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Voortgangsverslag van de programmaleider 
 
Op welke resultaten bent u namens het hele programma trots wat betreft het onderzoek (anders dan het 
highlight uit het jaarboek) en/of valorisatie? 
 
Een van de resultaten uit het programma om bijzonder trots op te zijn is het theoretische en 
numerieke werk van Brian P. Tighe, Martin van Hecke, en collega's uit Leiden. In een ground-
breaking paper (B.P. Tighe et al, PRL 105, 088303 (2010)) weten deze wetenschappers de brug 
te slaan van granulaire systemen onder shear naar andere jamming verschijnselen en in het 
bijzonder naar kritische verschijnselen met niet-triviale schaleringsexponenten. Ze berekenen 
deze exponenten tussen strain rate, shear stress, snelheidsfluctuaties en packingsdichtheid niet 
alleen numeriek, maar weten ze ook met behulp van een analytisch model af te leiden. Dat 
model is zo rijk dat verschillende stromingsregimes geïdentificeerd kunnen worden. 
 
Ik vermeld ook graag dat Brian Tighe inmiddels een Veni-beurs toegekend heeft gekregen, 
waarmee hij zijn werk in Leiden kan voortzetten. Dit is een goed voorbeeld van het grote 
succes van het programma in het opleiden van jonge natuurkundigen voor het Nederlandse 
universitaire systeem: Na Martin van Hecke (Hgl/Leiden), Stefan Luding (Hgl/Twente), 
Jacco Snoeijer (UHD/Twente), en Wouter Ellenbroek (UD/Eindhoven) is hij nu al de vijfde 
wetenschapper uit het programma die succesvol zijn weg in de Nederlandse natuurkunde 
vindt. 
 
Presteren de participanten in uw programma naar behoren? 
Ja. Ook in 2010 zijn er weer veel Physical Review Letters uit het programma voortgekomen: dit 
keer ongeveer tien publicaties. Maar ook de publicaties in andere journalen zijn kwalitatief en 
kwantitatief naar behoren. 
 
Ligt de uitvoering goed op schema? 
Ja. In een deelproject is een oio na rond een jaar gestopt, in overleg met de begeleiders. 
Inmiddels is de positie weer ingevuld en ik ben optimistisch dat ondanks een lichte vertraging 
geen schade is opgelopen. 
 
Heeft u netwerkactiviteiten en dergelijke ondernomen? 
Ja. Wij hebben ook in 2010 weer een Burgers Cursus over granulair materiaal gehouden, 
georganiseerd van Stefan Luding en Jacco Snoeier in Twente in mei, voor een hele week. 
Tijdens die cursus hebben bijna alle projectleiders van het programma voordrachten gegeven 
en bijna alle oio's en postdocs uit het programma hebben deelgenomen.  
 
Is de programmabeschrijving nog steeds adequaat of zijn aanpassingen nodig? 
De programmabeschrijving is nog steeds relevant. Er zijn geen aanpassingen nodig. 
 
Detlef Lohse 
Programmaleider PGM 
11-05-2011 
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 FOM - 02.0990/11 
 datum: 01-01-2011 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
Number 63. 
  
Title (code) Physics of granular matter (PGM) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. D. Lohse 
  
Duration 2004-2013 
  
Cost estimate M€ 4.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The goal of this programme is to explore the physics of granular matter and to understand its 
behaviour. 
The focus is on four key issues: 
1. What are the order parameters characterising granular matter? 
2. What conditions allow for a continuous description of granular matter? 
3. How to characterise statistical fluctuations in granular matter? 
4. What is the role of air in the dynamics of fine granular matter? 
 
b. Background, relevance and implementation 
Granular matter is often referred to as the fourth state of matter: Depending on the situation, 
granular matter can behave as a solid, a liquid, or a gas. When dry sand is poured, it acts as a 
fluid, while the pile on which it is poured is solid-like. When dry sand is fluidised by blowing 
air through it or by strong shaking, it behaves gas-like. It is the dissipative nature of the inter-
particle interactions of granular matter which makes it behave so differently from ordinary 
matter. 
 
Granular matter belongs to the class of many body systems far from equilibrium which dis-
play a wide range of fascinating collective behaviour. These materials have been studied and 
characterised in a large number of sub-disciplines, but a general framework has been lacking 
so far. Recent advances in theory, numerical studies, and data-analysis techniques are begin-
ning to allow us to unravel the complicated spatial structure of these materials, and the study 
of 'complex' matter is accelerating rapidly. Out of the various types of complex matter, granu-
lar materials are particularly attractive because of their easy accessibility to experiments, while 
at the same time they exemplify many concepts in modern physics. 
 
What makes the field so appealing is that many questions not only exemplify emerging con-
cepts from modern physics, but also pose new basic questions: Granular materials are hetero-
geneous and hysteritic, and can show jamming or transitions to glassy states. They are charac-
terised by large fluctuations and form structures (such as shear bands) on scales comparable to 
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the grain scale. Granular dynamics displays inherently dynamical phase transitions, com-
plexity, and pattern formation; it is dissipative and far from equilibrium, highly nonlinear and 
nonlocal in time. In many cases it is even not known what the appropriate order parameters 
are. 
 
Often insight from other fields has come to bear on granular problems, and interdisciplinary 
work will continue to be necessary to proceed further. Contributing disciplines are physics, 
mathematics, computation science, civil, chemical, and mechanical engineering, geophysics, 
and oceanography. 
 
In the Netherlands some groups have turned their attention towards fundamental studies of 
granular physics in the last years. In addition, a number of physicists working in this field 
have recently taken faculty positions at Dutch Universities. This programme aims to build on 
these developments and on the strong traditions in related fields such as fluid dynamics, 
statistical physics, colloid science, and vortex matter, to create a substantial Dutch contribution 
to this increasingly important field at the forefront of non-equilibrium science. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2010 2011 2012 2013 2014 2015 > 2016 Totaal 

FOM-basisexploitatie 3.342 524 67 67 - - - 4.000 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden 46 - - - - - - 46 

Totaal 3.388 524 67 67 - - - 4.046 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-02.0388 
b) Ex ante evaluation: FOM-03.1838 
c) Decision Executive Board: FOM-03.1825, FOM-07.1228 
 
Remarks 
The programme proposal and project proposals in a first round of applications was evaluated 
by an international peer panel in June 2003. A second round of applications was organised in 
2007. Seven project proposals were approved in round 2. 
The final evaluation will be based on the self-evaluation report at the end of the programme, 
which will be submitted by the programme management by summer 2013. 
 
 
 
 JR par. HOZB 
 
Subgebieden: 70% FeF, 30% COMOP 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 
 

FOM-programma 'Physics of granular matter' (nr. 63) 
 
INPUT personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  
 WP/V WP/T OIO NWP 

totaal op activiteitenniveau 
(in k€ ) 

2003 p.m. p.m. p.m. p.m. 17 

2004 p.m. p.m. p.m. p.m. 234 

2005 p.m. p.m. p.m. p.m. 403 

2006 - 1,2 7,0 - 423 

2007 - 0,8 6,2 - 441 

2008 - 2,9 2,2 - 501 

2009 - 5,7 2,2 - 519 

2010 - 2,7 4,4 - 455 

 
 

OUTPUT proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit vakpublicaties 

2003 - - - - 

2004 - 3 21 - 

2005 - 14 41 13 

2006 - 12 22 - 

2007 - 13 17 1 

2008 4 28 38 - 

2009 - 22 36 - 

2010 - 15 23 1 

 
 
Promoties 
2008 
Robert Andersson, 9 september 2008, FOM-D-24. 
Peter Eshuis, 14 februari 2008, FOM-T-03. 
Alan Wouterse, 18 februari 2008, FOM-U-21. 
Nicolette Vis-Star, 26 november 2008, FOM-U-30. 
 
2009 
Geen. 
 
2010 
Geen. 
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Personele bezetting in 2010 
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Werkgroep FOM-A-03 
Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. P. Schall 
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer Critical scaling in force networks and displacement 

fields of granular systems at the onset of jamming -
experimental approach 07PGM20 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
KA Lorincz WP/T 01 sep 2008 31 jul 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. K.A. Lorincz and P. Schall, Visualization of displacement fields in a sheared granular 
System, Soft Matter, 6, 1, 2010  

2. P. Schall and M. van Hecke, Shear bands in Matter with Granularity, Annual Review of 
Fluid Mechanics, 42, 67, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. P. Schall, Deformation of Amorphous Solids: Insight from Colloidal Glasses, Les 
Houches Winter School, 'Physics of Amorphous Solids: Mechanical Properties and 
Plasticity', 14 mrt 2010, 19 mrt 2010, Les Houches, France  

2. P. Schall, Colloidal versus granular flows: Does size matter ?, Particulate Matter: Does 
Dimensionality Matter?, 31 mei 2010, 04 juni 2010, Dresden, Germany  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. K.A. Lorincz, Non-affinity of displacement fields in sheared granular systems, March 
Meeting of the American Physical Society, 15 mrt 2010, 19 mrt 2010, Portland, U.S.A.  

2. K.A.Lorincz, Spatio-temporal strain correlations in sheared granular systems, 
Physics@Veldhoven, 19 jan 2010, 20 jan 2010, Veldhoven, Netherlands  

c. Ontvangen prijzen 

Geen 

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

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

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

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-A-03 
Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer Strength of wet granular materials, or: how to 

construct the perfect sandcastle? 07PGM26 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A Fall WP/T 01 jun 2008 30 nov 2009 
N Shahidzadeh WP/T 01 sep 2008 31 aug 2009 
M Pakpour OIO 09 mei 2010 08 jan 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Abdoulaye Fall, Jose Paredes, and Daniel Bonn , Yielding and Shear Banding in Soft Glassy 
Materials, Phys. Rev. Lett., 105, 225502, 2010  

2. Shahidzadeh-Bonn N, Desarnaud J, Bertrand F, Bonn D, Damage in porous media due to 
salt crystallization, PHYSICAL REVIEW E , 81, 066110, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

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

Geen 

c. Ontvangen prijzen 

Geen 

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

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

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

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-L-07 
Werkgroepleider Prof.dr. M.L. van Hecke 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer Response and scaling behavior of dense granular 

media near the jamming transition 07PGM17 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
SE Henkes WP/T 01 sep 2008 31 aug 2010 
BP Tighe WP/T 01 okt 2008 31 dec 2009 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Tighe, B.P., Woldhuis, Remmers, J.J.C., Saarloos, W. van and Hecke, M. van, Model for the 
scaling of stresses and fluctuations in flows near jamming., Phys. Rev. Lett., 105, 
088303, 2010  

2. Katgert, G., Tighe, B.P., Moebius, M.E. and Hecke, M. van., Couette flow of two-dimen-
sional foams., EPL, 90, 54002, 2010  

3. Tighe, B.P., Snoeijer, J.H., Vlugt, T.J.H. and Hecke, M. van., The force network ensemble 
for granular packings., Soft Matter, 6, 2908, 2010  

4. Tighe, B.P. and Vlugt, T.J.H., Force balance in canonical ensembles of static granular 
packings., J. Stat. Mech., -, 01015, 2010  

5. Henkes, S., Brito, C., Dauchot, O. and Saarloos, W. van., Local Coulomb versus global 
failure criterion for granular packings., Soft Matter, 6, 2939, 2010  

6. Henkes, S., Hecke, M. van and Saarloos, W. van., Critical jamming of frictional grains in 
the generalized isostaticity picture., EPL, 90, 14003, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Tighe, B.P., Model for the rheology of viscous soft spheres., Recent Progress in Physics 
of Dissipative Particles Workshop, 22 jan 2010, 03 dec 2011, Kyoto, Japan  

2. Tighe, B.P., Granular Dynamics., Particulate Matter Workshop, 03 jun 2010, 10 jun 2010, 
Dresden, Germany  

3. Tighe, B.P., Flows on the Brink of Unjamming: Rheology of foams and other disordered 
materials., This weeks discoveries, 10 apr 2010, 13 apr 2010, Leiden, the Netherlands  

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

1. Tighe, B.P., Flows on the brink of unjamming., APS March Meeting 2010, 18 mrt 2010, 
24 mrt 2010, Portland, United States  

2. Tighe, B.P., Flow on the brink of jamming., Gordon conference on granular and 
granular-fluid flow., 20 jun 2010, 25 jun 2010, Waterville, United States  

c. Ontvangen prijzen 
Geen 

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

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

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

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-L-25 
Werkgroepleider Prof.dr. M.L. van Hecke 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer From granular fluids to granular glasses 07PGM19 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E Wandersman WP/T 01 nov 2008 31 okt 2010 
S Dagois-Bohy WP/T 15 okt 2010 14 okt 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J.A. Dijksman, E. Wandersman, S. Slotterback, C.R. Berardi, W.D. Updegraff, M. van Hecke 
and W. Losert, From Frictional to Viscous Flows: Three Dimensional Imaging and 
Rheology of Gravitational Suspensions, Physical Review E , (R), 060301, 2010  

2. J.A. Dijksman, E. Wandersman and M. van Hecke, Follow the bouncing balls! – Three-
dimensional imaging of flowing granular suspensions, Chaos , 20, 041105, 2010  

3. K. Nichol, A. Zanin, R. Bastien, E. Wandersman and M. van Hecke, Flow-induced 
Agitations Create a Granular Fluid, Phys.Rev. Lett. , 104, 078302 , 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. S. Dagois-Bohy, Singing Dunes , 'Fte de la science', 25 okt 2010, 25 okt 2010, Les Sables 
d'Olonne, France  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. E. Wandersman, Imaging granular flows in 3D , Physics@FOM,Veldhoven, 20 jan 2010, 
20 jan 2010, Veldhoven, Nederland  

2. E. Wandersman, Flow fluctuations and the local flowrule of granular suspensions,  
APS March Meeting 2010, 17 mrt 2010, 17 mrt 2010, Portland, Oregon, U.S.A.  

3. E. Wandersman, Dynamique 3D et rhéologie de suspensions granulaires , Séminaire 
Café du PMMH, 15 apr 2010, 15 apr 2010, Parijs, Frankrijk  

c. Ontvangen prijzen 
Geen 

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

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 
Geen 

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

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 
Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 
Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 
Geen 
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Werkgroep FOM-T-03 
Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Dr. D. van der Meer 
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer The effect of air on sand near the jamming point 

07PGM23-1 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
TAM Homan OIO 01 okt 2009 30 sep 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Devaraj van der Meer, The role of air in granular dynamics, Gordon Research 
Conference: Granular & Granular-Fluid Flow, 20 jun 2010, 25 jun 2010, Waterville, ME, 
USA  

2. Devaraj van der Meer, The role of air in granular dynamics, AMOLF colloquium, 08 mrt 
2010, 08 mrt 2010, Amsterdam, Nederland  

3. Devaraj van der Meer, The role of air in granular dynamics, Seminar Dynamik 
komplexer Fluide, Max Plack institut fur Dynamik und Selbstorganisation, 12 feb 2010, 
12 feb 2010, Göttingen, Duitsland  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Tess Homan, Airflow caused by a ball impacting on soft sand, Gordon Research 
Conference: Granular & Granular-Fluid Flow, 20 jun 2010, 25 jun 2010, Waterville, ME, 
USA  

2. Tess Homan, Airflow caused by a ball impacting on soft sand, Physics@FOM Veldhoven 
2010, 18 jan 2010, 20 jan 2010, Veldhoven, Nederland  

3. Tess Homan, High-speed X-ray imaging of a ball impacting on sand, APS-DFD meeting, 
21 nov 2010, 23 nov 2010, Long Beach, CA, USA  

4. Tess Homan, High-speed X-ray imaging of a ball impacting on sand, Granular 
Afternoon at the University of Twente, 11 nov 2010, 11 nov 2010, Enschede, Nederland  

5. Devaraj van der Meer, Measuring the effect of air during granular impact events, 
APS-DFD meeting, 21 nov 2010, 23 nov 2010, Long Beach, CA, USA  

c. Ontvangen prijzen 
Geen 

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

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 
Geen 

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

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-T-19 
Werkgroepleider Prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer The effect of air on sand near the jamming point 

07PGM23-2 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
C Mesado Melia OIO 15 okt 2009 30 sep 2010 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 

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

Geen 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen 

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

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

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

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
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Werkgroep FOM-T-28 
Werkgroepleider Prof.dr. S. Luding 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer Clustering phase diagram with dissipation and long 

range forces 07PGM27 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
JSL Gonzalez Briones OIO 01 jan 2009 31 dec 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. S. Gonzalez, A. R. Thornton, and S. Luding, An event driven algorithm for fractal cluster 
formation, Computer Physics Communications - in press doi:10.1016/j.cpc.2010.11.010, 
na, 2010  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. S. Luding, Macroscopic stress from dynamic, rotating granular media, UTAM-ISIMM 
Symposium on Mathematical Modeling and Physical Instances of Granular Flows, 
16 sep 2009, J. D. Goddard, J. T. Jenkins, and P. Giovine , AIP, 2010  

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

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

1. S. Gonzalez, An event driven algorithm for fractal cluster formation, Conference on 
Computational Physics, 23 jun 2010, 26 jun 2010, Trondheim, Norway  

c. Ontvangen prijzen 

Geen 

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

1. Main organizer of 'Granular Afternoon', a mini-workshop that counted with the 
presence (between others) of Herrmann (ETH), B Behringer (Duke) and D. Lohse 
(POF).  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

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

1. Two months visit to the Chicago group of granular materials, where experiments on 
charged (that is with long range interaction forces) granular materials is been done.  

2. Two weeks visit to the Institute for Multiscale Simulation at the Friedrich-Alexander 
Universität Erlangen-Nürnberg. Invited talk. http://www.mss.cbi.uni-
erlangen.de/KkuDatabase/files/files/483/msssem20110202.pdf  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. http://www.nwtonline.nl/00/nt/nl/49/nieuws/15472/IJle_fractals_in_aswolken.htm
l  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

1. Developer for DynamO, an open-source event driven code for simulation of granular 
matter and others. 
http://www.marcusbannerman.co.uk/index.php/component/content/article/34-dyn
amo/88-dynamo-has-a-new-developer-sebastian-gonzalez.html  
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Werkgroep FOM-U-09 
Werkgroepleider Prof.dr. A. van Blaaderen 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's  
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer Quantivative 3D Force Networks in static and 

sheared dense granular matter 07PGM22 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J Jose OIO 01 sep 2009 31 aug 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen 

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

Geen 

d. Proefschriften 

Geen 

e. Open Access publicaties 

Geen 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen 

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

1. J Jose, Buckling, loading and overloading of monodisperse elastic microcapsules, FOM 
Veldhoven, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  
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c. Ontvangen prijzen 

Geen 

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

Geen 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen 

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

Geen 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen 
 
 

 

 


