). 

Het HFML heeft zich mede dankzij een gro-

te investeringsbijdrage van 23 miljoen euro 

van NWO/FOM en RU in de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot een laboratorium met de 

hoogst mogelijke continue magneetvelden 

(tot 38 Tesla), waar zeer aansprekende we-

tenschappelijke resultaten mee worden 

behaald en dat een groeiend aantal topwe-

tenschappers als gebruikers naar Neder-

land trekt. Het grafeenonderzoek, waar-

voor de Nobelprijs voor de natuurkunde 

2010 is toegekend (zie hoofdstuk 1.1 onder 

Prijzen en benoemingen), is voor een sub-

stantieel deel uitgevoerd op en in samen-

werking met het HFML. De grote internati-

onale reputatie die het HFML geniet, blijkt 

niet alleen uit recente evaluaties en de No-

belprijs, maar ook uit het feit dat het HFML 

leider is van het in 2010 erkende interna-

tionale consortium dat een European Mag-

netic Field Laboratory (EMFL) tot stand gaat 

brengen. De andere partners in EMFL zijn 

CNRS (Frankrijk) en FZD, onderdeel van de 

Helmholtz Gesellschaft (Duitsland). Het 

EMFL/HFML staat zowel op de Europese ES-

FRI Roadmap 2008 als op de Nederlandse 

Roadmap van de Commissie Van Velzen. 

Deze vooraanstaande positie van het HFML 

is sinds 2003 bereikt met benutting van 

circa 30% van de maximale capaciteit van 

de HFML-faciliteiten en vanuit een lokale 

universitaire inbedding. Samenwerking 

met andere (te realiseren) faciliteiten op de 

Nijmeegse campus zal de internationale 

positionering van Nederland verder ver-

sterken. 

ITER-NL
De Technische Universiteit Eindhoven 

(TU/e) trad in 2010 toe als partner van het 

samenwerkingsverband ITER-NL2. Hierin 

werken nu TNO, de Stichting FOM (FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen), de 

Nuclear Research and consultancy Group 

(NRG) en de TU/e samen, 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. Voor het onderzoeks-

voorstel ‘ITER-NL2, Innovation for and by 

ITER’, de follow-up van ITER-NL, werd in 

2009 reeds een subsidie van acht miljoen 

uit de FES-gelden toegekend. FOM heeft 

het programmadirecteurschap overgeno-

men van TNO.

Het High Field Magnet Lab in Nijmegen.
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Interview

Maaiveld

Dat komt ook naar voren in de geringe be-

reidheid om te investeren in fundamentele 

wetenschap. Zelfs de Stichting voor Funda-

menteel Onderzoek der Materie geeft rela-

tief steeds meer uit aan ‘strategisch’ on-

derzoek. Dat geeft toch te denken… 

Italianen zijn een zeer individualistisch 

volk, ze hebben weinig gemeenschapszin. 

Nederlanders zijn juist heel goed in team-

spirit. Dat is prettig, maar soms gaan jullie 

daarin iets te ver. Het cliché dat je in Ne-

derland je kop niet boven het maaiveld 

moet uitsteken omdat die dan wordt afge-

hakt, bevat zeker waarheid. Dat is een be-

perking van de cultuur. Ik heb soms moeite 

om iemand in mijn groep die het beter 

doet dan de rest te belonen, want dat 

schept een precedent. Maar daarmee wordt 

het moeilijk waardering te uiten en men-

sen aan te sporen tot prestaties. 

Nikhef

Ik ben niet voor niets al zo lang in Neder-

land; het bevalt mij hier goed. Ik vind dat 

Nikhef van alle instituten waar ik ooit heb 

gewerkt in verschillende opzichten het 

meeste uitgebalanceerd is. Het is niet te 

groot, maar ook niet te klein. En er is een 

gezond evenwicht tussen fysici en techni-

ci, zowel in aantallen als kwalitatief. Nie-

mand is de baas, beiden respecteren el-

kaars rol en weten dat ze van elkaar 

afhankelijk zijn. 

Nomadisch bestaan

Toch weet ik niet of ik voor altijd in Neder-

land zal blijven. Ik ben hier nu negen jaar 

en het gaat weer kriebelen. Ik houd van het 

nomadische bestaan dat hoort bij de hoge-

energiefysica, denk zelfs dat het heeft 

meegespeeld in mijn keuze voor dit vakge-

bied. Mijn vader gaf klassieke talen en ik 

heb lang getwijfeld of ik niet die kant op 

zou gaan. Nu geniet ik ervan om steeds 

weer een nieuwe cultuur te leren kennen. 

Alleen is het altijd weer treurig om te ver-

trekken. En in mijn geval heb ik een prijs 

betaald: ik heb geen gezin en misschien is 

mijn privéleven niet dat waar ik het meest 

succesvol in ben, omdat ik er te weinig in 

heb geïnvesteerd. Maar ik heb beslist geen 

spijt van de keuzes die ik heb gemaakt. 

Mijn vrienden wonen over de hele wereld, 

want de hoge-energiefysica is een zeer 

contact-intensieve omgeving. Altijd ge-

weest, zelfs tijdens de Koude Oorlog toen 

buiten ons om alles op slot zat. Aan dat 

open communicatiemodel kan de rest van 

de wereld nog een voorbeeld nemen… ”

“In Italië staan wetenschap en 
wetenschappers in hoog 
aanzien, ook bij het grote 
publiek. In Nederland ligt dat anders. Men beschouwt 

wetenschap als luxe en vraagt zich argwanend af: wat doen die 

lui eigenlijk, wat kost het en wat levert het op? Meer het 

handelsmodel. 

WIE: 

dr. Antonio Pellegrino (46)

FUNCTIE: 

projectleider outer tracker bij de Large Hadron 
Collider in CERN, Nikhef

OPGEGROEID IN: 

Italië, werkte eerder in Hamburg en Chicago

IN NEDERLAND SINDS: 
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Interview

Grote vijver, hoge eisen

Ik ben hier gekomen omdat mijn man een 

Nederlander is. Wij hebben elkaar ontmoet 

op het Brookhaven National Lab op Long 

Island in de Verenigde Staten. Daar was ik 

gaan inzien dat experimentele fysica doen 

in Spanje ingewikkelder is dan elders. Het 

lag dus voor de hand om samen naar Ne-

derland terug te keren. Het Nederlandse 

systeem laat nieuwkomers van over de ge-

hele wereld makkelijk toe. Dat betekent 

ook dat universiteiten bij het aannemen 

van nieuwe stafl eden heel hoge eisen kun-

nen stellen. De Rijksuniversiteit Groningen 

eist bijvoorbeeld sinds het invoeren van 

het tenure track systeem dat je als kandi-

daat-hoogleraar de belofte in je hebt om én 

een goede onderzoeker te worden én een 

goede docent én een goede manager. In het 

oude systeem kon je je nog aan bepaalde 

taken onttrekken en bijvoorbeeld onder-

wijs aan een collega overlaten, maar nu 

moet je als hoogleraar alles kunnen. Ik 

vind het terecht dat die lat zo hoog gelegd 

wordt. En het kan, omdat we in zo’n grote, 

internationale vijver vissen.

Effi ciënt maar verwend

Nederlandse promovendi zijn heel goed in 

hun vak. Ze werken effi ciënt, ze zijn dege-

lijk opgeleid en getalenteerd. Maar doordat 

de banen voor het oprapen liggen, zijn jon-

ge mensen in de Nederlandse fysica en 

chemie wel wat verwend. Zelf heb ik de 

eerste twee jaar van mijn promotieonder-

zoek in Spanje gratis in een lab gewerkt! En 

in Amerika valt zes uur ’s avonds midden 

in de werkdag, maar hier kun je dan op de 

gang een kanon afschieten. Ik vind dat niet 

van de juiste mentaliteit getuigen. Weten-

schap is geen vak als alle andere. Wanneer 

je als promovendus een probleem wilt op-

lossen, zul je je er echt in moeten onder-

dompelen. Want elders in jouw veld con-

centreren heel knappe koppen zich op 

hetzelfde probleem. En als jij er niet 24x7 

over nadenkt, vindt iemand anders de op-

lossing eerder. De absolute, vastbesloten 

toewijding om een probleem op te lossen 

mis ik in Nederland.

Vrouwen aan de top

Waarom er zo weinig vrouwen de top be-

reiken in de Nederlandse wetenschap, ver-

geleken bij Spanje, Portugal en Italië? Ik 

zou het omdraaien. Als je in Spanje een 

rustige betrekking zoekt die goed te combi-

neren valt met het gezinsleven, moet je 

vooral hoogleraar worden. Dat is trouwens 

nu wel aan het veranderen. Maar ik denk 

dat er in Zuid-Europa toch relatief veel 

vrouwen in de exacte wetenschappen zul-

len blijven; er zijn immers genoeg rolmo-

dellen. Zelf hoop ik dat ook te zijn.  Ik denk 

dat vrouwelijke studenten en promovendi 

zich bij mij op hun gemak voelen en dat ze 

denken: als zij het kan, kan ik het ook.”

“Toen ik zes jaar in Nederland 
was, had ik al twee miljoen aan 
subsidie binnengehaald. Dat zou een 

nieuwkomer in Spanje nooit lukken. Daar hangt succes veel 

meer af van connecties. En die had ik helemaal niet toen ik in 

Nederland aankwam. 

WIE: 

prof.dr. Beatriz Noheda (42)

FUNCTIE: 

adjunct-hoogleraar bij Solid State Materials for 
Electronics, Rijksuniversiteit Groningen

OPGEGROEID IN: 

Spanje, werkte eerder in de Verenigde Staten

IN NEDERLAND SINDS: 
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Hoofdstuk 1

1.6 Ontwikkelingen  
in subgebieden van de  
natuurkunde

In de nieuwe Strategienota is gebruik ge-

maakt van de geactualiseerde focusnoti-

ties van de subgebieden. Enkele opmerke-

lijke activiteiten van de subgebieden uit 

2010, die nog niet elders in dit Jaarboek aan 

de orde zijn geweest, staan hier. 

Subatomaire fysica (SAF)
Het hoogtepunt in de Subatomaire fysica 

in 2010 was het eerste wereldrecord van 

botsingen bij 7 TeV in de LHC-versneller op 

CERN. De beheersing van zowel de versnel-

ler als de experimenten is boven verwach-

ting goed. Mede daardoor is met de in 2010 

gegenereerde data een halve eeuw deel-

tjesfysica ‘herontdekt’, uitmondend in de 

eerste waarneming van ‘Europese’ top-

quarks. Ook de soepele switch van proton-

proton botsingen naar zware ionen (lood-

lood) botsingen in december 2010 laten 

zien dat LHC bijzonder goed opereert. In 

het eerste jaar levert de LHC meteen al zeer 

interessante resultaten op. Dit alles schept 

hoge verwachtingen voor echte nieuwe 

ontdekkingen in de nabije toekomst: su-

persymmetrie, Higgs deeltje en/of iets to-

taal onverwachts.

Nanofysica/-technologie (NANO)
In 2010 waren er twee belangrijke beleids-

matige ontwikkelingen in het NANO-sub-

gebied: de voorbereidingen voor Nano-

NextNL (de naam waaronder het 

FES-voorstel HTS&M uitgevoerd zal wor-

den, zie hoofdstuk 1.1 onder honoreringen 

uit bijzondere (overheids)budgetten) en 

het NWO-thema rond nanotechnologie (zie 

hoofdstuk 1.7). NanoNextNL en NWO-nano 

leveren samen een cruciale en comple-

mentaire invulling aan het realiseren van 

de ambities van de Strategische Research 

Agenda Nanotechnologie, die in 2008 mede 

door het Nederlands Nano Initiatief (NNI, 

een samenwerking tussen STW, FOM en 

NanoNed) opgesteld werd. Verder vonden 

er in 2010 verschillende activiteiten plaats 

in het kader van de door de regering geïni-

tieerde Maatschappelijke Dialoog Nano-

technologie. In het kader hiervan werden 

door diverse partijen onder andere televi-

sieuitzendingen, lespakketten, theater- en 

debat avonden, artikelen in landelijke dag-

bladen en een activiteit op Lowlands geor-

ganiseerd, zie daarvoor hoofdstuk 1.2 on-

der FOM en het algemeen publiek.

Gecondenseerde materie en optische fysica 
(COMOP) 
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar bin-

nen het subgebied COMOP was de toeken-

ning van de Nobelprijs aan prof.dr. Andre 

Geim en prof.dr. Konstantin Novoselov 

voor hun werk op het gebied van de gecon-

denseerde materie (meer hierover in 

hoofdstuk 1.1). Daarnaast was de Neder-

lander prof.dr. Laurens Molenkamp één 

van de winnaars van de Europhysics Prize 

2010 voor onderzoek naar het quantum 

Hall effect en ‘topological insulators’.

Fysica van levensprocessen (FL)
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 financiering 

van het gelijknamige FOM/ALW-program-

ma rondgekomen. Het doel van dit 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 biomas-

sa. Het budget bedraagt 7 miljoen euro, 

waarvan de ene helft uit de nieuwe FES-

gelden afkomstig is en beschikbaar komt 

van het toenmalige Ministerie van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De an-

dere helft wordt door FOM, het Gebiedsbe-

stuur Aard- en Levenswetenschappen van 

FOM kan niet inspelen op alle ontwikkelin-

gen in de verschillende deelgebieden van de 

natuurkunde. Zij moet dus programmati-

sche keuzes maken. FOM kent zeven 

subgebieden van de natuurkunde waarop 

ze actief is. FOM heeft, in aanvulling op en 

in lijn met het Strategisch Plan, er voor 

gekozen bijzondere aandacht aan het 

onderwerp energie te besteden. Subgebie-

den op het werkterrein van FOM hebben 

een zogeheten werkgemeenschapscommis-

sie die het Uitvoerend Bestuur van FOM 

adviseert over inhoudelijke ontwikkelingen. 

Deze commissies spelen een actieve rol in 

de selectie en beoordeling van de vooraan-

meldingen voor de nieuwe Vrije FOM-pro-

gramma’s en IPP’s. In de subatomaire 

fysica en de fusiefysica zijn de onderzoeks-

activiteiten geconcentreerd in de FOM-

instituten op die terreinen. Deze instituten 

hebben elk een ‘Scientific Advisory 

Committee’, dat voor het Uitvoerend 

Bestuur een adviesrol vervult. 
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NWO en het Algemeen Bestuur van NWO 

gezamenlijk gedragen. Het programma 

wordt door FOM uitgevoerd. Op de dead-

line van de open call van dit programma 

waren 24 aanvragen ingediend. Een inter-

nationaal panel (onder leiding van prof.dr. 

Peter Dutton, University of Pennsylvania) 

heeft deze aanvragen beoordeeld en is bij-

eengeweest op 13 en 14 september 2010 

om 14 indieners te interviewen. In novem-

ber 2010 heeft het Uitvoerend Bestuur be-

sloten om het advies van het panel over te 

nemen. Hiermee zijn tien aanvragen geho-

noreerd.

Fusiefysica (FuF)
Het verdrag binnen het Trilateral Euregio 

Cluster (TEC) werd volledig herzien met 

een vernieuwde focus op plasma-wand 

wisselwerking. Het Belgische Studiecen-

trum voor Kernenergie (SCK.CEN) trad als 

vierde partner toe in het verdrag.

De toenmalige Minister van Economische 

Zaken Maria van der Hoeven bracht in 2010 

een bezoek aan het National Institute for 

Fusion Sciences (NIFS) in Japan en legde 

daarmee de basis voor een bilaterale sa-

menwerkingsovereenkomst tussen het 

NIFS en het FOM-Instituut voor Plasmafy-

sica Rijnhuizen.

Dit jaar startte een nieuw Vrij FOM-pro-

gramma op het gebied van kernfusie geti-

teld: ‘ Active control of magneto-hydrody-

namic modes in burning plasmas’. Binnen 

dit programma wordt samengewerkt door 

het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijn-

huizen, de Technische Universiteit Eindho-

ven, de Universiteit Leiden en het Centrum 

voor Wiskunde en Informatica. De onder-

zoekers gaan de uitdaging aan om het fu-

sieplasma te stabiliseren door het actief te 

beïnvloeden met microgolven. De ver-

wachte kennis levert een cruciale bijdrage 

aan ITER, de internationale fusiereactor 

die nu in aanbouw is. 

Fenomenologische fysica (FeF)
In 2010 werden in de vernieuwde focusno-

titie van de FeF de volgende kernpunten 

aangewezen: a) stromingsleer, b) meso- en 

macroscopische fysica van materialen en 

c) metrologie & instrumentatie.

Twee ‘typische’ FeF-wetenschappers: prof.

dr.ir. Detlef Lohse en prof.dr. Joost Frenken 

kregen ieder een ERC Advanced Grant (zie 

ook hoofdstuk 1.1 onder Persoonlijke sti-

muleringssubsidies).

Daarnaast werd één nieuw IPP gestart, 

kreeg één in 2009 goedgekeurd IPP vorm en 

werd een Vrij FOM-programma gestart, die 

alle wat betreft onderzoek behoren tot het 

subgebied FeF: 

•	 	‘Controlling	 photon	 and	 plasma	 indu-

ced processes at EUV optical surfaces’ 

(CP3E), een samenwerking tot standge-

komen in 2009 tussen Rijnhuizen, Carl 

Zeiss en ASML; 

•	 	‘Spectroscopic	 analysis	 of	 particles	 in	

water’, een nieuw IPP tussen FOM en 

Wetsus;

•	 	‘Fundamental	 aspects	 of	 friction’,	 een	

Vrij FOM-programma en samenwerking 

tussen de Universiteit Leiden, De Tech-

nische Universiteit Delft, de Universiteit 

van Amsterdam, de Rijksuniversiteit 

Groningen en de Radboud Universiteit 

Nijmegen. 

Overige fysica
FOM heeft in 2010 twee samenwerkings-

projecten opgestart op het gebied van de 

geschiedenis van de fysica. Het ene project 

gaat over de Nederlandse natuurkunde in 

de periode rond de Tweede Wereldoorlog 

en in het bijzonder over de oprichting van 

de stichting FOM in 1946. Dit project wordt 

uitgevoerd aan de Universiteit Utrecht. 

FOM en de Universiteit Utrecht dragen bei-

de de helft van de kosten. 

Het tweede project gaat over het leven en 

werk van wijlen Jaap Kistemaker, oprichter 

van FOM-instituut AMOLF. Dit project 

wordt uitgevoerd aan de Universiteit Lei-

den en wordt tevens gelijkelijk gedragen 

door FOM en de Universiteit Leiden.
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1.7 (Inter)nationaal samen-
werken binnen en buiten de 
natuurkunde

Het Sectorplan natuur- en scheikunde is 

een mooi voorbeeld van constructief sa-

menwerken met collega’s in het veld. Ook 

het verbeteren van de positie van vrouwen 

in de wetenschap vergt een gezamenlijke 

inspanning, waar FOM actief aan bijdraagt. 

In hoofdstuk 1.4 leest u meer over de ont-

wikkelingen in 2010. Ook grote onder-

zoeksfaciliteiten vergen (inter)nationale 

samenwerking, zie hiervoor hoofdstuk 1.5. 

NWO-thema’s

NWO voert strategisch beleid met behulp 

van een aantal onderzoeksthema’s. Op 

sommige van die thema’s is FOM actief. In 

de nieuwe strategie van NWO ‘Groeien met 

kennis’ voor de periode 2011-2014, is geko-

zen om het aantal thema’s terug te bren-

gen van dertien naar zes nieuwe thema’s. 

De voor FOM meest relevante nieuwe the-

ma’s zullen ‘Duurzame energie’ en ‘Materi-

alen: oplossingen voor schaarste’ zijn. Het 

Gebied Natuurkunde is trekker van het 

eerste thema, CW van het tweede. In 2010 

werd zowel gewerkt binnen de ‘oude’ 

NWO-thema’s, als aan de voorbereidingen 

voor de nieuwe thema’s. 

Funderend energieonderzoek
Het Gebied Natuurkunde is trekker van het 

NWO-thema ‘Funderend energieonder-

zoek’. In dit thema werkt de natuurkunde 

samen met de NWO-gebieden ALW, CW/

ACTS, EW, MaGW, NGI en STW. Eén van de 

nieuwe thema’s van NWO is ‘Duurzame 

energie’, dat zal aansluiten op het oude 

NWO-thema ‘Funderend energieonder-

zoek’. In het voorjaar van 2010 zijn de con-

touren van het nieuwe thema besproken 

met een groot gezelschap onderzoekers uit 

verschillende disciplines, instellingen en 

bedrijven. Op dit moment wordt het thema 

verder uitgewerkt waarbij de activiteiten 

van FOM en de andere NWO-gebieden in 

het thema ‘Duurzame energie’ goed op el-

kaar aangesloten zullen worden om maxi-

male synergie te bereiken.

NWO-nano
Technologiestichting STW is trekker van 

het NWO-thema ‘Gebruik van nanoweten-

schap en -technologie’. In 2010 is een geza-

menlijke call gehouden door FOM, STW en 

de NWO-gebieden ALW, CW en ZonMw. 

Onder de naam ‘NWO-nano’ is hiermee 

Samenwerking tussen wetenschappers uit 

verschillende disciplines én tussen 

kennisinstellingen en bedrijven staat hoog 

op veel agenda’s, ook op die van FOM.

Tabel 8. Samenwerking in het kader van FOM-programma’s met partners binnen NWO op 31-12-2010

FOM-programma partner(s)

79  Dynamics of patterns EW

95  ERA-NET NanoScience STW

115  Towards Bio Solar Cells  AB-NWO, ALW, LNV

116   Use of nano science and technology (FOM-deel NWO-nano programma) ALW, CW, STW en ZonMw

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

 123   KM3NeT: The next generation neutrino telescope NIOZ

I09  Joint Solar Programme CW, Shell en Nuon/Helianthos
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Tabel 9. Samenwerkingsvormen met en bij universiteiten op 31-12-2010*

Betrokken instelling Samenwerkingsvorm

FOM-instituut voor  -samenwerkingsverband Nikhef, waarin naast FOM de UvA, VU, UU en RU participeren  

subatomaire fysica Nikhef (nationale coördinatie)

  -partner in onderzoekschool OSAF

  -samenwerking met KVI/RuG in astrodeeltjesfysica

   -samenwerking met theoriegroepen VU, UvA, UU, RU, LEI en RuG

   - samenwerking met UT/MESA+ Institute for Nanotechnology

   - via het BiG Grid-project werkt Nikhef samen met wetenschappelijke groepen aan de meeste  

Nederlandse universiteiten 

   - samenwerking met TU/e en NIOZ in astrodeeltjesfysica (KM3NeT) 

  - samenwerking met RU in astrodeeltjesfysica (Auger & gravitatiegolven)

FOM-Instituut voor  -samenwerking met TU/e, CWI en UT in fusiefysica en Magnum-PSI  

Plasmafysica Rijnhuizen  -partner in onderzoekschool CPS

  -samenwerking met TU/e (en TNO en NRG) in ITER-NL

   -samenwerking met UT/MESA+ Institute for Nanotechnology

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

  -samenwerking met UU in astrofysica

  -partner in NWO-programma Astrochemie

   -relocatie en uitbouw naar FOM-instituut voor funderend energieonderzoek op de campus van de TU/e

FOM-instituut AMOLF -Amsterdam nanoCenter met als partners UvA en VU 

   -samenwerking met Leiden Institute of Advanced Computer Science

   -partner in COMMIT samen met UvA, AMC, LUMC, Philips, Merck en Coast  

(projectnaam P24 e-Biobanking with Imaging)

  -samenwerkingsverband met Toyota en de UU

   -neemt deel aan het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCen)

Universitaire Werkgroepen  -focusgroep Solid state quantum information processing bij TUD, met inbreng van LEI

  -focusgroep TRIμP bij KVI, RuG

  -focusgroep F3 (FELIX/FELICE/FLARE) vanaf 2011 bij de RU

  -Lorentz Center samen met LEI en EW 

   -stichting beheer internationale magneetfaciliteit (SBIM) met de RU

  -partner in HFML, RU

* Bij alle FOM-instituten werken onderzoekers die als hoogleraar aan een universiteit verbonden zijn en hier niet apart vermeld staan.

Tabel 10. Extern gebruik faciliteiten in FOM-verband in 2010 

Faciliteit  Externe gebruikers* Buitenlands gebruik

   (in % van totaal gebruik) (in % van externe gebruikers)

AGOR (KVI)** 39 73

FELIX/FELICE (Rijnhuizen) 74 92

HFML (RU) 54 59

Massaspectrometers AMOLF 20 50

Amsterdam nanoCenter 6 0

*  gebruikers van buiten vakgroep, laboratorium, instituut waar de faciliteit staat; in het algemeen varieert het externe 

gebruik aanzienlijk van jaar tot jaar

**   in 2010 was er tijdelijk minder extern gebruik vanwege tijdelijke onderbreking van de EU-financiering 
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een programma opgezet met een omvang 

van circa tien miljoen euro, waarvan drie 

miljoen euro is ingelegd door FOM. In het 

programma zijn in november dit jaar 21 

projecten gehonoreerd, waarvan er zes be-

heerd zullen worden door FOM.

Onderzoeksonderwerpen waarvoor in dit 

programma budget aangevraagd kon wor-

den, zijn complementair aan de onderwer-

pen in het FES-voorstel High-Tech Systems 

& Materials (HTS&M). NWO-nano en FES-

HTS&M (dat in 2011 van start zal gaan on-

der de naam NanoNextNL, zie hoofdstuk 

1.1) leveren zo samen een cruciale en com-

plementaire invulling aan het realiseren 

van de ambities van de Strategische Re-

search Agenda (SRA) Nanotechnologie, die 

in 2008 is opgesteld door het NNI (samen-

werking tussen STW, FOM en NanoNed).

Innovative Medical Devices Initiative 
Het thema Nieuwe Instrumenten voor de 

Gezondheidszorg waarin ZonMw (trekker) 

samenwerkt met FOM, ICTRegie en STW, 

mondde in 2010 uit in het IMDI-initiatief. 

IMDI staat voor Innovative Medical Devices 

Initiative. Het is een groot initiatief rond-

om acht Centres of Research Excellence 

(CoRE’s) die het afgelopen jaar geformeerd 

zijn in een uitgebreide procedure waarin 

een belangrijke rol was weggelegd voor een 

internationaal panel. Het doel is om met 

technologische innovatie bij te dragen aan 

het efficiënter maken van de zorg, en daar-

bij de bedrijvigheid op het terrein van deze 

technieken te stimuleren. IMDI hoopt de 

acht CoRE’s in de komende tien jaar in om-

vang te laten verdubbelen, door nieuwe 

middelen te verwerven. Op 18 november 

2010 werd het IMDI-plan gepresenteerd 

aan politiek en ministeries.

Tabel 11. FOM in de Europese Unie op 31-12-2010*

samenwerking omschrijving

AMOLF  AMOLF ontvangt financiering uit het Marie Curie SP3-People 

Programma voor twee Intra-European Fellowships en een 

International Incoming Fellowship

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

van een astrodeeltjesfysicaroadmap, uit het Zevende Kader-

programma

ATTOFEL  AMOLF coördineert dit EU-netwerk Ultrafast Dynamics using 

ATTosecond and XUV Free Electron Laser Sources

CASPIC  AMOLF participeert in dit Specific Targeted Project uit het 

Zesde Kaderprogramma Cellulose Architecture Systems 

Biology for Plant Innovation Creation

CXRS Consortium  Rijnhuizen neemt deel in een Europees consortium voor de 

ontwikkeling van een diagnostiek gebaseerd op Charge 

Exchange Recombination Spectroscopy voor ITER

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

ontwikkeling van de Electron Cyclotron Heating Upper Port 

Launcher voor ITER

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

interoperabiliteit van middleware uit het Zevende  

Kaderprogramma

EGI InSPIRE  FOM-Nikhef neemt deel aan grid operations en in het bijzon-

der aan grid security in EGI (European Grid Infrastructure) uit 

het Zevende Kaderprogramma

EMI  FOM-Nikhef draagt bij aan de ontwikkeling en interoperabili-

teit van grid middleware in het European Middleware Initiative 

(EMI) uit het Zevende Kaderprogramma

ET-DS  FOM-Nikhef (via partner VU) participeert in de Design Study 

van de Einstein Telescope (gravitatiegolvendetectie) uit het 

Zevende Kaderprogramma 

EU IP Nanomedicine   AMOLF neemt deel in het EU Intensive Programme  

Nanomedicine

EUDET  FOM-Nikhef doet mee aan de detectorontwikkeling voor de 

linear collider, uit het Zesde Kaderprogramma

Euratom  Rijnhuizen participeert in het Europese fusieprogramma 

gecoördineerd door Euratom

EXEPT  Rijnhuizen neemt deel aan een industriëel research program-

ma rond Extreem UV fotolilthografie, met financiering uit het 

EU CATRENE programma
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(vervolg tabel 11)

samenwerking omschrijving

FLUX  AMOLF coördineert dit EU-netwerk Femtoseconde laser for the generation of Ultrafast 

XUV pulses 

FUSENET  Rijnhuizen neemt deel aan FUSENET, een project uit het Zevende Kaderprogramma 

met 36 partners met als doel het fusie-onderwijs in Europa te versterken

ICONIC  AMOLF participeert in dit Marie Curie Initial Training Network uit het Zevende 

Kaderprogramma

IGE  FOM-Nikhef draagt bij aan de ontwikkeling van Globus middleware in het Initiative 

for Globus in Europe (GBE) uit het Zevende Kaderprogramma 

IPP  FOM heeft enkele Industrial Partnership Programmes met bedrijven buiten Nederland 

(BASF, Carl Zeiss)

KM3NeT-PP  FOM-Nikhef en KVI nemen deel aan de voorbereidende fase van de KM3 neutrino-

detector uit het Zevende Kaderprogramma

KVI (AGOR en Zernike  financiering uit budget voor ‘Access to research infrastructures’ van het  

LEIF), HFML (RU) en  HMC-programma in het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie en het 

FELIX (Rijnhuizen)  Research Infrastructures programma in het Zevende Kaderprogramma

LIDAR Consortium  Rijnhuizen neemt deel in een Europees consortium voor de ontwikkeling van een 

LIght Detection And Ranging Thomsonverstrooiingsdiagnostiek voor ITER, Tony Donné 

is voorzitter van het Steering Committee van het ITER LIDAR Consortium

LHCPhenoNet    FOM-Nikhef participeert in dit Marie Curie Initial Training Network uit het Zevende 

Kaderprogramma

MC-PAD  FOM-Nikhef participeert in dit Marie Curie Initial Training Network voor detector-

ontwikkeling, uit het Zevende Kaderprogramma

Meditrans  AMOLF neemt deel aan het EU-programma Targeted delivery of nanomedicine

NanoSci-ERA en FOM participeert in deze Europese consortia, die een tweetal transnationale calls 

NanoSciE+ voor nano-onderzoek hebben opgezet

SPLASH  AMOLF participeert in dit Specific Targeted Project uit het Zesde Kaderprogramma 

Slow Photon Light Activated Switch

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

ATLAS-upgrade, uit het Zevende Kader programma

ULTRA  AMOLF neemt deel aan het EU-project Ultra-fast eLectronics for Terahertz Rapid 

Analysis in compact lab-on-chip applications, met onder meer Philips (coördinator)

* De ERC Grants staan vermeld elders in hoofdstuk 1.1.
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Tabel 12. Internationale samenwerkingsverbanden

samenwerking omschrijving

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

CERN (Genève) het KVI doet experimenten bij ISOLDE

Fermilab, Chicago (VS)  experimenten in het kader van 

FOM-programma ATLAS en muon g-2

RHIC, Brookhaven (VS)  onderzoek ten behoeve van  

CERN-experiment ALICE

Middellandse Zee  in een consortium met universiteiten, 

laboratoria en onderzoeksinstellingen uit 

zeven Europese landen werken FOM- 

Nikhef en KVI 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 verrichten KVI en 

FOM-Nikhef metingen van kosmische 

straling aan het Pierre Auger Observato-

rium

LNGS, Assergi (Italië)   in een consortium met Europese en 

Amerikaanse universiteiten en onder-

zoeksinstellingen doet Nikhef onderzoek 

naar donkere materie binnen de XENON-

collaboratie

Gridforum  actieve rol van FOM-Nikhef in nationale 

en internationale inspanningen voor het 

ontwikkelen van een wereldwijd GRID

European Committee  actieve rol van FOM-Nikhef in ECFA voor 

for Future Accelerators  het opstellen van lange-termijn plannen 

(ECFA)  voor (hoge-energie) versnellerfaciliteiten 

in Europa

Astroparticle Physics  actieve rol van FOM-Nikhef in ApPEC om 

European Coordination  astrodeeltjesfysica in Europa te 

(ApPEC) promoten

samenwerking omschrijving

Rijnhuizen  de Britse EPSRC financiert mede de 

exploitatie van de vrije-elektronenlaser 

FELIX

Rijnhuizen  onderzoekers vanuit de VS, Oostenrijk, 

Roemenië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, 

België, Engeland, Zwitserland, Estland en 

Finland participeren in experimenten op 

Pilot-PSI

TEC  Rijnhuizen werkt met het Forschungszen-

trum Jülich, SCK/CEN (Mol) en KMS 

(Brussel) onder het ‘Trilaterale Euregio 

Cluster’-contract samen op het gebied 

van plasma-wand wisselwerking

Rijnhuizen  Rijnhuizen werkt samen met onderzoe-

kers bij ASML (Veldhoven) en Carl Zeiss 

(Oberkochen) aan onderzoeksaspecten 

van fotolithografie

FLASH  Rijnhuizen doet bij FLASH (Hamburg) 

onderzoek naar multi laagoptiek voor 

gebruikersexperimenten aan FLASH en 

XFEL

ESRF  Rijnhuizen doet onderzoek aan aangroei 

van dunne films op BM5 te ESRF  

(Grenoble)

BESSY II  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 plaatsop-

geloste massaspectrometer op AMOLF 

door jonge Amerikaanse onderzoekers

Rijnhuizen/NIFS  uitwisseling van kennis en personen met 

National Institute for Fusion Sciences, 

Toki, Japan

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
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(vervolg tabel 12)

samenwerking omschrijving

Centre of Excellence  samenwerking van Rijnhuizen met een viertal Russische 

on Fusion Physics  instituten (Kurchatov Inst., Ioffe Inst., Inst. For Applied Physics 

and Technology  en General Physics Inst.)

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

(EFDA) en Rijnhuizen voert experimenten uit op JET

ITER/EFDA Rijnhuizen ontwikkelt ECRH- en diagnostieksystemen voor 

(Cadarache)  ITER

ASDEX (Garching)  Rijnhuizen ontwikkelt en exploiteert samen met Univ. of 

DIII-D (San Diego)  California at Davis en POSTECH (Korea) geavanceerd microgolf-

K-STAR (Daejon)  camera’s voor de ASDEX, KSTAR en DIII-D tokamaks

Global Climate AMOLF krijgt subsidie uit dit Amerikaanse programma 

and Energy Program  (gefinancierd 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 fields

colloidal dispersions

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

AMOLF  ontvangt subsidie van het National Cancer Institute voor een 

samenwerking met de Johns Hopkins Universiteit

AMOLF  ontvangt subsidie uit het Human Frontier Science Programme 

in een samenwerkingsverband met Institut Curie en de 

Dalhousie Universiteit.

AMOLF  heeft een samenwerkingsverband met Johnson& Johnson 

Pharmaceutical Research & Development, onderdeel van 

Janssen Pharmaceutica N.V. 
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FOM buiten Nederland

Kijkend met een Europese blik naar de 

FOM-organisatie vallen in de eerste plaats 

de gestructureerde samenwerkingsver-

banden op. Het betreft dan de Nederlandse 

inbreng in het onderzoek in de hoge-ener-

giefysica met de Large Hadron Collider op 

CERN, in projecten in de astrodeeltjesfysi-

ca zoals ANTARES, Virgo en XENON, en in 

het Europese fusieprogramma, op ITER ge-

richt. De FOM-instituten Nikhef en Rijn-

huizen fungeren hier als thuisbasis voor de 

Nederlandse inbreng. Daarnaast is FOM/N 

betrokken bij overleg over de Europese 

synchrotronfaciliteiten (ESRF - Grenoble) 

waarin NWO participeert, een geïntegreerd 

Europees Magneetveld Laboratorium 

(EMFL), een nieuwe Europese laser (XFEL - 

Hamburg) en - met enige distantie - een 

nieuwe neutronenbron (ESS). 

In het Europese onderzoekslandschap spe-

len de grote en middelgrote onderzoeksfa-

ciliteiten een steeds belangrijkere rol. Al 

deze faciliteiten kennen internationale ge-

bruikers. FOM is bij enkele van de in Ne-

derland gevestigde faciliteiten nauw be-

trokken. In 2010 is overleg gestart met de 

RU om gezamenlijk de internationale posi-

tionering van het HFML verder op te stoten 

in de vaart der volkeren. Zie verder het 

overzicht in tabel 11 en hoofdstuk 1.5. 

De European Research Council (ERC) heeft 

twee prestigieuze subsidies voor onder-

zoekers, de Starting Independent Resear-

cher Grant en de Advanced Grant. De Ne-

derlandse natuurkunde doet het bijzonder 

goed bij de ERC-grants. Zo waren zes van 

de zeventien Nederlandse onderzoekers 

die in 2010 een Advanced Grant kregen 

werkgroepleider of instituutsdirecteur bij 

FOM. Meer hierover in hoofdstuk 1.1 onder 

‘Persoonlijke stimuleringssubsidies’. 

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 individu-

eel niveau. Van alle medewerkers die FOM 

eind 2010 in dienst had, bezat 38% een an-

dere nationaliteit dan de Nederlandse.

In grote samenwerkingsverbanden wereld-

wijd werkt FOM mee aan de Europese in-

breng. Dat geldt bijvoorbeeld voor ITER, 

waar onder andere de Verenigde Staten, 

Japan en Rusland samenwerken met Euro-

pa aan fusieonderzoek. In juli 2010 werd de 

‘ITER baseline’ goedgekeurd en een nieuwe 

directeur generaal benoemd: Osamu Moto-

jima. 

De NNV is partner in de International Uni-

on of Pure and Applied Physics (IUPAP). 

FOM vindt deze participatie belangrijk en 

betaalt een substantieel deel van de jaar-

lijkse contributie. 

In de hoge-energie fysica zijn mondiale sa-

menwerkingsverbanden rond het Pierre 

Auger Observatorium, Virgo, Xenon en de 

Tevatron deeltjesversneller. 
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1.8 Mensen, middelen en 
management 

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 tweederde (63%) van de FOM-

medewerkers, met name oio’s en postdocs, 

is in tijdelijke dienst en iets meer dan de 

helft (56%) van deze tijdelijke onderzoe-

kers komt uit het buitenland. 

De FOM-organisatie groeide door in 2010 

en verwelkomde haar duizendste mede-

werker: Petra Erne (24) die promotieonder-

zoek doet in de groep van prof.dr. Ben Fe-

ringa (RUG).

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 14). Ook geeft FOM onderzoekers op 

verzoek persoonlijke begeleiding. 

Tabel 13. Personeelsbestand FOM in 2010

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

AMOLF 15 39 66 57 22  199 

FOM-Nikhef 40 21 57 91 18  227 

Rijnhuizen 24 9 33 84 9  159

BUW  10 89 273 12  11  395

FOM-bureau     51 6 57

totaal 89 158 429 295 66  1037

in aantal mensen, peildatum 31 december 2010

Jaap Kistemaker

Op 28 mei overleed Jaap Kistemaker (93). 

Hij was de oprichter en eerste directeur van 

het FOM-instituut AMOLF, dat hij leidde 

van 1949 tot zijn pensionering in 1982. 

Velen noemen Kistemaker de markantste 

Nederlandse fysicus van na de Tweede 

Wereldoorlog, vanwege zijn wetenschappe-

lijke ontdekkingen, maar ook door de 

manier waarop hij anderen stimuleerde om 

fysica te doen voor de maatschappij. De 

Raad van Bestuur van FOM

eerde hem bij zijn pensionering met de 

instelling van de Jacob Kistemaker Prijs, de 

voorloper van de vorig jaar ingestelde FOM 

Valorisatie Prijs. Zijn grootste ontdekking 

was de ultracentrifuge om uranium 

geschikt te maken voor kerncentrales. Het 

brengt hem faam, maar zorgt ook voor 

diverse confrontaties met tegenstanders. In 

de jaren erna focust AMOLF zich onder zijn 

leiding nadrukkelijker op fundamentele 

atoom- en molecuulfysica, mét toepassings-

mogelijkheden in industrie en maatschap-

pij.

Jan de Boer

Op 15 februari 2010 overleed Jan de Boer 

(98). Behalve een eminent theoretisch 

natuurkundige en lid van de KNAW was 

De Boer van 1950 tot 1981 lid van de Raad 

van Bestuur van FOM, vanaf 1960 als 

voorzitter. Onder zijn leiding verwierf FOM 

een unieke positie in het Nederlands 

wetenschapsbestel en met groot bestuurlijk 

inzicht heeft hij FOM door moeilijke tijden 

helpen loodsen. Hierbij ging hij lastige 

keuzes niet uit de weg. Mede daardoor 

steeg de reputatie van het natuurkundig 

onderzoek in ons land tot grote hoogte. Bij 

zijn afscheid van FOM werd hij benoemd 

tot Commandeur in de Orde van Oranje 

Nassau.

Promovenda Petra 

Erne, 1000ste 

FOM-medewerker.
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Hoofdstuk 1

Financieel beleid
Het belangrijkste financiële 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 

financiële ruimte in de begroting is. De 

hoofdlijnen van de verdeling van FOM-

middelen over onderzoeksactiviteiten 

wordt bij elk strategisch plan opnieuw 

vastgesteld door de Raad van Bestuur. 

In 2010 werden zes nieuwe Vrije Program-

ma’s gehonoreerd. Daarmee is in meerjarig 

perspectief een bedrag gemoeid van 16,1 

miljoen euro. Daarnaast werd één nieuw 

IPP gehonoreerd voor 580 duizend euro. In 

de Projectruimte werden in de najaarsron-

de 2009, die in april 2010 werd afgesloten, 

in totaal 14 projecten gehonoreerd (waar-

van zes in 2010) voor een totaal bedrag van 

6,0 miljoen euro. In de voorjaarsronde 2010 

van de Projectruimte werd voor een bedrag 

van 5,3 miljoen euro aan nieuwe toeken-

ningen gedaan voor 13 projecten.

In het verslagjaar ontving FOM een bedrag 

van 91,2 miljoen euro, waarvan 70,7 mil-

joen van hoofdfinancier NWO en de rest 

van het bedrag op grond van samenwer-

king met derden, overheidsbijdrage en 

overige baten. In hoofdstuk 3 is te zien hoe 

de middelen voor exploitatie en investe-

ringen over de verschillende soorten acti-

viteiten van FOM zijn ingezet. 

Meer informatie over de FOM-financiën 

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 van NWO. Het zorgt voor 

slagvaardigheid, efficiëntie en ook voor de 

uitzonderlijke kwaliteitspositie van de Ne-

derlandse natuurkunde en de drie FOM-

instituten. 

Bestuur
In 2010 kreeg FOM een nieuwe voorzitter: 

prof.dr. Ronald Griessen gaf het stokje per 

1 februari 2010 door aan prof.dr. Niek  

Lopes Cardozo. Prof.dr. Ronald Griessen 

werd bij zijn afscheid als hoogleraar aan de 

VU begin juli onderscheiden als Officier in 

de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn 

bijzondere verdiensten op wetenschappe-

lijk en bestuurlijk terrein en zijn grote in-

zet op het gebied van onderwijs aan de VU. 

Daarmee bestond het Uitvoerend Bestuur 

op 31 december 2010 uit:

prof.dr. Niek Lopes Cardozo, voorzitter

prof.dr. Carlo Beenakker, vice-voorzitter

prof.dr. Detlef Lohse

prof.dr. Theo Rasing

dr. Dirk Smit 

FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos 

woont de vergaderingen bij en heeft een 

raadgevende stem.

Tabel 14. FOM-trainingen voor oio’s in 2010

Onderwerp van de training aantal keer totaal aantal

  gehouden  deelnemers

Introduction to Dutch and the Dutch  6x  61

Taking Charge of Your PhD Project  6x  64

Promotie in eigen regie 5x  56

The Art of Presenting Science  3x  35

Write it Right 1x 30

Valorisatieworkshop 2x 23

Loopbaanplanning  3x  14

Business Orientation Programme (Nyenrode)  1x  12

Working Across Cultures  1x  5

BRON: SOCIAAL JAARVERSLAG FOM 2010

Prof.dr. Ronald Griessen trad per 1 februari 

2010 af als voorzitter van FOM. 

2010

200

400

600

800

1000

2006 2007 2008 2009

947,68 844,08 808,99 847,73 988,88

Totale FOM-bezetting afgelopen jaren.
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Het Uitvoerend Bestuur en de directeur van FOM, met v.l.n.r. prof.dr. Niek Lopes Cardozo 

(voorzitter), prof.dr. Theo Rasing, prof.dr. Carlo Beenakker, dr.ir. Wim van Saarloos (directeur 

FOM) en prof.dr. Detlef Lohse (dr. Dirk Smit inzet). 
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Interview

Machtige professor

In Japan werken uitstekende onderzoekers 

binnen een zeer hiërarchisch systeem. Er 

staat één machtige professor aan de top 

van een grote groep. Het carrièrepad is 

nauw omschreven en je wordt geacht op 

bepaalde tijden op bepaalde plekken te 

zijn. Prettig aan het Japanse systeem vind 

ik dat er intensief wordt samengewerkt: 

het belang van de groep gaat boven dat van 

het individu. Als jouw belangstelling toe-

vallig samenvalt met het thema van zo’n 

groep zit je op rozen. Zo niet, dan blijf je 

een buitenbeentje.

Stevige competitie

Op Harvard gaat de competitie niet alleen 

tussen teams, maar begint ze op individu-

eel niveau. Deze cultuur brengt vaak topta-

lent voort en ligt aan de basis van het suc-

ces van het Amerikaanse systeem in het 

algemeen en Harvard in het bijzonder. 

Maar ik had soms wel het gevoel dat al te 

sterke competitie de constructieve samen-

werking tussen collega’s binnen een groep 

kan belemmeren. De Verenigde Staten 

overtreffen natuurlijk alle andere landen 

in totale wetenschappelijke opbrengst. 

Maar toch: je kunt je afvragen of het rende-

ment van het Amerikaanse systeem wel in 

proportie staat tot de enorme hoeveelheid 

talent dat daar rondloopt en het vele geld 

dat erin gepompt wordt. Halen ze er daar 

nu echt alles uit wat erin zit?

Intellectueel Utopia

Ik herinner me Cambridge als een intellec-

tueel Utopia. Ook daar zit een hoge con-

centratie briljante onderzoekers, maar de 

academische cultuur is er puristisch: men 

bedrijft wetenschap om de wetenschap, 

niet om zich van anderen te onderschei-

den. Komend uit Japan vond ik het bevrij-

dend dat ik in Engeland de ruimte kreeg 

om mijn eigen ideeën uit te werken en me 

niet hoefde te conformeren aan de groep. 

En mensen daar kunnen hun eigen tempo 

en ritme bepalen, dat is ook prettig.

Open samenleving

Het Europese wetenschapssysteem heeft 

wat mij betreft goed het midden gevonden 

tussen de strakke hiërarchie van Azië en 

het extreme individualisme van de Ameri-

kanen. Ik kwam naar Nederland omdat jul-

lie op het gebied van de biofysica indruk-

wekkende resultaten boeken, zeker 

gegeven de omvang van het land. Wat ook 

een rol speelde is dat Nederland een open 

samenleving is, waar je als professional 

een vliegende start kunt maken, ook als je 

nog bezig bent de taal te leren. AMOLF is 

een prima, collegiale werkomgeving, waar 

dingen effi ciënt geregeld worden en met 

een menselijke schaal. De aanwezigheid 

van gespecialiseerde technici die meeden-

ken en unieke apparatuur maken, vind ik 

een groot voordeel. Ik zou heel graag hier 

verder blijven bouwen aan mijn carrière.”

“Ik heb bewust gekozen voor 
het Europese systeem toen ik 
op het punt stond mijn eigen 
groep op te bouwen. Ik vind dat daar een 

goede balans heerst tussen competitie en team spirit, tussen 

vrijheid en een vast programma.

WIE: 

dr. Tom Shimizu

FUNCTIE: 

groepsleider Systems Biology, FOM-instituut 
AMOLF

OPGEGROEID IN: 

Japan, werkte eerder in Harvard en Cambridge

IN NEDERLAND SINDS: 
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Interview

Andere stress

Een wetenschappelijke loopbaan verloopt 

in Rusland wel anders dan in Nederland. 

Hier begin je een promotieonderzoek met 

een proefschrift als doel. Daar doe je ge-

woon onderzoek. Wie genoeg interessant 

materiaal bij elkaar heeft geharkt maakt 

daar een proefschrift van. Daarna kun je op 

dezelfde manier nog het doctoraat verwer-

ven. Dat is vergelijkbaar met het niveau 

dat in Nederland nodig is om een Vici-

beurs te verkrijgen. Er is geen voorgeschre-

ven termijn waarbinnen je je proefschrift 

af moet ronden. Daardoor is de tijdsdruk 

minder hoog. Maar er zijn in Rusland wel 

weer andere stressfactoren, zoals te lage 

salarissen of gebrek aan materiaalbudget. 

Al moet ik zeggen dat ik daar zelf als 

junior onderzoeker niet zo veel last van 

had, die problemen worden opgevangen 

door de groepsleiders. Het is nu ook wel 

aan het veranderen. De overheid doet haar 

best om jonge mensen voor de wetenschap 

te winnen. In de jaren zeventig was weten-

schappelijk onderzoeker een eerbaar en 

gewild beroep; nu is er ook een zakenwe-

reld, waar veel geld te verdienen valt.

Onder één dak

Wat ik een voordeel vind aan het Neder-

landse systeem boven dat in Rusland of 

Amerika is dat onderzoek en onderwijs zo 

nauw met elkaar verweven zijn. In veel 

landen is dat veel meer uit elkaar getrok-

ken en vindt het op verschillende plekken 

plaats. Juist in het onder één dak gehuis-

vest zijn van studenten, theoretici, experi-

mentele fysici en technici schuilt volgens 

mij de kracht van een instituut als Nikhef. 

Ik heb het idee dat ik hier productiever ben 

dan op CERN, onder andere daardoor. Op 

CERN werken 2000 mensen; je ziet alleen je 

eigen groep en bent ook nog eens afgesne-

den van je familie en vrienden. Dat schept 

een isolement. Terwijl je op Nikhef door 

het contact met fysici uit andere discipli-

nes meer het brede perspectief gaat zien. 

Studenten spelen daarbij ook een rol; som-

mige van hun ‘naïeve’ vragen blijken hele-

maal niet zo gek te zijn als je er dieper over 

nadenkt. 

‘Two body problem’

Hoe het Nederlandse wetenschapsbeleid 

nog verbeterd kan worden? Ik denk dat jul-

lie als klein land veel talent verliezen aan 

het ‘two body problem’. Jonge wetenschap-

pers komen elkaar nu eenmaal tegen in 

het internationale circuit en worden ver-

liefd. Zolang je postdoc bent is het makke-

lijk om een baan bij elkaar in de buurt te 

vinden. Maar hoe hoger je klimt op de car-

rièreladder, hoe lastiger dit wordt. Daar 

zou een oplossing voor moeten komen.”

“Wetenschappers als beroeps groep 
hebben over de hele wereld veel meer 
met elkaar gemeen dan welke 
nationaliteit dan ook. We hebben allemaal toch 

dezelfde dromen, zorgen en ambities. En Nederlanders fi etsen, Fransen 

spreken Frans en in Rusland is het koud, nou ja. 

WIE: 

dr.  Olga Igonkina

FUNCTIE: 

Trigger menu coördinator voor het 
ATLAS-experiment, Nikhef

OPGEGROEID IN: 

Rusland, werkte eerder in Oregon 
(Verenigde Staten) en Frankrijk, brengt veel tijd 
door op CERN in Genève
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Vrije FOM-programma’s

 Subatomaire fysica  |  68

 Nanofysica/-technologie  |  80

 Gecondenseerde materie en optische fysica  |  89

 Fysica van levensprocessen  |  98

 Fusiefysica  |  103

 Fenomenologische fysica  |  104

Industrial Partnership Programmes  |  112

FOM-Projectruimte  |  127

Overige onderzoeksactiviteiten  |  132

Inleiding

FOM is een programma-organisatie. Eind 

2010 waren er in totaal 64 goedgekeurde 

onderzoeksprogramma’s waaraan rond 

65% 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 financie-

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, met name uit de missie-

budgetten van de FOM-instituten afkom-

stig. Het hoofdstuk bevat in tabelvorm ook 

een overzicht van de belangrijkste gege-

vens van alle goedgekeurde programma’s 

op 31 december 2010.
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 Tabel 1. Goedgekeurde Vrije FOM-programma’s in 2010
   totaal  gemiddeld 

nr.** titel periode FOM- budget/ organisatie-eenheid

   budget jaar

   in Mc in Mc

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+FOM-Nikhef

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

114.  Fundamental symmetries and inter actions - Trapped radioactive  

isotopes as micro laboratories for fundamental physics 2009-2013 9,3 1,9 BUW

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

121. A string theoretic approach to cosmo logy and quantum matter 2010-2014 2,2 0,4 BUW

123. KM3NeT: The next generation neutrino telescope 2010-2016 8,8 1,3 FOM-Nikhef

73. Solid state quantum information processing 2004-2013 9,7 1,0 BUW

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

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

95. ERA-NET Nanoscience 2006-2014 2,1 0,2 BUW

101. Graphene-based electronics 2008-2014 3,8 0,5 BUW

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

109.  Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining  

fast time and short length scales for tomorrow’s technology 2009-2014 3,1 0,5 BUW

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

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

116. Use of nano science and technology* 2010-2015 3,1 0,5 BUW

124. Nanoscale quantum optics* 2011-2015 3,0 0,6 BUW

128. The singular physics of 1D electrons* 2011-2016 2,3 0,4 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

61. Physics of colloidal dispersions in external fields 2002-2013 2,1 0,2 BUW

66. Ultrafast molecular dynamics  2003-2010  7,0 1,0 AMOLF

78. The user facility for high magnetic fields 2004-2013 4,7 0,5 BUW

87. Quantum gases 2004-2012 3,0 0,3 BUW

108.  Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in  

complex oxide heterostructures 2009-2013 3,1 0,6 BUW

118. Proton mobility in confinement 2010-2016 2,4 0,3 AMOLF + BUW

125.  Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise investigations  

of fundamental symmetries and constants at the atomic scale* 2011-2016 2,9 0,5 BUW

Subatomaire fysica

Nanofysica/-technologie

Gecondenseerde materie en optische fysica
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 (vervolg) Tabel 1. Goedgekeurde Vrije FOM-programma’s in 2010
   totaal  gemiddeld 

nr.** titel  periode FOM- budget/ organisatie-eenheid

   budget jaar

   in Mc in Mc

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

115. Towards biosolar cells 2010-2015 7,0 1,2 BUW

117. Mechanosensing and mechano transduction by cells* 2010-2015 3,4 0,6 BUW

126. The thylakoid membrane - a dynamic switch* 2011-2015 2,6 0,5 BUW

127. A single-molecule view on protein aggregation* 2011-2015 2,5 0,5 BUW

120. Active control of magneto-hydro dynamic 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 instrumentation for health care 2008-2014 2,8 0,4 BUW

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

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

129. Fundamental aspects of friction* 2011-2016 2,7 0,5 BUW

* Uit enkele programma’s die in de loop van 2010 of 2011 van start zijn gegaan, zijn nog geen resultaten te melden. 

** Het getal vóór de titel van elk programma is het programmanummer. Hoe hoger het getal, hoe recenter het programma goedgekeurd is.

*** Programma 122 is in hoofdstuk 1.3 aan bod gekomen.

Fysica van levensprocessen

Fusiefysica

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

2010 was een bijzonder jaar voor de Large 

Hadron Collider (LHC) en de ATLAS-detec-

tor. Eind maart botsten voor het eerst pro-

tonen met hoge energie op elkaar, gepro-

duceerd door de LHC en waargenomen 

door ATLAS. Gedurende het jaar nam de 

intensiteit van de botsingen exponentieel 

toe en eind 2010 sloot het jaar met een pri-

meur af: een run met botsingen tussen 

zware loodkernen.

De ATLAS-detector heeft zonder proble-

men de botsingen kunnen registreren, met 

een gemiddelde efficiëntie van circa 93%. 

De triggerselectie van botsingen werd uit-

voerig getest en bleek uitstekend te wer-

ken. Ook alle subdetectoren van ATLAS 

functioneerden zeer goed. De onderdelen 

die Nederlandse wetenschappers hebben 

gebouwd en geïnstalleerd, in de muon 

spectrometer (MDT) en de binnenste sili-

cium sporenkamers (SCT), werkten uitste-

kend en waren voor respectievelijk 99.5% 

en 99.2% efficiënt. Door de langdurige 

ervaring met kosmische straling van het 

jaar daarvoor, waren de detectoren boven-

dien uitstekend gekalibreerd en uitgelijnd.

Al bij de analyse van de eerste botsingen 

werd de uitzonderlijk hoge kwaliteit van 

de data duidelijk. Met de sporenkamers 

werden sporen van geladen deeltjes gere-

construeerd en op deze manier vonden 

onderzoekers van Nikhef een grote hoe-

veelheid resonanties terug, zoals het Kaon 

en het Phi-meson – die typisch correspon-

deren met de state-of-the-art deeltjesfy-

sica uit de jaren vijftig en zestig van de 

vorige eeuw. De gegevens bleken goed 

overeen te komen met de simulaties van 

de botsingen. Toen ging het snel. Een paar 

weken later werd het eerste W-boson geob-

serveerd, dat uiteenvalt in een muon en 

een neutrino. Het spoor van het muon 

werd met name teruggevonden met behulp 

van software die op Nikhef was ontwik-

keld. Even later gebeurde hetzelfde met 

het Z-boson dat vervalt in twee muonen. 

Zowel het W- als het Z-boson werden in 

1983 ontdekt.

Onderzoekers van Nikhef waren ook zeer 

actief betrokken bij de herontdekking van 

het topquark. Dit zwaarste (en meest lastig 

te reconstrueren) elementaire deeltje werd 

in 1995 ontdekt bij de Tevatron versneller 

in de VS – en nu heeft ATLAS ook het 

bestaan van Europese topquarks aange-

toond.

Hiermee is de herontdekking van de 

bekende deeltjes van het Standaardmodel 

rond. De volgende stap, de speurtocht naar 

nieuwe vormen van materie en met name 

het Higgs-deeltje, is in volle gang. Vol span-

ning wordt uitgekeken naar 2011, als er 

nog vele malen meer botsingen plaats 

gaan vinden.

Europese topquarks aangetoond: op naar 
Higgs en meer!

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

Higgs-deeltje of de Higgs-deeltjes en het zoeken naar supersymmetrie, plus het ontwikkelen 

en con strueren van een detector voor deze en andere doeleinden. De looptijd van het program-

ma is 1997-2015 en het budget voor die periode bedraagt 48,1 miljoen euro. De leiding van 

het programma is in handen van prof.dr. S. Bentvelsen (FOM-Nikhef).
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Figuur 1. Botsing tussen twee protonen 

waarbij een Z-boson wordt geproduceerd.  

Het Z-boson valt direct uiteen in twee muonen, 

die door de ATLAS-detector schieten en hun 

(rode) spoor achterlaten in de muon spectro- 

meter. De MDT-kamers die door de muonen 

worden geraakt zijn in de figuur in kleur 

getekend.

Figuur 2. Observatie van de topquark. De 

massa wordt bepaald door de massa van zijn 

vervalsproducten, drie jets, te reconstrueren. 

De bijdrage van topquarks wordt aangegeven 

door het witte histogram (t t̄). De gekleurde 

histogrammen corresponderen met de 

verschillende achtergronden.

1 2
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2010 was een succesvol jaar waarin het 

ALICE-experiment van de LHC ongeveer 

een miljard proton-proton botsingen bij 

drie verschillende energieën heeft gede-

tecteerd. De analyse van deze botsingen 

resulteerde in acht wetenschappelijke 

publicaties tot nu toe. Het jaar werd zeer 

fraai afgesloten met botsingen van lood-

kernen in de LHC bij een energie van 2,76 

TeV per nucleonpaar. Deze botsingsenergie 

is veertien maal hoger dan bij de RHIC-

ionenversneller in de Verenigde Staten. Dit 

stelt de onderzoekers in staat om de eigen-

schappen van het geproduceerde quark-

gluon plasma te bestuderen. Dit quark-

gluon plasma is een fase van materie die, 

naar men veronderstelt, in het heelal 

bestond in de eerste microseconden na de 

oerknal. Over de eigenschappen van deze 

aggregatietoestand is tot nu toe nog heel 

erg weinig bekend.

De ALICE-detector is speciaal gebouwd om 

het grote aantal deeltjes, geproduceerd bij 

de botsing van loodkernen, nauwkeurig te 

kunnen meten. Het hart van de ALICE-

detector bestaat uit zes cilindrische lagen 

van siliciumdetectoren. De Nikhef-onder-

zoeksgroepen in Amsterdam en aan de 

Universiteit Utrecht hebben samen in 

belangrijke mate bijgedragen aan de con-

structie en het in bedrijf houden van deze 

detectoren. De siliciumdetectoren werken 

uitstekend en zijn gebruikt in alle analyses 

van de lood-lood botsingen.

In de eerste wetenschappelijke publicatie 

over lood-lood botsingen is onderzocht of 

het quark-gluon plasma zich bij de LHC als 

een bijna ideaal gas van vrije quarks en 

gluonen gedraagt. In een ideaal gas van 

vrije quarks en gluonen is er weinig wis-

selwerking en dus weinig collectieve 

expansie. In een ideale vloeistof daarente-

gen, is er een sterke wisselwerking en ont-

staat er een bijna wrijvingsloze collectieve 

expansie. Eén van de belangrijkste resulta-

ten van de RHIC-versneller toonde aan dat 

het quark-gluon plasma zich als een ideale 

vloeistof blijkt te gedragen. De eerste LHC-

metingen laten zien dat dit ook het geval is 

bij een veertien maal hogere botsingsener-

gie.

Een ander belangrijk resultaat gevonden 

bij RHIC is de onderdrukking van de deel-

tjesproductie bij hoge transversale impuls. 

Dit betekent dat de geproduceerde quarks 

en gluonen afgeremd worden in een sys-

teem met een hoge dichtheid. Deze meting 

is nu ook gedaan door ALICE en laat zien 

dat de onderdrukking bij de LHC nog ster-

ker is dan bij RHIC. Daaruit concluderen de 

onderzoekers dat ook in de LHC een sys-

teem met een hoge dichtheid van quarks 

en gluonen wordt geproduceerd. 

Twee maanden na de eerste botsingen, 

met maar een deel van het totale aantal 

lood-lood botsingen geanalyseerd, zijn de 

metingen bij de LHC al van vergelijkbare of 

zelfs hogere kwaliteit dan die gedaan bij 

RHIC. De verwachtingen zijn dan ook hoog-

gespannen. De komende tijd zullen de 

eigenschappen van het quark-gluon 

plasma beter begrepen worden.

Relativistic heavy-ion physics: ALICEFOM-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-gluon plasma 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 

13,5 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. T. Peitzmann (UU).

Met lood-lood botsingen op weg naar de 
mysteries van het quark-gluon plasma

Eén van de eerste botsingen van loodkernen in 

de ALICE-detector.
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Het LHCb-experiment verliep, na het berei-

ken van de record protonenergie van 3,5 

TeV in maart 2010, als een droom. De opge-

luchte fysici zijn dan ook in de wolken met 

de eindelijk verkregen resultaten (zie 

figuur 1). Het aantal proton-protonbotsin-

gen per seconde in de Large Hadron Colli-

der (LHC) nam iedere maand gestaag toe 

door de vorderingen die gemaakt werden 

door de versnellertechnici op CERN. In 

totaal zijn 1010 bb-quarkparen geprodu-

ceerd, gegeven de productiedoorsnede sb ≈ 

300 µb en de over 2010 geïntegreerde lumi-

nositeit van 37 pb-1. Deze zogenaamde 

beauty-quarks bewegen als onderdeel van 

geladen B±, neutrale B0 of B0
s-mesonen met 

bijna de lichtsnelheid van het botsings-

punt af, waarbij ze een afstand van enkele 

centimeters in het experiment afleggen 

voordat ze vervallen. Door hun grote massa 

zijn er veel vervalsmogelijkheden, waar-

van de geproduceerde deeltjes in het 

LHCb-experiment gemeten kunnen wor-

den. Vooral in het verval van B0
s-mesonen 

(een combinatie van een b- en een s-quark) 

is nog veel onbekend. 

Het feest der herkenning van deeltjes, ont-

dekt in het verleden en nu ook gezien met 

de LHCb-detector, houdt voorlopig niet op 

omdat er nog meer gegevens verzameld 

zullen worden. Deze data worden vervol-

gens met de computers van het GRID 

geanalyseerd. Het verval van neutrale 

B-mesonen naar K+p- en naar K-p+ laat nu 

al in de relatieve aantallen het effect van 

CP-schending zien (zie figuur 2). Het ver-

schil lijkt zelfs groter voor het B0
s -verval. 

Op het moment van een K±p± verval toont 

een B0-meson of het een deeltje of een 

antideeltje is. De LHC produceert evenveel 

b-quarks als anti-b-quarks. Als de aantal-

len in het verval niet gelijk zijn, is CP-sym-

metrie geschonden en gedraagt antimate-

rie zich blijkbaar anders dan materie. En 

dit is nog maar één soort verval dat in 

2·10-5 van de gevallen voorkomt. Vele 

andere soorten van verval, zoals B0
s → J/ψ/φ 

en B0
s → µ+µ-, bieden de mogelijkheid om 

CP-schending op andere manieren te 

bestuderen en om eventuele afwijkingen 

van het Standaardmodel te ontdekken. 

Met het vooruitzicht op 1 fb-1 (dertig keer 

zoveel bb-quarkparen) kan 2011 een fan-

tastisch oogstjaar worden!

Nikhef droeg bij aan een aantal onderdelen 

van het LHCb-experiment, namelijk (a) de 

beweegbare vertexdetector VELO, waarmee 

heel nauwkeurig proton-protonbotsingen 

en vervallen van B-mesonen gemeten wor-

den, (b) de spoorreconstructiedetector OT 

waarmee in de magneet de impuls van 

geladen deeltjes wordt gemeten, (c) de 

software trigger HLT waarmee de data 

geselecteerd wordt voor opslag en verdere 

analyse en (d) de ontwikkeling van soft-

ware en de analyse van diverse vervals- 

processen.

Physics with b-quarks: LHCbFOM-programma 23

CP-schending: méér vervallen van B0 naar Kp 
gezien dan van antiB0

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  

31,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. M.H.M. Merk 

(FOM-Nikhef). 

Figuur 2. Invariante massa’s (links) van K+p- met aan de aantallen aangepaste pieken

voor B0 (mB = 5,28 GeV/c2) en B0
s (mBs = 5,37 GeV/c2) en (rechts) van K-p+ met die voor anti-B0 

en anti-B0
s . Er zijn duidelijk meer vervallen van B0 naar K+p- dan van antiB0 naar K-p+ gemeten. 

1 2

Figuur 1. Opluchting in de LHCb-controleka-

mer tijdens de voorbereidingen voor de 

botsingen met een record protonenergie van 3,5 

TeV in maart 2010. 
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De algemene relativiteitstheorie van Ein-

stein geldt voor velen nog steeds als dé 

complete beschrijving van de zwaarte-

kracht. Zelfs binnen de snaartheorie en in 

andere voorstellen voor de quantum-

zwaartekracht speelt de theorie van Ein-

stein een centrale rol. Toch zijn er theoreti-

sche aanwijzingen dat de zwaartekracht 

uiteindelijk begrepen kan worden als een 

verschijnsel dat tevoorschijn komt uit een 

onderliggende theorie zonder zwaarte-

kracht. Deze aanwijzingen komen zowel 

vanuit de snaartheorie als uit de fysica van 

zwarte gaten. 

Het feit dat de Einsteinvergelijkingen 

geschreven kunnen worden als de wetten 

van de thermodynamica en hydrodyna-

mica, ondersteunt een dergelijke nieuwe 

kijk op de zwaartekracht. Daarnaast 

bestaan er snaartheoretische modellen, 

waarbij vanuit een microscopische 

beschrijving zonder gravitatie, de zwaarte-

kracht tevoorschijn komt in een ruimte 

met een extra dimensie. De microscopi-

sche theorie leeft als het ware op de rand 

van de ruimte. Dit heet het holografische 

principe. 

In januari 2010 is door één van de onder-

zoekers van dit FOM-programma voorge-

steld dat de onderliggende verklaring van 

de zwaartekracht ligt in verschillen in de 

entropie van de onderliggende theorie. 

Deze entropie is geassocieerd met de hoe-

veelheid microscopische toestanden, de 

faseruimte, of nog meer algemeen, de 

informatie waarmee de onderliggende the-

orie is geformuleerd. Door gebruik te 

maken van een analogie met entropische 

krachten, die onder andere verantwoorde-

lijk zijn voor de elasticiteit van polymeren 

en andere macromoleculen (zoals DNA), is 

een heuristische afleiding van de zwaarte-

krachtswetten van Newton en Einstein 

gegeven.

Een verdere uitwerking van dit idee heeft 

het laatste jaar geleid tot verassende 

nieuwe inzichten, vooral voor de kosmolo-

gie. Grote onbeantwoorde vraagstukken 

die te maken hebben met donkere energie 

en donkere materie komen hierdoor in een 

heel nieuw licht te staan.

String theory and quantum gravityFOM-programma 57

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

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).

Entropische zwaartekracht

Figuur 2. De microscopische informatie kan volgens het holografisch principe worden opgeslagen 

op de rand van de ruimte. De zwaartekracht komt tevoorschijn in de vertaling van deze informa-

tie naar de volledige ruimte. 
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Figuur 1. Zwaartekracht kan worden opgevat 

als een kracht die ontstaat door verandering in 

de hoeveelheid informatie, hier voorgesteld 

door bits, in de onderliggende microscopische 

theorie.
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In de natuur geobserveerde schending van 

de symmetrie tussen deeltjes en antideel-

tjes genaamd CP-symmetrie (invariantie 

onder gecombineerde ladings- en 

ruimteomkeer) kan niet verklaard worden 

binnen het Standaardmodel van elemen-

taire deeltjes. In veel uitbreidingen van dit 

model komen nieuwe deeltjes voor, die 

voor extra symmetrieschending kunnen 

zorgen. Het hypothetische W'-boson bij-

voorbeeld is een zwaardere variant van het 

W-boson van de zwakke wisselwerking. 

Mixing van W' met W-bosonen kan extra 

CP-schending veroorzaken. Experimenten 

geven aan dat het W'-boson minstens tien-

maal zo zwaar is als het W-boson, dus min-

stens 800 GeV aan rustenergie heeft, zodat 

het onderzoeken van mixing alleen binnen 

het bereik van de LHC lijkt te liggen. 

Daniël Boer van het KVI in Groningen en 

Wilco den Dunnen van de VU in Amster-

dam hebben echter een nieuwe methode 

beschreven waarmee mixing gemeten of 

begrensd kan worden met de Relativistic 

Heavy-Ion Collider (RHIC), een deeltjesver-

sneller met een omtrek van 3,8 km op Long 

Island, New York. Ondanks een te lage bot-

singsenergie van 500 GeV, kan RHIC moge-

lijk toch op een unieke manier W'-boson 

effecten vertonen, omdat het de enige ver-

sneller is waar spingepolariseerde proto-

nen tot botsing worden gebracht. Zo kan 

door het meten van de correlatie tussen de 

spinrichtingen van de protonen en de ver-

valsproducten van het W-boson, op een 

modelonafhankelijke manier, de grootte 

bepaald worden van de interactie tussen 

het W-boson en rechtshandige up- en 

downquarks. Volgens het Standaardmodel 

zou het W-boson enkel interacties aangaan 

met linkshandige deeltjes (die hun spin 

tegengesteld aan de impuls gericht heb-

ben) en een interactie met rechtshandige 

deeltjes zou daarom duiden op de eerder 

genoemde mixing met het W'-boson. 

Bovendien kan de CP-symmetrie geschon-

den worden door deze interactie, waarvan 

de mate eveneens bepaald kan worden uit 

de hoekverdeling van de vervalsproducten. 

Zo zijn er minstens even goede en ook 

complementaire bovengrenzen te bepalen, 

wat een experimentele studie bij RHIC erg 

interessant maakt. Dit onderzoek is in 2010 

gepubliceerd in Physical Review Letters.

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

CP-schending meten via W'-bosonen met 
gepolariseerde protonen

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).

Een proton-spin (S1, S2) afhankelijke asymmetrische hoekverdeling van geproduceerde elektronen. 

De l is een teken van W-W’ mixing.
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Iedere seconde bombarderen miljoenen 

kosmische stralen de atmosfeer, waarbij zij 

een lawine van subatomaire deeltjes ver-

oorzaken. Ondanks vele inspanningen is 

de oorsprong van kosmische straling nog 

steeds een mysterie. Het Pierre Auger 

Observatorium (PAO) in Argentinië, waar-

aan een FOM-groep deelneemt, verricht 

zeer nauwkeurige metingen van kosmi-

sche straling met de hoogste energie die 

ooit eerder is bestudeerd. Hiermee hebben 

de POA-onderzoekers aangetoond dat de 

aankomstrichting van deze kosmische 

straling niet isotroop is en dat er waar-

schijnlijk een correlatie is tussen de aan-

komstrichting en de lokale structuur van 

het universum. Ook zagen zij dat er een 

drastische afname in de flux is bij deze 

zeer hoge energieën. Dat kan een gevolg 

zijn van het feit dat het universum niet 

meer transparant is voor deze deeltjes, of 

door een beperking in de bronnen van deze 

straling. 

Zoals te zien is in figuur 1, is in het energie-

gebied van 1018 tot 4x1019 eV een verande-

ring van de vorm van de deeltjeslawine 

gemeten, die geïnterpreteerd kan worden 

als een verandering van de chemische com-

positie van de inkomende kosmische deel-

tjes. Informatie over de chemische compo-

sitie kan alleen verkregen worden door een 

efficiënte detectiemethode, die gevoelig is 

voor de ontwikkeling van de deeltjeslawine, 

zoals de detectie van haar radiosignalen. 

In 2010 is een grote stap voorwaarts 

gemaakt om dit radiosignaal beter te 

begrijpen. Naast het geosynchrotronme-

chanisme is nu ook een significant signaal 

veroorzaakt door ladingsscheiding geme-

ten. Ook zijn de eerste 21 radiodetectoren 

geïnstalleerd van het Auger Engineering 

Radio Array, dat in totaal circa 150 stations 

zal tellen. Daarmee kan veel gedetailleer-

der onderzoek worden gedaan en kan ook 

de fysica van kosmische straling in het 

zeer interessante energiegebied rond 1017-

1018 eV worden bestudeerd.

Behalve kosmische straling kunnen ook 

neutrino’s de aarde bereiken vanuit de kos-

mos, is de verwachting. Inmiddels zijn 

ongeveer vijfendertighonderd neutrino’s 

gedetecteerd met de ANTARES telescoop. 

De verdeling van de aankomstrichtingen 

van deze gemeten neutrino’s is weergege-

ven in figuur 2. Er is (helaas) nog geen 

puntbron te zien. De zoektocht naar punt-

bronnen gaat door en naar verwachting zal 

men nog vijf jaar meten met de ANTARES 

neutrinotelescoop. De kans op een ontdek-

king van een puntbron van neutrino’s is 

daardoor aanzienlijk.

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 3,6 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. M.J.G. de 

Jong (FOM-Nikhef).

Neutrino’s wijzen de weg in het universum 

Figuur 1. Het gemiddelde (links) en de standaarddeviatie (rechts) van 

het maximum van de kosmische deeltjeslawine in de atmosfeer als 

functie van de energie van het kosmische deeltje. De verwachtingen uit 

simulaties van verschillende modellen zijn gegeven voor protonen en 

ijzerkernen als de betreffende kosmische deeltjes.

Figuur 2. De posities van neutrino’s gemeten met de ANTARES 

neutrinotelescoop in galactische coördinaten. De detectiegevoeligheid 

neemt af van het donkerste naar het lichtste gebied.
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Het zoeken naar een permanent elektrisch 

dipoolmoment (EDM) van fundamentele 

deeltjes of samengestelde deeltjes zoals 

moleculen, atomen en kernen, is mogelijk 

de beste manier om nieuwe mechanismen 

van CP-schending te vinden die niet van de 

quarkmixing in het Standaardmodel 

komen. Nieuwe scenario’s voor een alles-

omvattende beschrijving van de funda-

mentele interacties voorspellen dit. Hoe-

wel er nog geen deeltje is gevonden met 

een permanent EDM zijn de experimentele 

limieten nu al één van de meest stringente 

manieren om speculatieve theorieën te 

begrenzen. De samenwerking tussen theo-

rie en experiment is essentieel. Aan een 

aantal deeltjes worden al experimenten 

gedaan, die langs verschillende routes 

nieuwe theorieën kunnen testen (zie  

figuur 1).

 

Binnen TRIµP zijn verschillende mogelijk-

heden onderzocht. De theoriegroep heeft 

laten zien dat het deuteron meer dan één 

kans biedt, omdat zowel de individuele 

nucleonen als hun interactie kunnen bij-

dragen. Bijvoorbeeld bij een quark chromo-

EDM is het veel voordeliger aan het deute-

ron te meten dan aan het neutron. 

Experimenteel werd onderzoek gedaan 

naar een mogelijke meting aan gepolari-

seerde deuteronen die in een speciale elek-

tromagnetische ring worden opgeslagen. 

Dit onderzoek (gefinancierd middels een 

Vidi-subsidie van NWO) is dit jaar afgeslo-

ten. Een belangrijk aspect was de vraag of 

in deze nieuwe techniek de precessie van 

het deuteron ten gevolge van zijn EDM met 

voldoende precisie gemeten kan worden. 

De ontwikkelde methode blijkt zeer suc-

cesvol: een orde grootte beter dan de 

beoogde waarde voor een deuteron EDM-

limiet van 10-29 e•cm.

Het effect van CP-schending wordt ver-

sterkt bij ontaarde toestanden met tegen-

overgestelde pariteit. Een zeer kansrijke 

mogelijkheid biedt daarom het radiuma-

toom, waar ontaarding in twee vormen 

voorkomt; namelijk in de radiumkernen 

die een groot octupoolmoment hebben 

maar ook in geëxciteerde atomaire toe-

standen. Zowel de route van het lepton als 

dat van kern kan dus genomen worden. In 

een dergelijk experiment moeten de radi-

umatomen in een atoomval gevangen wor-

den. Omdat radium radioactief is en er met 

een bron of in kernreacties slechts een 

geringe hoeveelheid gemaakt kan worden, 

moest eerst een effectieve manier gevon-

den worden om radium in te vangen. Door 

het homologe barium, dat efficiënt gevan-

gen kon worden, is die route nu bekend. De 

frequenties van de relevante overgangen 

zijn gemeten met een frequentiekam, 

zodat nauwkeurige input voor theoretisch 

werk nu beschikbaar is. De setup voor het 

efficiënt invangen van radium is inmiddels 

gereed.

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 vervalstudies 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 9,3 miljoen euro. De leiding van het 

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

Radium werpt licht op CP-schending

Figuur 1. ‘Metrokaart’ die laat zien aan welke deeltjes experimenteel werk wordt verricht en 

welke theoretische aspecten daarmee getest kunnen worden. Hoe kom je van experiment naar de 

fundamentele theorie? Net als met de metro. De tussenstations en de eindstations worden beheerd 

door theoretici. Er zijn theoretici die een of ander supersymmetrisch model bedacht hebben (een 

eindstation), nu kan men naar het experiment gaan kijken of die theorie uitgesloten kan worden 

op basis van de grenzen die nu bekend zijn. Daarvoor zijn vaak nog tussenstappen nodig. Het 

kan ook zijn dat er een nieuw experiment is dat een nauwkeuriger grens heeft gevonden (dus nog 

steeds niet een definitieve meting). Dan kan men nagaan welke van de theorieën, die voorheen 

nog klopten, nu niet meer kloppen door deze nieuwe meting. Dus zoals in een echte metro, kun je 

van A naar B en omgekeerd, via verschillende routes. 

Figuur 2. Gedeelte van de setup voor het vangen van 225Ra. De inzet laat één van de belangrijke 

overgangen zien in het radiumatoom.

1 2
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Dit onderzoeksprogramma richt zich op de 

Virgo-detector, een interferometer met een 

armlengte van drie kilometer, waarmee 

men op zoek is naar gravitatiegolven. Snel 

roterende neutronensterren in onze Melk-

weg en botsende zwarte gaten ver daar- 

buiten veroorzaken deze rimpelingen in de 

ruimtetijd. De gravitatiegolven zijn 

extreem zwak: om ze te kunnen meten, 

moet de interferometer gevoelig zijn voor 

lengteveranderingen niet groter dan een 

tienduizendste van een protondiameter. 

Dit betekent dat allerlei bronnen van ruis 

zorgvuldig moeten worden weggefilterd. 

Mede dankzij de inspanningen van de 

Nikhef-onderzoeksgroep heeft Virgo al 

gegevens binnengehaald bij een gevoe-

ligheid die mogelijk al voldoende is voor 

een eerste detectie van gravitatiegolven. 

Gedurende de komende jaren zal de detec-

tor een aanzienlijke upgrade ondergaan 

naar een ‘Advanced Virgo’ detector, zodat 

rond het midden van dit decennium meer-

dere detecties per jaar mogelijk worden. De 

Nikhef-groep heeft verregaande verant-

woordelijkheden bij de meeste aspecten 

van deze upgrade. Een van de meest promi- 

nente bijdragen is de ontwikkeling en 

installatie van seismische dempingssyste-

men voor zes optische tafels. De tafels 

reduceren de overdracht van seismische 

trillingen van de grond naar de optische 

componenten van Virgo. Dit gebeurt via 

een constructie van horizontale en verti-

cale mechanische oscillatoren. De demp-

ing in de horizontale richting wordt ver-

richt door drie omgekeerde pendula en in 

de verticale richting door geometrische 

bladveren (zie figuur). De combinatie van 

beide systemen moet met extreme precisie 

worden ingesteld, zó dat het geheel een 

passief isolatiesysteem wordt dat bij fre-

quenties rond 10 Hz de plaatselijke seis-

mische energie kan dempen met meer dan 

een factor van een miljoen, in alle zes vrij- 

heidsgraden. 

Hoewel het dempingssysteem wordt 

ontwikkeld voor Virgo, is er bij een Japanse 

collaboratie die aan een eigen gravita-

tiegolfdetector werkt zeer veel interesse. 

Het onderzoek naar en de ontwikkeling 

van de seismische isolatie zal eveneens 

door de Nikhef-onderzoeksgroep worden 

verzorgd, waarna een prototype in Japan 

zal worden geïnstalleerd en getest.

Gravitational physics - the dynamics of spacetime

Het FOM-programma ‘Gravitational physics - the dynamics of spacetime’ richt zich op de 

internationale speurtocht naar zwaartekrachtgolven uit het heelal. Dit onderzoek is gebaseerd 

op de algemene relativiteitstheorie van Einstein, die voorspelt dat versnellende objecten 

vibraties in de ruimtetijd veroorzaken. De onderzoekers willen deze gravitatiegolven direct 

waarnemen met behulp van laserinterferometrie, door deelname aan bestaande internationale 

projecten, zoals Virgo en de geplande projecten LISA en de Einsteintelescoop. De looptijd van 

het programma is 2010-2015 en het budget voor die periode bedraagt 2,9 miljoen euro.  

De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ing. J.F.J. van den Brand (FOM-Nikhef).

Seismische trillingen dempen om 
gravitatiegolven te zien

Seismisch dempingssysteem voor optische 

tafels van de Virgo-detector, door de Nikhef-

onderzoeksgroep ontwikkeld en gemaakt. 

FOM-programma 119
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Een schat aan waarnemingen heeft in de 

afgelopen jaren de kosmologie veranderd 

in een nauwkeurige kwantitatieve weten-

schap, terwijl nieuwe waarnemingen een 

tijdperk van ongekende precisiekosmolo-

gie beloven. In het bijzonder de Planck-

satelliet, die momenteel operationeel is, is 

bezig om de kosmische microgolfachter-

grondstraling in kaart te brengen met een 

ongekende mate van gevoeligheid (zie 

figuur 1). De resultaten, die naar verwach-

ting in 2012 beschikbaar komen, zullen 

serieuze beperkingen opleggen aan de fun-

damentele kosmologische parameters en 

bieden als zodanig een uitdaging en een 

kans voor fundamentele theorie.

Gemotiveerd door de natuurkunde van 

zwarte gaten, is een nieuw principe voor-

gesteld door ‘t Hooft en Susskind in de 

vroege jaren negentig, namelijk het holo-

grafische principe. Volgens dit beginsel is 

ons universum zoals een hologram: alles 

in het heelal, met inbegrip van de fysische 

wetten zelf, kan worden gereconstrueerd 

uit een theorie in twee ruimte- en één 

tijds dimensie, die alleen krachten bevat 

zoals de elektromagnetische en nucleaire 

krachten, maar niet de zwaartekracht. Uit-

gewerkte voorbeelden hiervan zijn de afge-

lopen tien jaar ontwikkeld in de snaarthe-

orie, in de beroemde ‘Anti-de Sitter/

conforme veldentheorie correspondentie’.

In recent werk hebben onderzoekers van 

dit FOM-programma een holografisch 

kader geïntroduceerd voor de periode in 

het vroege heelal, waarin de kiemen voor 

de structuur van het huidige waargeno-

men heelal (dat wil zeggen de sterren en 

sterrenstelsels) werden gecreëerd. Dit 

nieuwe kader bevat als een speciaal geval 

de theorie van de inflatie, die ervanuit gaat 

dat het vroege heelal een korte exponenti-

ele groei onderging. Ook nieuwe theorieën 

die slechts een holografische beschrijving 

hebben en dus niet eerder toegankelijk 

waren zitten in dit holografisch kader. In 

deze nieuwe theorieën is het zeer vroege 

heelal niet geometrisch voor te stellen (zie 

figuur 2a), maar is dat het best te omschrij-

ven met behulp van een dubbele driedi-

mensionale beschrijving. Deze modellen 

zijn in overeenstemming met de huidige 

waarnemingen, maar hun voorspellingen 

zijn anders dan die van conventionele 

inflatie. Bovendien kunnen deze modellen 

in de nabije toekomst door waarnemingen 

worden getest en mogelijk worden uitge-

sloten (zie figuur 2b). Als toekomstige 

waarnemingen deze modellen bevestigen 

zou dit een spectaculaire experimentele 

verificatie geven van het idee van holo-

grafie.

A string theoretic approach to cosmology and quantum matter

Het doel van het FOM-programma ‘A string theoretic approach to cosmology and quantum 

matter’ is om de implicaties van nieuwe inzichten in de theoretische fysica op de kosmologie 

te onderzoeken. Het programma richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van deze nieuwe 

inzichten, die zijn voortgekomen uit stringtheorie, en op toepassingen in bijvoorbeeld de hoge 

temperaturen quantumchromodynamica en de theorie van gecondenseerde materie. De looptijd 

van het programma is 2010-2014 en het budget voor die periode bedraagt 2,2 miljoen euro. 

De leiding van het programma is in handen van prof.dr. E.P. Verlinde (UvA).

Holografische kosmologie

Figuur 1. De kosmische achtergrond straling gezien door Planck.

Figuur 2. (a) In holografische modellen zijn de kiemen voor de structuurvorming in het late 

universum afkomstig uit een primordiale niet-geometrische holografische fase, die een beschrij-

ving heeft in termen van een dubbele driedimensionale quantumveldentheorie.

(b) Holografische modellen maken toetsbare voorspellingen (vaste lijn) voor vele kosmologische 

parameters Deze voorspellingen zijn compatibel met de huidige waarnemingen en zullen worden 

geconfronteerd met steeds betere tests in de nabije toekomst.

1 2

FOM-programma 121

B
R

O
N

: 
E

U
R

O
P

E
A

N
 S

PA
C

E
 A

G
E

N
C

Y
.

78
Hoogtepunten uit  het  onderzoek •  Subatomaire fysica



KM3NeT is de codenaam voor een groot 

internationaal samenwerkingsverband dat 

zich richt op de bouw van een neutrinote-

lescoop om neutrino’s uit de kosmos te 

kunnen observeren. Nadat in het kader 

van ANTARES de bouw van een prototype 

met succes is voltooid is de tijd nu rijp voor 

de opvolger: ‘a KM3 sized Neutrino Tele-

scope’. Deze telescoop zal ongeveer vijftig 

keer zo groot worden als ANTARES. Een 

technisch ontwerp hiertoe is al gemaakt, in 

het kader van een door de EU gefinancierd 

project. Een essentieel onderdeel van de 

telescoop is de camera (zie figuur). De 

KM3NeT-telescoop zal uit zo’n 10.000 

camera´s bestaan. Deze camera´s worden 

gemonteerd op verticale, één kilometer 

lange elementen, die verankerd worden op 

de bodem van de Middellandse zee. Zo 

worden enkele kubieke kilometers zeewa-

ter omgetoverd in een neutrinotelescoop. 

Met de camera´s wordt niet het licht van 

een astrofysische bron gemeten, maar de 

zeer kleine en ultrakorte lichtflitsjes die 

het gevolg zijn van een interactie van een 

neutrino met het zeewater (de camera´s 

werken op het quantumniveau van het 

licht en hebben een tijdresolutie van één 

nanoseconde). Het ontwerp van deze 

camera is gemaakt bij het Nikhef in Neder-

land. Het bijzondere aan dit ontwerp is dat 

het uit 31 fotobuizen bestaat die alle kan-

ten opkijken. Zo kunnen op effectieve 

wijze neutrino’s uit alle richtingen gezien 

worden.

De enige buitenaardse neutrino’s die men 

tot nu toe gezien heeft zijn afkomstig van 

de zon en de supernova SN1987A. De 

metingen van zonneneutrino’s hebben uit-

eindelijk geleid tot de ontdekking van neu-

trino-oscillaties. Dat is het verschijnsel 

waarbij neutrino’s spontaan van soort wis-

selen (er bestaan drie soorten neutrino’s). 

Tot 1987 dacht men dat een supernova lou-

ter een lichtflits was. De detectie van 

slechts enkele neutrino’s gelijktijdig met 

de supernova SN1987A heeft geleid tot een 

totaal ander beeld: meer dan 99% van alle 

energie van een supernova komt vrij in de 

vorm van neutrino’s en minder dan 1% in 

de vorm van licht. Neutrino’s uit de zon en 

uit supernova’s hebben een energie in de 

orde van grootte van MeV. De hoekresolu-

tie van een neutrinotelescoop is dan 

beperkt tot een graad of tien. Met de bouw 

van de KM3NeT-neutrinotelescoop wordt 

het mogelijk om kosmische neutrino’s te 

meten met een hoekresolutie beter dan 0,1 

graad. Hiermee komt het relatief nieuwe 

vakgebied van de neutrinoastronomie tot 

bloei.

KM3NeT: The next generation neutrino telescope

Het doel van het FOM-programma ‘KM3NeT: The next generation neutrino telescope’ is het 

leveren van de Nederlandse investeringsbijdrage (vanuit het NWO-budget voor investeringen 

in grootschalige onderzoeksfaciliteiten) aan de realisatie van de volgende generatie neutrinote-

lescoop: KM3NeT. Deze telescoop zal nieuwe wegen mogelijk maken in de studie van diverse 

uitdagende vragen in de wetenschap, zoals die rond de oorsprong van kosmische straling, het 

mechanisme van astrofysische deeltjesversnelling en het ontstaan van relativistische jets. De 

looptijd van het programma is 2010-2016 en het budget voor die periode bedraagt 8,8 miljoen 

euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. M.J.G. de Jong (FOM-Nikhef).

Op zoek naar buitenaardse neutrino’s

Het ‘alziend oog’ van de KM3NeT neutrinotelescoop, ontworpen bij 

Nikhef. Deze camera bestaat uit een drukbestendige glazen bol met 

daarin 31 fotobuizen die het schaarse licht detecteren dat ontstaat bij 

een neutrino-interactie met het zeewater.
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In het afgelopen decennium zijn qubits 

gerealiseerd in uiteenlopende systemen 

van vaste stoffen. De adressering en uitle-

zing van qubits gebeurt zowel optisch als 

elektrisch. De verschillende qubitsyste-

men hebben ieder hun eigen specifieke 

voordelen, die helaas ook meestal gepaard 

gaan met wat nadelen of beperkingen. Een 

qubit met alleen maar voordelen bestaat 

(nog) niet en dus komt het er nu op aan om 

verschillende typen qubits met elkaar te 

integreren en zodoende optimaal gebruik 

te maken van specifieke voordelen. 

Een qubit is een quantumsysteem met 

twee niveaus, dat door externe signalen in 

een willekeurige superpositie kan worden 

gebracht. De twee favoriete vaste-stof 

qubits zijn supergeleidende qubits en 

spinqubits. Bij supergeleidende qubits 

kunnen elektronische toestanden, zoals 

een links- of rechtsom lopende stroom in 

een supergeleidend ringetje, worden 

gekoppeld aan microgolffotonen. Dit kan 

een quantumkoppeling zijn in de zin dat 

de quantumtoestand overgebracht wordt 

van de elektronen (Cooperparen in dit 

geval) naar de microgolffotonen. Bij spin-

qubits is het doel een quantumkoppeling 

te realiseren tussen elektronen en zicht-

bare fotonen. Een mogelijk vaste stof sys-

teem hiervoor is een halfgeleidende nano-

draad.

Nanodraden vormen een nieuw systeem 

waarin met name halfgeleiders in nieuwe 

kristalvormen en materiaalcombinaties 

kunnen worden samengevoegd, zodanig 

dat nieuwe eigenschappen en functionali-

teiten kunnen worden gecreëerd. Zo kun-

nen bijvoorbeeld nanodraden worden 

gegroeid die zowel geschikt zijn voor opti-

sche als elektrische experimenten. In een 

opstelling is dit jaar een optische quantum- 

overgang gecontroleerd via een elektrische 

gatespanning. Met de spanning kan zowel 

het type overgang (geladen of ongeladen 

exciton) als ook de (rode) kleur worden 

ingesteld via het Stark-effect. 

In een vergelijkbare opstelling (zie figuur 3) 

is dit jaar ook een spin-orbit qubit gereali-

seerd. Voor deze elektronische qubits zijn 

enkele elektronen opgesloten in aparte 

quantumdots. In dit geval is InAs gebruikt 

met als doel de sterke spin-baan koppeling 

in dit materiaal te gebruiken om de qubit 

te manipuleren. Een elektrische wissel-

spanning beweegt het elektron heen en 

weer in de quantumdot en via de spin-

baan koppeling wordt hierbij de spin gero-

teerd over elke gewenste hoek. 

In 2010 zijn deze resultaten onder meer in 

Nature gepubliceerd. De volgende uitda-

ging is het realiseren van een quantum-

koppeling tussen de optische en elektroni-

sche qubits. Als dat lukt dan kunnen lokale 

qubittoestanden gemanipuleerd worden 

en kan de eindtoestand mee transporteren 

met fotonen over grote afstanden.   

Solid state quantum information processingFOM-programma 73

Spin-baan qubits in nanodraden

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. Artist’s impression van qubits in 

nanodraden. Credit: Gemma Plum

Figuur 2. Artist’s impression van de spin-baan 

qubit. De spin wordt gecontroleerd door het 

elektron te bewegen, vergelijkbaar met de 

werking van een jojo. Credit: Gemma Plum

1 2 3

Figuur 3. Scanning elektronenmicroscoop-

opname van de nanodraadopstelling met de 

gate-elektroden die gebruikt worden om de 

qubits te controleren en aan- en afvoer 

elektroden die nodig zijn om de qubittoe- 

standen te onderzoeken. 
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Moleculaire elektronica is een veelbelo-

vend onderzoeksgebied, geboren uit de 

toenemende behoefte aan verregaande 

miniaturisatie in de micro-elektronica. Er 

is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt 

met het maken en meten van elektrische 

componenten die bestaan uit een enkel 

molecuul, zoals transistors, diodes en 

LED’s. Inmiddels zijn ook mechanische 

componenten zoals moleculaire motoren 

binnen handbereik gekomen. Voor uitein-

delijke toepassingen van nanotechnologie 

zullen dergelijke componenten net zo 

essentieel zijn als elektromotoren in hui-

dige toepassingen. Moleculaire motoren 

zullen in de toekomst functioneren zoals 

biologische motoren in levende cellen: met 

belangrijke rol bij bijvoorbeeld het trans-

port of de assemblage van andere molecu-

len. 

In het Kavli Institute of Nanoscience aan 

de TU Delft is onlangs een ontwerp voor 

een moleculaire elektromotor ontwikkeld 

en geanalyseerd. Deze motor wordt niet 

aangedreven door licht of warmte, zoals de 

meeste huidige synthetische moleculaire 

motoren, maar door een elektrisch veld. 

Doordat dit veld lokaal kan worden aange-

bracht, is de aandrijving van een enkel 

molecuul mogelijk. Bovendien kan de snel-

heid van de motor nauwkeurig worden 

geregeld door de frequentie van het elek-

trische veld aan te passen. In principe zou-

den snelheden tot in het GHz-regime 

mogelijk moeten zijn.

De motor bestaat uit een molecuul dat 

boven een gate-elektrode is geplaatst en 

wordt ingeklemd tussen twee goudelektro-

den (zie figuur). Het centrale gedeelte van 

het molecuul, de rotor, heeft een dipool-

moment. Door een wisselspanning op de 

gate te zetten kan de rotor in beweging 

worden gebracht. Eén van de grote uitda-

gingen van moleculaire motoren is de 

detectie van de rotatie, vooral als het gaat 

om een enkel molecuul. De voorgestelde 

motor maakt gebruik van de gevoeligheid 

van de weerstand voor de rotorpositie. In 

rust is de weerstand laag; wanneer de rotor 

draait ten opzichte van de rest van het 

molecuul neemt de weerstand sterk toe. 

Hierdoor is het mogelijk de beweging van 

de motor real-time te meten.

Vooralsnog bestaat de motor alleen op 

papier, hoewel bepaalde aspecten van het 

ontwerp al experimenteel zijn aangetoond. 

Berekeningen laten zien dat de voorge-

stelde motor aan te drijven en te meten 

moet zijn met bestaande meetopstellin-

gen. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan 

de realisatie van het ontwerp.

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 4,0 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. J.M. van 

Ruitenbeek (LEI).

Moleculaire elektromotor komt eraan

Het centrale gedeelte van de motor heeft 

positieve (rood) en negatieve (blauw) ladingen 

aan de uiteinden, waardoor het een dipoolmo-

ment krijgt. Door middel van een wisselspan-

ning op de gate-elektrode (Vg) kan de rotor in 

beweging worden gezet. De weerstand van het 

molecuul tijdens de rotatie kan worden 

gemeten met behulp van twee goudelektroden.
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De spintronica, elektronica mede geba-

seerd op de elektronspin, heeft onder 

andere gezorgd voor de spectaculaire toe-

name van de opslagcapaciteit van harde 

schijven. De elektronenstructuur bepaalt 

de elektronische eigenschappen van een 

materiaal. Magnetische materialen hebben 

verschillende elektronenstructuren voor 

de beide richtingen van de elektronspin. 

De combinatie van twee magnetische 

materialen, waarvan de elektronenstruc-

turen voor één spinrichting (vrijwel) iden-

tiek zijn, met name de Fermi-oppervlak-

ken, levert gecombineerd een materiaal 

dat goed zal geleiden als de magnetisatie 

van de twee componenten evenwijdig is, 

maar dat slecht geleidt als de magnetisatie 

tegengesteld is. Dit is het giant magneto- 

resistance (GMR) effect, dat de basis vormt 

voor onder andere de huidige harde schijf-

technologie en de ABS in auto’s.

Maar er is nog een derde speler in het spel: 

een elektron vertoont naast de spin ook 

nog een baanmoment. In de spintronica is 

dit echter meer een vloek dan een zegen, 

aangezien de interactie tussen spin en 

baan het GMR-effect teniet doet. De onder-

zoekers kregen via een ander project (de 

fysische oorsprong van magnetoreceptie in 

de biologie) een materiaal tot hun beschik-

king dat spintronica mogelijk maakt zón-

der dat de spin-baanwisselwerking scha-

delijk is. Sterker nog, het mineraal greigite 

(Fe3S4) maakt hier juist gebruik van. Het 

blijkt dat de spin-baanwisselwerking een 

dermate grote invloed heeft dat het 

bestaan van delen van het Fermi-opper-

vlak afhangt van de richting van de mag-

netisatie. Deze schakelende Fermi-opper-

vlakken vertonen een relatief lage 

effectieve massa, zodat hun invloed op de 

geleiding groot is. Een dergelijk grote 

invloed van de spin-baanwisselwerking 

was tot nu toe niet bekend. Een voordeel 

van deze ‘spinorbitronica’ is dat het geba-

seerd is op slechts één materiaal. Verder is 

in principe het hele periodiek systeem 

beschikbaar voor de optimalisatie van 

eigenschappen, anders dan bij het GMR-

effect waar alleen lichte elementen in aan-

merking komen: de spin-baanwisselwer-

king neemt namelijk toe met de vierde 

macht van de kernlading. 

Materials-specific theory for interface physics and nanophysicsFOM-programma 88

Spin-baanwisselwerking helpt spintronica 
stap vooruit

Het doel van het FOM-programma ‘Materials-specific 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 3,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. R.A. de 

Groot (RU).

Fermi-oppervlak van greigite (Fe3S4) in het LKWU-vlak van de kubische Brillouin-zone. Het dubbele Fermi-oppervlak (rood) 

is aanwezig wanneer de magnetisatie zich in de 111 richting bevindt, maar is er niet bij magnetisatie in de 100 richting. 
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In de afgelopen jaren zijn in de lichtmicro-

scopie de grenzen verlegd. De techniek 

blijft echter beperkt tot langzame proces-

sen van hoogstens een paar honderdsten 

van een seconde en kan dus geen snelle 

dynamiek laten zien. Bij onderzoek naar de 

meeste biologische processen ontbreekt 

dus juist de meest relevante informatie, 

want die processen vinden sneller plaats, 

in enkele microseconden.

De onderzoekers hebben een veelzijdige 

techniek ontwikkeld die het mogelijk 

maakt een individueel molecuul op te spo-

ren, tot op de nanometer nauwkeurig in de 

ruimte en op de microseconde precies wat 

betreft de tijd.  Zij noemen deze techniek 

microseconde single-molecule tracking 

(µsSMT). De methode is gebaseerd op 

gedeeltelijk overlappende excitatie van 

twee spectraal gescheiden fluoroforen. Een 

dichroïde wig bevindt zich in de setup, 

zodat de signalen van de twee emitterende 

fluoroforen onafhankelijk van elkaar opge-

nomen kunnen worden op de CCD. Op 

deze manier wordt de positie van een 

molecuul met nanometer nauwkeurigheid 

gemeten op twee verschillende punten in 

de tijd. Een cross-correlatie-algoritme 

berekent vervolgens de gemiddelde ver-

plaatsing van het molecuul. De tijdsnauw-

keurigheid is op deze manier slechts 

beperkt door de diffusiecoëfficiënt van de 

moleculen en de nauwkeurigheid waar-

mee de positie kan worden bepaald.

Deze nieuwe methode werd voor het eerst 

aangetoond met behulp van korte DNA-

oligonucleotiden gelabeld met CY3b en 

ATTO647C in oplossingen met verschil-

lende viscositeit gedurende honderd 

microseconden. Zoals verwacht nam de 

diffusiecoëfficiënt af met toenemende vis-

cositeit. Vervolgens is deze methode op 

levende cellen toegepast, om de ruimte-

lijke organisatie van de transmembraanei-

witten op het membraan te bestuderen. 

Om ervoor te zorgen dat er een 1:1 labelling 

stochiometrie was, is de nieuwe aanpak 

gebaseerd op gesplitst fluorescentie-eiwit. 

Een GPI-verankerd eiwit werd tweevoudig 

gemerkt met dit gesplitst GFP en een 

Alexa647 kleurstof aan de complementaire 

peptide. Het lukte om deze eiwitten op 

microseconden tijdsresolutie te volgen. Uit 

de resultaten bleek dat de gemeten diffusie 

gedurende korte tijd in eerdere experimen-

ten toe te schrijven was aan de labelling in 

plaats van een effect van de onderliggende 

membraanstructuur.

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 2006-2014 en het FOM-budget voor die periode bedraagt 

2,1 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van de Coordination Board 

ERA-NET Nanoscience.

Diffusie van eiwitten nauwkeurig volgen met 
microseconde single-molecule tracking

Links de experimentele opstelling gebruikt voor µsSMT. Rechts het GPI splitGFP-Alexa647 op een membraan van U2OS 

cellen. Zwarte pijlen duiden op een enkel molecuul gedetecteerd met honderd microseconden vertraging.
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Graphene-based electronicsFOM-programma 101

Mechanismen voor elektronverstrooiing in 
grafeen

De hoge elektronmobiliteit in grafeen is 

één van de belangrijkste redenen waarom 

dit materiaal zo veelbelovend is voor toe-

passing in elektronica. Het begrip van ele-

mentaire verstrooiingsmechanismen die 

de eigenschappen van elektrontransport 

bepalen, is dan ook van cruciaal belang om 

de mobiliteit verder te verhogen. Tot nu toe 

waren er drie kandidaten voor de rol van 

de belangrijkste factor die de elektron-

mobiliteit in grafeen op een substraat 

beperkt: ladingsonzuiverheden, vaste rim-

pelingen en resonante onzuiverheden. 

Recente experimentele gegevens wijzen op 

het laatste mechanisme.

Met behulp van een combinatie van ab ini-

tio elektronenstructuurberekeningen en 

quantumtheorie van elektrontransport, 

hebben de onderzoekers laten zien dat 

voor geëxfolieerd grafeen op een substraat, 

chemische bindingen tussen koolstofato-

men van grafeen en koolstofatomen van 

organische vervuilingen bovenop de graf-

eenlaag de beschikbare experimentele 

gegevens kwantitatief kunnen verklaren. 

Voor vrij hangend grafeen is de elektron-

mobiliteit een orde van grootte hoger dan 

voor grafeen op een substraat of voor epi-

taxiaal grafeen. Als de temperatuur echter 

stijgt tot kamertemperatuur zakt de mobi-

liteit weer. In dit geval werd de verstrooiing 

door thermisch geïnduceerde rimpelingen 

(in quantumtermen ‘flexural phonons’) 

geïdentificeerd als het belangrijkste ver-

strooiingsmechanisme dat de elektronmo-

biliteit beperkt. Er werd aangetoond dat 

het aanbrengen van externe spanning de 

mobiliteit bij kamertemperatuur aanzien-

lijk kan verhogen. De onderzoekers publi-

ceerden hun resultaten in 2010 in Physical 

Review Letters. 

Berekende configura-

ties van verschillende 

organische groepen op 

de grafeenlaag 

(koolstofatomen zijn 

geel, zuurstof is paars 

en waterstof is 

lichtblauw) en de 

verdeling van 

ladingsdichtheden 

voor verschillende 

soorten onzuiverhe-

den: C2H5 als 

voorbeeld van een 

sp-elektronverstrooi-

ingscentrum en een 

kobaltatoom (grijs) 

als voorbeeld van een 

onzuiverheid met een 

d-elektron.

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 2008-2014 en het budget 

voor die periode is 3,8 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van  

Prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen (TUD).
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De nano-optica bestudeert de wisselwer-

king tussen licht en zeer kleine objecten. 

Als de objecten ongeveer net zo groot zijn 

als de golflengte van het licht, typisch zo’n 

vijfhonderd nanometer, verliezen de 

gebruikelijke modellen hun geldigheid. 

Eén van de meest fundamentele eigen-

schappen van licht is zijn ruimtelijke cohe-

rentie: hoe verhouden de amplitude en 

fase van het veld in het ene punt zich tot 

de fase en amplitude verderop? Onder 

typische omstandigheden loopt het licht 

namelijk niet overal ‘netjes in de pas’ en 

treden er fluctuaties op. Omdat alle plek-

ken en momenten waarop het licht niet 

netjes in de pas loopt, willekeurig zijn ver-

deeld over de ruimte en de tijd, moet het 

gedrag worden beschreven met statisti-

sche modellen, die alle mogelijkheden 

middelen. Wat is nu de invloed van die sta-

tistische fluctuaties op de verstrooiing van 

licht aan nano-objecten? 

Een team van fysici uit Delft, Amsterdam 

(VU), Rochester en de NASA heeft als eer-

ste berekend wat het effect is van ruimte-

lijke coherentie op zogenaamde Mie-ver-

strooiing: de verstrooiing van licht aan 

bolletjes met een diameter die minder is 

dan een miljoenste meter. De verrassende 

uitkomst is dat de coherentie van het licht 

een zeer sterke invloed heeft op de richting 

waarin het licht verstrooid wordt, maar dat 

de totale energie van het verstrooide veld 

gelijk blijft. In de figuur wordt de hoekaf-

hankelijkheid van het veld getoond voor 

verschillende waarden van de coherentie-

lengte. In het Plasmonics onderzoekspro-

gramma wordt met name gekeken naar de 

koppeling van licht en metallische nano-

structuren. De gevonden relatie tussen 

verstrooiing en coherentie biedt nieuwe 

mogelijkheden om deze koppeling te opti-

maliseren. De resultaten van dit onderzoek 

zijn in 2010 gepubliceerd in het gerenom-

meerde tijdschrift Physical Review Letters. 

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

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

van het programma is 2008-2012 en het budget is 3,4 miljoen euro. De leiding van het 

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

PlasmonicsFOM-programma 105

Mie-verstrooiing van partieel coherent licht

De intensiteit Js van 

het verstrooide veld 

voor verschillende 

waardes van de 

coherentielengte  

sµ. De bol heeft een 

diameter van twee 

golflengtes en een 

brekingsindex  

van 1,5. 
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Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast time and short length scales for tomorrow’s technologyFOM-programma 109

Temperatuurverschil genereert spinstroom

Het manipuleren, transporteren en detec-

teren van het magnetische moment van 

een elektron, de ‘spin’, is een essentieel 

onderdeel van de hedendaagse technolo-

gie voor magnetische opslagmedia zoals 

harddisks. Hierbij wordt vrijwel altijd 

gebruik gemaakt van het giant magneto-

resistance (GMR) effect, waarvoor de ont-

dekkers Albert Fert en Peter Grünberg in 

2007 de Nobelprijs voor de Natuurkunde 

ontvingen. Deze ontdekking staat aan de 

basis van de spintronica, een onderzoeks-

gebied waarbij niet de lading van het elek-

tron gebruikt wordt voor het overbrengen 

van informatie, maar zijn spin.

De wisselwerking tussen ladingstromen en 

warmtestromen valt onder de verzamel-

naam thermo-elektriciteit. De twee 

bekendste thermo-elektrische fenomenen 

zijn het Seebeck-effect en het Peltier-effect. 

Het Seebeck-effect beschrijft de omzetting 

van een temperatuurverschil in een elek-

trische stroom. Het Peltier-effect doet het 

tegenovergestelde en geeft juist de omzet-

ting van een elektrische stroom in een 

temperatuurverschil weer.

Wanneer een temperatuurverschil wordt 

aangelegd over een ferromagnetisch 

metaal (FM) zal zich een Seebeck-spanning 

opbouwen over het FM. Als de Seebeck-

coëfficiënten voor spin-up en spin-down 

verschillend zijn, betekent dit dat de gege-

nereerde stroom anders is voor spin-up 

dan voor spin-down elektronen. Er ont-

staat dus een spinstroom binnenin het FM 

dat leidt tot een spinaccumulatie aan de 

uiteinden. Op het moment dat het FM in 

contact staat met een niet-magnetisch 

metaal (NM), creëert dit ook een spinaccu-

mulatie in het NM. Deze nieuwe bron van 

spinstroom wordt ook wel ‘thermische  

spininjectie’ genoemd.

In het afgelopen jaar hebben onderzoekers 

van de Physics of Nanodevices groep van 

het Zernike Institute for Advanced Materi-

als deze thermische spininjectie kunnen 

meten in een niet-lokale laterale spin- 

valvestructuur (zie figuur). In deze struc-

tuur worden spins in een NM geïnjecteerd 

door een FM (FM1) op te warmen en vervol-

gens wordt de ontstane spinaccumulatie 

in het NM gemeten door een tweede FM 

(FM2). Het gemeten voltage hangt af van de 

relatieve oriëntatie van de magnetisatie in 

de twee FM’s en geeft daarom een karakte-

ristieke spinvalvemeting. Verder geeft de 

gemeten spanning ook de efficiëntie weer 

van de thermische spininjectie. Deze alter-

natieve manier van spininjectie is mogelijk 

belangrijk voor toekomstige spintorque 

RAM-devices.

Schematische weegave van het experiment, waarbij een warmtestroom over het FM 1/NM-grensvlak leidt tot spininjectie, dat 

elektrisch kan worden gedetecteerd bij het NM/FM2-grensvlak (links). Elektronenmicroscoopopname van het device (rechts).  

500 nm FM1

FM2

Het doel van het FOM-programma ‘Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: 

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

spinoverdrachtprocessen te begrijpen en om de mogelijkheden en fundamentele beperkingen 

op het gebied van tijdschaal te onderzoeken. Tevens is een doel om nieuwe concepten te 

ontwikkelen voor gecontroleerde manipulatie van magnetisatie- en spinensembles, waarbij in 

een ultrasnel én ultraklein regime wordt gewerkt. De looptijd van het programma is 2009-

2014 en het budget voor die periode bedraagt 3,1 miljoen euro. De leiding van het programma 

is in handen van prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU).
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Na de uitvinding van de scanning tunne-

lingmicroscoop (STM) in 1980 en de ato-

maire krachtmicroscoop (AFM) vijf jaar 

later, heeft de kunst om atomen en mole-

culen zichtbaar te maken zich geweldig 

ontwikkeld, zowel wat betreft verschei-

denheid als snelheid en resolutie. De 

nieuwste ontwikkeling van belang voor dit 

onderzoek is de AFM met een extreem 

stijve tiposcillator, die de tip laat oscilleren 

met een amplitude kleiner dan 0,1 nano-

meter. Het laatste atoom van de tip kan 

dus tot op atomaire afstanden van het te 

onderzoeken systeem komen. Wanneer de 

metalen tip ook nog wordt voorzien van 

een CO-molecuul als een ultrascherp tipui-

teinde, blijkt het mogelijk om het elektro-

nenskelet van een organisch molecuul vol-

ledig in beeld te brengen. 

Onderzoekers uit Utrecht hebben de 

extreem kleine amplitude van de oscillatie 

gebruikt om de interactiepotentiaal tussen 

twee CO-moleculen te meten bij 5 Kelvin: 

het eerste CO-molecuul is daarbij gebon-

den aan de tip, het tweede staat rechtop op 

een koper (111) oppervlak. Een afbeelding 

van een dergelijk CO-molecuul met een 

CO-gemodificeerde tip is gegeven in de 

figuur (bovenste paneel). Het apparaat laat 

toe om zowel een afbeelding te maken bij 

een constante stroom (rode lijn, STM) als - 

tegelijkertijd - bij constante krachtsgra-

diënt in de z-richting (dF/dz, de zwarte lijn 

in de figuur). De interpretatie van dit 

krachtplaatje is dat bij het naderen van de 

CO-tip tot het CO-molecuul op het koper-

oppervlak, er eerst een Van der Waals aan-

trekking is (tip gaat omhoog), gevolgd door 

CO-CO afstoting bij zeer korte afstanden 

(tip gaat omlaag). Dit laatste is het gevolg 

van de Pauli-repulsie tussen de elektronen. 

Door dF/dz te meten als functie van de 

laterale coördinaten en de hoogte z, kan de 

moleculaire interactie-energie tussen de 

twee CO-moleculen worden gekwantifi-

ceerd in drie dimensies. Een doorsnede 

van deze interactiepotentiaal als functie 

van de verticale afstand z, is weergegeven 

in de figuur (beneden paneel, de rode vier-

kanten). 

Voor het eerst is een Lennard-Jones poten-

tiaal, die normaal uit macroscopische 

meetgegevens wordt ‘geëxtraheerd’, nu 

direct gemeten. Vergelijking met een Den-

sity Functional Theory berekening (de 

blauwe cirkels in de figuur) doet vermoe-

den dat bij afstanden kleiner dan 0,5 nano-

meter, de afstoting verminderd wordt door 

het plooien van de twee CO-Cu bindingen 

(zie de schets in de figuur). Dit geeft ook 

meteen de ultieme resolutielimiet aan van 

een AFM met een CO-gemodificeerde tip. 

Het FOM-programma ‘Control over functional nanoparticle solids’ heeft als doel om via een 

bottom-up benadering nanogestructureerde metamaterialen te maken die opgebouwd zijn  

uit combinaties van verschillende bouwstenen, die op hun beurt weer bestaan uit colloïdale 

nanodeeltjes. Tevens is het doel om met externe velden de groei en structuur van deze 

materialen te manipuleren. De looptijd van het programma is 2009-2014 en het budget  

voor die periode bedraagt 2,4 miljoen euro. De leiding is in handen van prof.dr. A. van 

Blaaderen (UU). 

Control over functional nanoparticle solidsFOM-programma 111

Krachtmeting tussen twee CO-moleculen met 
atomaire microscopie

De opzet van het experiment zoals beschreven in de tekst.
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Nano-photovoltaicsFOM-programma 113

De zonnecel als geïntegreerd optisch 
nanocircuit

Een zonnecel zet zonlicht om in elektrici-

teit. Voor grootschalige toepassing van 

zonne-energie dient de kostprijs per gege-

nereerde Watt nog met een factor twee of 

drie te worden verlaagd. Bepalend voor de 

kostprijs zijn de materiaalkosten van de 

halfgeleider waaruit de zonnecel is opge-

bouwd. Conventionele silicium zonnecel-

len zijn enkele honderden micrometers 

dik. De zonnecel kan dunner (en dus goed-

koper) worden gemaakt, maar dat gaat ten 

koste van het rendement: een dunne zon-

necel vangt het rode licht van de zon min-

der goed op.

Onderzoekers van het FOM-instituut 

AMOLF hebben nu, samen met collega’s 

van de Universiteit Utrecht, Philips 

Research, en het California Institute of 

Technology (Pasadena) een oplossing voor 

dit probleem bedacht. Zij brachten aan de 

achterkant van een ultradunne silicium 

zonnecel een patroon aan dat het licht ver-

strooit onder een hoek van 90 graden. Het 

licht plant zich dan voort in het vlak van de 

zonnecel en wordt in die richting efficiënt 

geabsorbeerd. De actieve laagdikte van de 

gebruikte zonnecellen, die zijn gemaakt 

van amorf silicium, is zo dun dat de zon-

necel werkt als lichtgeleider en net zoals 

een glasvezel licht geleidt. 

Door het verstrooiingspatroon slim te ont-

werpen kan een groot deel van het zonne-

spectrum worden gekoppeld aan verschil-

lende lichtgeleidermodes van de zonnecel. 

De intensiteitsverdeling van het licht in de 

zonnecel vertoont een complex patroon 

van donkere en lichte gebieden, met leng-

teschalen die veel kleiner zijn dan de golf-

lengte van het licht. Het onderzoek laat 

zien hoe een efficiënte zonnecel kan wor-

den ontworpen door de zonnecel te 

beschouwen als een geïntegreerd optisch 

nanocircuit, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de concentratie en geleiding 

van licht op een zeer kleine schaal.

De verstrooiingspatronen bevatten struc-

turen die met een precisie van enkele 

nanometers moeten worden gemaakt. Met 

een speciaal hiervoor ontwikkelde soft-

imprint stempeltechniek is het mogelijk 

deze patronen op zeer grote oppervlakken 

toe te passen. Het werk leidde tot de fabri-

cage van de eerste silicium zonnecel die 

dunner is dan honderd nanometer met een 

conversierendement van meer dan 9%.

Figuur 1. Sample met een raster van 8x16 

zonnecellen (4x4 mm2) met ieder een verschil-

lend verstrooiingspatroon in het achtercontact.

Figuur 2. Elektronenmicroscoopopname van een 

dwarsdoorsnede van de amorf silicium 

zonnecel.

Figuur 3. Berekening van de lichtintensiteit in 

de ultradunne zonnecel (90 nanometer actieve 

silicium laag).

Het doel van het FOM-programma ‘Nano-photovoltaics’ is om recente vooruitgang in 

nanotechnologie en nanowetenschap te gebruiken voor zonnecellen met verbeterde efficiëntie 

en/of lagere materiaalkosten. Het programma is gebaseerd op het gebruiken van versterkte 

lichtabsorptie en verzameling van ladingsdragers in ultradunne films, nanodraden en 

quantumdot zonnecellen. De looptijd van het programma is 2009-2013 en het budget voor  

die periode bedraagt 2,2 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van  

prof.dr. A. Polman (AMOLF).
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Moleculaire lichtbronnen spelen een cruci-

ale rol in de hedendaagse natuurweten-

schappen. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt 

door biologen om celstructuren te ontrafe-

len en door natuurkundigen om de inter-

actie tussen licht en materie te bestuderen. 

Een typisch fluorescent molecuul absor-

beert licht van een bepaalde kleur om ver-

volgens na vibrationele relaxatieprocessen 

licht met een andere kleur en lagere ener-

gie uit te zenden. Op deze manier kan een 

molecuul licht uitzenden via spontane of 

gestimuleerde emissie. Daarnaast kan een 

molecuul ook zijn geabsorbeerde energie 

verliezen via niet-radiatieve thermische 

processen. 

Eén van de belangrijkste doelen binnen de 

nanofotonica, is om de directe omgeving 

van lichtbronnen zodanig te manipuleren 

dat er meer of minder licht wordt uitge-

zonden door een fluorescent molecuul dan 

in vacuüm. Binnen dit onderzoekspro-

gramma en een FOM-Projectruimte heb-

ben fysici van het FOM-instituut AMOLF nu 

laten zien dat een dergelijke manipulatie 

van lichtbronnen alleen zin heeft bij bron-

nen waarbij relatief veel licht wordt omge-

zet in warmte in plaats van licht. Molecu-

len die alle geabsorbeerde energie 

omzetten in licht zenden hetzelfde vermo-

gen uit, ongeacht hun specifieke omgeving. 

Een origineel experiment met wanorde-

lijke lasers toont de relevantie van het 

onderzoek aan. Conventionele lasers 

bestaan uit een lichtgenererend medium 

ingekapseld tussen twee spiegels. Zulke 

lasers staan bekend om hun rechtlijnige 

bundels boven de laserdrempel. Deze 

drempel geeft aan wanneer gestimuleerde 

emissie belangrijker wordt dan spontane 

emissie. Daardoor is deze drempel een dui-

delijke indicatie van een veranderende 

omgeving. Wanorderlijke lasers, die 

bestaan uit niets meer dan witte verf en 

fluorescerende moleculen, zenden echter 

licht uit in alle richtingen onafhankelijk 

van het inputvermogen (zie figuur 1). 

Daarom zijn dit soort lasers bij uitstek 

geschikt om het vermogen te meten van 

moleculaire lichtbronnen als hun directe 

omgeving verandert: het meten van een 

beperkte ruimtehoek correspondeert met 

het meten van al het uitgezonden licht. 

Het resultaat van deze experimenten laat 

zien dat bronnen waarbij al het vermogen 

in licht wordt omgezet inderdaad ongevoe-

lig zijn voor veranderingen in de omgeving 

(zie figuur 2). In tegenstelling tot een nor-

male laser, vertonen dat soort lichtbron-

nen namelijk geen duidelijke laserdrempel 

in het totale outputvermogen.

Photons in complex mediaFOM-programma 45

De gevoeligheid van verschillende lichtbronnen

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. In een conventionele laser (a) wordt licht aanvankelijk in alle richtingen uitgezonden, 

zoals aangegeven met de zwarte pijlen. Boven de zogeheten laserdrempel wordt het licht 

voornamelijk uitgezonden in de richtingen loodrecht op de spiegels, aangegeven met de rode 

pijlen. In een wanordelijke laser (b) wordt het licht in alle richtingen uitgezonden, zowel beneden 

als boven de laserdrempel. 

Figuur 2. Het totale outputvermogen versus het excitatievermogen voor drie wanordelijke lasers 

met verschillende lichtbronnen. De laser waarin al het input vermogen wordt omgezet in licht 

(Rhodamine 640 P) vertoont lineair gedrag en is daarmee ongevoelig voor veranderingen in de 

omgeving. De overige twee wanordelijke lasers zenden meer licht uit boven de laserdrempel: het 

radiatieve kanaal wordt vergroot ten koste van het niet-radiatieve kanaal.
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De vergelijkingen die de stroming van sim-

pele vloeistoffen zoals water beschrijven, 

zijn al zo’n twee eeuwen bekend. Helaas 

kunnen deze vergelijkingen meestal niet 

analytisch opgelost worden, zodat in de 

praktijk computersimulaties essentieel 

zijn om vloeistofstromingen te beschrijven 

en onderzoeken. Toch zijn er veel voorbeel-

den van stromingsproblemen die ook met 

behulp van een computer nog steeds zeer 

moeilijk te beschrijven en op te lossen zijn.

Vloeistofstromingen worden bijvoorbeeld 

bij hoge snelheden turbulent en beginnen 

dan chaotische wervelpatronen te verto-

nen. Beschrijving daarvan vereist zeer veel 

computerrekenkracht. Eén van de manie-

ren om dit soort systemen toch te beschrij-

ven is door middel van Dissipative Particle 

Dynamics (DPD), waarbij de vloeistof wordt 

beschreven als een systeem van zachte 

deeltjes. Onderzoekers uit Leiden hebben 

eerder al laten zien dat met de juist geko-

zen krachten tussen de deeltjes heel effec-

tief turbulente vloeistoffen kunnen wor-

den beschreven.

Als er polymeren aan de vloeistof worden 

toegevoegd ontstaan er weer nieuwe pro-

blemen, omdat het ontstane mengsel dan 

zowel elastische als vloeiende eigenschap-

pen heeft. Dergelijke visco-elastische  

materialen komen veel voor in industriële 

toepassingen, maar ook bij transportver-

schijnselen op cellulaire schaal. Hier zijn 

de problemen voor de computer nog veel 

groter - afgezien dat er geen algemeen gel-

dende vergelijkingen zijn, is het oplossen 

van de bestaande modellen ook numeriek 

in veel gevallen zeer moeilijk.

De onderzoekers hebben nu laten zien dat 

de DPD-methode gebruikt kan worden om 

een polymeeroplossingen te beschrijven 

door een simpele elastische kracht tussen 

de deeltjes toe te voegen in het model. Een 

nog verrassender resultaat is, dat de uit-

reklengte van de veertjes tussen de deel-

tjes overeenkomt met wat bekend is voor 

individuele moleculen in een polymeerop-

lossing. Nu kan eindelijk begrepen worden 

dat de elastische krachten een dempende 

werking hebben op de overgang naar tur-

bulentie, een effect dat ook experimenteel 

bekend is (een klein beetje polymeer toege-

voegd aan bluswater zorgt ervoor dat bij 

dezelfde druk een blusstraal veel verder 

komt). Daarmee maakt de DPD-methode 

het mogelijk om te onderzoeken hoe het 

mechanisch gedrag op moleculaire schaal 

de eigenschappen van een vloeistof op 

macroscopische schaal beïnvloedt.

Collective and cooperative statistical physical phenomenaFOM-programma 46

Vering door polymeren vertraagt turbulentie

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.L. van Hecke (LEI).

Schematische weergave van het Dissipative Particle Dynamics model 

voor polymeerstromingen - balletjes verbonden door veertjes.
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Voor het eerst is een hologram van een 

atoom gemaakt met behulp van de elektro-

nen van het atoom zelf. Hierbij werd 

gebruik gemaakt van de unieke eigen-

schappen van FELICE, de nieuwe vrije-

elektronen laser voor intra-cavity experi-

menten. Het idee van een klassiek 

hologram is hierbij gebruikt om informatie 

uit atomen op te slaan. Het infrarode laser-

licht van FELICE ioniseert de (xenon)ato-

men en de vrijgekomen elektronen, die 

zich op een afstand wel dertig keer zo groot 

als de afstand van het binnenste elektron 

tot de kern bevinden, werden gebruikt om 

een hologram te maken. 

Het gebruikte proces van ‘tunnelionisatie’ 

heeft de eigenschap dat de vrijgekomen 

elektronen altijd dezelfde fase hebben en 

dus coherent zijn. Met deze coherente 

elektronenbron moet de bundel, om een 

hologram te creëren, twee verschillende 

paden gaan volgen. Dit gebeurt automa-

tisch als het elektron vrij komt en het elek-

trisch veld van de laser nog aanwezig is. De 

laser zorgt er dan voor dat de elektronen 

bewegen. Er is een kans dat een elektron 

terugkomt bij het ion, daarmee botst en zo 

als het ware het ion ‘beschijnt’ en er is een 

kans dat het elektron een ander pad volgt 

en niet botst met het ion. Deze twee moge-

lijkheden leiden tot een interferentiepa-

troon, net als in het klassieke hologram. Zo 

maken elektronen van een atoom een 

hologram van het atoom waar ze zelf deel 

van waren.

Samen met onderzoekers uit Rusland, 

Duitsland, Engeland en de VS zijn de expe-

rimenten met theoretische modellen tot in 

verrassend groot detail nagebootst. Hieruit 

volgt dat de snelle bewegingen van zowel 

de elektronen als het achtergebleven ion 

worden opgeslagen in het hologram. Sinds 

kort zijn technieken ontwikkeld om deze 

hele snelle beweging te meten met attose-

condepulsen. De hier gedemonstreerde 

techniek van holografie in atomen is een 

aanvullende methode, waarmee chemi-

sche processen op een tijdschaal van atto-

seconden op het meest essentiële niveau 

ontrafeld, begrepen en wellicht ook 

gestuurd kunnen worden. Een waardevolle 

techniek, omdat deze beweging tot voor 

kort niet direct gemeten kon worden, maar 

wel aan de basis ligt van alle chemische 

reacties om ons heen. Het kunnen meten 

van deze beweging is dus een stap richting 

het begrijpen van deze processen.

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

Atoom maakt hologram van zichzelf

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 2003-2013 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).

Figuur 1. Schematische weergave van de experimentele opstelling: de 

trilholte van FELICE met als intra-cavity experiment de ‘velocity map 

imaging spectrometer’-opstelling.

Figuur 2. Hologram van een xenonatoom. Links: experimenteel gemeten 

2D-foto-elektron velocity map afbeelding van de ionisatie van metasta-

biel xenon bij een infrarood golflengte van 7 mm. Rechts: gesimuleerd 

hologram met behulp van de Time-Dependent Schrödinger Equation 

(TDSE) berekening.
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Dat een oplossing van gouden nanodeel-

tjes met een afmeting van circa twintig 

nanometer fel rood gekleurd is, intrigeerde 

al veel befaamde wetenschappers, zoals 

lord Rayleigh. Inmiddels is bekend dat de 

collectieve oscillatie die de geleidingselek-

tronen gaan uitvoeren wanneer ze zich in 

een elektrisch veld bevinden, de zoge-

naamde plasmonresonantie, hier alles 

mee te maken heeft. De fysieke randvoor-

waarden van de beweging van deze excita-

tie is bepalend voor de energie waarbij de 

plasmonresonantie plaatsvindt. Voor 

ronde deeltjes met een afmeting veel klei-

ner dan de golflengte van zichtbaar licht 

veroorzaakt dit de rode kleur. Het vakge-

bied dat deze interacties van licht met 

metallische nanostructuren bestudeert 

heet ‘plasmonics’. 

Vaak worden de nanostructuren via ‘bot-

tum-up’ processen, zoals lithografie, 

gemaakt. Onderzoekers van de Universi-

teit Utrecht zijn erin geslaagd om de inter-

acties tussen gouden nanoplaatjes die 

maar circa twintig nanometer dik zijn, 

maar wel een diameter hebben van onge-

veer één micrometer (zie figuur), zodanig 

te manipuleren dat deze plaatjes zich 

spontaan ordenen in lange stapels. Deze 

stapels vormen zich onder invloed van de 

sterke Van der Waals attracties tussen het 

goud en de afstoting veroorzaakt door het 

feit dat de plaatjes ook geladen zijn. Dit 

resulteert in afstanden tussen de plaatjes 

die instelbaar zijn via de zoutconcentratie 

in de oplossing. In de figuur is de afstand 

prachtig zichtbaar gemaakt met een 

elektronen microscopietechniek, waarbij 

het oplosmiddel zo snel wordt afgekoeld 

dat zich een amorfe vaste stof vormt. 

Door middel van een elektrisch veld kun-

nen de stapels door de geïnduceerde extra 

interacties, afkomstig van de polarisatie 

door het veld, nogmaals worden aangezet 

tot een stap tot zelforganisatie. Ditmaal lij-

nen de stapels zich loodrecht op de veld-

richting uit en vormen vervolgens een 

zogenaamde vloeibare kristalfase in het 

vlak (zie de figuur). Door al de koppelingen 

tussen de plasmonresonanties van de 

plaatjes is een metamateriaal ontstaan 

met eigenschappen die behoorlijk kunnen 

worden gevarieerd door te spelen met de 

condities en die nuttig kunnen zijn voor 

sensor- en fotonische toepassingen.

Physics of colloidal dispersions in external fieldsFOM-programma 61

Controle over de zelforganisatie van 
plasmonische gouden nanoplaatjes

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

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 2,1 miljoen euro. 

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

Boven: lichttransmissiemetingen aan losse 

gouden nanoplaatjes (20 nm dik, ~1 µm 

diameter), transmissie elektronenmicroscoop-

opnames van de énkelkristallijne gouden 

plaatjes (inset: deeltjes bedekt met dun laagje 

glas). Onder: cryogene elektronenmicroscoop-

opname van een doorsnede door een stapel van 

de gouden plaatjes, transmissie lichtmicro-

scoopopname van de stapels gouden plaatjes, 

terwijl ze zich ordenen loodrecht op het externe 

elektrische veld. 
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Het bestuderen en controleren van ultra-

snelle moleculaire dynamica in de gasfase 

en in vloeistoffen was het centrale doel 

van dit onderzoeksprogramma, met spe- 

ciale aandacht voor het detecteren en con-

troleren van laagfrequente vrijheidsgraden 

zoals waterstofbruggen, moleculaire rota-

ties en conformatiebewegingen van (bio)

moleculaire systemen. Binnen alle drie de 

hoofdlijnen heeft het onderzoek belang-

rijke resultaten opgeleverd:

-  bestudering en controle van moleculen 

met zeer intense (attoseconde) lichtpul-

sen;

-  detecteren en controleren van reacties 

en moleculaire dynamica in (bio)mole-

culaire systemen;

-  het bestuderen van de rol van fluctua-

ties in water en (bio)moleculaire syste-

men. 

In het eerste thema zijn er nieuwe inzich-

ten verkregen in het gebruik van zeer 

intense lichtvelden en van attoseconde 

XUV-pulsen voor de detectie en controle 

van de rotaties, vibraties en elektronische 

vrijheidsgraden van geïsoleerde kleine 

moleculen. Verder zijn er binnen deze 

onderzoekslijn nieuwe technieken ontwik-

keld en is de techniek om snelheid in beeld 

te brengen, gecombineerd met nieuwe 

lichtbronnen, zoals de genoemde attose-

conde pulsen, de intense ver-infrarood 

straling van FELIX/FELICE op het FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen en 

de XUV-fotonen van de FLASH vrije-elek-

tronenlaser in Hamburg. 

Binnen de tweede onderzoekslijn is aange-

toond dat het voor complexe biomolecu-

laire systemen in de gecondenseerde fase 

mogelijk is om energieoverdracht te sturen 

met behulp van fase- en amplitudegemo-

duleerde pulsen. Ook heeft dit thema 

geleid tot nieuwe informatie over de mole-

culaire mechanismen waarmee protonen 

in water worden getransporteerd en tot 

een nieuwe, niet-lineaire microscopische 

techniek waarmee 3D-afbeeldingen van 

microfluïdische reactoren, katalysatoren 

en cellen kunnen worden gemaakt.

 

De derde onderzoekslijn heeft tot nieuwe 

informatie geleid over de invloed van ionen 

en moleculen op de dynamica en structuur 

van water. Ook zijn er nieuwe inzichten ver-

kregen over de structuur en dynamica van 

watermoleculen aan de grensvlakken met 

lucht en lipidemonolagen, en de mate 

waarin de watermoleculen aan het opper-

vlak wisselwerken met de watermoleculen 

in de bulk. Tevens heeft dit onderzoeks-

thema geleid tot de ontwikkeling van 

nieuwe vierde-orde niet-lineaire spectro-

scopische technieken, waarmee de energie-

dynamica en onderlinge positionering van 

vibraties aan oppervlakken zeer specifiek 

kunnen worden onderzocht. 

Het onderzoek binnen dit programma 

heeft geleid tot 216 publicaties in internati-

onale wetenschappelijke tijdschriften, 

waaronder 3 in Nature, 6 in Science, 5 in 

Nature Physics, 1 in Nature Chemistry, 24 

in Physical Review Letters, 10 in the Journal 

of the American Chemical Society, 2 in 

Chemical Reviews en 7 in de Proceedings 

of the National Academy of Science (USA). 

Ook heeft het onderzoek geleid tot 12 pro-

moties.

Ultrafast molecular dynamicsFOM-programma 66

Samenvatting eindverslag

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

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

naar laag frequente vrijheidsgraden zoals waterstofbindingen, conformatiebewegingen en 

moleculaire rotaties. Daarvoor werden geavanceerde technieken om femtosecondepulsen te 

vormen en afbeeldingen te maken ontwikkeld en toegepast. De looptijd van het programma 

was 2003-2009 en het budget voor die periode bedroeg 7,0 miljoen euro. De leiding van het 

programma was in handen van prof.dr. H.J. Bakker (AMOLF).

Figuur 1. Het vibratiespectrum van de bovenste laag watermoleculen van een water-lucht  

oppervlak wordt gemeten door de somfrequentie (SFG) te genereren van infrarode (IR) en 

zichtbare (VIS) laserpulsen.

Figuur 2. Het SFG-spectrum van gewoon water (H2O) bevat twee pieken: voor HDO-water, 

waarin één van de waterstofatomen (H) vervangen is door deuterium (D) blijft slechts één piek 

over. Dit bewijst dat de twee pieken van H2O niet het gevolg zijn van verschillende waterstof-

brugstructuren (zoals lange tijd is gedacht). In plaats daarvan zijn de twee pieken het gevolg  

van een specifieke intramoleculaire interactie tussen de strekvibraties en de buigvibratie van het 

H2O molecuul.
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Met behulp van technieken uit de colloïd-

chemie is het mogelijk om op goed gedefi-

nieerde wijze halfgeleider nanokristallen 

te maken. Deze nanokristallen hebben 

zeer opmerkelijke optische eigenschap-

pen, zoals een uiterst heldere optische 

emissie bij kamertemperatuur, die boven-

dien van kleur veranderd kan worden over 

een breed golflengtegebied (zie figuur A). 

Deze eigenschappen, in combinatie met de 

relatief eenvoudige fabricagetechniek, 

maken deze nanokristallen veelbelovend 

voor een breed scala aan toepassingen, 

waaronder lasers en biolabeling.

Vanwege de kleine afmetingen van de 

nanokristallen, typisch in de orde van 1 tot 

10 nanometer, treedt er volledige, quan-

tummechanische opsluiting op, wat leidt 

tot een discreet energiespectrum dat lijkt 

op dat van atomen. Verandering van 

grootte geeft daarbij meteen een kleurver-

andering. Daarnaast worden er verschil-

lende soorten halfgeleidermaterialen 

gebruikt, hoewel er tot nu toe vooral 

gebruik gemaakt is van cadmiumselenide 

nanokristallen met een wurtzite kristal-

structuur. Maar er worden ook materialen 

met andere kristalstructuren onderzocht, 

zoals cadmiumtelluride (zinkblende struc-

tuur) en loodsulfide en -selenide (keuken-

zout structuur). Dit heeft geleid tot een 

enorme uitbreiding van het beschikbare 

kleurbereik, van het zichtbare gebied tot het 

nabije- en midden-infrarood (zie figuur A). 

Het precieze energiespectrum van de ver-

schillende typen nanokristallen is echter 

nog niet goed gekarakteriseerd en begre-

pen. Om deze reden zijn de optische eigen-

schappen van verschillende typen nano-

kristallen recent bepaald met behulp van 

de zeer hoge magneetvelden beschikbaar 

aan het High Field Magnet Laboratory 

(HFML).

De experimenten vonden plaats in het 

kader van samenwerkingen met onderzoe-

kers van de Radboud Universiteit Nijme-

gen, de Universiteit Utrecht en de Universi-

teit van Nottingham. Zeer karakteristiek is 

de aanzienlijke afname van de afvaltijd 

van de optische emissie als er een sterk 

magneetveld aangelegd wordt (zie figuur B). 

Deze afname én de afhankelijkheid van de 

grootte van de nanokristallen (zie figuur C), 

is gemeten voor zowel cadmiumtelluride 

als cadmiumselenide nanokristallen. Het 

aanleggen van een magneetveld heeft ook 

tot gevolg dat de optische emissie sterk cir-

culair gepolariseerd wordt. Dit verschijnsel 

is waargenomen voor alle gemeten typen 

nanokristallen (cadmiumtelluride, cadmi-

umselenide en loodsulfide). Deze resulta-

ten laten zien dat de optische eigenschap-

pen van nanokristallen verrassend 

onafhankelijk zijn van hun kristalstruc-

tuur. Dat is in tegenspraak met theoreti-

sche voorspellingen.

The user facility for high magnetic fieldsFOM-programma 78

Magneto-optica aan colloïdale halfgeleider 
nanokristallen

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

gekwalificeerde 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 4,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van 

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

Optische eigenschappen van colloïde halfgelei-

der nanokristallen. Fotoluminescentiespectra 

van verschillende typen nanokristallen met 

straal R (A). Fotoluminescentie levensduurme-

tingen van cadmiumtelluride nanokristallen in 

0 en 30 T (B). Gemeten levensduur van de 

optische emissie van cadmiumtelluride 

nanokristallen met straal R als functie van het 

aangelegd magneetveld (C).
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Quantumgassen bieden de unieke moge-

lijkheid om interacties en dimensionaliteit 

naar wens in te stellen. Binnen dit pro-

gramma wordt onderzoek gedaan aan gas-

sen die zich slechts in één dimensie kun-

nen bewegen. De onderzoekers van de UvA 

ontwikkelden een nieuwe manier om de 

wisselwerkingen te variëren van deze gas-

sen. Tegelijk toonden de onderzoekers aan 

dat het sturen van de wisselwerkingen 

gebruikt kan worden om vat te krijgen op 

de spinbeweging die ontstaat na een plot-

selinge verandering van de interne toe-

stand van alle atomen.

De onderzoekers deden experimenten aan 

een bosonisch tweecomponentengas ‘iso-

spin 1/2’ van rubidium-87, met drie wissel-

werkingsparameters: de twee wisselwer-

kingssterktes tussen gelijke atomen in elk 

van de twee toestanden en een derde voor 

wisselwerking tussen ongelijksoortige ato-

men. In de gebruikte magnetisch gevangen 

toestanden zijn de drie wisselwerkingen 

bijna gelijk in sterkte. Niettemin zijn het 

juist de (kleine) verschillen in wisselwer-

king die de relatieve beweging van de ver-

schillende componenten, de spinbeweging, 

aandrijven. De onderzoekers maakten het 

gas eendimensionaal door de atomen in de 

dwarsrichtingen strak op te sluiten en te 

koelen tot het punt dat de interne energie 

kleiner is dan die van een enkel excitatie-

quantum in de dwarsrichting. Vanaf dit 

punt werd een coherente superpositie van 

twee interne toestanden gemaakt, met 

behulp van microgolfstraling. Zij brachten 

vervolgens de spinbeweging in beeld en 

lieten zien dat deze gestuurd kan worden 

door de valpotentiaal toestandsafhankelijk 

te maken. 

Deze resultaten bieden verschillende 

spannende perspectieven voor de toe-

komst. Zo maakt deze methode nieuwe 

manieren mogelijk om niet-evenwichtsdy-

namica te bestuderen in dit systeem. Hier 

is bijvoorbeeld de (ont)koppeling tussen 

spin en dichtheidsexcitaties, die sterk 

afhangt van de wisselwerkingsverschillen, 

interessant. Het punt van toestandsonaf-

hankelijke wisselwerking is nu voor het 

eerst bereikbaar met deze methode. Dit is 

van belang omdat juist dáár geavanceerde 

exacte (Bethe Ansatz) theoretische metho-

den beschikbaar zijn, die ook werken waar 

conventionele storingsrekening faalt. De 

mogelijkheid om de interacties op conti-

nue wijze rond dit punt te variëren biedt 

unieke nieuwe kansen. Tot slot zou het 

bevriezen van de spinbeweging ook nuttig 

kunnen zijn voor het realiseren van betere 

atoomklokken, aangezien daarin de ruim-

telijke overlap tussen deze twee toestan-

den van groot belang is.

Quantum gasesFOM-programma 87

Spinbeweging getemd

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 2004-2012 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).
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Focusseren van de spincompositie als functie van de tijd. Terwijl de totale dichtheid (n1+n2, 

rechts) vrijwel constant blijft, verandert het verschil in dichtheid (n1-n2, links) dramatisch: 

toestand 2 beweegt naar het midden (blauw) terwijl toestand 1 naar de randen wordt gedrukt 

(rood). Experiment (boven) en theorie (onder) komen goed overeen.

95
Hoogtepunten uit  het  onderzoek •  Gecondenseerde mater ie  en optische fysica

atoms/µm atoms/µm

position (µm) position (µm)

ti
m

e 
(m

s)
ti

m
e 

(m
s)



Een onderzoeksgebied dat momenteel 

internationaal veel belangstelling trekt is 

‘oxide elektronica’. Dit betreft de ontwik-

keling van nieuwe functionele materialen 

en elektronische structuren op basis van 

dunne kristallijne lagen, samengesteld uit 

zuurstof in combinatie met elementen uit 

de klassen van de aardalkalimetalen (zoals 

strontium en barium), de zeldzame aarden 

(zoals cerium en lanthaan) en/of de over-

gangsmetalen (zoals titanium en koper). 

Dergelijke materialen worden gekenmerkt 

door een breed scala aan elektronische 

eigenschappen, van sterk isolerend tot 

supergeleidend en van magnetisch tot 

ferro-elektrisch. 

Deze kristallijne materialen hebben dus 

zelf al bijzondere eigenschappen, maar er 

komt nog een heel extra dimensie bij als 

we kijken naar de grensvlakken tussen 

twee van dergelijke verbindingen. Het 

blijkt dat door het samenspel van verschil-

lende materiaalcombinaties, de grensvlak-

ken weer heel nieuwe elektronische en 

magnetische eigenschappen kunnen ver-

tonen.

Een aansprekend voorbeeld daarvan is het 

contact tussen de optisch transparante 

isolatoren SrTiO3 en LaAlO3. Mits gefabri-

ceerd onder de juiste condities, worden 

dergelijke grensvlakken elektrisch gelei-

dend. Hoewel de precieze oorzaak van 

deze geleiding nog onderzocht wordt, ver-

onderstellen de onderzoekers dat de elek-

tronen dit veroorzaken, die vanuit het 

LaAlO3 naar het SrTiO3-oppervlak over-

gaan. Deze negatieve ladingen vormen 

daar een tweedimensionaal elektronengas 

(2-DEG). Binnen dit onderzoeksprogramma 

wordt deze nieuwe geleidingstoestand 

nader onderzocht, onder andere door 

quantumoscillaties in de geleiding te 

bestuderen bij hoge magneetvelden. Ook 

slaagden de onderzoekers er in 2010 in de 

mobiliteit van deze elektronengeleiding 

sterk te verhogen, wat voor praktische toe-

passingen erg interessant is. 

Een bijzonder aspect van de oxidische 

materialen is de mogelijkheid functionele 

structuren erg dicht bij elkaar te maken, op 

(nanometer)lengteschalen die voor stan-

daard halfgeleiders niet haalbaar zijn. 

Door gebruik te maken van geavanceerde 

dunne lagen depositietechnieken konden 

de onderzoekers op een afstand van min-

der dan twee nanometer naast het twee-

dimensionale elektronengas een twee-

dimensionaal ‘gatengas’ realiseren. Hierin 

vindt de geleiding plaats door de beweging 

van positieve ladingen, de gaten. Elektron-

gat interacties in dergelijke nabijgelegen 

grensvlakken kunnen een basis zijn voor 

het realiseren en toepassen van verdere 

nieuwe geleidingstoestanden. De onder-

zoekers publiceerden deze resultaten in 

Physical Review Letters van april 2010.

Inter-phase - new electronic and magnetic states at interfaces in complex oxide heterostructuresFOM-programma 108

Oxide elektronica

Het doel van het FOM-programma ‘Inter-phase - new electronic and magnetic states at 

interfaces in complex oxide heterostructures’ is om nieuwe elektrische en magnetische 

toestanden, die voortkomen uit verschillende reconstructies van grensvlakken tussen complexe 

materialen, te creëren, bestuderen en controleren. De looptijd van het programma is 2009 - 

2013 met een budget voor deze periode van 3,1 miljoen euro. De programmaleiding is in 

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

Een artistieke 

voorstelling van een 

dunne lagen 

structuur voor 

oxidische elektronica 
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Zowel het aardoppervlak als het menselijk 

lichaam bestaat voor het grootste deel uit 

water, maar dat water komt zelden in zui-

vere vorm voor. Water bevat opgeloste zou-

ten, zoals bijvoorbeeld keukenzout (NaCl). 

Dit keukenzout splitst zich in positief (Na+) 

en negatief (Cl-) geladen ionen. Bekend 

was dat deze ionen de structuur beïnvloe-

den van de watermoleculen waardoor ze 

worden omgeven, maar er bestond nog 

steeds veel onduidelijkheid over de grootte 

en reikwijdte van dit effect. 

Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF 

hebben de dynamica van water rond ionen 

met ver-infrarood (THz) spectroscopie en 

met femtoseconde infraroodspectroscopie 

onderzocht. Uit de metingen blijkt dat de 

rotatiebeweging van water rond ionen 

sterk anisotroop is. In de buurt van posi-

tieve ionen blijken watermoleculen te 

draaien als een soort propellertje, rond de 

centrale as tussen de twee OH-groepen die 

de rotorbladen vormen (zie figuur). In de 

buurt van een negatief ion vindt iets soort-

gelijks plaats: daar blijft echter één van de 

OH-groepen naar het ion wijzen, terwijl de 

andere OH-groep het rotorblad van de pro-

peller vormt. Deze ‘semi-rigide hydratatie-

schil’ van water rond ionen blijft over het 

algemeen beperkt tot de eerste schil van 

watermoleculen rondom een ion. 

Een fascinerende waarneming was dat 

voor specifieke combinaties van positieve 

en negatieve ionen die beide een sterke 

wisselwerking met water hebben, een 

groot aantal watermoleculen helemaal 

star werd. De ionen werken dan samen in 

het immobiliseren van de draaiing rond 

beide assen van een watermolecuul. Dit 

effect blijkt veel verder te reiken dan alleen 

de eerste schil van watermoleculen rond 

ieder afzonderlijk ion. Er ontstaat een uit-

gestrekte rigide structuur van watermole-

culen tussen de ionen. 

Het is duidelijk dat dit soort rigide water-

structuren belangrijk zijn voor bijvoor-

beeld chemische reacties in oplossingen 

van ionen die een sterke wisselwerking 

met water hebben - en met name voor pro-

tontransport in water. Het is ook denkbaar 

dat een dergelijke wisselwerking plaats-

vindt tussen ionen (bijvoorbeeld Ca2+) en 

tegengesteld geladen functionele groepen 

in biologische systemen. Het effect van het 

ion op de functie van het biomoleculaire 

systeem wordt in dat geval mogelijk ver-

oorzaakt door een gezamenlijk effect van 

het ion en het biomolecuul op de structuur 

en dynamica van de tussenliggende water-

moleculen en daarmee op het transport 

van protonen.

Proton mobility in confinementFOM-programma 118

Water onder invloed van ionen

Het hoofddoel van het FOM-programma ‘Proton mobility in confinement’ is om op moleculaire 

schaal inzicht te krijgen in de manier waarop protongeleiding door waterige media in kleine 

ruimtes plaatsvindt. Het onderzoek richt zich op waterige systemen aan oppervlakken en bij 

tussenvlakken (beperkt tot één dimensie), water in draden en kanaaltjes (beperkt tot twee 

dimensies) en nanovijvertjes en nanodruppels (beperkt tot drie dimensies). De looptijd van het 

programma is 2010-2016 en het budget voor die periode bedraagt 2,4 miljoen euro. De leiding 

van het programma is in handen van prof.dr. M. Bonn (AMOLF).

Uit femtoseconde 

mid-infrarood en 

ver-infrarood (THz) 

experimenten blijkt 

dat de samenwerking 

tussen positieve en 

negatieve ionen kan 

leiden tot het 

vastzetten van een 

groot aantal 

watermoleculen 

tussen de ionen. Dit 

onderzoeksresultaat 

werd in 2010 in 

Science gepubliceerd.
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Ontwikkelingen in de elektron paramagne-

tische resonantie spectroscopie (EPR) 

maken het mogelijk vraagstukken met bio-

medische relevantie op moleculair niveau 

te onderzoeken. Sinds kort is het namelijk 

mogelijk om met gepulste EPR-afstanden 

tot acht nanometer te meten en de hier-

voor benodigde paramagnetische centra 

specifiek en selectief aan eiwitten te kop-

pelen. Voordeel is ook dat met EPR-prepa-

raten gemeten kunnen worden waarin de 

eiwitten niet macroscopisch georiënteerd 

zijn en dat er geen beperking is ten 

opzichte van de grootte van het eiwit of het 

eiwit-membraan complex. Het onderzoek 

aan de membraangebonden vorm van het 

eiwit a-Synuclein (aS) uit de onderzoeks-

groep van Martina Huber aan de Universi-

teit Leiden is hier een voorbeeld van. 

De manier waarop aS bindt aan membra-

nen, is een onderwerp dat de laatste tijd 

populair is, vooral omdat het eiwit betrok-

ken lijkt bij de ziekte van Parkinson: een 

neuronale ziekte die gekenmerkt wordt 

door eiwitklonters, Lewy bodies, in de her-

senen. Eén van de hoofdcomponenten van 

deze klonters is aS. In normale hersenen is 

aS in de synapsen gelokaliseerd en daarom 

is de wisselwerking van dit eiwit met 

membranen belangrijk. Eerder was aange-

toond dat het eiwit aan bepaalde membra-

nen bindt, in de vorm van een a-helix (zie 

figuur, roodgekleurd) en dat het op micel-

len buigt tot een hoefijzervorm (groen). Of 

de hoefijzervorm ook op vesikels, die gro-

ter zijn dan micellen en meer op een biolo-

gisch membraan lijken, voorkomt was de 

vraag die met de eerder toegepaste kern-

magnetische resonantiemethodes niet te 

bepalen was. 

Door met gepulste EPR de afstand te meten 

tussen paramagnetische centra die op wel-

gekozen posities geplaatst waren, lukte het 

de onderzoekers uit Leiden en Twente om 

aan te tonen dat ook op vesikels de hoefij-

zervorm aan te treffen is. Zelfs de wissel-

werking tussen eiwitten was op deze 

manier te bepalen en liet zien dat op 

bepaalde vesikels (met een diameter van 

circa  25 nanometer) eiwitcomplexen voor-

komen waar tenminste twee eiwitten in 

elkaar verstrengeld zijn (zie figuur, licht-

groen gekleurd). Op vesikels die groter zijn 

(circa 100 nanometer) lijkt zowel de hoefij-

zer- als ook de uitgerekte vorm stabiel te 

zijn.  Dit evenwicht verklaart de controver-

siële resultaten die eerder gepubliceerd 

zijn. Meetomstandigheden of posities van 

de paramagnetische centra kunnen de 

voorkeur geven aan één vorm, terwijl mis-

schien beide vormen aanwezig zijn. 

Biomolecular physicsFOM-programma 60

Membraangebonden vorm van aS-eiwit komt 
in beeld met EPR 

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).

Rechts is de EPR-pulssequentie te zien waarmee de afstanden gemeten zijn. De microgolf-

frequentie is circa 9,5 GHz en de pulsen hebben een duur van 16 of 32 nanoseconden (groen, 

afstand tussen de pulsen niet op schaal getekend). Een blauwe puls met een offset van 75 MHz 

ten opzichte van de groene pulsen wordt verplaatst in de tijd waardoor een modulatie van de 

amplitude van het signaal (rood) ontstaat, met een periode die de grootte van de wisselwerking 

van twee paramagnetische centra weergeeft en een maat voor de afstand is.

Links, op het oppervlak van het vesikel (grijs) zijn de structuren van het eiwit getoond, waarbij 

de ‘ruggengraat’ van het eiwit als vlakke band getoond is. Pijlen (zwart) geven de posities van de 

paramagnetische centra en hun onderlinge afstand aan (rood).
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DNA, de drager van alle erfelijke informa-

tie, bestaat uit twee lineaire ketens van 

suiker-fosfaat groepen, die samen een 

dubbele helix vormen. De binding tussen 

de twee strengen van deze dubbele helix is 

uiterst selectief: een keten van nucleotiden 

bindt zich sterk aan een complementair 

segment, maar niet aan een willekeurig 

ander segment. De bindingssterkte hangt 

af van de temperatuur: beneden een 

bepaalde temperatuur binden de comple-

mentaire DNA-strengen aan elkaar en 

boven die temperatuur ontbinden ze weer. 

De selectiviteit van DNA-hybridisatie kan 

worden gebruikt bij het ontwerpen van 

zelfassemblerende colloïdale materialen. 

De ‘normale’ interacties tussen colloïden 

(Coulomb, Van der Waals, sterisch of deple-

tiegeïnduceerd) zijn echter weinig speci-

fiek. Door het oppervlak van een colloïdaal 

deeltje te voorzien van een laagje enkel-

strengs DNA, is het in principe toch moge-

lijk om complexe colloïdale structuren te 

ontwerpen. 

Naast deze specifieke eigenschap van col-

loïden bekleed met DNA, is ook het niet-

specifieke gedrag van DNA interessant, 

zeker wanneer colloïden worden bekleed 

met lange strengen DNA. Een team van 

onderzoekers van het FOM-instituut 

AMOLF, de Universiteit van Amsterdam en 

de Universiteit van Cambridge (UK) heeft 

ontdekt dat colloïdale deeltjes die bekleed 

zijn met lang viraal DNA, spontaan kunnen 

kristalliseren in een tweedimensionaal 

membraan. Dit membraan is gebonden 

aan een substraatoppervlak via een combi-

natie van specifieke en niet-specifieke 

interacties. Om deze 2D-membranen te 

vormen, hebben de colloïden een bekle-

ding nodig van zeer lang DNA. Een uiteinde 

van dit DNA wordt met behulp van eiwit-

binding aan een colloïdaal deeltje geplakt, 

het andere uiteinde bevat een twaalf basen 

tellend stukje enkelstrengs DNA. Met con-

focale microscopie kan de ruimtelijke 

structuur van deze kristallen bekeken wor-

den. Het blijkt dat de membranen niet 

direct op het oppervlak liggen, maar er 

enkele micrometers boven zweven: het 

zijn dus een soort ‘vliegende colloïdale 

tapijten’.

Dit onderzoek laat zien dat zowel de speci-

fieke DNA-hybridisatie als de niet-speci-

fieke eigenschappen van een lang poly-

meer (DNA-keten) gebruikt kunnen 

worden om nieuwe colloïdale materialen 

te ontwikkelen. De zwevende colloïdale 

membranen hebben niet alleen interes-

sante fysische eigenschappen, maar bie-

den ook een uitgangspunt voor het ont-

werpen van complexere zelfassemblerende 

structuren. 

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).

Een vliegend colloïdaal tapijt op een  
wolk van DNA

Links een schets van polystyreen colloïden 

bekleed met DNA. De vrije einden van het 

DNA kunnen binden met complementair 

enkelstrengs DNA dat aan het substraatopper-

vlak is gekoppeld. Rechts een confocaal 

microscopiebeeld dat een ‘zwevend colloïdaal 

tapijt’ laat zien. De lengte van de witte balk in 

de figuur staat voor tien micrometer. 
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Met behulp van een optische koppelpincet 

(een ‘single-molecule’ techniek die in de 

biofysica wordt toegepast) hebben onder-

zoekers van het Kavli Institute of Nano- 

science aan de Technische Universiteit 

Delft en het Institut Non Linéaire de Nice 

(Frankrijk) aangetoond dat draaiende 

microscopische cilinders een exciteerbaar 

karakter hebben. 

Een optische koppelpincet is een uniek 

optisch instrument, waarmee zowel de 

kracht als het impulsmoment dat op 

microscopische objecten wordt uitgeoe-

fend, gemeten kan worden en dus ook de 

kracht op hieraan gekoppelde biologische 

moleculen zoals DNA. Door een dergelijk 

instrument op te bouwen en het te gebrui-

ken om de draaiing van quarts nanocilin-

ders te bestuderen (zie figuur), konden de 

onderzoekers aantonen dat dergelijke 

draaiende micro-objecten een exciteerbaar 

karakter hebben. Daarmee vertoont dit 

opto-mechanische systeem dynamische 

eigenschappen die op dezelfde fysische 

principes zijn gebaseerd als bijvoorbeeld 

de werking van neuronen. 

Veel niet-lineaire systemen in de natuur 

zijn exciteerbaar, waarbij de neuronale cel 

het meest bekende voorbeeld is. Het woord 

‘exciteerbaar’ kenmerkt de respons van 

dergelijke systemen op externe verstorin-

gen: wanneer een verstoring optreedt van 

dermate grote amplitude dat deze  boven 

een kritische waarde valt, zal de respons 

van een exciteerbaar systeem altijd de 

vorm van een puls met constante ampli-

tude aannemen. Neuronen communiceren 

bijvoorbeeld met elkaar door middel van 

voltagepulsen met constante amplitude 

(ook bekend als actiepotentialen) die een 

gevolg zijn van hun exciteerbare karakter. 

In de optische koppelpincet die een wissel-

werking ondergaat met een quarts micro-

cilinder, is het gedetecteerde impulsmo-

ment dat op de cilinder wordt uitgeoefend 

de directe analoog van de actiepotentiaal 

in neuronen. Inputverstoringen van beno-

digde amplitude, in de vorm van kortston-

dige veranderingen in de lokale viscositeit 

van de vloeistof waarin de cilinder zich 

bevindt, wekken een respons op in de vorm 

van een puls in het gedetecteerde impuls-

moment. De analogie met de neuronale 

dynamica wordt theoretisch bevestigd: de 

vergelijkingen die dit opto-mechanische 

systeem nauwkeurig beschrijven zijn iden-

tiek aan de vergelijkingen die gebruikt 

worden in simulaties van eenvoudige neu-

ronale netwerken. 

De onderzoekers hebben tevens aange-

toond dat dit microscopische exciteerbare 

systeem gebruikt kan worden voor de 

detectie van microscopische deeltjes. 

Mocht een dergelijk deeltje zich in de buurt 

van de draaiende microcilinder bevinden, 

dan werkt dit als een verstoring die een 

eenvoudig detecteerbare respons in het 

impulsmoment oplevert. Dit biedt een 

manier om cellen of andere microscopi-

sche deeltjes in een vloeistof te detecteren, 

te tellen of te scheiden. 

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).

Exciteerbare cilinders in een optische 
koppelpincet

Figuur 1. Een quarts cilinder met een dubbele 

brekingsindex (lichtblauw) wordt in het 

brandpunt van een laserbundel (rood) 

vastgehouden. Terwijl de lineaire polarisatie 

(rechte blauwe pijl) van dezelfde laser draait 

met een hoeksnelheid ω, wordt het draaimo-

ment dat op de cilinder wordt uitgeoefend 

gemeten. Wanneer deze hoeksnelheid net iets 

kleiner is dan een kritische frequentie 

(waarboven de respons niet meer lineair is), is 

het systeem door verstoringen exciteerbaar. 

Figuur 2. Artistieke impressie van het 

experiment. 
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Biochemische netwerken, bestaande uit 

biomoleculen die chemisch en fysisch met 

elkaar interacteren, zijn de analoge com-

puters van het leven. Ze stellen levende 

cellen in staat allerlei rekenkundige taken 

uit te voeren, zoals het detecteren, verster-

ken en integreren van biochemische signa-

len. In het modeleren van dit soort netwer-

ken wordt er vaak vanuit gegaan dat de cel 

beschouwd kan worden als een chemische 

reactor waarin de moleculen willekeurig 

verdeeld zijn. De laatste jaren wordt echter 

steeds duidelijker dat de ruimtelijke struc-

tuur van cellen vaak verre van homogeen 

is. Zo maken cellen actief gebruik van 

lokale interacties tussen eiwitten om sig-

nalen te versterken of juist van elkaar te 

scheiden. Bovendien moeten vele proces-

sen zoals celdeling en celdifferentiatie niet 

alleen op het juiste tijdstip plaatsvinden, 

maar ook op de juiste plaats en deze pro-

cessen hebben dus intrinsiek een ruimte-

lijke component. Onderzoekers van het 

FOM-instituut AMOLF en het Riken insti-

tuut in Japan hebben de afgelopen jaren 

een algoritme ontwikkeld waarmee bio-

chemische netwerken zeer efficiënt op 

moleculaire schaal in ruimte en tijd gesi-

muleerd kunnen worden. 

De techniek die de onderzoekers hebben 

ontwikkeld is gebaseerd op een veelge-

bruikte wiskundige techniek in de statisti-

sche fysica, namelijk die van de Greense 

functies. Deze functies maken het moge-

lijk de bewegingen van moleculen analy-

tisch uit te rekenen, waardoor in de simu-

laties grote sprongen in de tijd en in de 

ruimte gemaakt kunnen worden. Met deze 

‘truc’ kunnen biochemische netwerken nu 

voor het eerst op deeltjesniveau en op bio-

logisch relevante lengte- en tijdsschalen 

gesimuleerd worden. Deze techniek is in 

2010 voor andere onderzoekers toeganke-

lijk gemaakt via de website www.gfrd.org. 

Binnen dit onderzoeksprogramma wordt 

deze techniek verder ontwikkeld, onder 

andere om de rol van lineair eiwittransport 

langs polymeren in het opzetten van ruim-

telijke patronen van signaalmoleculen te 

kunnen bestuderen. 

Spatial design of biochemical regulation networksFOM-programma 110

Het doel van het FOM-programma ‘Spatial design of biochemical regulation networks’ is om 

te begrijpen hoe biochemische regulatie afhangt van de ruimtelijke verdeling van de netwerk-

componenten en de fysische processen die de signaaloverdracht tussen de componenten 

onderling faciliteren. In het bijzonder richt het programma zich op de rol die compartimentali-

satie, diffusie en lineair transport via het cytoskelet spelen bij het ruimtelijke ontwerp en het 

functioneren van gen- en eiwitregulatienetwerken. De looptijd van het programma is

2009-2013 en het budget voor die periode bedraagt 3,1 miljoen euro. De leiding van het 

programma is in handen van prof.dr. A.M. Dogterom (AMOLF).

Levende cellen simuleren op moleculair niveau

Snapshot van een simulatie. De dichte bollen 

zijn de moleculen, en de open blauwe bollen 

geven de domeinen weer waarbinnen de 

bewegingen van de moleculen met behulp van 

Greense functies analytisch worden opgelost. 
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Zonne-energie speelt een sleutelrol in 

duurzame energiescenario’s en heeft 

transport en opslag nodig om vraag en 

aanbod goed op elkaar af te kunnen stem-

men. In het kader van het Fonds Economi-

sche Structuurversterking is in 2010 gestart 

met een FOM-ALW onderzoeksprogramma 

dat zich richt op fundamenteel onderzoek 

op het gebied van de conversie van zon-

licht naar brandstof met ‘biosolar cells’ 

voor integratie in de bestaande technolo-

gische infrastructuur. Dit kan op verschil-

lende manieren: enerzijds door zeer  

efficiënte (semi-)artificiële systemen 

(kunstbladeren), voor integratie in het 

bebouwde oppervlak en wegen, anderzijds 

met micro-organismen en planten, voor 

toepassing in de ‘biobased economy’ via 

landbouw en aquacultuur. 

Bij de (semi-)artificiële systemen is het 

doel een hoge efficiëntie voor omzetting 

van zonlicht naar brandstof, uitgaande van 

water als grondstof. Dit onderzoekspro-

gramma zet in op tandemcellen waarbij 

het zichtbare licht in twee stappen wordt 

gebruikt. Eerst wordt het licht met een 

golflengte van het UV tot 700 nanometer in 

een organische laag geabsorbeerd, daarna 

wordt het licht van 700 tot 100 nanometer 

opgevangen door halfgeleiders. Dit levert 

een theoretisch maximum voor de omzet-

tingsefficiëntie van 42%. De elektronen en 

gaten worden toegevoerd aan waterstof- 

en wateroxidatiekatalysatoren. De compo-

nenten zijn afgeleid van het biologische 

fotosyntheseproces en met de tandemcel 

vinden de onderzoekers dit proces 

opnieuw uit, wat een schat aan fundamen-

tele onderzoeksdomeinen oplevert. Een 

belangrijk aspect is het ontwikkelen en 

samenvoegen van supramoleculaire 

modules voor efficiënte opvang van licht, 

ladingsscheiding en multi-elektron kata-

lyse op basis van chemisch voorgepro-

grammeerde moleculen. 

De ‘groene revolutie’ heeft in de tweede 

helft van de vorige eeuw aanleiding  

gegeven tot de grootste vermeerdering  

in hectare gewasopbrengsten sinds de 

steentijd en dit is van grote betekenis voor 

het welzijn van de mens. De energieomzet-

ting in de landbouw is echter nog steeds 

gemiddeld erg laag, in de orde van 0,1% en 

in verbetering van de fotosynthese zit 

potentieel de meeste ruimte voor een 

tweede groene revolutie. De centrale vraag 

in het tweede deel van het onderzoeks- 

programma is dan ook hoe we de ontwik-

keling van biologische structuren kunnen 

sturen in ruimte en tijd met herprogram-

mering van het organisme over het hele 

genoom, voor de verbetering van fotosyn-

these voor verhoogde opbrengst van voed-

sel, voer en grondstoffen in een breed 

spectrum van gewassen en micro-organis-

men die voor energieopslag in aanmerking 

komen. 

Towards biosolar cellsFOM-programma 115

Het doel van het FOM/ALW-programma ‘Towards biosolar cells’ is gericht op artificiële ‘solar 

to fuel’ converters, ‘solar biofuel’ productie met micro-organismen en het verbeteren van de 

efficiëntie van fotosynthese van planten. De looptijd van het programma is 2010-2015 en het 

budget voor die periode bedraagt 7,0 miljoen euro. Dit programma is mede mogelijk door een 

bijdrage van het ministerie van EL&I en ALW. De leiding van het programma is in handen 

van prof.dr. H.J.M. de Groot (LEI).

De zon efficiënt vangen in tandemcellen, 
micro-organismen en gewassen

Efficiëntie van omzetting 
zonne-energie tot

Minimale oppervlak
per capita

Minimaal benodigde oppervlak BioSolar Cells

100% 30 m2 1% (wegen, IJsselmeer) (Semi-)artificieel

10% 300 m2 10% (bebouwd, landbouwgrond) Micro-organismen

1% 3000 m2 100% (hele land) Gewassen

0,1% 30000 m2 1000% (deel Europa) Huidige biomassa

In 2050 zullen 16 miljoen mensen in Nederland 50 GW aan vermogen nodig hebben als een energiebesparing van 50%  

gerealiseerd kan worden. Zelfs voor een dichtbevolkt land als Nederland zit er ruim voldoende energie in zonlicht, mits het 

conversierendement niet te laag is. Dit FOM/ALW-programma richt zich op funderend onderzoek naar tandemcellen voor 

conversie van zonlicht naar brandstof met hoog rendement (>10%). Daarnaast moet het leiden tot verbetering van 

micro-organismen voor brandstof en grondstoffen (tot 10%) en van gewassen voor voedsel, voer, brandstof en grondstoffen. 

Dit onderzoek is op fysische leest geschoeid en zal naar verwachting fundamenteel, niet-heuristisch, inzicht leveren in de 

fysica van leven en levensprocessen. 
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Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmasFOM-programma 120

Dit FOM-programma maakt deel uit van 

het Nederlandse onderzoeksprogramma 

op het gebied van kernfusie en richt zich 

op zich spontaan vormende structuren in 

een heet fusieplasma. Door meer begrip 

over en vervolgens externe beheersing van 

die structuren kan de energieopsluiting en 

daarmee de efficiëntie en het vermogen 

van een fusiereactor geregeld worden. Het 

in kaart brengen van deze structuren en 

het stabiliseren van het fusieplasma is een 

belangrijk onderdeel van dit programma 

en is van essentieel belang voor de presta-

ties en levensduur van de reactor. Met deze 

kennis wil het FOM-Instituut voor Plasma-

fysica Rijnhuizen een vooraanstaande po-

sitie in het onderzoeksprogramma van 

ITER zeker stellen.

Het fusieplasma – een geïoniseerd gas met 

een temperatuur van meer dan honderd 

miljoen graden Celsius, bijeengehouden 

door een sterk magneetveld – vertoont 

structuren. Dat zijn bijvoorbeeld magneti-

sche eilanden, gaten in het magneetveld 

waarlangs energie naar buiten stroomt; 

maar ook transportbarrières, die juist het 

energietransport verminderen. Het samen-

spel van deze en andere magneethydro-

dynamische effecten in het turbulente fu-

sieplasma kan tot grote (en minder grote) 

uitbarstingen van deeltjes en energie lei-

den, die slijtage van de reactorwand ver-

oorzaken. 

Het doel is dus om de hoeveelheid opgeslo-

ten energie zo groot mogelijk te laten zijn 

en daarmee ook de fusie-efficiëntie te ver-

hogen, zonder dat dat tot te veel uitbar-

stingen leidt. Nu zijn de spontaan vormen-

de thermische barrières, lagen van 

verminderde plasmaturbulentie, het ideale 

middel om de temperatuur in de kern van 

de reactor flink op te drijven. Het fysische 

mechanisme achter deze barrière is com-

plex, omdat vele verschillende processen 

meespelen. Om de belangrijkste processen 

te identificeren en te sturen is op Rijnhui-

zen een analysemethode ontwikkeld die 

zich richt op de dynamica van het plasma, 

zoals de spontane barrièrevorming die op-

treedt bij sterke plasmaverhitting; de over-

gang van lage energieopsluiting naar hoge 

energieopsluiting (zie figuur). Rond zulke 

omslagpunten zijn allerlei mechanismen 

beter te onderscheiden en te vergelijken 

dan in stationaire plasmatoestanden. 

Daarnaast wordt met grote numerieke  

modellen het gedrag en manieren om in-

stabiliteiten in het plasma te voorkomen, 

onderzocht. Al deze inzichten zullen leiden 

tot hogere en stabielere thermische barriè-

res en daarmee een hogere productiviteit 

en efficiëntie van de fusiereactor.

Barrières helpen kernfusie vooruit

Het doel van het FOM-programma ‘Active control of magneto-hydrodynamic modes in 

burning plasmas’ is om magneto hydrodynamic (MHD) modes in een fusieplasma te kunnen 

controleren en onderdrukken met nieuw ontwikkelde instrumenten. Hiertoe wordt het collectie-

ve gedrag van alphadeeltjes en hun interactie met MHD-modes experimenteel en theoretisch 

onderzocht. De looptijd van het programma is 2010-2014 en het budget bedraagt 4,3 miljoen 

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

Het tijdsverloop van een fusieplasma van de lage (L) naar de hoge (H) energieopsluitingstoestand 

tijdens de transitie, waarin temperatuurgradiënten veel groter worden zodat de energie in de 

plasmakern stijgt en het fusievermogen toeneemt. Afhankelijk van de hoeveelheid wrijving aan 

de rand van het plasma vindt in het gebruikte model een plotselinge sprong (rood: L naar H, 

oranje: H naar L) dan wel oscillerend gedrag (blauw) plaats, als de plasmaverhitting toeneemt, 

wat overeenkomt met het waargenomen transitiegedrag in alle hedendaagse fusie-experimenten.
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Physics for technologyFOM-programma 10

Ontrafelen van het mechanisme van lichtgeïnduceerde 
ladingsvorming in plastic zonnecellen

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 21,0 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).

De ontwikkeling van goedkope en flexibele 

zonnecellen gebaseerd op organische 

(plastic) materialen staat momenteel in 

grote belangstelling. De efficiëntie van 

zonnecellen gebaseerd op bepaalde gecon-

jugeerde polymeren en C60-derivaten is al 

meer dan 8%. Voor grootschalige toepas-

sing is een hoger rendement nodig. Om dat 

te bereiken moeten de stappen ontrafeld 

worden die leiden van lichtabsorptie tot 

vorming van vrije ladingen die aan de 

stroom bijdragen. In de zonnecel wordt 

allereerst een elektron in het polymeer 

aangeslagen door absorptie van licht. Om 

het aangeslagen elektron écht los te maken 

moet het allereerst overspringen naar een 

naburige elektronacceptor, zoals een 

C60-derivaat. Zo’n ladingspaar op naburige 

moleculen ondervindt een sterke elektro-

statische aantrekkingskracht. De onder-

zoekers hebben bekeken hoe de tegenge-

stelde ladingen tóch uit elkaar kunnen 

bewegen om aan de stroom in een zonne-

cel bij te dragen.

Om het proces van ladingsscheiding beter 

te begrijpen zijn tijdsopgeloste laserspec-

troscopietechnieken gebruikt. Daarbij 

belicht een zeer korte laserpuls het materi-

aal. Vervolgens worden de aangemaakte 

ladingen in de tijd gevolgd met optische en 

microgolfdetectietechnieken. De micro-

golftechniek brengt specifiek de vorming 

en afname van beweeglijke ladingdragers 

in kaart. Het onderzoek richtte zich op een 

materiaal dat veel in plastic zonnecellen 

wordt gebruikt: het polymeer regioregulier 

poly(3-hexylthiofeen) en de elektronaccep-

tor PCBM, een oplosbaar C60-derivaat.

Tegen de verwachting in hebben metingen 

laten zien dat het uiteenvallen van een 

paar van tegengestelde ladingen nagenoeg 

onafhankelijk is van de temperatuur. Dit 

betekent dat het gangbare Onsager-Braun 

model voor thermisch geactiveerde schei-

ding van ladingsparen op korte afstand 

niet toepasbaar is. Het ontbreken van ther-

mische activatie is mogelijk het gevolg van 

een grotere initiële afstand tussen de 

ladingen dan dikwijls wordt aangenomen. 

Dit zou veroorzaakt kunnen worden door 

delocalisatie van de lading over grotere 

domeinen in het polymeer en in de elek-

tronacceptor PCBM. Om deze verklaring te 

toetsen zal het proces van ladingsschei-

ding worden onderzocht in meer wanorde-

lijke materialen, waarin ladingen zich in 

veel geringere mate kunnen delocaliseren.

Overzicht van de belangrijkste stappen in de 

conversie van een binnenvallend foton (blauw) 

naar elektrische stroom; 1) absorptie van foton 

en aanslaan van elektron in polymeer (geel),  

2) elektronoverdracht naar acceptormateriaal 

(rood) en 3) uit elkaar bewegen van de 

tegengestelde ladingen (groen). 
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Dit aflopende onderzoeksprogramma heeft 

de afgelopen acht jaar met veertien tijde-

lijke onderzoekers een wezenlijke bijdrage 

geleverd aan het fysisch inzicht in turbu-

lente stromingsverschijnselen. Hierbij 

waren energieconversieprocessen de lei-

draad. Gewerkt is onder andere aan stro-

mingsinstabiliteiten (relevant voor com-

pacte warmtewisselaars), de invloeden van 

thermische convectie en rotatie op warm-

teoverdracht (relevant voor roterende stro-

mingsmachines) en de interactie van tur-

bulente stroming met chemische reacties 

en geluid. 

Een typisch voorbeeld is het onderzoek 

naar de instabiliteit van een zogstroming 

achter een cilindervormige buis. Deze 

wordt gekenmerkt door het alternerend 

afschudden van positieve en negatieve 

wervels, de zogenaamde ‘von Karman vor-

texstraat’. Het is bekend dat dit soort stro-

mingen heel gevoelig zijn voor kleine ver-

storingen. Na eerder de invloed van 

thermische convectie als verstoring te heb-

ben onderzocht, is nu de invloed bestu-

deerd van een zeer dunne draad op deze 

stroming. De draad loopt parallel aan de 

cilinder en is in de buurt van de cilinder 

asymmetrisch opgespannen. De draad 

blijkt in sommige situaties stabiliserend en 

in andere situaties destabiliserend te wer-

ken. Met het onderzoek wordt beoogd hier 

meer fysisch inzicht in te krijgen.

Voor kleine stroomsnelheden is de stro-

ming volledig tweedimensionaal. Voor iets 

hogere snelheden vindt er een driedimen-

sionale transitie plaats die wordt geken-

merkt door periodeverdubbeling. Zowel 

numeriek (zie figuur 1) als experimenteel 

(zie figuur 2) worden 3D-structuren waar-

genomen, waarvan de frequentie een fac-

tor twee lager is dan de afschudfrequentie 

van de primaire von Karman wervels. In 

figuur 2 zijn doorsnijdingen te zien van de 

stroming op twee tijdstippen die precies 

één periode uit elkaar liggen. In de linker-

panelen is de stroming in hoofdstroom-

richting doorgesneden, in de rechterpane-

len in de dwarsrichting. De kleuren geven 

de draairichting aan van de stroming; rood 

is rechtsom, blauw linksom. In de linker-

panelen zijn de von Karman hoofdwervels 

te zien. Na één afschudperiode is de stro-

ming nagenoeg hetzelfde. In de rechter-

panelen is duidelijk te zien dat na één  

periode de draairichting van de stroming 

precies is omgekeerd, pas na twee perio-

den is de draairichting weer hetzelfde, 

vandaar de periodeverdubbeling. 

Turbulence and its role in energy conversion processesFOM-programma 53

Verstoring van Von Karman wervels 

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

was fundamentele vragen rond turbulente verschijnselen in energieconversie te onderzoeken. 

Dat moest 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 was 2002-2010 en het budget voor die periode bedroeg 

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

Steenhoven (TU/e).

Figuur 1. Simulatie van mode-C in het zog van een cilinder bij Re=185.

Figuur 2. Metingen van primaire von Karman wervels en secundaire 

mode-C wervels.

1 2
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Korrelige, oftewel ‘granulaire’ materialen 

zoals zand, suiker of pasta’s, behoren tot 

een klasse van ‘broze’ materialen: ze kun-

nen gemakkelijk stromen, zoals zand in 

een zandloper, maar ook rigide zijn wan-

neer ze ingesloten zijn en een hoge dicht-

heid bereiken, zoals gemalen koffie in een 

vacuümverpakking. De overgang van stro-

mend naar rigide heet de ‘jamming’-over-

gang en is essentieel voor het begrijpen 

van geologische processen en stromingen 

in industriële processen. Het begrijpen van 

deze overgang is een grote uitdaging:  het 

‘jammen’, oftewel vastlopen van korrelige 

materialen, is het resultaat van complexe 

interacties tussen vele bouwstenen. Het 

effect is merkbaar over meerdere lengte-

schalen: van de microscopische schaal van 

de deeltjes tot macroscopische zichtbare 

lengtes. Het overbruggen van deze lengte-

schalen om tot een algemeen beeld van 

jamming te komen blijft een uitdaging.

Experimenteel werd jamming onderzocht 

door de driedimensionale beweging van 

deeltjes in korrelige materie vast te leggen. 

Deze beweging diep in de bulk van een 

transparant korrelig model werd zichtbaar 

gemaakt door middel van een dun vlak van 

licht (zie figuur a), waarna de correlaties in 

de stroming van de individuele deeltjes 

werden geanalyseerd. De ‘strain’ – de rela-

tieve verlenging van een stuk materiaal 

gedeeld door zijn lengte – werd gebruikt 

om de deformatie van een vaste stof te 

beschrijven als gevolg van een toegepaste 

spanning. Voor een ideale elastische vaste 

stof is de strain homogeen. Door het pad 

van tienduizend deeltjes te volgen en de 

locale strain te berekenen vanuit de rela-

tieve beweging van deeltjes ten opzichte 

van hun buren, kon de straindistributie in 

het granulaire model bepaald worden. In 

het systeem bleek de strain zeer inhomo-

geen verdeeld. De strain fluctueerde sterk, 

een eigenschap die kenmerkend is voor de 

broosheid van deze systemen (zie figuur b). 

Verbazingwekkend genoeg vertonen deze 

fluctuaties zelf gelijkenis over een bepaalde 

lengteschaal, zoals te zien is uit de scha-

ling van de ruimtelijke correlatiefunctie 

(zie figuur c). Deze gelijkenis is vergelijk-

baar met de schaling die gezien is voor 

evenwicht faseovergangen en suggereert 

een simpel mechanisme voor jamming en 

stroming, die meerdere lengteschalen 

overbrugt. Als de dichtheid van het materi-

aal hoger wordt, vergroot ook de correlatie-

lengte systematisch. Die lengte is kenmer-

kend voor het begin van het ontstaan van 

rigiditeit. 

Physics of granular matterFOM-programma 63

Granulaire materie ‘jammed’ op 
microscopische schaal

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 fluctuaties 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).

Het zichtbaar maken van ‘strain’ correlaties in 

granulaire materie. Een dun vlak van laserlicht 

kan individuele deeltjes in de bulk van een 

granulair systeem zichtbaar maken (a). Een 

computergegenereerde reconstructie laat de 

straindistributie zien. Elke bol stelt één deeltje 

voor en de grootte en kleur geven de sterkte 

van de lokale strain weer (b). Ruimtelijke 

correlatiefunctie van de lokale strain vertoont 

opmerkelijk schalingsvrij gedrag. De correlatie-

lengte groeit met de druk, wat aangeeft dat de 

rigiditeit groter wordt (c). 
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In toekomstige fusiereactoren zoals ITER 

en DEMO worden deuterium- en tritium-

kernen samengesmolten tot helium kernen 

en neutronen, een proces waarbij een grote 

hoeveelheid energie vrijkomt. Omwille van 

veiligheid en brandstofverbruik is het van 

belang de hoeveelheid tritium die door de 

wand van een fusiereactor wordt opgeno-

men zo klein mogelijk te houden. Momen-

teel wordt met name de opslag van tritium 

in wolfraam, één van de beoogde wand-

materialen, onderzocht.

Op de Pilot-PSI faciliteit zijn experimenten 

uitgevoerd aan de retentie van deuterium 

(als stand-in voor tritium) in wolfraam-

plaatjes. Het blijkt dat de deuteriumreten-

tie vooral wordt bepaald door de tempera-

tuur van het oppervlak. Bij een 

oppervlaktetemperatuur van 500 Kelvin 

blijft een fractie van 10-5 van het deute-

rium in het materiaal achter. Wordt de 

temperatuur verhoogd dan wel verlaagd, 

dan daalt de retentie: bijvoorbeeld drie 

ordes van grootte bij een oppervlaktetem-

peratuurstijging naar 1600 Kelvin. De 

gemeten waarden zijn verwaarloosbaar 

klein en zouden geen enkel probleem vor-

men voor een toekomstige fusiereactor. 

Echter, doordat bij het fusieproces snelle 

neutronen vrijkomen, beschadigt de wand 

van de reactor waarbij in de beschadigde 

gebieden extra deuterium kan worden 

ingevangen. Om dit effect van de snelle 

neutronen te simuleren, zijn wolfraam-

plaatjes bestraald met hoog-energetische 

ionen (14 MeV wolfraamionen). Het blijkt 

dat deze ionen de wolfraamatomen in de 

plaatjes uit hun roosterposities stoten en 

dat hiermee de retentie van deuterium 

toeneemt. Bij 500 Kelvin is deze toename 

ongeveer een factor vier. Bij een verhoogde 

oppervlaktetemperatuur kan de toename 

oplopen tot zelfs een factor twintig. In 

combinatie met het feit dat neutronen veel 

dieper in materialen schade veroorzaken 

dan hoog-energetische ionen, kan dit lei-

den tot een punt van zorg voor toekom-

stige fusiereactoren. Het is dan ook belang-

rijk dit tot in detail  te onderzoeken. 

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

Deuteriumretentie in bestraalde 
wolfraamplaatjes

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

interaction’ is de interactie tussen intense deeltjes- of fotonenfluxen 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 19,1 miljoen euro.  

De leiding van het programma is in handen van prof.dr. A.W. Kleyn en dr. J. Rapp (beiden 

Rijnhuizen).

Experimenten aan de retentie van deuterium

in wolfraamplaatjes met Pilot-PSI leiden tot  

de conclusie dat de deuteriumretentie vooral 

wordt bepaald door de temperatuur van het 

oppervlak.
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Het eerste structurele onderzoek naar het 

gedrag van stromingen in een pijp stamt 

uit 1883: het werk van Osbourne Reynolds. 

Ondanks veel vervolgonderzoek is nog 

steeds niet bekend hoe en waarom de stro-

ming in een buis omslaat van laminaire 

naar turbulente stroming. De laminaire 

pijpstroming is lineair stabiel, wat bete-

kent dat een eindige verstoring vereist is 

om turbulentie te initiëren. Omdat het 

transporteren van vloeistoffen onder tur-

bulente omstandigheden vele malen meer 

energie vereist dan het transporteren van 

dezelfde hoeveelheid vloeistof onder lami-

naire condities, valt met een volledig 

begrip van dit transitieproces een enorme 

hoeveelheid energie te besparen.

Het onderzoeksproject ‘Steps to turbu-

lence: patterns in pipe flow’ is gericht op 

de kleinste schaal waarop turbulentie zich 

nog in stand kan houden. Als in dit regime 

de laminaire stroming voldoende wordt 

verstoord, ontstaat een locale turbulente 

prop, die ‘puff’ genoemd wordt. Deze puffs 

worden meegevoerd met de stroming en 

hun lengte blijft daarbij constant. Het bij-

zondere is dat deze puffs enkele honder-

den tot duizenden malen hun eigen lengte 

kunnen overleven, afhankelijk van het 

Reynolds getal, om vervolgens zonder 

reden te verdwijnen. Dit proces kan wor-

den vergeleken met radioactief verval: de 

kans dat een structuur vervalt kan goed 

worden bepaald, echter van een individu-

ele structuur valt niet te voorspellen wan-

neer deze zal vervallen.

In het eerste gedeelte van het project is, 

door middel van uitvoerig experimenteel 

werk, de karakteristieke levensduur (ver-

gelijkbaar met halfwaardetijd bij radioac-

tief verval) van deze puffs nauwkeurig 

bepaald. Ondanks dat de levensduur van 

de puffs extreem snel toeneemt met toe-

nemend Reynolds getal, blijft de levens-

duur eindig. Dit geeft onder andere een 

verklaring voor de grote onenigheid over 

de waarde van het kritische Reynolds getal, 

waarbij de pijpstroming turbulent zal wor-

den, omdat deze simpelweg niet bestaat.

Om de turbulente stroming beter te kun-

nen karakteriseren worden alle drie de 

snelheidscomponenten van de vloeistof 

met een optische meettechniek gemeten 

in een vlak loodrecht op de buis. Door dit 

heel snel en vaak te herhalen kan een 

quasi 3D-structuur van de stroming gere-

construeerd worden (zie de figuur). Hierin 

is duidelijk te zien dat naast chaotische 

patronen ook grootschalige structuren 

aanwezig zijn. Onderzocht wordt of deze 

grootschalige structuren een dominante 

rol spelen in het in stand houden van de 

turbulente structuur in zijn geheel.

Dynamics of patternsFOM-programma 79

Reconstructie geeft 3D-beeld van turbulentie 
in een pijp

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

experimenteel onderzoek bij te dragen aan het fundamentele begrip van specifieke 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 samenspel 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).

Reconstructie van een turbulente ‘puff’, een lokale prop die ontstaat bij verstoring van de laminaire stroming in een pijp en 

die spontaan weer kan verdwijnen. Deze 3D-analyse geeft inzicht in het ontstaan en in stand houden van turbulentie in 

een pijp. 
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Bepaalde materialen gedragen zich als 

vloeistof maar ook als vaste stof. Tand-

pasta bijvoorbeeld vloeit niet onder zijn 

eigen gewicht op de tandenborstel; het 

gedraagt zich als een vaste stof. Echter, als 

je genoeg druk uitoefent, stroomt het, min 

of meer als een vloeistof, uit de tube. Het is 

belangrijk te weten onder welke omstan-

digheden deze  zogenaamde ‘yield stress 

fluids’ vast zijn en wanneer vloeibaar. 

Deze materialen zijn erg belangrijk in de 

voedings- en cosmetische industrie (denk 

aan mayonaise, crème, haargel), maar ook 

voor de winning van olie (boorvloeistoffen) 

of in de bouw (cement, bodemstabiliteit). 

De yield stress bepaalt bijvoorbeeld wat de 

maximale grootte is van luchtbellen die in 

beton blijven zitten als het gestort wordt. 

Deze yield stress was echter nooit op 

reproduceerbare wijze te meten, wat een 

enorm probleem is voor alle toepassingen. 

Dit probleem kan opgelost worden door te 

beseffen dat de vaste toestand van deze 

materialen wordt veroorzaakt door een 

interne structuur. Franse yoghurtjes zijn 

bijvoorbeeld vast doordat zich een netwerk 

van eiwitten vormt. Deze structuur zal ver-

anderen door stroming, omdat het net-

werk wordt afgebroken (zie figuur): als je 

de Franse yoghurt roert, wordt deze vloei-

baar. In het algemeen worden yield stress  

materialen vloeibaarder naarmate ze lan-

ger stromen, waardoor de mechanische 

eigenschappen veranderd zijn als de stro-

ming weer ophoudt. De yield stress is dan 

ook geen pure materiaaleigenschap en dit 

verklaart de moeilijkheden met het repro-

duceerbaar meten van de yield stress. 

Eén van de spectaculaire consequenties 

van de koppeling tussen krachten en struc-

tuur is dat door kleine veranderingen in de 

kracht lawines kunnen ontstaan. In Noor-

wegen, bijvoorbeeld, is het dorpje Rissa in 

een Fjord geschoven doordat ineens de 

bodem waarop het dorp gebouwd was 

instabiel werd. De reden voor de instabili-

teit was echter nooit duidelijk geworden. 

Onderzoekers uit de werkgroep van Daniël 

Bonn (UvA) hebben deze aardverschuiving 

in het laboratorium kunnen namaken door 

de speciale klei uit Rissa op een helling te 

leggen. Het blijkt dat er heel gemakkelijk 

een dun laagje materiaal vloeibaar wordt, 

waar de rest van de klei als een vaste hoop 

modder overheen schuift. Dit gedrag volgt 

direct uit de gemeten stromingseigen-

schappen van de klei en strookt precies 

met veldobservaties in Rissa. Dit schept 

nieuwe perspectieven voor het begrijpen 

van bodemstabiliteit.

Rheophysics: Connecting jamming and rheologyFOM-programma 102

Aardverschuivingen in het laboratorium  

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.

Twee plaatjes van dezelfde colloïdale gel. De 

‘yield stress’ wordt veroorzaakt door de interne 

structuur van het materiaal. Een gel in rust 

(afbeelding links) heeft een duidelijke structuur 

die het materiaal stevigheid geeft: het 

materiaal gedraagt zich als een vaste stof. De 

afbeelding rechts toont hetzelfde materiaal na 

stroming: de netwerkstructuur is gebroken en 

het materiaal stroomt als een vloeistof.

1 2
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De behoefte aan betere diagnostiek neemt 

toe met de steeds verder voortschrijdende 

mogelijkheden voor medische ingrepen. Er 

zijn veel technieken beschikbaar om niet- 

of minimaal invasief in het lichaam te kij-

ken, elk met zijn eigen contrastmecha-

nisme, doordringdiepte en resolutie. 

Beeldvormingstechnieken zoals röntgen-

fotografie, magnetische resonantie en 

ultrasone echografie kijken heel diep in, of 

door een lichaam heen, maar hebben een 

beperkte resolutie. Optische coherentie 

tomografie (OCT) maakt afbeeldingen met 

een resolutie die de afmeting van een 

enkele cel benadert. OCT is een optische 

techniek met een doordringdiepte van 1,5-

2,0 millimeter die eenvoudig geïmplemen-

teerd kan worden in kleine katheters. Via 

endoscopie van bijvoorbeeld longen en 

(slok)darm zijn de epitheellagen in het 

lichaam af te beelden, waar de overgrote 

meerderheid van kankers zich ontwikke-

len. 

OCT maakt gebruik van interferentie van 

breedbandig licht (korte coherentielengte) 

in een Michelson-interferometer om de 

terugverstrooiing in weefsel te lokaliseren. 

Op fundamenteel niveau is deze techniek 

de afgelopen jaren verbeterd, met een toe-

name van het signaal met een factor hon-

derd of meer, terwijl de hoeveelheid licht 

hetzelfde bleef. Door het spectraal schei-

den van het gedetecteerde licht werd de 

‘shot noise’, een fundamentele ondergrens 

voor de ruis, met meer dan twee orden 

teruggebracht. Een enkel foton terug- 

verstrooid van het weefsel geeft nu al een 

signaal-ruis verhouding van één.

Deze enorme sprong voorwaarts maakt 

het voor het eerst mogelijk meer dan hon-

derd afbeeldingen per seconde te meten. 

Dit leidt tot de nieuwe uitdaging om mini-

atuurkatheters te maken met een snel-

draaiende spiegel (meer dan 6000 rpm) om 

het weefsel te scannen. Figuur 2 toont een 

prototype van zo’n katheter, gebaseerd op 

een micromotor met een diameter van één 

millimeter. 

Tumoren breken de extracellulaire matrix 

in weefsel af, voornamelijk collageen. Col-

lageen is dubbelbrekend en verandert de 

polarisatie van het licht in weefsel. Naast 

deze structurele verandering van het weef-

sel kan ook de afbraak van de extracellu-

laire matrix gemeten worden via de veran-

dering van de polarisatie. Door gebruik te 

maken van groepentheorie en verlichting 

met ongepolariseerd licht, kan met een 

enkele dieptescan de volledige diepteopge-

loste Jonesmatrix van het weefsel gemeten 

worden. Hiermee kan de dubbelbrekend-

heid, relatieve oriëntatie van de optische 

as en de diattenuatie bepaald worden. 

Figuur 3 geeft een voorbeeld van de struc-

tuur- en polarisatieveranderingen in een 

tumor.

New physics instrumentation for health careFOM-programma 107

Optische coherentie tomografie maakt in-vivo 
endoscopie met hoge resolutie mogelijk

Het doel van het FOM-programma ‘New physics instrumentation for health care’ is om 

fysisch onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde instrumentatie voor de 

gezondheidszorg te stimuleren. De looptijd van het programma is 2008-2014 en het budget 

voor die periode bedraagt 2,8 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van 

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

1 2 3

Figuur 1. Micromotor met spiegel (onder) en 

single mode fiber met Gradiënt Index lens 

(boven). 

Figuur 2. Geassembleerd prototype van een 

scannende katheter. Diameter 1,6 millimeter.

Figuur 3. Polarisatiegevoelige OCT-afbeelding 

van een tumormodel in een hamsterwang. Een 

structurele OCT-afbeelding (links) en een 

polarisatiegevoelige afbeelding (rechts). Zwart 

toont gebieden waar de polarisatie in de tumor 

niet verandert. 
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Automotoren, wolken en sinds kort ook de 

Golf van Mexico zijn plaatsen waar drup-

pels in turbulente stromingen kunnen 

worden aangetroffen. Men kan zich voor-

stellen dat een spray van de brandstof in 

een automotor veel efficiënter zal worden 

omgezet in energie als de druppeltjes zeer 

klein zijn, dan wanneer er grote klodders 

brandstof verwerkt moeten worden. Er is 

nog een groot aantal vragen onbeantwoord 

over de invloed die druppels en turbulentie 

op elkaar uitoefenen. Twee van de belang-

rijkste aspecten in dit onderzoekspro-

gramma zijn nauw verwant hieraan: het 

samensmelten van twee druppels naar één 

en omgekeerd, het opbreken van één drup-

pel naar meerdere.

Om een goede voorspelling te kunnen 

doen of twee botsende druppels zullen 

samensmelten of simpelweg zullen afket-

sen, is een eenvoudig maar inzichtelijk 

experiment uitgevoerd. Een laag olie is 

bovenop een laag water aangebracht en 

een druppeltje olie wordt van onderaf 

ingespoten. De druppel zal stijgen en op 

het grensvlak tussen de olie en het water 

stoten, waar hij een tijdje zal liggen voor-

dat hij zal samensmelten met de olielaag 

die op het water ligt. Een techniek die 

lasergeïnduceerde fluorescentie (LIF) heet, 

maakt het mogelijk om het samensmelten 

en het opbreken van de druppel in detail te 

onderzoeken. 

De resultaten geven aan dat de huidige 

modellen die voorspellen of twee druppels 

samensmelten niet voldoende zijn en 

moeten worden uitgebreid. Voorlopige 

resultaten van numerieke simulaties die 

momenteel worden uitgevoerd geven de 

dezelfde afwijking van het gedrag, zoals 

voorspeld door de modellen. Met behulp 

van LIF in combinatie met hogesnelheids-

camera’s en technieken voor beeldbewer-

king werd het proces van samensmelting 

in meer detail in beeld gebracht. De eerste 

fase van dit proces is te zien in de afbeel-

Droplets in turbulent flowFOM-programma 112

Oliedruppels, 1 + 1 = 1? 

Het doel van het FOM-programma ‘Droplets in turbulent flow’ is een beter kwantitatief en 

fundamenteel begrip te verkrijgen van de dynamica van druppeltjes in turbulente stroming. 

De looptijd van het programma is 2009-2014 en het budget bedraagt 2,6 miljoen euro. De 

leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst (TU/e).

Het opbreken van een dunne film water gedurende het samensmelten van een druppel olie met 

een laag olie. De snelheid is driehonderd frames per seconde.

ding. Fluorescente kleurstof zorgt voor wit 

water in de beelden en de olie is zwart. Te 

zien is dat de dunne waterfilm tussen de 

olie van de druppel en de olielaag bovenop 

het water zich terugtrekt en dunne sporen 

water achterlaat.
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Industrial Partnership Programmes

 Tabel 2. Goedgekeurde Industrial Partnership Programmes in 2010
   totaal  gemiddeld 

nr.** titel periode FOM- budget/ organisatie-eenheid

   budget*** jaar***

I06. The physics of fluids and sound propagation 2003-2011 2,2 0,2 BUW

I08. Microphotonic light sources  2005-2010  1,8 0,3 AMOLF

I09. Joint Solar Programme  2005-2013 7,2 0,8 BUW

I10. Extreme UV multilayer optics 2005-2013 7,9 0,9 Rijnhuizen

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

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

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

 electron and ion beams

I15. Size dependent material properties 2008-2013 2,0 0,3 BUW

I16. Innovative physics for oil and gas 2008-2014 4,5 0,6 BUW

I18. Magnetocaloric materials not only for cooling applications 2008-2012 1,4 0,3 BUW

I19. Bio(-related) materials 2008-2013 5,1 0,8 BUW

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

I23. Controlling photon and plasma induced processes at EUV 2009-2015 11,4 1,6 Rijnhuizen

 optical surfaces

I24. Improved solid-state light sources 2010-2014 1,1 0,2 AMOLF

I25. Spectroscopic analysis of particles in water*  2010-2015 1,2 0,2 BUW

 

* Uit een enkel programma dat in de loop van 2010 is goedgekeurd, is nog geen resultaat te melden.

** Het getal vóór de titel van elk programma is het programmanummer. Hoe hoger het getal, hoe recenter het programma goedgekeurd is.

*** Bedragen in Ma en inclusief in cash bijdrage van participerende bedrijven.
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Geluidsgolven maken radiogolven  

Geluidsgolven kunnen de interne struc-

tuur van een object in beeld brengen. Zo 

wordt met een echo het binnenste van het 

menselijk lichaam zichtbaar gemaakt door 

de gereflecteerde geluidsgolven uit het 

lichaam te detecteren. Naast geluidsgolven 

kunnen ook röntgenstralen (computerto-

mografie) en magnetische velden (MRI) 

gebruikt worden om op non-destructieve 

wijze informatie te verkrijgen over het 

inwendige van mens en materialen. Al 

deze technieken hebben hun eigen speci-

fieke voor- en nadelen. Zo worden met een 

MRI-scan de menselijke organen beter 

zichtbaar gemaakt dan met echoscopie, 

maar is echoscopie veel sneller en patiënt-

vriendelijker toe te passen.

 

Dezelfde principes worden gebruikt in 

onderzoek naar de ondergrond. Geluids-

golven die de bodem ingestuurd worden 

geven vaak een goed beeld van diens struc-

tuur, bijvoorbeeld de locatie en plooiing 

van gesteentelagen. Over de samenstelling 

kan echter geen uitspraak worden gedaan 

met deze techniek. Zo is het bijvoorbeeld 

vaak niet mogelijk een zandsteen met 

water in de poriën te onderscheiden van 

dezelfde zandsteen zonder water, of juist 

met een andere vloeistof in de poriën. Der-

gelijke eigenschappen zijn belangrijk voor 

bijvoorbeeld het bepalen van de grondwa-

terspiegel of het vinden van olie- en aard-

gasreservoirs. Elektromagnetische metho-

des zijn juist erg gevoelig voor de 

vloeistoffen die zich in gesteentes bevin-

den. Het resulterende beeld is echter vaag 

bij deze methode. Een combinatie van 

geluids- en elektromagnetische golven zou 

dus handig zijn.

Bij bepaalde materialen veroorzaakt een 

geluidsgolf een meetbaar elektromagne-

tisch signaal. Dit seismisch-elektrisch 

effect combineert dus de voordelen van 

beide bovengenoemde methoden. Recent 

onderzoek beschrijft dit effect theoretisch. 

Experimenteel is dit verschijnsel nog maar 

gedeeltelijk onderzocht. In de figuur (links-

boven) is de laboratoriumopstelling te zien 

waarin seismisch-elektrische signalen 

gemeten worden. Een ultrasone geluids-

golf beweegt zich door het water naar de 

zandsteen. Dit duurt ongeveer 0,10 millise-

conden. Wanneer de geluidsgolf de grens 

tussen de zandsteen en het omliggende 

water bereikt, produceert deze een elektro-

magnetisch signaal. Het elektrisch voltage 

dat bij dit signaal hoort, is op verschillende 

plaatsen in het water gemeten (zie de 

figuur, linksonder). Met de stippellijn (zie 

de figuur, rechts) is de theoretische voor-

spelling weergegeven. De theorie komt 

goed overeen met de gemeten pulsen (zie 

de zwarte lijnen in de figuur, rechtsboven) 

en de sterkte van het signaal (zie de figuur, 

rechtsonder). Dit onderzoek toont overtui-

gend aan dat de seismisch-elektrische the-

orie klopt. Hierdoor kunnen betere tech-

nieken ontwikkeld worden die op 

non-destructieve wijze het binnenste van 

materialen in beeld brengen.

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

propagation’ is significante 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 2003-2011 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 fluids and sound propagationIndustrial Partnership Programme I06

partner: Shell

Seismisch-elektrische conversie. Een geluidsbron zendt een ultrasone golf uit, die zich voortbe-

weegt naar de zandsteen. Daar produceert de geluidsgolf een elektromagnetisch signaal. Dit 

signaal gaat razendsnel door het water, zodat de elektrische pulsen tegelijkertijd op alle plaatsen 

aankomen (linksonder). De theorie (stippellijn) komt goed overeen met de gemeten pulsen (zwarte 

lijnen, rechtsboven) en de sterkte van het signaal (symbolen, rechtsonder).
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Licht-materie interacties op de nanoschaal:  
de kracht van samenwerken

Het FOM-Philips IPP ‘Microphotonic light 

sources’ (MLS) is opgezet in 2005 en kwam 

tot een formeel einde in april 2010. Een 

uniek kenmerk van het programma was 

dat het volledig was ingebed in de afdeling 

Photonic Materials and Devices van Philips 

Research. Deze speciale setting leidde tot 

zeer efficiënte kennisoverdracht tussen 

fundamenteel en toegepast onderzoek.

Het onderzoek van het MLS-programma 

was gericht op de interactie van licht met 

nanogestructureerde oppervlakken. Het 

doel van dit onderzoek was om licht-mate-

rie interacties op lengteschalen kleiner 

dan de golflengte te verbeteren, met het 

uiteindelijke doel deze interacties te kun-

nen controleren en daarmee de efficiëntie 

van zonnecellen, optische sensoren en 

LED’s te verbeteren. Het programma richtte 

zich op drie verschillende materiaalsyste-

men: halfgeleider nanodraden, metallische 

deeltjes en dunne lagen.

Halfgeleider nanodraden zijn nanostructu-

ren met een diameter tussen de tien en 

duizend nanometer en een lengte tot 

enkele micrometer. De grote geometrische 

anisotropie van nanodraden leidt samen 

met de hoge brekingsindex van halfgelei-

ders tot een optische anisotropie van het 

materiaal. Dat wil zeggen dat de optische 

eigenschappen niet in alle richtingen gelijk 

zijn. De onderzoekers uit het MLS-pro-

gramma hebben een leidende rol gespeeld 

in het bestuderen van lichttransport door 

ensembles van epitaxiaal (loodrecht op het 

waferoppervlak) gegroeide nanodraden 

(zie figuur 1). Dit onderzoek heeft geleid tot 

de demonstratie van het zogenaamde 

gigantische dubbele brekingeffect, sterke 

meervoudige verstrooiing, anisotropische 

verstrooiing en antireflectie.

Metallische nanodeeltjes beleven een her-

nieuwde wetenschappelijke belangstelling 

vanwege hun opmerkelijke optische eigen-

schappen, gerelateerd aan de excitatie van 

gelokaliseerde resonanties. Binnen het 

MLS-programma is de richtingsafhanke-

lijke versterking van de emissie van licht-

bronnen in de nabijheid van roosters van 

deze nanodeeltjes aangetoond. Dit ver-

schijnsel wordt veroorzaakt door de kop-

peling van de bronnen met de optische 

modi van de rooster.

De onderzoekers hebben ook oppervlakge-

leidegolven onderzocht in dunne lagen 

(slechts enkele nanometers dik). Deze gol-

ven ontstaan door de koppeling van de 

elektromagnetische modi aan het opper-

vlak van de tegenoverliggende zijde van de 

dunne laag (zie figuur 2). Het MLS-pro-

gramma heeft de verhoogde gevoeligheid 

aangetoond van optische sensoren geba-

seerd op deze golven in dunne lagen van 

chalcogenide glazen. Chalcogenide glazen 

zijn goedkope materialen die gemakkelijk 

te verwerken zijn. Deze ontdekking opent 

nieuwe mogelijkheden voor optische 

detectie met behulp van ultradunne lagen.

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

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

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

demonstreren van baanbrekende nieuwe benaderingen die de prestaties van devices moeten 

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

bedroeg 1,8 miljoen euro. De leiding van het programma berustte bij het FOM-instituut AMOLF.

partner: Philips

Microphotonic light sourcesIndustrial Partnership Programme I08

Figuur 1. Scanning elektronenmicroscoop-

opname van een rooster van halfgeleider 

nanodraden. De sterke interactie van licht met 

de nanodraden leidt tot bijna perfecte absorptie 

van zichtbaar licht. Op de foto van een 

monster (inzet) is te zien dat het rooster er 

zwart uitziet.

Figuur 2. Reflectie van licht op een tien 

nanometer dikke laag als functie van de hoek 

van inval en de kleur van het licht (golflengte). 

De zeer lage reflectie bij 550 nm en 63,5 deg 

wordt veroorzaakt door het koppelen van 

invallend licht aan oppervlakgeleidegolven in 

de laag.

1 2
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Snelle depositie van silicium nanokristallen in 
een expanderend plasma

De beschikbaarheid van robuuste en goed-

kope manieren om nanomaterialen met 

hun unieke eigenschappen te produceren, 

zal in hoge mate bepalend zijn voor het 

gebruik van deze materialen in toepas-

singsgebieden zoals opwekking en opslag 

van duurzame energie en geavanceerde 

elektronica. In het bijzonder de depositie 

van silicium nanokristallen (Si-NC) met 

een diameter kleiner dan tien nanometer 

vertoont een grootte-afhankelijke lumines-

centie, een verhoogde ladingsopslag en 

een grotere katalytische activiteit dan 

andere technieken. Dit maakt Si-NC 

geschikt voor gebruik bij de fabricage van 

zonnecellen met een hoog rendement, in 

conversie van hoog-energetische fotonen 

naar twee laag-energetische fotonen 

(downconversie) of bij creatie van meer-

dere elektron-gat paren per foton (multiple 

exciton generation). In beide gevallen leidt 

dit materiaal tot een breder bruikbaar zon-

necelspectrum in de zonnecel en dus een 

hoger rendement.

Een mogelijke bottleneck in deze benade-

ring is de afwezigheid van een robuuste en 

kosteneffectieve productiemethode van 

Si-NC. In dit onderzoeksprogramma wordt 

gebruik gemaakt van een expanderend 

plasma in een Ar/SiH4 mengsel, waarin 

zogenaamde ion-SiH4 chemie de nanokris-

tallen in de expansie produceert. Deze 

plasmadepositiemethode heeft in het ver-

leden zijn strepen verdiend op het gebied 

van de hoge depositiesnelheden voor 

belangrijke materialen, zoals amorf sili-

cium en koolstof. Belangrijke aspecten in 

het onderzoek zijn de controle over de 

afmetingen van Si-NC, de zogenaamde 

groottedistributie van Si-NC, het begrip 

van het kristallisatieproces en de mogelijk 

van het in-situ inactiveren van het Si-NC 

oppervlak.

In het eerste jaar is al gebleken dat inder-

daad Si-NC kunnen worden gegroeid met 

hoge snelheid (25 mg/min, bij verreweg de 

hoogste snelheid die gerapporteerd is in de 

literatuur), zij het nog wel met een bimo-

dale grootteverdeling (zie figuur). Wel ver-

tonen de Si-NC de grootteafhankelijke 

luminescentie en hebben de kleinste Si-NC 

afmetingen van 3 tot 7 nanometer. Er zijn 

aanwijzingen dat de bimodale distributie 

een gevolg is van de geometrie van de 

plasma-opstelling waarin, naast een 

expanderende bundel waarin de kleine 

Si-NC worden gegroeid, ook recirculatie 

cellen ontstaan waarin de kleinere Si-NC 

kunnen agglomereren tot grotere Si-NC. 

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

Transmissie elektronenmicroscoopopname van Si-NC, gedeponeerd op 

het substraat in de expanderende plasmabundel. Uit het ingezoomde 

plaatje blijkt dat de Si-NC kristallijn zijn. De groottedistributie, bepaald 

uit fotoluminescentiemetingen in de groep van Gregorkiewicz (UvA), is 

echter nog bimodaal.
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Activatie-energie is niet constant bij 
interdiffusie tussen nanolagen

Diffusieverschijnselen aan grensvlakken 

van nanofilms spelen een kritieke rol in 

het ontwikkelen van veel toepassingen. 

Een speciaal voorbeeld hiervan is het 

gebruik van periodieke Mo/Si-multilaag-

systemen, die sinds kort worden toegepast 

als reflecterende optische coatings in 

Extreem Ultraviolet (EUV) fotolithografie. 

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling 

van dit soort multilagen is de verandering 

van de optische eigenschappen door 

intense EUV-belichting, een gevolg van ver-

dichting aan de grensvlakken en silicide-

formatie door interdiffusie.

Dit onderzoeksprogramma van het FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen en 

Carl Zeiss SMT heeft tot doel om de proces-

sen, die plaatsvinden in de multilaagstruc-

tuur tijdens laagaangroei, maar ook tijdens 

gebruik in een industriële omgeving, beter 

te begrijpen en te kunnen controleren. 

Nadat in een eerdere fase met succes een 

nieuwe methode ontwikkeld is om struc-

tuurveranderingen te volgen op subnano-

meter lengteschaal, is het nu gelukt om de 

diffusieprocessen te beschrijven die op 

atomaire lengteschaal plaatsvinden, direct 

nadat interdiffusie is gestart.

Om deze diffusie te bestuderen wordt 

gebruikt gemaakt van een röntgendiffrac-

tometer. Het  sample wordt in een inerte 

omgeving verhit en gelijktijdig wordt de 

reflectie gemeten, waaruit structuurinfor-

matie volgt. Figuur 1 laat zien dat op die 

manier de structuur van een sample op 

picometer lengteschaal gevolgd kan wor-

den. In dit geval betreft het een multi- 

laagsample waar één van de grensvlakken 

geblokkeerd is, zodat diffusie aan het 

andere vlak onafhankelijk bestudeerd kan 

worden. Uit deze figuur kan de verande-

rende interdiffusielaagdikte bepaald wor-

den en de afgeleide daarvan geeft direct de 

diffusiesnelheid. Wanneer deze diffusie-

snelheid bij constante interdiffusielaag-

dikte nu geanalyseerd wordt als functie 

van de temperatuur, kunnen Arrhenius-

plots gemaakt worden waaruit de activa-

tie-energieën van de silicides aan het 

grensvlak volgen. Figuur 2 laat zien dat 

deze activatie-energie op deze lengte-

schaal niet constant is tijdens het diffusie-

proces: een nieuw en zeer verrassend 

resultaat. De verklaring zit in de verande-

rende compositie van het grensvlak tijdens 

diffusie. Dit soort gegevens kunnen in de 

praktijk gebruikt worden om de efficiëntie 

van verschillende diffusiebarrières te ver-

gelijken, of om voorspellingen te doen over 

kleine, maar vaak desastreuze structuur-

veranderingen in EUV-spiegels onder rea-

listische gebruiksomstandigheden gedu-

rende jarenlang gebruik.

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 2005-2013 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. Periodeverandering gemeten in een Mo/Si-multilaagspiegel 

tijdens verhitting in een röntgendiffractometer. Verhitting vindt plaats in 

een inerte gasomgeving om oxidatie-effecten aan het oppervlak te 

voorkomen.

Figuur 2. Veranderende activatie-energie van silicide vorming aan 

interfaces tijdens verhitting van een Mo/Si-multilaag duidt op een 

continu veranderende grensvlaksamenstelling tijdens het diffusie proces. 

Om dit proces geïsoleerd te kunnen waarnemen werd één van de twee 

grensvlakken geblokkeerd met een diffusiebarrière.

1 2
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Een frequentiekamlaser heeft de bijzon-

dere eigenschap dat deze tienduizenden 

optische frequenties uitzendt met een 

onderling gelijk frequentieverschil. De fre-

quenties kunnen zeer nauwkeurig worden 

vastgelegd door deze te koppelen aan een 

tijdstandaard, zoals een atoomklok. Hier-

mee ontstaat niet alleen een ‘meetlat’ voor 

het meten van optische frequenties, maar 

ook een meetlat voor afstandmetingen, 

omdat de afstand tussen de opeenvol-

gende pulsen ook wordt vastgelegd. De 

nauwkeurigheid van de meetlat wordt 

hierbij bepaald door de gebruikte tijdstan-

daard en is al gauw beter dan twaalf deci-

malen bij gebruik van een commerciële 

cesiumklok.

Onderzoekers van de Technische Universi-

teit Delft en VSL (voorheen het NMi) heb-

ben deze bijzondere eigenschap van de 

frequentiekam toegepast voor het meten 

van afstanden tot vijftig meter. Hierbij 

maakten zij gebruik van spectrale interfe-

rometrie, zoals schematisch weergegeven 

in de figuur. De interferometer bestaat uit 

een referentiearm en een meetarm met 

een maximale lengte van vijftig meter. Na 

propagatie door de interferometer wordt 

de afstand tussen twee (deels overlap-

pende) pulsen gemeten middels spectrale 

interferentie: het spectrum van de interfe-

rerende pulsen wordt met een tralie uit-

eengerafeld en gemeten met een lijnca-

mera. Naarmate de pulsen verder uit 

elkaar liggen neemt de spectrale modula-

tie toe, zoals weergeven in de figuur. Uit 

deze modulatie kan de afstand tussen de 

pulsen (Δl) worden bepaald. Het bijzondere 

van een frequentiekamlaser is dat van-

wege de onderlinge faserelatie ook ver-

schillende pulsen met elkaar kunnen 

interfereren. Er treedt interferentie op bij 

ieder afstandsverschil tussen meet- en 

referentiearm, dat in de buurt is van een 

veelvoud van de onderlinge pulsafstand 

(lpp) en dat is zo’n 30 cm voor de VSL-fre-

quentiekam. Het totale afstandsverschil in 

de interferometer is hiermee vastgelegd 

als Δl plus een geheel aantal maal lpp en 

vormt de basis voor afstandmetingen met 

de frequentiekam.

Om de kracht aan te tonen van de methode 

om een afstand te meten met de frequen-

tiekamlaser is een vergelijkende meting 

gedaan met een conventionele laserinter-

ferometer. Hieruit blijkt dat beide meet-

methoden over een afstand van vijftig 

meter binnen één µm met elkaar overeen-

komen. De methode met de frequentiekam 

heeft hierbij als voordeel dat deze direct 

een afstand meet, terwijl de laserinterfero-

meter alleen verplaatsingen kan meten. 

Mogelijke toekomstige toepassingen zijn 

het meten van afstanden tussen satellie-

ten of het meten in industriële omgeving.

Nauwkeurig afstanden meten met een 
frequentiekamlaser

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

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

verder verbeteren en ontwikkelen van deze geavanceerde systemen in termen van golflengte-

bereik, compactheid en intensiteit. VSL had als belangrijkste doel het leggen van de basis voor 

toekomstige atoomklokken en operationele lengtestandaarden. TNO steunde en bevorderde  

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

ruimteonderzoek. ASML stelde vooral belang in contacten met de onderzoekers. De looptijd 

van het programma was 2006-2010, het budget voor die periode bedroeg 1,1 miljoen euro en 

de leiding van het programma was in handen van prof.dr. W.M.G. Ubachs (VU).

partners: VSL, TNO, ASML

Metrology with frequency comb lasersIndustrial Partnership Programme I11

Schematische weergave van de opstelling voor afstandmeting tot vijftig meter met een frequen-

tiekamlaser. Ter vergelijking wordt tegelijkertijd met een helium-neon laser de afstand gemeten.

Naar mate de interfererende pulsen verder uit elkaar liggen, neemt de frequentie van de spectrale 

modulatie toe zoals weergeven in de inzet.
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Belzwermen beter begrepen op macroschaal

In dit project staat gedispergeerde gas-

vloeistofstroming centraal en wordt met 

name het gedrag van een zwerm bellen en 

de wisselwerking met de vloeistof bestu-

deerd. De industriële partners schetsen het 

onderzoekskader. Zij gebruiken allen bel-

lenkolommen voor (chemo)fysische of 

metallurgische processen, zoals bijvoor-

beeld de productie van chemicaliën en het 

mengen van vloeibaar staal. Om deze pro-

cessen te optimaliseren maken zij gebruik 

van modellen, die vanwege de schaal-

grootte niet alle details kunnen uitreke-

nen. Om de modellen die de industrie nu 

gebruikt te kunnen verbeteren, moeten 

beschrijvingen van het gedrag van bellen 

in belzwermen worden opgenomen. Dit 

onderzoek stelt zich tot doel om deze 

beschrijvingen, ook wel ‘sluitingsrelaties’ 

genoemd, aan te leveren.

De promovendi werken samen om effecten 

op de hydrodynamica in kaart te brengen 

en te kwantificeren, zoals de weerstand op 

een bel in een zwerm, clusteringseffecten 

en het opbreken en samensmelten van 

bellen. Binnen een tweetal deelprojecten 

wordt er met verschillende numerieke 

modellen onderzoek gedaan aan het 

gedrag van bellenzwermen op verschil-

lende schalen. Een belangrijke parameter 

voor de beschrijving van belbeweging is de 

wrijvingscoëfficiënt. De weerstand van de 

vloeistof op een bel stijgend in een zwerm 

verschilt sterk van die op een enkele bel en 

kan worden berekend uit gedetailleerde 

simulaties. Aangezien deze gedetailleerde 

simulaties zeer veel rekentijd vergen, kun-

nen deze alleen worden toegepast op rela-

tief kleine systemen. Door echter meerdere 

simulaties voor kleine systemen te doen, 

kan de wrijvingscoëfficiënt als functie van 

de bellenconcentratie worden bepaald. Dit 

wordt vervat in de sluitingsrelatie voor de 

wrijvingscoëfficiënt, die buitengewoon 

nuttig is voor meer grofstoffelijke stro-

mingsmodellen waarmee een hele bellen-

kolom kan worden beschreven. 

Door intensieve samenwerking tussen de 

verschillende deelprojecten kunnen zo de 

resultaten op de microschaal worden 

gebruikt voor beter begrip van bellenstro-

mingen op de macroschaal. Uit deze 

samenwerking is bovendien gebleken dat 

de modelleringsresultaten die met de 

nieuwe sluitingsrelatie zijn verkregen, 

beter overeenkomen met experimentele 

data dan die met conventionele sluitings-

relaties.

Het hoofddoel van het programma ‘Fundamentals of heterogeneous bubbly flow’ 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 flowIndustrial Partnership Programme I13
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Figuur 1. Multi-scale modelleringsconcept. Figuur 2. Simulatie van een bellenkolom op  

macroschaal.
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Een ionenmicroscoop is vergelijkbaar met 

een scanning elektronenmicroscoop (SEM), 

met als enig verschil dat het preparaat 

wordt afgetast met een ionenbundel in 

plaats van een elektronenbundel. Moge-

lijke voordelen van een ionenmicroscoop 

zijn de lagere diffractielimiet (de SEM-reso-

lutie van ongeveer één nanometer is dif-

fractiegelimiteerd) en de net iets andere 

interactie met het preparaat, waardoor 

nieuwe informatie beschikbaar kan 

komen. In dit onderzoeksprogramma wor-

den nieuw typen ionenbronnen ontwik-

keld en wordt de interactie tussen de 

ionenbundels en de microscooppreparaten 

bestudeerd.

Behalve de mogelijke positieve effecten 

van een ander type interactie van de ionen 

met het preparaat, zijn de onderzoekers 

gestuit op een negatief effect: schade aan 

het preparaat. De grotere massa van een 

ion vergeleken met een elektron betekent 

dat een grotere impuls wordt overgedra-

gen, resulterend in grotere schade aan het 

preparaat. Onzuiverheden worden geïm-

planteerd, er wordt wanorde gecreëerd en, 

als belangrijkste, atomen worden uit het 

oppervlak weggeschoten, aangeduid met 

de term ‘sputtering’. 

Sputtering heeft vervelende gevolgen als 

het gaat om het afbeelden van kleine 

details. Als het preparaat te lang bestraald 

wordt, verdwijnen de kleinste details. Aan 

de andere kant, als het preparaat niet lang 

genoeg bestraald wordt, is er te weinig sig-

naal om boven de ruis uit te komen. Beide 

gevolgen zijn bestudeerd en gekwantifi-

ceerd en dat leidt tot de volgende conclu-

sies. Bij ionenmicroscopie zal er altijd een 

optimum zijn in het aantal ionen per pixel 

dat de hoogst haalbare resolutie geeft. Het 

resolutieprobleem wordt met deze tech-

niek dus niet opgelost, maar wel naar een 

kleinere schaal verplaatst. Daarnaast blijkt 

het niet mogelijk om vanuit een enkel 

microscopiebeeld de resolutie vast te stel-

len, omdat er rekening moet worden 

gehouden met de dynamische verandering 

van het oppervlak tijdens het belichten. 

Zowel dit begrip van ionen-preparaat effec-

ten als reductie van sputtering door het 

gebruik van lichtere ionen, zal het toepas-

singsveld van ionenmicroscopen vergroten. 

Zicht op de resolutie in ionenmicroscopie

Doel van het programma ‘Microscopy and modification 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
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Figuur 1. Sputtering: kleine bolletjes van tin verdwijnen terwijl ze 

worden afgebeeld met een helium ionenbundel (de stroom is 0,4 pA).

Figuur 2. Experimen-

teel resultaat voor 

helium op bolletjes 

van tin: de resolutieli-

mieten als gevolg van 

respectievelijk ruis op 

het signaal en 

sputtering, als functie 

van de belichtingstijd.
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Loodzirconaattitanaat Pb(Zr,Ti)O3, oftewel 

PZT, is een technologisch zeer belangrijk 

materiaal met toepassingen in de ferro-

elektrica, piëzo-elektrica, en micro-elek-

tromechanische systemen (MEMS). Men 

kan van PZT bijvoorbeeld actuatoren 

maken,  maar ook sensoren, infrarood-

detectoren, en ferro-elektrische geheu-

gens, waarin binaire gegevens permanent 

kunnen worden opgeslagen. Veel van de 

nuttige eigenschappen van PZT hangen 

direct samen met de polariseerbaarheid 

van het materiaal. De ferro-elektrische 

polariseerbaarheid en piëzo-elektrische 

coëfficiënten van PZT zijn het grootst bij 

een zirconaat:titanaat-verhouding van 

52:48. Dit ligt in de buurt van de faseover-

gang van tetragonaal naar monoklien PZT. 

De vrijheid van polaire rotatie is daar erg 

groot, en bulk PZT met die samenstelling 

heeft de grootste permanente polarisatie 

van alle bekende oxides. 

De onderzoekers hebben ontdekt dat de 

permanente ferro-elektrische polarisatie 

kleiner wordt naarmate de fysieke dimen-

sies van PZT afnemen. Ook zagen zij een 

verlaging van de faseovergangstempera- 

tuur en permittiviteit (het optreden van 

spontane polarisatie) en een verhoging van 

het coërsieve veld voor polarisatie. Er is 

een debat gaande of deze effecten intrin-

siek dan wel extrinsiek van aard zijn. In 

het eerste geval zou het effect gerelateerd 

zijn aan de verandering van atomaire 

polarisatie op nanoschaal, in het tweede 

geval aan effecten van processing, 

optreden van korrelgrenzen, oppervlak-

ken, lokaal inhomogene rek, de aan-

wezigheid van ionogene defecten in PZT, 

etcetera.

Piëzo Force Microscopy (PFM) is de meest 

gebruikte techniek om ferro-elektrica van 

gereduceerde grootte en dimensie te 

bestuderen. Hierbij wordt een AC-spanning 

aangebracht op een Atomic Force Micros-

copy (AFM) tip die contact maakt met het 

oppervlak, waardoor een vervorming 

optreedt in het ferro-elektrische materiaal 

via het omgekeerde piëzo-elektrisch effect. 

PFM kan karakterisering van ferro-elek-

trische eigenschappen, domeinstructuur 

en dynamiek op de nanoschaal laten zien. 

De PFM/AFM-microscoop in Twente is 

bovendien vacuümverbonden met het 

dunne film depositiesysteem, waardoor 

het mogelijk is om intrinsieke ferro-elek-

trische eigenschappen te bestuderen.

Als voorbeeld is een dunne film van PbTiO3 

op zelfgeassembleerde SrRuO3-nanodraden 

weergegeven (zie figuur). De onderste 

figuur geeft een beeld van PFM van een 

dertig nanometer dikke film van PbTiO3 op 

vijf nanometer zelfgeassembleerde SrRuO3-

nanodraden, die als elektrode fungeren. In 

de figuur is goed te zien dat de ferro-elek-

trische domeinen met een in-plane oriënta-

tie (donker van kleur) zich langs de elek-

trodedraden richten. De inzet toont een 

AFM-hoogtebeeld van dertig nanometer 

PbTiO3 op vijf nanometer zelfgeassem-

bleerde SrRuO3-nanodraden.

Effect van miniaturisatie op ferro-elektrische 
eigenschappen van nanoschaal PZT

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-filmtechnologie, 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 2008-2013 en het budget voor 

deze periode bedraagt 2,0 miljoen euro. Prof.dr.ir. Marc Geers (TU/e) is programmaleider. 

partner: M2i

Size dependent material propertiesIndustrial Partnership Programme I15

Schematische weergave van een dunne film 

PbTiO3 gegroeid op zelfgeassembleerde 

SrRuO3-elektroden. Onderaan: PFM-opname 

van de PbTiO3-laag. De inzet toont een 

AFM-hoogtebeeld van 30 nanometer PbTiO3  

op 5 nanometer zelfgeassembleerde SrRuO3-

nanodraden.
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Olie opsporen met elektroseismische ruis 

Bij het efficiënt opsporen van winbare olie-

voorraden is het van groot belang plaats en 

omvang te weten van potentiële reservoirs. 

Seismische technieken worden daarbij 

veel gebruikt om een gedetailleerde afbeel-

ding te maken van de geologische struc-

tuur en de mogelijke plaatsen van reser-

voirs aan te wijzen, voordat wordt besloten 

waar het best een put kan worden gemaakt. 

Iedere verbetering van de nauwkeurigheid, 

maar ook een betere onderscheiding tus-

sen verschillende geologische structuren 

in de afbeelding, helpt bij die selectie.

Recent ontwikkelde technieken gebruiken 

hierbij afbeeldingen gemaakt met behulp 

van spontane seismische signalen. Deze 

‘achtergrondruis’ kan ontstaan door seis-

mische activiteit in de aarde of door onge-

controleerde trillingsbronnen aan het 

aardoppervlak (bijvoorbeeld het verkeer). 

Met behulp van interferometrische afbeel-

dingstechnieken is uit deze achtergrond- 

ruis een nauwkeurige afbeelding te maken, 

zonder dat een actieve trillingsbron 

gemaakt door bijvoorbeeld explosies, 

nodig is.

Al langer is bekend dat combinaties van 

seismische en elektromagnetische golven 

kunnen bestaan in poreuze gesteenten 

verzadigd met een geleidende vloeistof 

zoals bijvoorbeeld zout water. Een derge-

lijke ‘seismo-elektrische golf’ reflecteert 

aan de overgang naar een gesteente met 

alleen seismische eigenschappen en splitst 

daar in aparte seismische en elektromag-

netische golven. Detectie van de beide 

typen golven biedt de mogelijkheid om 

gevoeliger en nauwkeuriger de overgangen 

tussen bijvoorbeeld met zout water en olie 

gevulde gesteentelagen op te sporen. Dit 

verhoogde contrast in de afbeelding verbe-

tert de exploratie naar nieuwe oliebron-

nen. 

Binnen dit onderzoeksprogramma werken 

de Universiteit van Amsterdam en de Tech-

nische Universiteit Delft samen om te kij-

ken of het ook mogelijk is om de interfero-

metrische afbeeldingsmethoden toe te 

passen met elektroseismische golven. De 

theoretische onderbouwing, die al eerder 

in Delft is ontwikkeld, suggereert dat het 

principe van de interferometrische afbeel-

dingen ook voor de elektroseismische gol-

ven toepasbaar is. Echter, de elektromag-

netische verschijnselen zijn over het 

algemeen zwak. Laboratoriumexperimen-

ten in Amsterdam en numerieke modelle-

ring in Delft moeten in dit onderzoekspro-

ject laten zien of deze theoretische 

inzichten ook in de praktijk kunnen wer-

ken.  De eerste stappen in zowel de experi-

menten als de modellering zijn inmiddels 

gezet.

Het doel van het programma ‘Innovative physics for oil and gas’ (iPOG) is innovatief 

fundamenteel onderzoek te stimuleren dat mogelijk relevant is voor de exploratie en productie 

van olie- en gasreservoirs. Er zijn twee open rondes geweest in iPOG. In 2008 is iPOG-I 

gestart, met als thema ‘Novel physical techniques to probe structure and transport in 

granular or heterogeneous media’. iPOG-II is in 2009 gestart en heeft als thema ‘Novel 

physics for sensing, modifying and manipulating oil-gas reservoirs; a deep dive into the nano 

domain’. In beide rondes zijn zes projecten gehonoreerd. De looptijd van het programma is 

2008-2014. Het totaalbudget voor iPOG bedraag 4,5 miljoen euro. Programmaleider is  

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

partner: Shell

Innovative physics for oil and gasIndustrial Partnership Programme I16

Combinatie van seismische en elektromagnetische golven verbetert de opsporingstechniek naar 

nieuwe oliebronnen. 
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Binnen dit Industrial Partnership Pro-

gramme hebben onderzoekers aan de 

Technische Universiteit Delft onlangs een 

doorbraak bereikt: zij ontdekten een 

geavanceerd magnetocalorisch materiaal. 

De gevonden Mn-Fe-P-Si verbinding 

bestaat voor ongeveer 80 massaprocent uit 

mangaan en ijzer en voor ongeveer 20 

massaprocent uit fosfor en silicium. In 

samenwerking met de nationale faciliteit 

Computational Materials Science (CMS) in 

Nijmegen, zijn voor deze materialen  

bandenstructuurberekeningen uitgevoerd. 

Deze berekeningen laten zien dat Mn en Fe 

in deze materialen zeer verschillend mag-

netisch gedrag vertonen. Mangaan bezet 

met voorkeur de 3g-posities en vertoont 

een groot magnetisch moment, ook boven 

de Curie-temperatuur. Fe daarentegen 

bezet met voorkeur de 3f-posities en ver-

toont bij lage temperaturen een magne-

tisch moment dat boven de Curie-tempe-

ratuur verdwijnt. Dit zwakke magnetisme 

is tot nu toe alleen gevonden in materialen 

als Ni3Al, die vrij lage kritische temperatu-

ren vertonen. Het zwakke magnetisme 

geeft wel een bijzonder sterke koppeling 

van het magnetisme met het rooster. Het 

sterke magnetisme in Mn zorgt dus voor 

een Curie-temperatuur bij, of boven, 

kamertemperatuur en het zwakke magne-

tisme zorgt ervoor dat de nieuwe materia-

len een magneto-elastische faseovergang 

van eerste orde vertonen. De werktempe-

ratuur kan worden ingesteld tussen 220 en 

440 Kelvin door het optimaliseren van de 

Mn/Fe en P/Si ratio, terwijl gelijktijdig een 

groot magnetocalorisch effect en een 

kleine thermische hysterese (<1 Kelvin) 

worden verkregen (zie de figuur). Het bij-

zondere hierbij is dat de materialen met 

lage kritische temperatuur een overschot 

aan Mn bevatten en dus een deel van Fe op 

de 3f-posities is vervangen door Mn. Tege-

lijkertijd bevatten de materialen met hoge 

kritische temperatuur een overschot aan 

Fe en is Mn op 3g-posities dus gedeeltelijk 

vervangen door Fe. 

Tot op heden werd het grote magnetocalo-

risch effect in verband gebracht met het 

gelijktijdig optreden van ferromagnetische 

en antiferromagnetische interacties in een 

materiaal. Hierbij werd echter niet begre-

pen waarom een groot magneto-elastisch 

effect optreedt. Met de nieuwe vinding is 

het magneto-elastisch effect heel eenvou-

dig te verklaren. Een deel van de valentie- 

elektronen van Fe zijn bij lage temperatuur 

gelokaliseerd en kunnen dus niet bijdra-

gen aan de binding tussen de ionen. Boven 

de Curie-temperatuur zijn deze elektronen 

gedelokaliseerd en dragen zij bij aan de 

binding tussen de ionen. 

Mixed magnetisme in 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 1,4 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
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Temperatuurafhanke-

lijkheid van de 

magnetisatie 

(bovenste paneel) 

voor zes Mn-Fe-P-Si 

verbindingen. Goed 

zichtbaar zijn de 

scherpe overgangen 

met een kleine 

thermische hysterese. 

In de temperatuuraf-

hankelijkheid van de 

magnetische entropie 

(onderste paneel) 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 is  

ook Gd getoond.
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Hoewel het menselijk lichaam voor het 

grootste deel uit water bestaat, is collageen 

het materiaal waar we daadwerkelijk van 

gemaakt zijn. Collageen is het meest voor-

komende eiwit in ons lichaam en zorgt  

grofweg voor een derde van de totale eiwit-

massa.

Collageen wordt in de natuur vrijwel exclu-

sief als structureel eiwit toegepast - dat wil 

zeggen met als doel de mechanische inte-

griteit en eigenschappen van structuren in 

het lichaam, zoals huid, bloedvaten en 

bindweefsel, te waarborgen en optimalise-

ren. De term weefsel in deze context is 

gelukkig gekozen, aangezien ‘weven’ op 

moleculaire schaal een universeel ont-

werpprincipe is. De lange collageenpoly-

meren  worden verknoopt en aaneenge-

smeed tot complexe netwerken. Deze 

biomaterialen hebben een scala aan won-

derlijke mechanische eigenschappen die 

integraal bijdragen aan de gezondheid van 

het individu: niet-lineaire adaptieve res-

pons die de stijfheid kan afstemmen op de 

omstandigheden, actieve contractiliteit die 

de spierfunctie drijft en een opmerkelijk 

zelfreparerend vermogen. Eigenschappen 

bovendien die zeer goed in gereconstitu-

eerde eiwitgels te reproduceren zijn en zich 

daardoor uitstekend lenen voor fysische, 

micro- en macroscopische karakterisering.

De sleutel tot de veelzijdigheid van colla-

geen ligt besloten in het feit dat het een 

hiërarchisch materiaal is. Steeds grotere 

supramoleculaire structuren spannen 

samen om met een zeer beperkt aantal 

bouwstenen een veelheid aan weefsels te 

kunnen maken. 

Om de mechanica van zulke structuren 

macroscopisch te begrijpen, is het noodza-

kelijk om het samenspel tussen de hiërar-

chische architectuur en de mechanische 

eigenschappen van de bouwstenen zelf 

goed in kaart te brengen. Onderzoekers 

aan de TU/e hebben een eerste stap gezet 

in die richting, met de ontwikkeling van 

een numeriek algoritme (TRACTRIX) dat 

specifiek toegesneden is op het effectief 

simuleren van supramoleculaire filamen-

ten, in het bijzonder die waarbij ruimte-

lijke beperkingen zoals de specifieke archi-

tectuur van het filament, bepalend zijn. 

Onderzoekers van het FOM-instituut 

AMOLF testen de nieuwe modellen experi-

menteel. Hiermee kan voor filamenteuze 

biomaterialen de stap naar opschaling 

daadwerkelijk gezet worden en komt de 

effectieve mechanica van supramolecu-

laire filamenten als collageen eindelijk 

binnen bereik. De onderzoekers hebben 

hun resultaten in 2010 in Physical Review 

Letters gepubliceerd. 

Collageen ontrafelen

Het doel van het programma ‘Bio(-related) materials’ is om van bio(gerelateerde)materialen 

de driehoeksrelatie microstructuur-lokale dynamica-eigenschappen/prestaties te begrijpen en 

beheersen. Van de moleculaire schaal naar de mesoschaal springend, zijn enkele typische 

lengte- en tijdschalen te onderscheiden die van belang zijn voor de speciale eigenschappen van 

dat materiaal:

1. de schaal van complexe moleculen en hun interacties en intermoleculaire organisaties;

2. de schaal van de organisatie in afzonderlijke supramoleculaire aggregaten;

3. de continuüm mesoschaal met plaatselijke heterogeniteit.

De eerste schaal is al vrij goed bestudeerd. Het programma richt zich op het overbruggen  

van schalen 2 en 3. De looptijd van het programma is 2008-2013 en het budget voor die 

periode bedraagt 5,1 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. 

M.A. Cohen Stuart (WUR). 

partners: Dutch Polymer Institute en TI Food and Nutrition
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Figuur 1. Met het nieuwe TRACTRIX-algoritme kunnen de fluctuaties 

van supramoleculaire polymeerstructuren eenvoudig in simulaties in 

kaart gebracht worden, om via bijvoorbeeld de distributiefunctie van de 

eindpuntsafstand de effectieve mechanische parameters te bepalen (uit 

het promotieonderzoek van FOM-oio Henry Amuasi, TU/e).

Figuur 2. Een collageenvezel onder de AFM. Duidelijk te zien is het 

karakteristieke ‘d-banding’ patroon. Dat is een periodieke structuur die 

het gevolg is van de supramoleculaire architectuur op kleinere lengte-

schalen. De onderzoekers proberen te achterhalen wat de mechanische 

consequenties van dit soort structuren precies zijn (uit het promotieon-

derzoek van FOM-oio Martijn de Wild, AMOLF).

1 2
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Kijken in een bewegende druppel

Bewegende druppels in de buurt van een 

wand vertonen zeer interessant en tot nu 

toe onbegrepen instabiel gedrag. Een 

bekend voorbeeld hiervan is een regen-

druppel die op het raam naar beneden 

glijdt en onderweg een spoor van kleinere 

druppeltjes achterlaat. Deze druppeltjes 

zijn afgebroken als gevolg van een instabi-

liteit in de dunne laag op het grensvlak van 

water en lucht. Dergelijke fenomenen tre-

den ook op in de industrie en zijn daar 

vaak ongewenst. Ze bepalen bijvoorbeeld 

in hoge mate de afdrukkwaliteit van een 

inkjetprinter en de prestaties van moderne 

lithografiemachines voor de fabricage van 

computerchips. In dit Industrial Partner-

ship Programme werkt FOM samen met 

ASML, Océ en de drie technische universi-

teiten in Twente, Eindhoven en Delft, aan 

het begrijpen en voorspellen van deze con-

tactlijn-instabiliteit en het verbeteren van 

de genoemde apparaten. 

Het afgelopen jaar zijn de onderzoekers er 

voor het eerst in geslaagd het volledige 

driedimensionale stromingspatroon te 

meten in het binnenste van een druppel. 

Dit is gelukt met behulp van een zeer 

geavanceerde meetmethode ontwikkeld 

aan de TU Delft en geeft een uniek beeld 

van de stroming in de buurt van de con-

tactlijn-instabiliteit. In deze opstelling 

wordt de druppel voortgetrokken over een 

vlakke plaat van glas. Als gevolg daarvan 

vormt zich een puntvormige staart aan de 

achterzijde van de druppel. De metingen 

laten zien hoe de stroming daar een zeer 

scherpe bocht maakt. Deze knik in de 

stroomlijnen is gekoppeld aan de vorming 

van een instabiliteit en het afbreken van 

kleine druppels van de staart.

De nieuwe techniek zal binnenkort worden 

ingezet voor onderzoek naar het effect van 

wandcondities op het afbreekproces en 

voor het ontwikkelen van methodes voor 

de stabilisering van de druppel. Dat kan 

voorkomen dat kleine druppeltjes afbre-

ken en het oppervlak vervuilen en dat 

betekent dat lithografiemachines sneller 

en nauwkeuriger kunnen werken.

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 immersielithografie. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe 

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

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. Looptijd van het 

programma is 2009-2014. Programmaleider is prof.dr. Detlef Lohse (UT).

partners: ASML, Océ
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De gemeten stroming 

in een druppel die 

voortgetrokken wordt 

over een vlakke plaat. 

De vorm van de drup-

pel is weergegeven 

met de witte 

doorzichtige contour. 

De uitsneden geven 

een gedetailleerd 

beeld van de stroming 

in de staart van de 

druppel en de sterke 

terugstroming daar.
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Reflecterende multilaagoptiek heeft een 

spectaculaire ontwikkeling mogelijk 

gemaakt van een nieuw type fotolithogra-

fie met hoge resolutie. Deze optiek maakte 

het gebruik van extreem ultraviolet (EUV) 

licht mogelijk, met een golflengte van 

slechts 13 nanometer. Daarmee konden al 

geïntegreerde schakelingen met details tot 

ongeveer 25 nanometer worden gemaakt. 

De fabrikanten van de hiervoor benodigde 

apparatuur, ASML en Carl Zeiss, gebruikten 

voor deze eerste waferscanners onder meer 

multilaagoptieken van het FOM-Instituut 

voor Plasmafysica Rijnhuizen. Zij versnel-

len nu de technologische ontwikkeling van 

EUV-lithografie voor massafabricage van 

chips vanaf 2013.

Het is zaak fotochemisch geïnduceerde ver-

vuiling, spiegelverhitting en agressieve, 

stralingsgeïnduceerde plasma’s te voorko-

men bij hoge EUV-fotonfluxen (zie figuur  1). 

Vooral de complexe wisselwerking hiervan 

zou het hoge-resolutie afbeeldingsproces 

kunnen verstoren en vormt zo een risico 

voor de delicate, uit slechts enkele nano-

meters dunne films bestaande multi- 

laagoptieken. Hoewel sommige van de 

afzonderlijke processen al kort zijn ver-

kend, vormt vooral het gelijktijdig optre-

den van deze processen een enorme uitda-

ging voor het fundamentele onderzoek. 

Dit Industrial Partnership Programme 

heeft als doel de gezamenlijke plasmafysi-

sche, fotochemische, en dunne-film pro-

cessen te begrijpen en beheersen, om de 

noodzakelijke levensduur van de optiek te 

realiseren. Het gereedschap bestaat uit 

nieuwe aangroeimethoden en samenstel-

lingen van multilagen, het conditioneren 

van de oppervlakken ervan en het toepas-

sen van dynamische evenwichtstoestan-

den van de foton- en plasmachemische 

processen aan het multilaagoppervlak. 

Aan het bestaande instrumentarium is 

inmiddels een bijzondere UHV-opstelling 

toegevoegd, waarmee zowel geïsoleerde 

als gecombineerde oppervlakteprocessen 

bestudeerd kunnen worden bij hoge EUV-

fluxen (zie figuur 2). 

Het is eveneens bijzonder dat deze opstel-

ling wordt opgebouwd in het onderzoeks- 

laboratorium van ASML, dat ook een 

nieuwe FOM-onderzoeksgroep huisvest, 

die komende jaren een deel van het onder-

zoek zal uitvoeren. De tripartiete overeen-

komst tussen FOM, Carl Zeiss en ASML, 

versterkt met het Russische ISAN-instituut 

te Troitsk en de State University te Moskou 

bevindt zich daarmee in de unieke positie 

om deze fysisch-chemische onderzoeks- 

taak tot een succes te brengen. 

In EUV-lab kijken FOM en ASML naar  
foton- en plasmageïnduceerde processen

Het doel van het programma ‘Controlling photon and plasma induced processes at EUV 

optical surfaces’ (CP3E) is om problemen die optreden bij het gebruik van multilaagreflectie-

optica in extreem UV-fotolithografie te begrijpen en beheersen. CP3E richt zich daarbij 

specifiek op de geavanceerde optische toepassingen van de fysica van dunne lagen. In het 

programma worden de volgende fundamentele uitdagingen aangepakt: de groei, samenstel-

ling en oppervlaktebeheersing van nano-multilagen en de foto- en plasmachemische processen 

die optreden aan het multilaagoppervlak. De looptijd van het programma is 2009-2015 en het 

budget voor die periode bedraagt 11,4 miljoen euro. De leiding van het programma is in 

handen van prof.dr. F. Bijkerk (Rijnhuizen). 

partners: Carl Zeiss, ASML
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Figuur 1. Fysisch-chemische processen aan multilaag gecoate, EUV-

optische oppervlakken blootgesteld aan extreem ultraviolet licht met 

hoge intensiteit. Deze processen bestaan uit: foto- en plasmachemie 

geïnduceerd door EUV-fotonen en lage-temperatuur plasma’s, fysisch 

‘sputteren’ door ionen, thermisch geïnduceerde diffusie tussen de 

onderlinge lagen in de multilaagstructuur en modificatie van de optische 

respons van de multilaagoptiek. 

1 2

Figuur 2. Schematische weergave van de 

nieuwe UHV-opstelling in het FOM EUV-labo-

ratorium binnen ASML, die unieke metingen 

van geïsoleerde en gecombineerde foton- en 

plasmageïnduceerde processen mogelijk maakt 

dankzij een gecollimeerde bundel van een hoge 

flux EUV-lichtbron (licht valt van boven in).
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Gekoppelde nanoantennes zijn helder

Het verbeteren, richten en controleren van 

lichtemissie door kleine lichtbronnen, 

zoals moleculen, zijn op dit moment 

hoofdthema’s in wetenschappelijk onder-

zoek. Veel toepassingen zijn gebaseerd op 

de controle van lichtemissie. Voorbeelden 

hiervan zijn medische afbeeldings- en 

detectietechniek, microscopie en informa-

tie- en communicatietechnologie. Een 

veelbelovende methode om controle te 

krijgen over deze lichtemissie omvat het 

plaatsen van de lichtbronnen vlakbij kleine 

metallische deeltjes. Deze deeltjes funge-

ren als nanoantennes door hun optische 

eigenschappen, die sterk overeenkomen 

met die van radioantennes voor radiogol-

ven. Ze zijn in staat om straling te verza-

melen en te versterken, of uit te zenden in 

een specifieke richting. 

De nanoantennes kunnen de lichtemissie 

van bronnen beïnvloeden door de elektro-

nen in de nanodeeltjes te exciteren met 

behulp van het elektrische veld van het 

licht. Deze excitatie, ofwel gelokaliseerde 

oppervlakte plasmon polariton, is in een 

nanoantenne werkzaam voor een bepaalde 

golflengte (kleur) van de emissie van het 

uitgezonden licht. De afmetingen van de 

nanoantenne bepalen deze kleur, die over-

een komt met de zogenaamde dipolaire of 

heldere resonantie. Multipolaire plasmoni-

sche resonanties, of gelokaliseerde plas-

mon polaritonen in grotere nanoantennes, 

koppelen veel minder efficiënt aan het 

licht dan dipolaire resonanties. Daarom 

worden deze multipolaire resonanties ook 

wel donkere, of quasi-donkere, resonanties 

genoemd.

Onderzoekers van  het FOM-instituut 

AMOLF en Philips hebben aangetoond dat 

het gedrag van multipolaire plasmonische 

resonanties drastisch kan veranderen 

wanneer nanoantennes in een periodiek 

rooster worden geplaatst. Het rooster zorgt 

ervoor dat individuele nanoantennes aan 

elkaar worden gekoppeld door middel van 

het licht dat wordt verstrooid in het vlak 

van het rooster. Deze koppeling maakt 

multipolaire resonanties helder en ver-

sterkt de lichtemissie van bronnen die zich 

in de buurt van de nanoantennes bevinden 

met meer dan een factor tien. Periodieke 

roosters van multipolaire nanoantennes 

die sterk koppelen aan het licht, bieden 

nieuwe mogelijkheden voor de controle 

van lichtemissie op nanoschaal.

Doel van het programma ‘Improved solid-state light sources’ van FOM en Philips is gericht op 

het genereren van fundamentele kennis die nodig is om solid-state lichtbronnen te ontwikke-

len met een hoog rendement. Het programma bouwt voort op het Industrial Partnership 

Programme ‘Microphotonic light sources’ (I08) en wordt uitgevoerd door de AMOLF-groep 

Surface Photonics die gevestigd is bij Philips Research. De looptijd van het programma is 

2010-2014. Het budget voor die periode bedraagt 1,1 miljoen euro. De leiding van het 

programma berust bij het FOM-instituut AMOLF.

partners: Philips
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Figuur 1. Scanning 

elektronenmicroscoop-

opname van een 

rooster van multipo-

laire nanoantennes.

Figuur 2. Heldere resonantie in een rooster van 

multipolaire nanoantennes. Meting van de 

transmissie van licht door het rooster als 

functie van de golflengte van het invallende 

licht en de hoek van inval. De helderheid van 

de resonantie uit zich in de zeer lage transmis-

sie bij bepaalde golflengtes en hoeken van 

inval. Deze lage transmissie duidt op een 

sterke interactie met het invallende licht.
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Circulair dichroisme blijft ook bij wanorde gevoelig voor 
helische ordening in supramoleculaire structuren

Optische spectroscopie is een erg nuttig in-

strument om inzicht te krijgen in de struc-

tuur van proteïnen, DNA en andere supra-

moleculaire structuren. Deze structuren 

hebben in veel gevallen een helische (spi-

raalvormige) ordening. Deze ordening kan 

bij uitstek worden bestudeerd met de opti-

sche techniek genaamd ‘circulair dichrois-

me’ (CD), waarbij het verschil in absorptie 

tussen linksom en rechtsom circulair ge-

polariseerd licht wordt gemeten. Deze 

techniek is gebaseerd op de uitspreiding 

van optische excitaties over meerdere he-

lisch georiënteerde chromoforen, die over 

grote afstand onderling optisch wisselwer-

ken. Energetische wanorde en moleculaire 

vibraties bepalen echter ook sterk de opti-

sche eigenschappen. Deze leiden tot een 

sterke lokalisatie van de optische excita-

ties. Intuïtief zou men verwachten dat van-

wege deze lokalisatie de optische wissel-

werking tussen chromoforen op grote 

afstand nauwelijks een rol speelt en CD 

dus een beperkt bruikbare techniek is. In 

dit onderzoek is echter analytisch en nu-

meriek aangetoond dat, hoewel het CD-

signaal door deze lokalisatie in grootte af-

neemt, de gevoeligheid van CD voor 

optische wisselwerking over grote afstand 

behouden blijft, zelfs bij zeer sterke lokali-

satie. Dit betekent dat in dat geval CD nog 

steeds gebruikt kan worden om waarde-

volle informatie te verkrijgen over optische 

wisselwerking over grote afstand en dus 

over helische ordening. 

project 04PR2372FOM-Projectruimte

Berekende absorptie en circulair dichroisme (CD) spectra van een helische supramoleculaire structuur bestaande uit dertig 

oligo-phenylene-vinylene chromoforen. Geen wanorde (a). Sterke wanorde, gekarakteriseerd door een Gaussische verdeling 

van chromofoorenergieën met een breedteσs = 750 meV (b). In (b) zijn de optische excitaties gelokaliseerd op slechts een 

paar chromoforen. De optische wisselwerking is afgekapt na een afstand van N chromoforen. Hoewel de sterkte van het 

CD-signaal met wanorde veel kleiner is dan zonder, blijft het CD-spectrum gevoelig voor optische wisselwerking over grote 

afstand. Dezelfde conclusie kan worden getrokken wanneer moleculaire vibraties worden meegenomen.

a b
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Ultraprecieze frequentiemetingen in ultrakoud 
helium-3 en helium-4 

De meest nauwkeurige metingen in de na-

tuurkunde zijn frequentiemetingen en de 

meest nauwkeurige berekeningen die kun-

nen worden uitgevoerd zijn gebaseerd op 

de theorie van de quantumelectrodynami-

ca (QED), die de wisselwerking beschrijft 

tussen licht en materie, inclusief creatie 

van deeltje-antideeltje paren uit het vacu-

um. In de simpelste atomen, met één of 

twee elektronen rond een zeer kleine kern, 

kan de quantumelectrodynamica worden 

getest door met laserlicht overgangen te 

maken tussen verschillende elektronen-

toestanden bij zeer bepaalde golflengte 

(kleur) en de daarvoor benodigde energie 

(=frequentie) te meten. In het geval van het 

heliumatoom, met twee elektronen, heb-

ben onderzoekers in het LaserLaB van de 

VU in Amsterdam voor het eerst een over-

gang gemaakt tussen twee toestanden die 

beide een heel lange levensduur hebben 

(in het telecomgebied bij een golflengte 

van 1557 nanometer). Dit maakt hoge pre-

cisie in principe mogelijk. Voor zeer nauw-

keurige metingen is het noodzakelijk dat 

experimentele imperfecties, veroorzaakt 

door de laser (lijnbreedte en vermogen) en 

door de beweging van de atomen, sterk 

kunnen worden onderdrukt door de ato-

men af te koelen. Koude atomen hebben 

een lage gemiddelde snelheid en kunnen 

dan voldoende lang in het laserlicht wor-

den gehouden voor excitatie. 

De ultrakoude heliumatomen hebben een 

temperatuur van één miljoenste graad bo-

ven het absolute nulpunt en zijn afgekoeld 

via laserkoeling en vervolgens opgesloten 

in een optische val. De laser voor de opti-

sche val wordt ook gebruikt om de over-

gang te maken: als de golflengte precies 

past bij de overgang verdwijnen de atomen 

uit de val. De golflengte wordt gemeten in 

een laboratorium vijftig meter verderop. 

Daartoe wordt een deel van het licht door 

een glasvezel gestuurd en vergeleken met 

het spectrum van een frequentiekamlaser, 

gestabiliseerd aan een rubidiumatoomklok 

die gelinkt is aan GPS.

De resultaten van de metingen laten zien 

dat de golflengte van de verboden over-

gang in zowel helium-3 als helium-4 ato-

men meten kon worden op twaalf cijfers 

nauwkeurig. Zo testten de onderzoekers de 

theorie van de quantumelectrodynamica 

en bepaalden, door het vergelijken van de 

gemeten frequentie voor de twee isotopen 

van helium, helium-3 en helium-4, de 

straal van de helium-3 kern ten opzichte 

van de helium-4 kern met 0,15 fm (10-15 m) 

nauwkeurigheid.

Figuur 1. De experimentele opstelling. Licht van een 1557 nanometer fiberlaser wordt gebruikt om 

een elektronische excitatie te maken in een ultrakoud gas van helium-3 en helium-4 atomen, 

opgesloten in het kruispunt van twee gefocusseerde bundels afkomstig uit dezelfde laser. Het 

aantal opgesloten atomen wordt gemeten door de val uit te zetten en de naar beneden vallende 

atomen te meten op een zogenaamde ‘microchannel plate’ detector. De golflengte van het 

gebruikte licht wordt gemeten door vergelijking met een femtoseconde frequentiekamlaser in een 

laboratorium vijftig meter verderop.

Figuur 2. Afbeelding (op InGaAs-camera) van 

een wolk helium-4 atomen, losgelaten uit de 

optische val. De temperatuur van het gas is 

beneden de temperatuur voor Bose-Einstein 

condensatie, waardoor er een Bose-Einstein 

condensaat (BEC) zichtbaar is (langwerpige 

rode component) samen met een thermische 

wolk (rond). In het experiment wordt de 

verboden overgang gemaakt met alleen 

condensaatatomen, die door hun lage energie 

helemaal onderin de optische val zitten.

1 2
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Op zoek naar het Higgs-boson bij het  
DØ experiment

 

Alle bekende materie in de wereld is opge-

bouwd uit quarks, leptonen en krachtdeel-

tjes. Quarks vormen onder andere proto-

nen en neutronen, die op hun beurt weer 

de kernen van atomen maken. Het be-

kendste lepton is het elektron, dat rond 

atoomkernen beweegt en de chemische 

eigenschappen bepaalt. Het meest geziene 

krachtdeeltje is het foton dat de elektro-

magnetische kracht overbrengt. De be-

schrijving van de elementaire deeltjes en 

hun wisselwerkingen is verbluffend goed, 

zelfs kwantitatief.

De theorie werkt echter alleen als er een 

veld is om de massa van de elementaire 

deeltjes te genereren. Bij zo’n veld hoort 

ook onontkoombaar een deeltje: het Higgs-

boson. Om de huidige theorie te kunnen 

valideren is de observatie van het Higgs-

boson noodzakelijk. Door de eigenschap-

pen van het Higgs-boson te meten kan de 

theorie getest worden in nog onontgonnen 

gebied.

Het Higgs-boson wordt vooral door zware 

deeltjes geproduceerd en vervalt ook weer 

in zware deeltjes. Dit onderzoek, in het ka-

der van de FOM-Projectruimte, bestudeert 

de productie van Higgs-bosonen in botsin-

gen tussen protonen en antiprotonen bij 

het Tevatron in de VS, gevolgd door verval-

len in het zwaarste lepton (tau) en het 

zware quark (b). De onderzoekers van FOM 

en de Radboud Universiteit maken gebruik 

van door hen reeds ontwikkelde expertise 

in het herkennen van tau-leptonen en b-

quarks in het DØ experiment bij de Teva-

tron versneller.

De resultaten in de hier onderzochte ver-

valskanalen worden gecombineerd met 

andere kanalen. De gecombineerde resul-

taten van tot de zomer 2010 geanalyseerde 

data van het Tevatron zijn weergegeven in 

de figuur. Horizontaal staat de hypotheti-

sche massa van het Higgs-boson, terwijl 

verticaal een maat voor de waarschijnlijk-

heid staat dat de observatie strookt met de 

hypothese dat er géén of wél een Higgs-

boson is. Voor het hoge massagebied volgt 

de observatie de hypothese zonder Higgs-

boson en kan zelfs een massagebied wor-

den uitgesloten. Voor lage Higgs-massa 

volgt de figuur de hypothese mét een 

Higgs-boson. Het verschil tussen wel of 

geen Higgs-boson is echter nog te gering 

om de conclusie te kunnen trekken dat het 

Higgs-boson ontdekt is. 

In 2012 zal de hoeveelheid geanalyseerde 

DØ-data meer dan verdubbeld zijn en kan 

een groter massagebied worden uitgeslo-

ten en wellicht zelfs een eerste hint van 

het Higgs-boson worden gepresenteerd. 

project 07PR2535FOM-Projectruimte

Waarschijnlijkheidsverhouding als functie van de Higgs-massa (horizontaal). De zwarte 

doorgetrokken lijn is de experimentele observatie. De bovenste zwarte stippellijn is de voorspel-

ling zónder Higgs-boson en de onderste rode stippellijn is de voorspelling mét Higgs-boson. De 

groene en gele banden geven de 1 en 2 standaarddeviatie onzekerheden op de voorspelling zonder 

Higgs aan.
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Andre Geim en Konstantin Novoselov lie-

ten in 2005 zien dat grafeen, een koolstof-

laag met de dikte van één enkel atoom, een 

zeer goede elektrische geleider is met bij-

zondere eigenschappen. Mechanisch is het 

een zeer flexibel en tegelijkertijd extreem 

sterk materiaal, waarin elektronen met 

een zeer hoge snelheid kunnen bewegen. 

Het werk van Geim en Novoselov is in 2010 

beloond met de Nobelprijs voor de natuur-

kunde. Het bestuderen van grafeen met 

een zo hoog mogelijke kwaliteit is op dit 

moment van cruciaal belang met het oog 

op mogelijke elektronische toepassingen, 

maar ook voor een beter begrip van funda-

mentele verschijnselen zoals het (fractio-

nele) quantum Hall-effect.

Onderzoekers in de Physics of Nanodevi-

ces groep van het Zernike Institute for Ad-

vanced Materials in Groningen hebben nu 

een nieuwe methode ontwikkeld om een 

grafeenmembraan te maken dat vrij hangt 

boven een substraat. Omdat er geen con-

tact is tussen grafeen en substraat, is de 

interactie tussen de twee materialen mini-

maal. Dat zorgt voor een sterke verbetering 

van de elektrische geleiding door grafeen. 

Er bestond al een methode om vrij han-

gend grafeen te maken voor grafeen op een 

siliciumoxide substraat, maar deze oude 

methode heeft een aantal cruciale beper-

kingen, met name het niet compatibel zijn 

met de meest gebruikte contactmaterialen 

in de industrie, zoals isolatoren en meta-

len. De reden is dat er een etsmiddel (HF) 

nodig is om het siliciumoxidesubstraat  

onder de grafeenlaag weg te etsen. Dit 

middel is zo agressief dat het de bovenge-

noemde contactmaterialen weg kan etsen. 

De onderzoekers in dit project hebben de 

siliciumoxidelaag vervangen door een po-

lymeerlaag. Met een organisch oplosmid-

del is deze laag makkelijk weg te etsen, 

zonder andere materialen te beschadigen. 

Met deze techniek hebben de onderzoe-

kers zeer hoge mobiliteiten bereikt, waar-

door de intrinsieke eigenschappen van 

grafeen te zien zijn, onder andere nieuwe 

quantummechanische effecten die een be-

langrijke rol gaan spelen in grafeen tran-

sistoren.

Een nieuwe methode voor het maken van grafeen met 
de hoogst mogelijke elektrische kwaliteit

project 08PR2573FOM-Projectruimte

Elektronenmicroscoopopname van een vrij 

hangende grafeenlaag met vier goudcontacten 

(schaal 2 µm). Tussen de twee binnenste 

goudcontacten is een versmalling in de 

grafeenlaag te zien waarin nieuwe quantum-

mechanische effecten zich kunnen manifesteren.
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Fundamentele beschrijving van stroming  
van complexe vloeistoffen

Schuimen zijn bijzondere materialen, niet 

alleen omdat ze bijna geheel uit lucht be-

staan, maar ook vanwege hun stroomge-

drag, hun ‘reologie’. Onder sommige om-

standigheden stroomt schuim niet, net als 

een vaste stof: een toefje scheerschuim op 

je hand zakt niet in elkaar (zie figuur a). 

Onder andere omstandigheden stroomt 

schuim juist zeer gemakkelijk, net als een 

vloeistof: het zelfde scheerschuim laat zich 

zonder al te veel moeite op het gezicht uit-

smeren (zie figuur b). Onderzoeker uit Lei-

den onderzoeken hoe en onder welke om-

standigheden deze overgang precies 

plaatsvindt.

Hiervoor doen zij simulaties aan model-

systemen waarin het schuim is terugge-

bracht tot zachte elastische schijfjes (zie 

figuur c). Al snel blijkt dan dat het gedrag 

van twee schuimbellen, of zachte schijfjes, 

die langs elkaar bewegen niet op een sim-

pele manier is op te schalen naar een 

schuim waarin veel bellen langs elkaar be-

wegen en dus stroomt (zie figuur d).

De onderzoekers hebben nu simpele fysi-

sche principes zoals energiebehoud, maar 

ook nieuwe kennis over het elastisch ge-

drag en ‘jamming’ van stilstaand schuim 

gebruikt om een model te ontwikkelen dat 

toch dit macroscopische, stromende ge-

drag van schuim kan verklaren vanuit het 

microscopische gedrag van twee bellen die 

langs elkaar bewegen. Met als enige infor-

matie de wisselwerking tussen individuele 

zeepbellen en de dichtheid waarmee deze 

zijn samengepakt, blijkt het gehele stro-

mingsgedrag van schuim voorspeld te 

kunnen worden.

Deze voorspellingen zijn inmiddels getest 

met simulaties (zie figuur c) en ook in ex-

perimenten. Het blijkt dat het model eer-

dere experimenten met stromend schuim 

van deze onderzoeksgroep goed voorspelt. 

Sterker nog, door de juiste gemeten inter-

acties van colloïdale deeltjes in het model 

te stoppen, beschrijft het model ook heel 

goed de reologie van colloïden, zoals die 

recentelijk zijn gemeten in experimenten 

die zijn gedaan door collega’s aan de Uni-

versity of Pennsylvania (VS). 

Dit soort modellen opent de weg naar het 

fundamenteel begrijpen, beschrijven en 

manipuleren van complexe materialen zo-

als schuim, zand en suspensies, die een 

grote rol in toepassingen spelen juist van-

wege hun tweeledige (vast/vloeibaar)  

karakter.

project 08PR2618FOM-Projectruimte

Scheerschuim gedraagt zich als vaste stof (linksboven) en ook als vloeistof (linksonder).  

Computersimulaties aan modelschuim (midden) laten samen met experimenten zien dat 

interacties tussen individuele bellen (rechts) essentieel zijn, maar niet voldoende om schuim-

stromingen te voorspellen. De dichtheid van de pakking van de bellen is daarnaast cruciaal. 

a

b

c

d

131
Hoogtepunten uit  het  onderzoek •  FOM-Projectruimte



In een fotonische kristal-nanotrilholte kan 

licht opgesloten worden in een volume dat 

kleiner is dan de golflengte van dat licht 

(zie figuur 1a). Doordat het licht in zo’n tril-

holte lang kan worden opgeslagen, worden 

deze fotonische structuren gezien als be-

langrijke componenten van toekomstige 

quantumcommunicatienetwerken. Het 

licht in de trilholte is ook zeer gevoelig 

voor minuscule verstoringen in de buurt 

van de trilholte. Dat klinkt in eerste instan-

tie misschien als een nadeel, maar het is 

juist een voordeel. Als een nanodeeltje of 

een molecuul namelijk dichtbij de trilholte 

komt, zal de resonantiefrequentie van de 

trilholte meetbaar verschuiven. Met ande-

re woorden, de trilholte zal licht van een 

andere kleur doorlaten. Dat maakt deze 

nanotrilholtes uitermate geschikt als ui-

terst gevoelige biosensoren.

Tot nu toe is die waargenomen frequentie-

verschuiving altijd het gevolg geweest van 

de wisselwerking van het nanodeeltje of 

molecuul met het elektrische veld van 

licht. De nabijheid van een nanodeeltje 

zorgt ervoor dat de trilholte groter wordt, 

omdat er dan meer materie in de buurt is 

waarmee het licht wisselwerkt. De reso-

nantiefrequentie verschuift hierdoor naar 

langere golflengten (roodverschuiving). 

Licht heeft echter ook een magnetisch 

veld. De wisselwerking tussen dit snel tril-

lende magneetveld en materie is door-

gaans verwaarloosbaar. Onderzoekers van 

het FOM-instituut AMOLF hebben echter in 

samenwerking met collega’s uit Korea en 

Japan hebben laten zien dat als het mag-

neetveld van het licht in aanraking komt 

met een klein metalen ringetje (diameter 

200 nanometer), er een stroompje in het 

ringetje gaan lopen (zie figuur 1d). Dit 

stroompje wekt vervolgens een nieuw 

magneetveld op dat het originele magneet-

veld tegenwerkt. Dit is eigenlijk precies 

wat er gebeurt in de wikkelingen van een 

elektromotor, alleen gebeurt het hier bij 

een frequentie die een biljoen maal hoger 

is. Door deze ‘magnetische inductie’ ver-

dringt het metalen ringetje lokaal het mag-

neetveld van het licht in de trilholte. Door-

dat het licht in de verdrukking komt, wordt 

de trilholte effectief kleiner en verschuift 

de resonantiefrequentie van de trilholte 

naar kortere golflengten (blauwverschui-

ving). 

Doordat de onderzoekers de positie van de 

nanoring ten opzichte van de nanotrilholte 

precies kunnen controleren, hebben zij 

door nu een middel om actief de opsluiting 

van licht te controleren en zelfs te schake-

len.

AMOLFOverige onderzoeksactiviteiten

Magnetische wisselwerking licht-materie 
beïnvloedt lichtopsluiting

Figuur 1. Schematische weergave van het experiment. Fotonische kristal-nanotrilholte (a). Het 

fotonische kristal wordt gevormd door een regelmatig patroon van nanogaten in een 200 

nanometer dik plakje silicium. In het kristal zijn bepaalde kleuren licht verboden. Op de plekken 

waar geen gaten zijn gemaakt mag het licht wel aanwezig zijn (links een aaneengesloten lijn en 

rechts aangegeven met een pijl). De afwezigheid van drie gaten rechts vormt de nanotrilholte. 

Licht wordt naar de trilholte gebracht via de lijn: een golfgeleider. Het experiment (b). Met een 

ragfijne naald wordt de nanotrilholte afgetast. Elektronenmicroscoopopname van het eind van de 

naald (c). Zichtbaar is de cilindrische metaallaag (100 nanometer dik) om een glazen kern. Het 

uiteinde van de naald gedraagt zich als een nanoringetje (d).

1 2

Figuur 2. Relatieve verschuiving van de 

golflengte van de resonantie van de trilholte als 

functie van de positie van de naald ten 

opzichte van de trilholte (a). Het uitgerekende 

magneetveld in de trilholte (b). Het uitgere-

kende elektrische veld in de trilholte (c). De 

overeenkomst tussen het gemeten patroon en 

het berekende magneetveld is duidelijk.
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Waaruit bestaat donkere materie?

Een buitengewoon interessant en actueel 

onderwerp in de natuurkunde is de op-

bouw van donkere materie. Dat donkere 

materie bestaat, is bekend uit kosmologi-

sche en astrofysische metingen, onder an-

dere uit de beweging van sterren en ster-

renstelsels. Uit deze metingen blijkt dat 

circa 80% van de massa in het heelal uit 

donkere materie bestaat. Ons bekende ma-

terie (bestaande uit voornamelijk atomen) 

is verantwoordelijk voor slechts de reste-

rende 20%. Donkere materie produceert en 

reflecteert geen licht en is dus niet recht-

streeks te zien. Donkere materie bestaat 

naar verwachting ook om ons heen, hier op 

aarde. Een zeer goed kandidaatdeeltje voor 

de donkere materie is het Weakly Interac-

ting Massive Particle (WIMP), een zwaar 

deeltje dat aan de zwakke wisselwerking 

deelneemt en een bestanddeel is van vele 

supersymmetrische theorieën. Het FOM-

instituut voor subatomaire fysica Nikhef is 

in 2010 aan de race gaan deelnemen om 

donkere materie te identificeren door aan 

het geplande XENON1T experiment te 

gaan werken.

WIMP’s zouden kunnen worden gedetec-

teerd door hun botsingen met atoomker-

nen in ondergrondse laboratoria. Door de 

zwakke wisselwerking heeft een WIMP 

weinig interactie met andere deeltjes en 

botst er dus nagenoeg niet mee. Geen en-

kel experiment heeft WIMP’s tot nu toe on-

omstotelijk kunnen identificeren. Een 

WIMP-detector moet extreem gevoelig zijn 

en goed afgeschermd van radioactieve 

straling. Vanaf 2014 zal XENON1T 2,5 ton 

vloeibaar xenon gebruiken om WIMP’s in 

het ondergrondse Gran Sasso laboratorium 

(Italië) te proberen te achterhalen. Indien 

een WIMP tegen een xenonkern aanbotst, 

zal de scintillatie-eigenschap van xenon 

een klein lichtflitsje genereren dat met be-

hulp van lichtsensoren wordt gedetec-

teerd. Bij deze botsing komen ook ionisa-

tie-elektronen vrij, die op een vernuftige 

manier geteld kunnen worden. Deze twee 

metingen samen maken het mogelijk om 

een WIMP-xenon botsing van achtergrond, 

vooral radioactief verval, te onderscheiden. 

Indien er een aantal WIMP-botsingen met 

XENON1T gedetecteerd wordt, zal het te-

rugslagspectrum informatie geven over de 

werkzame doorsnede van deze interactie 

en de WIMP-massa zelf. De experimenten 

bij de LHC op CERN zijn ook bezig om naar 

supersymmetrie en donkere materie te 

zoeken. Het zou best kunnen dat XENON1T 

en de LHC-experimenten min of meer te-

gelijkertijd donkere materie vinden. Dit 

zou een grote doorbraak zijn die onomsto-

telijk zou aantonen dat het WIMP verant-

woordelijk is voor de grote hoeveelheid 

donkere materie op kosmologische schaal. 

FOM-NikhefOverige onderzoeksactiviteiten

Het XENON1T 

donkere materie 

experiment. Het 

cryostaatvat  met 2,5 

ton vloeibaar xenon 

en de detector zijn 

voor afscherming van 

neutronen en 

gamma’s in een 

watertank, met een 

diameter van 11 

meter, diep onder de 

grond geplaatst. 

Nikhef is verantwoor-

delijk voor het 

ontwerp van de 

cryostaat en de 

ophanging.
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De structuur van peptiden in een hydrofobe 
omgeving

In hun natuurlijke fysiologische omgeving 

zijn eiwitten en peptiden elektrisch gela-

den door protonering en deprotonering 

van respectievelijk basische en zure resi-

duen. Interacties met omringende geladen 

en polaire deeltjes, zoals ionen en water-

moleculen,  stabiliseren deze lokale la-

dingscentra. In de gasfase valt deze stabili-

satie weg en de vraag rijst of geladen 

residuen nog kunnen voorkomen in de 

vorm van zogenaamde ‘zwitterionische’ 

structuren: als geheel neutrale moleculen 

met evenveel positief als negatief geladen 

centra. Deze vraag is van belang voor het 

begrijpen van de moleculaire structuur die 

peptiden aannemen in op gasfase geba-

seerde analytische methodes, zoals mas-

saspectrometrie, maar ook voor het ophel-

deren van de structuur van hydrofobe 

regio’s, die in veel eiwitten voorkomen en 

vaak reactiecentra in enzymen vormen.

Onderzoekers van het FOM-Instituut voor 

Plasmafysica Rijnhuizen bestuderen de 

structuur van een peptide met een basisch 

en een zuur residu, arginine en glutamine-

zuur. De zure en basische uiteinden van 

het peptide zijn beschermd, zodat die geen 

invloed hebben. Het peptide wordt ongela-

den in de gasfase gebracht door laser-

verdamping en vervolgens wordt met de 

vrije-elektronen laser FELIX een infrarood-

spectrum van het peptide opgenomen.

Karakteristieke vibraties in het infrarood-

spectrum vertellen veel over de structuur 

van het peptide. Zo wordt de typische C=O 

strekvibratie van de zuurgroep (-COOH) 

rond 1800 cm-1 niet waargenomen, waaruit 

afgeleid kan worden dat de zuurgroep van 

het glutaminezuur gedeprotoneerd is. 

Hierdoor ontstaat een carboxylaatgroep 

(-COO-) met een typische symmetrische 

strekvibratie, die inderdaad zichtbaar is 

rond 1400 cm-1. Verdere details van de 

structuur worden verkregen door vergelij-

king van het infraroodspectrum met die 

van kleinere modelverbindingen met een 

bekende structuur. Bovendien kunnen 

quantumchemische berekeningen spectra 

voorspellen voor mogelijke moleculaire 

structuren. Analyse van het spectrum leidt 

zo tot de conclusie dat het peptide een 

zwitterionische structuur vormt, waarin de 

positief geladen zijgroep van arginine en 

de negatief geladen zijgroep van glutami-

nezuur, elkaar door elektrostatische inter-

actie stabiliseren zoals in organische zou-

ten. Deze resultaten verschenen in 2010 in 

het vakblad Angewandte Chemie Interna-

tional Edition. 

RijnhuizenOverige onderzoeksactiviteiten

Infraroodspectrum van gedeprotoneerd 

glutaminezuur gemaakt met de vrije-elektro-

nen laser FELIX.
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RijnhuizenOverige onderzoeksactiviteiten

Het gebruik van vrije-elektronen lasers 

(FEL’s) heeft grote voordelen voor diverse 

onderzoeksdoeleinden: ze zijn gekenmerkt 

door een hoge fotonflux, een verstembare 

korte golflengte, en tijdscoherentie. Het be-

nutten van veel van deze eigenschappen 

vraagt echter om diverse soorten optieken, 

zoals microfocussering en bundelsplitsers. 

Ook in het golflengtegebied tot enkele tien-

den van nanometers moeten dergelijke op-

tieken bestand zijn tegen de extreem hoge 

vermogens (1010 tot 1020 W/cm2), ruim bo-

ven de schadegrens van veel optisch toe-

pasbare materialen. Multilaagoptieken 

hebben voor het zachte-röntgengebied 

grote potentie, maar er is slechts weinig in-

formatie beschikbaar over het gedrag van 

dit soort optieken onder de extreme, typi-

sche omstandigheden bij vrije-elektronen 

lasers.

In samenwerking met diverse ‘FEL-gebui-

kers’ is door het FOM-Instituut voor Plas-

mafysica Rijnhuizen een pilotstudie ge-

daan naar Mo/Si-multilagen. Figuur 1 laat 

een schematische voorstelling zien van de 

opstelling bij FLASH (Hamburg) die daar-

voor gebruikt is. Uit experimenten met een 

10 femtoseconde puls blijkt dat de schade 

pas optreedt na de puls en dat een mini-

mumdosis van 50 mJ/cm2 (circa 5×1012  

W/cm2) nodig is voor schade aan het op-

pervlak van de multilaag, een waarde die 

niet sterk verschilt van de schadedrempel 

van enkelvoudige optische materialen. Tot 

deze waarde kunnen multilaagoptieken 

dus worden ingezet, hoewel cumulatieve 

effecten door thermische belasting nog 

een rol zouden kunnen spelen.

Wanneer in meer detail gekeken wordt 

naar de schade boven 50 mJ/cm2 blijkt on-

der meer een sterke verdichting van de la-

gen en structuurverandering. Figuur 2 laat 

een elektronenmicroscoopopname zien 

van een multilaag na zachte-röntgenbe-

lichting bij 125 mJ/cm2, waaruit blijkt dat 

de verdichting niet ontstaat door ablatie 

maar het resultaat is van een gereduceerde 

multilaagperiode. Door extreme verhitting, 

het lokaal smelten van Si gedurende de 

femtoseconde puls, en vooral door de exo-

therme vorming van Mo-siliciden, treedt 

een versnelde diffusie van Mo in Si op, en 

ontstaat een Mo/MoSi2-structuur met een 

hogere gemiddelde dichtheid. Dit proces 

verschilt essentieel van quasi-stationaire 

diffusie door de belangrijke fysische rol 

van Si in de smeltfase. 

Verdere experimenten zullen zich richten 

op nieuwe materiaalcombinaties met ho-

gere intrinsieke thermische stabiliteit, 

maar ook op de mogelijke cumulatieve 

schade. Al met al blijkt er voorlopig al veel 

toepassingsruimte voor multilaagoptieken 

binnen deze, meer algemeen geldende, 

materiaalgrenzen. Beschikbaarheid van 

zachte-röntgenoptiek zal naar verwach-

ting leiden tot meer toepassingen en ook 

tot nieuwe fysisch- en materiaaltechni-

sche inzichten.

Multilaagspiegels voor zachte-röntgen  
vrije-elektronen lasers

Figuur 2. Transmissie elektronenmicroscoopopnames van een Mo/Si 

multilaagstructuur na interactie met een  125 mJ/cm2 vrije-elektronen 

laserpuls van 10 femtoseconde. Van lage (a1, b), naar hoge (a2, c) 

intensiteit vormt zich meer Mo/MoSi2 en neemt de materiaaldichtheid 

toe.

Figuur 1. Experimentele opstelling voor de analyse van schadeprocessen 

in multilaagoptieken door gefocusseerde FLASH-pulsen. In-situ analyse 

wordt gedaan met behulp van een fotodiode en een optische microscoop 

met tijdsoplossend vermogen. Verdere analyse wordt uitgevoerd met 

behulp van fasecontrast- en elektronenmicroscopie.

1 2
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Interview

Geen zweep

In Nederland is het onderzoeksklimaat 

meer in balans. Mensen worden geacht 

zichzelf te motiveren om te doen wat er ge-

daan moet worden. Er staat niet iemand 

boven je die de zweep erover legt, de ambi-

tie moet uit jezelf komen. Of dat werkt? 

Dat hangt van de persoon af. Ik vind het 

zelf heel fi jn om mijn eigen werkritme te 

kunnen bepalen. Wat ik hier ook waardeer 

is dat de cultuur direct en informeel is, net 

als in Israël overigens. Wetenschap fl oreert 

bij kritiek. Het moet gaan om logica en re-

sultaten, niet om hiërarchie, emoties en 

politiek. Anders gaan te grote ego’s eerlijk-

heid en waarheid dwarsbomen. Dat levert 

geen goede wetenschap op.

Tolerant

Ik ben hier gekomen omdat ik fusie-onder-

zoek wilde doen; dat kon niet in Israël. De 

keuze viel al snel op Nederland. Ik kende 

Rijnhuizen van een summer school en wist 

dat er goed onderzoek wordt gedaan. En 

als handelsnatie is Nederland een open, 

tolerante samenleving. Nog steeds, ja. Ten-

minste in de bubble die mijn vriendin en ik 

in Amsterdam en Utrecht voor onszelf 

hebben gecreëerd. FOM heeft mij tijdens 

de sollicitatieprocedure en mijn start in 

Nederland uitstekend opgevangen: alles 

was goed geregeld, mijn kosten werden 

netjes vergoed, ik kreeg cursussen aange-

boden en hulp bij de integratie. Dat vond ik 

echt uniek. 

Relaxte studie

Eén ding zouden de Nederlanders wel van 

Israël kunnen afkijken. Tijdens mijn studie 

in Tel Aviv moest ik werkelijk keihard wer-

ken: minstens twintig uur per week college 

en daarnaast zo veel studiebelasting dat je 

zo goed als geen vrije tijd overhield. Een 

baantje erbij kon al helemaal niet. Dat was 

intensief, maar heeft mij wel een goede ba-

sis gegeven. Ik vraag me af of de drie rela-

tief relaxte jaren die er in Nederland staan 

voor een bachelorstudie natuurkunde wel 

voldoende zijn. In Israël gaan we na de 

middelbare school eerst in dienst, dan 

vaak een jaar reizen. Als je begint met stu-

deren ben je meestal een jaar of 22 en klaar 

om je volledig op je studie te storten. Ne-

derlanders beginnen jonger met studeren 

en doen er nog van alles naast. Logisch ook 

als je 18 bent. Maar dat moet de studie mis-

schien wel wat langer duren.”

“Het stressniveau in Nederland 
is niet te vergelijken met dat in 
Israël. Ik besefte het pas toen ik er weg was: toen viel er 

een enorme last van mijn schouders. Het is niet alleen de 

politieke situatie, maar ook de hitte, de drukte, het lawaai en 

het mediterrane temperament van de Israëli. Dat alles zorgt 

voor veel achtergrondstress. Die werkt door in de wetenschap: 

meer onrust, meer pressie, hardere competitie.

WIE: 

drs . Jonathan Citrin (30)

FUNCTIE: 

promovendus bij Fusion Physics, 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen

OPGEGROEID IN: 

Hong Kong en Israël

IN NEDERLAND SINDS: 

2009
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Interview

Vechten

Ik heb een jaar of anderhalf keihard ge-

blokt voor het nationale examen dat toe-

gang geeft tot de universiteit. In mijn tijd 

was de slagingskans dertig tot veertig pro-

cent, je moest er echt voor vechten. Stu-

denten met de hoogste cijfers hebben de 

meeste keus. Die kiezen vakken als archi-

tectuur, toegepaste wiskunde of informa-

tica. Dat zijn de vakken waarmee je het 

meest kunt verdienen. Nee, fysica hoort 

daar niet bij.

Meer opties

Ook in China wil slechts een minderheid 

van de fysicastudenten onderzoek doen, 

de meeste studenten richten zich op een 

carrière in het bedrijfsleven. Ik ben wel on-

derzoek gaan doen, omdat ik graag naar 

het buitenland wilde en meer opties voor 

mezelf wilde scheppen. Voor mijn master 

ben ik naar Zweden gegaan, een socialis-

tisch land waar ik het goed naar mijn zin 

had en plezier had in mijn studie. Daarna 

heb ik voor AMOLF gekozen omdat daar op 

het gebied van de nanofotonica een hoge 

concentratie aan kennis is. Ik ben bijna 

klaar met mijn proefschrift en zoek een 

nieuwe onderzoeksbaan in Noord-Europa. 

Dat vind ik een goede plek om te werken, 

omdat je er als wetenschapper meer vrij-

heid hebt dan elders.

Innovatiefactor

Ik ben gestationeerd in de AMOLF-groep bij 

Philips en vindt het leuk om met beide cul-

turen kennis te maken. In Nederland wer-

ken industrie en wetenschap veel nauwer 

met elkaar samen dan in China. Je ziet het 

ook op Physics@FOM Veldhoven. Daar 

komen duizenden fysici uit alle sferen bij 

elkaar. Dat soort connecties zijn een sleu-

telfactor voor innovatiekracht in Neder-

land.

Basisonderwijs

Wat het Westen van China kan leren is hoe 

je goed basisonderwijs geeft. In mijn land 

krijgen alle leerlingen tot vijftien jaar ver-

plicht onderwijs in alle vakken. Ze kunnen 

niet kiezen om bijvoorbeeld te gaan piano-

spelen, zoals hier. Ze moeten gewoon le-

ren. Het niveau dat ze halen is dan ook be-

hoorlijk hoog. Maar ze hebben geen tijd om 

eindeloos videogames te spelen, zoals kin-

deren hier. In de Chinese cultuur past dat 

niet; wij kunnen niet lang achterover leu-

nen en voelen steeds de drang om onszelf 

te verbeteren. 

China’s toekomst

Ik hoop dat in de toekomst China zijn goe-

de dingen zal behouden en zijn innovatie-

kracht zal verbeteren. Er is niet genoeg cre-

ativiteit in de Chinese wetenschap; dat 

cliché is waar. Studenten moeten meer ge-

stimuleerd worden om zelfstandig na te 

denken. Maar er komen nu veel Chinezen 

terug uit het buitenland, die zullen daar 

wel verandering in brengen. Zelf wil ik ook 

uiteindelijk terug naar China. Daar is toch 

mijn leven. ”

“Jonge mensen hier zijn niet bang om 
keuzes te maken. Dat vind ik 
indrukwekkend. In China heb je niet zo veel te kiezen. 

Zodra zich een kans voordoet kun je die beter grijpen, want er komt 

misschien geen tweede kans voorbij. De druk op jonge mensen in China 

is vaak hoog. We zijn allemaal enig kind en onze ouders zijn voor hun 

toekomst van ons afhankelijk. Iedereen doet dan ook heel erg z’n best 

om een redelijk welstandsniveau te bereiken.

WIE: 

drs. Yichen Zhang (28)

FUNCTIE: 

promovendus in de AMOLF-Philips 
onderzoeksgroep

OPGEGROEID IN: 

China, studeerde eerder in Göteburg, Zweden
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Laboratories)

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

Uitvoerend Bestuur

prof.dr. N.J. Lopes Cardozo,  

voorzitter (TU/e)

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

vice-voorzitter (LEI)

prof.dr. D. Lohse (UT)

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

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

Directeur

dr.ir. W. van Saarloos

TUD

FOM-Nikhef

RU

Organisatieschema FOM naar

organisatie-eenheden. Het FOM-

onderzoek is georganiseerd in Vrije 

FOM-programma’s en Industrial 

Partnership Programmes, de FOM-

Projectruimte en andere activiteiten. 

De werkgemeenschapscommissies 

adviseren het bestuur en bewaken de 

voortgang van de lopende onderzoeks-

programma’s binnen hun subgebied.
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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 FOMprogramma’s. 

Werkgemeenschapscommissie 
Nanofysica/-technologie (NANO)

prof.dr. L. Kuipers (voorzitter, UT)

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

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

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

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

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

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)

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

Werkgemeenschapscommissie 
Gecondenseerde materie en optische 
fysica (COMOP)

prof.dr. W.J. van der Zande (voorzitter, RU)

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

prof.dr. A. van Blaaderen (UU)

prof.dr. M.S. Golden (UvA)

prof.dr. J.L. Herek (UT)

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

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

prof.dr. T.T.M. Palstra (RuG)

prof.dr. C.R. Ronda (Philips)

prof.dr. P. Rudolf (RuG)

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

ir. N.M. Vis (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. A.M. Dogterom (AMOLF)

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

dr. M. Minor (Danone Research BV)

dr. C. Wyman (EUR)

dr. M.R. de Graef (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie 
Fenomenologische fysica (FeF)

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

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

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

prof.dr. F. Bijkerk (Rijnhuizen)

prof.dr. A.G.J.M. van Leeuwen (UT)

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

prof.dr. P.H.L. Notten (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)

dr. J.W. Reijnders (secretaris)
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Missie

De missie van het FOM-instituut AMOLF is 

het initiëren en uitvoeren van toonaange-

vend fundamenteel onderzoek aan nieuwe 

strategisch belangrijke complexe mole-

cuul- en materiaalsystemen, in samenwer-

king met de Nederlandse universiteiten en 

industrie.

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 12,60

 oio’s 65,80

 postdocs 35,55

 overig personeel vast 50,26

 overig personeel tijdelijk 17,95

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 19,50

 (inclusief kosten nieuwbouw AMOLF)

Output

proefschriften 8

gerefereerde artikelen 121

overige artikelen 420

FOM-instituut AMOLF

www.amolf.nl
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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  waarbij 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 39,10

 oio’s 56,60

 postdocs 20,50

 overig personeel vast 87,59

 overig personeel tijdelijk 13,30

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 23,31

Output

proefschriften 8

overige wetenschappelijke publicaties 253

voordrachten op uitnodiging inclusief bijdragen

aan conferenties 234

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 nano-

lagen. 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 golflengtegebied. Vanaf 2011 zal Science 

for Energy een centraal thema van de missie van het instituut gaan vormen.

Directeur: prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden

Kengetallen

Input

Mensen (in gerealiseerde fte)

 wetenschappelijk personeel vast  22,20

 oio’s 32,80

 postdocs 9,00

 overig personeel vast 78,04

 overig personeel tijdelijk 8,45

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 16,14

Output

proefschriften 4

gerefereerde artikelen 203

overige artikelen 263

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen

www.rijnhuizen.nl
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Hieronder vallen alle 158 FOM-werkgroepen die in universitaire 

gebouwen zijn gehuisvest.

Hoofd: drs. H.G. van Vuren

Kengetallen

Input

Mensen (in gerealiseerde fte)

 wetenschappelijk personeel vast 10,00

 oio’s 271,90

 postdocs 88,00

 overig personeel vast 11,74

 overig personeel tijdelijk 9,14

Financiën

 totaal activiteitenniveau (in miljoen euro) 26,11

Output

proefschriften 28

gerefereerde artikelen 568

overige artikelen 2004

Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen

www.fom.nl
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De cijfers en tekst op de pagina’s 148 t/m 152 zijn ontleend aan de 

jaarrekening 2010 van de Stichting FOM, opgenomen in de hoofd-

stukken III tot en met V van het Financieel Jaarverslag 2010. De 

jaarrekening is gecontroleerd door Blömer, Accountants en Adviseurs 

te Nieuwegein en is voorzien van een goedkeurende accountants-

verklaring.

Financiën

BALANS PER 31-12-2010

ACTIVA  31-12-2010   31-12-2009
   kc     kc

   

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa  41.923    43.822

2. Financiële vaste activa  4.417    4.359

   46.340    48.181

VLoTTENdE ACTIVA

3. Voorraden  314    330

4. Vorderingen op korte termijn  16.074    15.952

5. Liquide middelen   36.966    40.781

   53.354    57.063 

ToTAAL ACTIVA   99.694    105.244 

PASSIVA  31-12-2010   31-12-2009
    kc     kc

 

6. Eigen vermogen   64.523    76.449 

7. Voorzieningen   11.277    1.513 

8. Kortlopende schulden   23.894    27.282 

 

ToTAAL PASSIVA   99.694    105.244
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STAAT VAN BATEN EN  LASTEN 2010
      Begroting
    2010  2010  2009
    kc  kc  kc

BATEN
 1. NWO basissubsidie  70.747   70.860    71.080

 2. Overheidsbijdragen en subsidies  3.322   2.015   3.196

 3. Baten werk in opdracht van derden 13.644    17.041    13.635

 4. Overige baten  3.461   3.133    3.091 

 

 ToTAAL BATEN   91.174    93.049   91.002 
 

5. LASTEN

 6. Missiebudgetten         27.099           27.346           28.061 

 7. FOM-programma’s         24.583           24.787           20.671 

 8. Industrial Partnership Programmes           6.170             4.295             5.142 

 9. FOM-Projectruimte           7.498           11.630             6.031 

 10. Andere activiteiten         22.259           20.673           27.349 

 11. Algemene kosten van de organisatie           4.225             4.457             3.964 

 

Totaal activiteiten  91.834        93.188   91.218 
 

12. Balansmutaties  11.747     12.690   (10.833)

13. Bestedingsmutaties  -   459   - 

 

 ToTAAL LASTEN    103.581   106.337   80.385 
 

 SALdo BATEN EN LASTEN    (12.407)  (13.288)  10.617
 

 14. Financiële baten en lasten  481   498   399

 

 NETTo EXPLoITATIESALdo    (11.926)  (12.790)  11.016
 

  Bestemming netto exploitatiesaldo: 

 15. Mutatie algemene reserve, onbestemd (9.090)  (9.269)  2.558 

 16. Mutatie algemene reserve, bestemd (2.323)  (3.062)  10.816 

 17. Mutatie bestemde reserves 673   1.014   6.298 

 18. Mutatie bestemde fondsen (1.186)          (1.473)  (8.656)

 

 Totaal netto exploitatiesaldo  (11.926)  (12.790)  11.016
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KASSTRoomoVERzICHT 2010

    2010  2009
    kc  kc

Kasstroom uit operationele activiteiten
 

Saldo baten en lasten   (12.407)      10.617

 

Aanpassingen voor: 

Afschrijvingen        5.794         3.049 

Mutaties voorzieningen        9.764        (1.873)

     15.558         1.176 

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden             16              69 

- vorderingen          (122)           663 

- schulden       (3.388)        7.253 

          (3.494)        7.985 

 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten   (343)      19.778

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

Investeringen in materiële vaste activa       (3.895)     (13.588)

Desinvesteringen in materiële vaste activa                -                 - 

Kapitaalstortingen in deelnemingen                -     - 

Verkoop deelnemingen  -     - 

Resultaat op deelnemingen  (128)  (68) 

 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten   (4.023)     (13.656)

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
 

Aflossingen leningen  -      (16.372)

Financiële baten en lasten  481   399 

Toename/afname pensioendepot  95   968 

Verstrekte leningen  (25)  (75) 

 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   551   (15.080) 

 

Netto Kasstroom       (3.815)       (8.958)

Beginstand liquide middelen      40.781       49.739

 

Eindstand liquide middelen   36.966       40.781 
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Financieel gezien is 2010 voor FOM een on-

gebruikelijk jaar geweest. Het meest opval-

lende verschil in het Financieel Jaarverslag 

2010 ten opzichte van 2009 betreft de nieu-

we voorziening relocatie Rijnhuizen met 

een omvang van kb 10.051. Dit is een voor-

ziening ten laste van de algemene reserve, 

onbestemd, voor de geraamde kosten voor 

de verplaatsing van Rijnhuizen van  

Nieuwegein naar Eindhoven. Het betreft 

zowel de kosten voor de rechtspositioneel 

arbeidsvoorwaardenplannen Eindhoven 

en Nijmegen als de mogelijke, daaraan ver-

bonden werkloosheidsuitkeringen en de 

kosten van de verhuizing van de experi-

menten. Voor de financiering van de 

nieuwbouw van het instituut in Eindhoven 

heeft OCW, ondanks de beperkte financiële 

ruimte van de overheid, reeds in december 

2010 een bijdrage van Mb 15 toegekend. 

Met de bijdragen van NWO en FOM van elk 

Mb 15 en een renteloze voorfinanciering 

van de bouwkosten door NWO, was binnen 

een jaar na het besluit tot verplaatsing van 

het instituut de financiering van de nieuw-

bouw rond.

De baten zijn in 2010 nagenoeg gelijk aan 

die in 2009 (kb 91.174 versus kb 91.002). De 

lasten zijn in 2010 gestegen met kb 23.196 

(kb 103.581 versus kb 80.385). De belang-

rijkste oorzaken hiervan zijn de eerder ge-

noemde voorziening relocatie Rijnhuizen, 

een toename van de personele lasten met 

kb 6.241 als gevolg van de toename van de 

personeelsomvang (van gemiddeld 848 fte 

in 2009 naar gemiddeld 947 fte in 2010) en 

een toename van de afschrijvingslasten 

met kb 2.745, met name als gevolg van de 

ingebruikname van de nieuwbouw van 

AMOLF.

De lasten van de FOMactiviteiten zijn in 

2010 licht gestegen ten opzichte van 2009 

(kb 91.834 versus kb 91.218). De lasten van 

de FOM-programma’s, IPP’s en FOM-

Project ruimte zijn gestegen als gevolg van 

de toename van het personeelsbestand, 

terwijl de lasten van de missiebudgetten 

en de andere activiteiten zijn gedaald om-

dat in 2009 kosten zijn gemaakt voor de 

nieuwbouw AMOLF en de verbouwing van 

het datacenter van FOM-Nikhef.

De financiële baten en lasten zijn in 2010 

gestegen met kb 82 ten opzichte van 2009. 

De rentebaten zijn in 2010 beduidend lager 

dan in 2009 (kb 493 versus kb 1.515) als ge-

volg van een lagere rentevoet en een lager 

gemiddeld saldo liquide middelen. Er was 

echter in 2009 een forse rentelast door de 

vervroegde aflossing van de lening voor de 

nieuwbouw AMOLF waardoor per saldo de 

financiële baten en lasten in 2010 toch ho-

ger zijn dan in 2009.

Het netto exploitatiesaldo in 2010 van  

kb 11.926 negatief heeft de volgende be-

stemming:

•  de algemene reserve, onbestemd, daalt 

met kb 9.090 vanwege de nieuwe voor-

ziening relocatie Rijnhuizen;

•  de algemene reserve, bestemd, daalt 

met kb 2.323 met name als gevolg van 

de afschrijvingen nieuwbouw AMOLF;

•  de bestemde reserves nemen toe met 

kb 673, dit betekent dat de bestedings-

achterstand licht is opgelopen;

•  de bestemde fondsen zijn gedaald met 

kb 1.186 door kosten voor de nieuw-

bouw AMOLF en Rijnhuizen en de grote 

investeringen.

De bestedingsachterstand is in 2010 licht 

gestegen naar kb 40.522 (2009: kb 39.849), 

oftewel 5,3 maanden (2009: 5,2 maanden). 

Er zijn echter grote verschillen tussen de 

organisatieonderdelen. De bestedingsach-

terstand van de Beheerseenheid Universi-

taire Werkgroepen is fors gestegen (met 

kb 6.355) omdat toegewezen formatieplaat-

sen vertraagd worden bezet, terwijl de be-

stedingsachterstand van FOM-algemeen 

fors is gedaald (met kb 5.958) omdat het 

totaal budget in boekjaar 2010 van de lo-

pende programma’s en projecten hoger is 

dan het voor programma’s en projecten in 

het boekjaar beschikbare budget.

Het balanstotaal per 31-12-2010 van 

kb 99.694 is ten opzichte van het balansto-

taal per 31-12-2009 (kb 105.244) afgenomen 

met kb 5.550. Dit wordt veroorzaakt door 

eenmalige afschrijvingen in het kader van 

de nieuwbouw AMOLF (een bedrag van 

kb 2.576 vanwege kosten voor verhuizing, 

aansluitingen, sloop en dergelijke) en door 

een afname van de voor derden beheerde 

gelden (met kb 2.098). Door de voorziening 

relocatie Rijnhuizen is het eigen vermogen 

van FOM gedaald en het vreemd vermogen 

toegenomen. Hierdoor is de solvabiliteit 
van FOM afgenomen van 73% ultimo 2009 

naar 65% ultimo 2010.

Als gevolg van de nieuwe voorziening relo-

catie Rijnhuizen is de waarde van de alge
mene reserve, onbestemd gedaald van 

kb 1.333 ultimo 2009 naar kb 7.757 negatief 

ultimo 2010. Het streven is de waarde van 

algemene reserve, onbestemd de komende 

jaren weer positief te maken door middel 

van het toevoegen van rentebaten, ver-

huurbaten en mogelijke meevallers aan de 

algemene reserve, onbestemd. Ook de ont-

wikkeling van de solvabiliteit zal de ko-

mende jaren nauwgezet worden gevolgd 

en indien nodig zal er actie worden onder-

nomen om de solvabiliteit te verbeteren.

De liquide middelen zijn gedaald van 

kb 40.781 ultimo 2009 naar kb 36.966 ulti-

mo 2010, een afname met kb 3.815. Dit is 

het gevolg van betalingen voor de nieuw-

bouw AMOLF (in 2010 kb 1.641 meer be-

taald dan subsidie ontvangen) en door de 

eerder vermelde daling van de voor derden 

beheerde gelden. 

Samenvatting
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                2009
  FOM-programma’s 20,7

   Industrial Partnership 

Programmes 5,1

  Missiebudgetten 28,1

  FOM-Projectruimte 6,0

  Andere activiteiten 27,3

   Algemene kosten   4,0 

van de organisatie

                2010
  FOM-programma’s 24,6

   Industrial Partnership 

Programmes 6,2

  Missiebudgetten 27,1

  FOM-Projectruimte 7,5

  Andere activiteiten 22,3

   Algemene kosten   4,2 

van de organisatie

Verdeling van de financiële middelen voor 

exploitatie en investeringen in 2009 en 2010. 

De bedragen zijn in miljoenen euro’s.

Ontwikkeling van totaal activiteiten bij FOM 

over de jaren 2006-2010. 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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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 bezetting* bij FOM op 31-12-2010
locatie        totaal totaal

  WP/V WP/T oio TP/V TP/T OP/V OP/T 2010 2009

FOM-Nikhef 39,10 20,50 56,60 9,80 65,34 3,50 22,25 217,09 201,51

Rijnhuizen 22,20 9,00 32,80 6,80 52,60 1,65 25,44 150,49 142,47

AMOLF 12,60 35,55 65,80 11,50 34,10 6,45 16,16 182,16 168,17

FOM-bureau           5,60 42,76 48,36 45,36 

BUW 10,00 88,00 271,90 8,04 11,74 1,10   390,78 290,23

totaal 83,90 153,05 427,10 36,14 163,78 18,30 106,61 988,88 847,73

* 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

OP/T tijdelijk ondersteunend personeel

BrOn: alle geTallen in HOOFDsTuk 3 Van DiT JaarBOek ziJn OnTleenD aan HOOFDsTuk 1 Van DiT JaarBOek,  

HeT sOciaal JaarVerslag FOM 2010 DanWel HeT Financieel JaarVerslag FOM 2010.
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FOM-budget op activiteitenniveau in meerjarig perspectief

  2006 2007 2008 2009 2010

in miljoen euro 77,0 81,5 88,9 91,2 91,8

Wetenschappelijke output FOM-totaal* in meerjarig perspectief

soort product 2006 2007 2008 2009 2010

 

proefschriften 100 97 83 80 48

wetenschappelijke publicaties (refereed) 1158 1156 1256 1112 1145

overige publicaties en voordrachten 2815 2201 1741 1904 2921

*gecorrigeerd op dubbeltellingen

Wetenschappelijke output in 2010 

organisatie-eenheid proefschriften wetenschappelijke overige

   publicaties publicaties

    (refereed) 

AMOLF 8 121 420

FOM-Nikhef 8 253 234

Rijnhuizen 4 203 263

BUW 28 568 2004

Gerealiseerde bezetting bij FOM in 
meerjarig perspectief

2010

200

400

600

800

1000

2006 2007 2008 2009

947,68 844,08 808,99 847,73 988,88
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Arbeidsmarktpositie FOM-promovendi in aantal oio’s per uitstroomjaar

uitstroomjaar  2005 2006 2007 2008 2009

aantal uitgestroomd   104 120 120 102 70

baan in Nederlands bedrijfsleven   22 37 39 23 5

andere baan in Nederland   28 29 24 20 21

baan in het buitenland   32 35 38 30 19

uitkering of onbekend   22 19 19 29 25

Carrièrekeuzes FOM-promovendi gepromoveerd in 2010

sector %

dienstensector Nederland 2

industrie Nederland 13

onderzoeksinstelling buitenland 13

onderzoeksinstelling Nederland 10

universiteit buitenland 19

universiteit Nederland 10

werkzoekend 15

onbekend 18

FOM in 2010 in een oogopslag

FOM-totaal op activiteitenniveau 2010

totaal 91,8  miljoen euro

FOM-medewerkers op 31-12 2010  

totaal aantal 1037

waarvan oio’s 429

en postdocs 158

FOM-output in 2010

proefschriften 48

wetenschappelijke publicaties (refereed) 1145

overige publicaties  2921

octrooien 14
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Interview

Brede basis

Ik ben in het natuurkundeonderzoek te-

rechtgekomen via een liberal arts college 

in Wisconsin, waar ik terecht kwam omdat 

ik na de middelbare school nog niet precies 

wist wat ik wilde. Zo’n college is een heel 

voedende omgeving: het geeft je een brede 

basisopleiding, met naast je hoofdvak din-

gen als fi losofi e of muziek. Toen ik daarna 

ging promoveren in de fysische chemie op 

Caltech had ik een fl inke achterstand op 

fysisch gebied, maar die kon ik inhalen 

doordat ik heel goed geleerd had om pro-

blemen op te lossen. 

Zuilen

Na mijn promotie ging ik, gestimuleerd 

door mijn promotor, naar Lund in Zweden. 

Het Zweedse wetenschappelijke systeem 

is heel anders dan het Amerikaanse. Ik 

voelde me meteen ingebed in een grote, in-

terdisciplinaire onderzoeksgroep, die weer 

verbonden was met een netwerk van on-

derzoeksgroepen over de hele wereld. In de 

VS werken onderzoeksgroepen veel meer 

geïsoleerd; het zijn een soort zuilen. Toen 

ik werd uitgenodigd om assistant-profes-

sor te worden in de VS heb ik daarvoor be-

dankt. Ik had geen zin meer in dat isole-

ment en dat ‘zwemmen-of-verzuipen’. Het 

is prettig aan het Europese wetenschaps-

systeem dat jonge onderzoekers een beetje 

uit de wind gehouden worden en niet on-

der torenhoge druk staan. Terwijl ze toch 

wel hun eigen weg kunnen kiezen. In Zwe-

den beviel het me goed. Ik bleef er niet één 

jaar, maar zes. Daarna ben ik naar Neder-

land gekomen om bij AMOLF te gaan wer-

ken met een Springplanksubsidie van 

FOM.

Levenslang leren

Wat ik aantrekkelijk vind aan de Ameri-

kaanse samenleving is dat je jezelf op elk 

moment weer opnieuw kunt uitvinden. Le-

venslang leren is daar de norm. Veertigers 

beginnen nog met een beroepsopleiding, 

en waarom ook niet. In Nederland heb je 

echt een probleem als je met 35 of 40 jaar 

nog niet bent waar je wilt zijn. Dat vind ik 

beangstigend. En ook dat men hier al zo 

jong gedwongen wordt om keuzes te ma-

ken. Wat nu als je een laatbloeier bent, of 

een valse start maakt? Dan heb je hier veel 

minder mogelijkheden dan in de VS, waar 

voor jong en oud de wereld open ligt.

Niet kopiëren

Ook in de wetenschappelijke wereld treedt 

globalisering op; de stelsels gaan steeds 

meer op elkaar lijken. Ik denk dat we er in 

Europa voor moeten waken om het Ameri-

kaanse systeem zonder meer hier te kopië-

ren. Dat werkt niet, want de cultuur is nu 

eenmaal heel anders. Zo vraag ik me af of 

de invoering van tenure tracks hier goed zal 

uitpakken. Als over vijf jaar iedereen de 

top heeft bereikt, krijgen we dan een men-

gelmoes aan losse groepen, of is er nog 

steeds focus? Wél geslaagd vind ik de Ver-

nieuwingsimpuls van NWO, met de Veni-, 

Vidi- en Vici-beurzen. Ze belonen persoon-

lijk succes terwijl de onderzoeker toch 

blijft ingebed in het universitaire systeem.” 

“Nederlanders pik je er op een 
conferentie zo uit. Ze lijken bot en 

onwellevend. Maar als je hen wat beter leert kennen, ga je dat 

gebrek aan diplomatie toch waarderen, als eerlijkheid tot op 

het bot. En dat is dan soms wel weer verfrissend.

WIE: 

prof.dr. Jennifer Herek (42)

FUNCTIE: 

groepsleider optische fysica, Universiteit Twente

OPGEGROEID IN: 

VS, werkte eerder in Passadena (Verenigde Staten), 
Lund (Zweden)

IN NEDERLAND SINDS: 
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Bijlage A

FOM-werkgroepen en werkgroepleiders  
per instelling op 31-12-2010

Werkgroep Werkgroepleider

Universiteit van Amsterdam

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-08  dr. E.J. Meijer

FOM-A-11  prof.dr. M.S. Golden

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-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-05  prof.dr. H.W. Zandbergen

FOM-D-06  prof.dr.ir. T.M. Klapwijk

FOM-D-09  prof.dr.ir. G.E.W. Bauer

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  prof.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  prof.dr. T.D. Visser

FOM-D-51  dr.ir. D.R. Schaart

FOM-D-52  prof.dr. B. van Dam

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-07  prof.dr. G. de With

FOM-E-10  prof.dr. M.A.J. Michels

FOM-E-12  prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden

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

FOM-E-23  prof.dr. F. Toschi

FOM-E-24  prof.dr. H.J.H. Clercx

FOM-E-25  prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers
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Werkgroep Werkgroepleider

Rijksuniversiteit Groningen

FOM-G-01  prof.dr. E.A. Bergshoeff

FOM-G-08  prof.dr.ir. B.J. van Wees

FOM-G-09  prof.dr. J.T.M. de Hosson

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-23  prof.dr. J.C. Hummelen

FOM-G-24  prof.dr. B.L. Feringa

FOM-G-25  prof.dr.ir. B.J. Kooi

FOM-G-26  prof.dr. K.H.K.J. Jungmann

FOM-G-27  prof.dr. M.A. Loi

Werkgroep Werkgroepleider

Universiteit Leiden

FOM-L-01  prof.dr. A. Achúcarro

FOM-L-05  prof.dr. C.W.J. Beenakker

FOM-L-07  prof.dr. M.L. van Hecke a.i.

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-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  prof.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

FOM-L-29  dr. E.H.J. Danen

FOM-L-30  prof.dr. C.L. Mummery

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-03  prof.dr. D.H. Parker

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

FOM-N-21  dr. K.G. Blank 

FOM-N-22  dr. G. Nelemans

Erasmus Universiteit

FOM-R-03  prof.dr. R. Kanaar

FOM-R-04  prof.dr. C.P. Verrijzer

FOM-R-05  dr. A.S. Akhmanova

FOM-R-06  prof.dr. J.C. de Jongste

Nederlands Instituut voor  
Neuroscience (KNAW)

FOM-S-01  dr. E.M. Hol

Universiteit Twente

FOM-T-02  prof.dr. J.L. Herek

FOM-T-03  prof.dr. D. Lohse

FOM-T-08  prof.dr.ir. B. Poelsema

FOM-T-09  prof.dr. P.J. Kelly

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-27  prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders

FOM-T-28  prof.dr. S. Luding

FOM-T-29  prof.dr.ir. H. Hilgenkamp

FOM-T-30  prof.dr.ir. W. Steenbergen

FOM-T-31  prof.dr.ir. W.G. van der Wiel

FOM-T-32  prof.dr. L.W.M.M. Terstappen

FOM-T-33  dr.ir. D.C. Nijmeijer
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Bijlage A

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-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-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

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-09  prof.dr.ir. G.J.L. Wuite

FOM-V-13  prof.dr. F.C. MacKintosh

FOM-V-15  prof.dr. W.M.G. Ubachs

FOM-V-17  prof.dr. J.F. de Boer

FOM-V-18  dr. T.G. Sudetja

FOM-V-19  prof.dr. E. Middelkoop

FOM-V-20  dr. D. Iannuzzi

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
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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 AMOLF (Amsterdam)

 ANTARES  Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch

 ApPEC Astroparticle Physics European Coordination

 ATLAS  A Toroidal LHC ApparatuS (detector voor LHC)

 BiG Grid  Samenwerking van NCF, Nikhef en NBIC om gridinfrastructuren toegankelijk te maken voor  

Nederlands wetenschappelijk onderzoek

 BUW  Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen van FOM

 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)

 DFG  Deutsche Forschungsgemeinschaft

 EC  Europese Commissie

 ECFA European Committee for Future Accelerators

 ECN  Energieonderzoek Centrum Nederland

 EFDA  European Fusion Development Agreement

 EL&I  ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

 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

 EW  Exacte Wetenschappen (NWO)

 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 

 FuF  subgebied Fusiefysica

 GB  Gebiedsbestuur van NWO

 GBN  Gebiedsbestuur Natuurkunde (NWO)

 GUTHz  Generation and Utilization of TeraHertz radiation
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 HiSPARC  High School Project on Astrophysics Research with Cosmics

 HFML  High Field Magnet Laboratory (bij de RU)

 IPP  Industrial Partnership Programme van FOM

 ITER  International Tokamak Experimental Reactor

 JET  Joint European Torus

 ke  duizend euro

 KM3NeT  neutrinotelescoop ter grootte van een kubieke kilometer 

 KNAW  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

 KNAW-NIN  Nederlands Instituut voor Neuroscience (KNAW-instituut)

 KVI  Kernfysisch Versneller Instituut (Groningen)

 LEI  Universiteit Leiden

 LHC  Large Hadron Collider (bij CERN)

 LHCb  experiment voor meten van B-mesonen in LHC

 M2i  Materials Innovation Institute

 Me  miljoen euro

 MF  samenwerkingsverband Mathematische Fysica

 NANO  subgebied Nanofysica/-technologie

 NANOSCI-E+  Europees programma voor nano-onderzoek

 Nikhef  Nationaal instituut voor subatomaire fysica

 NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research

 NNI  Nederlands Nano Initiatief

 NRG  Nuclear Research and consultancy Group (ECN en KEMA)

 NSF  National Science Foundation

 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

 RU  Radboud Universiteit Nijmegen

 RuG  Rijksuniversiteit Groningen

 SAC  scientific advisory committee

 SAF  subgebied Subatomaire fysica

 STW  Technologiestichting STW

162
FOM Jaarboek 2010



 TEC  Trilateral Euregio Cluster

 TIFN  Top Institute Food and Nutrition

 TNO  Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

 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

 UT  Universiteit Twente

 UU  Universiteit Utrecht

 UvA  Universiteit van Amsterdam

 VSL Van Swinden Laboratorium (voorheen het Nederlands Meetinstituut, NMi)

 VU  Vrije Universiteit te Amsterdam

 WP/T  wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst

 WP/V  wetenschappelijk personeel in vaste dienst

 WUR  Wageningen University & Research centre

 YES!  Young Energy Scientists
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De ruimtelijke structuur van cellen is vaak 
verre van homogeen. Zo maken cellen actief 
gebruik van lokale interacties tussen eiwitten 
om signalen te versterken of juist van elkaar 
te scheiden. Bovendien moeten vele processen 
zoals celdeling en celdifferentiatie niet alleen 
op het juiste tijdstip plaatsvinden, maar ook 
op de juiste plaats. Onderzoekers van het 
FOM-instituut AMOLF en het Riken instituut 
in Japan hebben de afgelopen jaren een 
algoritme ontwikkeld waarmee biochemische 
netwerken zeer efficiënt op moleculaire schaal 
in ruimte en tijd gesimuleerd kunnen worden. 
De figuur is een snapshot van een simulatie. 
De dichte bollen zijn de moleculen, en de open 
blauwe bollen geven de domeinen weer 
waarbinnen de bewegingen van de moleculen 
met behulp van Greense functies analytisch 
worden opgelost. In hoofdstuk 2 leest u meer 
over FOM-programma 110, waar deze 
illustratie bij hoort.

Berekende configuraties van verschillende organische 
groepen op een grafeenlaag (koolstofatomen zijn geel, 
zuurstof is paars en waterstof is lichtblauw) en de 
verdeling van ladingsdichtheden voor verschillende 
soorten onzuiverheden. Zie hoofdstuk 2, FOM-program-
ma 101. 

Het gedrag van een zwerm bellen en de wisselwerking 
met de vloeistof wordt bestudeerd om industriële 
processen te optimaliseren. Om de modellen die de 
industrie nu gebruikt te kunnen verbeteren, moeten 
beschrijvingen van het gedrag van bellen in belzwermen 
worden opgenomen. De figuur geeft het multi-scale 
modelleringsconcept weer. Zie hoofdstuk 2, Industrial 
Partnership Programme I13.

Reconstructie van een turbulente ‘puff’, een lokale prop 
die ontstaat bij verstoring van de laminaire stroming in 
een pijp en die spontaan weer kan verdwijnen. Deze 
3D-analyse geeft inzicht in het ontstaan en in stand 
houden van turbulentie in een pijp. Ondanks veel 
onderzoek is nog steeds niet bekend hoe en waarom de 
stroming in een buis omslaat van laminaire naar 
turbulente stroming. Zie hoofdstuk 2, FOM-programma 
79. 

Schematische weergave van de nieuwe UHV-opstelling 
in het FOM EUV-laboratorium binnen ASML, die  
unieke metingen van geïsoleerde en gecombineerde 
foton- en plasmageïnduceerde processen mogelijk maakt 
dankzij een gecollimeerde bundel van een hoge flux 
EUV-lichtbron (licht valt van boven in). Zie hoofdstuk 2, 
Industrial Partnership Programme I23. 

De ALICE-detector laat de sporen zien van deeltjes die 
vrijkomen bij botsende loodkernen in de Large Hadron 
Collider op CERN. In 2010 heeft ALICE ongeveer een 
miljard proton-proton botsingen bij drie verschillende 
energieën en ongeveer twintig miljoen botsende 
loodkernen gedetecteerd. Hiermee kunnen de eigen-
schappen van het geproduceerde quark-gluon plasma 
bestudeerd worden. Dit is een fase van materie die, naar 
men veronderstelt, in het heelal bestond in de eerste 
microseconden na de oerknal en waarover nog erg 
weinig bekend is. Zie hoofdstuk 2, FOM-programma 21. 

Schematische weergave van het Dissipative Particle 
Dynamics (DPD) model voor polymeerstromingen - bal-
letjes verbonden door veertjes. Vloeistofstromingen 
worden bij bijvoorbeeld hoge snelheden turbulent en 
beginnen dan chaotische wervelpatronen te vertonen. 
Eén van de manieren om dit soort systemen effectief te 
beschrijven is door middel van DPD, waarbij de vloeistof 
wordt beschreven als een systeem van zachte deeltjes. 
Zie hoofdstuk 2, FOM-programma 46. 

Afbeelding van een wolk ultrakoude helium-4 atomen, 
losgelaten uit een optische val. De heliumatomen 
hebben een temperatuur van één miljoenste graad 
boven het absolute nulpunt, zijn afgekoeld via laserkoe-
ling en vervolgens opgesloten in een optische val. Een 
Bose-Einstein condensaat is zichtbaar (langwerpige rode 
component) samen met een thermische wolk (rond). Zie 
hoofdstuk 2, FOM-Projectruimteproject 05PR2437.

Een artistieke voorstelling van een dunne lagen 
structuur voor oxidische elektronica. Dit zijn structuren 
op basis van dunne kristallijne lagen, samengesteld uit 
zuurstof in combinatie met aardalkalimetalen, de 
zeldzame aarden en/of de overgangsmetalen. Kenmer-
kend is een breed scala aan elektronische eigenschap-
pen, van sterk isolerend tot supergeleidend en van 
magnetisch tot ferro-elektrisch. Er komt nog een heel 
extra dimensie bij als de grensvlakken tussen twee van 
dergelijke verbindingen bestudeerd wordt. Zie  
hoofdstuk 2, FOM-programma 108. 

Verhitting van een Mo/Si-multilaagspiegel in een 
röntgendiffractometer om de periodeverandering te 
meten. Verhitting vindt plaats in een inerte gasomge-
ving om oxidatie-effecten aan het oppervlak te voorko-
men. Periodieke Mo/Si-multilaagsystemen worden sinds 
kort toegepast als reflecterende optische coatings in 
Extreem Ultraviolet (EUV) fotolithografie. De optische 
eigenschappen van de laag kunnen veranderen door 
intense EUV-belichting, een gevolg van verdichting aan 
de grensvlakken en silicideformatie door interdiffusie. 
Zie hoofdstuk 2, Industrial Partnership Programme I10. 
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