
ST
IC

H
T

IN
G

 FO
M

 
JA

A
R

B
O

EK
 2011

FOM 
Jaarboek

2011
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

Stichting voor 
Fundamenteel 
Onderzoek 
der Materie

www.fom.nl



False-color elektronenmicroscoopopname van 
een mini-quantumcomputer: een diamanten 
chip, met daarin de vier quantumbits 
getekend. De onderzoekers gebruiken de 
gouden elektrodes om de spins te controleren 
en lezen met rood laserlicht de spintoestanden 
uit. Deze meettechniek is bijzonder, omdat de 
meting de toestand van de atoomkernen niet 
verandert. Daardoor is deze meetmethode ook 
een goede manier om de atoomkernen klaar te 
zetten voor verdere quantumberekeningen. 
De uitlezing is ook een belangrijke stap op weg 
naar correctie van elementaire quantumfouten. 
Dit zijn essentiële onderdelen voor gebruik 
in een grootschalige quantumcomputer. 
In hoofdstuk 2 leest u meer over FOM-
programma 73, waar deze illustratie bij hoort 
(zie pagina 74). 
Credits: W.Pfaff, TUD.

Door het Jaarboek heen staan 
interviews met de op de achter-
zijde afgebeelde personen, over 
hun ervaringen met publiek-
private samenwerking bij FOM.
Fotografi e: Nout Steenkamp.
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Kengetallen 2011
per 31 december

 Mensen bij FOM
(in aantal mensen)

 89 vaste wetenschappelijke staf

 163 postdocs

 480 oio’s

 360 ondersteunend personeel

 1090 totaal

   Organisatie van FOM-onderzoek

 3 FOM-instituten

 186 werkgroepen bij universiteiten

 52 Vrije FOM-programma’s

 14 Industrial Partnership Programmes

 153 projecten in de FOM-Projectruimte

   Output FOM

 78 proefschriften

 1447 wetenschappelijke

  publicaties (refereed)

 2762 overige publicaties

 7 octrooien

 Geld in FOM

       totaal op activiteitenniveau

90,3 miljoen euro

FOM Jaarboek 2011
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Woord vooraf

FOM vierde dit jaar haar 65-jarige verjaar-

dag. Er is nog veel te doen, dus we gaan nog 

lang niet met pensioen! En er waren meer 

jubilea: de reactor in Petten, waartoe FOM 

lang geleden het initiatief nam bestond 

vijftig jaar, de FOM-Projectruimte 40 jaar, 

onze spin-off Technologiestichting STW 30 

jaar en FELIX werd alweer 20 jaar.

2011 was een dynamisch jaar. De uitrol van 

de FOM-strategie en de lancering van de 

topsectoren zorgden voor een boeiende 

symbiose. 

Begin maart maakte ik met UB-voorzitter 

prof.dr. Niek Lopes Cardozo en program-

macoördinator dr. Jasper Reijnders van het 

FOM-bureau een reis langs energie-initia-

tieven van enkele Amerikaanse topinstitu-

ten: Caltech, Stanford, Berkeley en MIT. 

Tevens spraken we met een aantal pro-

grammamanagers van het Department of 

Energy in Washington over de initiatieven 

vanuit de overheid. We deden daarbij veel 

inspiratie en nieuwe inzichten op voor 

zowel het onderzoek zelf als de aanpak 

van de topuniversiteiten en de overheid. 

Eind maart hebben we een aantal aanbeve-

lingen gedaan aan het topteam Energie, 

mede geïnspireerd door de ervaringen van 

onze reis. 

De bezoeken aan instellingen als Stanford 

en MIT overtuigden ons ook van het belang 

van start-ups voor innovatie. In het voor-

jaar van 2012 komt een brede commissie 

met een plan voor een meer proactief 

start-up beleid van FOM, ter complemente-

ring van de samenwerking met het 

bedrijfsleven via Industrial Partnership 

Programmes. Publiek-private samenwer-

king is ook het kernelement van het top-

sectorenbeleid en vormt dit jaar het thema 

van de interviews in dit Jaarboek. 

Op donderdag 24 november organiseerde 

FOM een minisymposium voor de werkge-

meenschapscommissies en het Uitvoerend 

Bestuur van FOM. Centraal stond de rol van 

de commissies bij de ontwikkeling van 

onderzoekbeleid binnen FOM. Hiermee gaf 

FOM concreet vorm aan haar voornemen 

om te kijken of een meer proactieve opstel-

ling van deze commissies nodig is voor een 

betere communicatie met het veld en voor 

scherpere ideeën. De eerste reacties waren 

positief en de miniconferentie leverde nut-

tige actiepunten op, die in 2012 uitgewerkt 

zullen worden. 

Het strategisch plan dat in 2010 gelanceerd 

werd, kreeg verder vorm. Niet in alle aspec-

ten, want door mogelijke komende bezui-

nigingen kijken we nu al kritisch naar onze 

prioriteiten en (nieuwe) activiteiten. ‘Top-

fysica midden in de wereld’ blijft natuur-

lijk centraal staan. Dat ziet u ook in dit 

Jaarboek, waar hoofdstuk 1 sterker dan 

voorheen aan de strategie gekoppeld is. 

Met gepaste trots bied ik u dit Jaarboek 

2011 aan. Veel leesplezier!

Wim van Saarloos

december 2011

FOM trakteert alle medewerkers ter ere van haar 65e verjaardag.

55
FOM Jaarboek 2011



6
FOM Jaarboek 2011



Hoofdstuk 1

h1
Realisatie
strategie

7



1.1 FOM in 2011 
(samenvatting)

Voor de drie FOM-instituten AMOLF, Nikhef 

en Rijnhuizen was 2011 een druk en span-

nend jaar. In het kader van de zesjaarlijkse 

instituutsevaluaties beoordeelden interna-

tionale evaluatiecommissies de NWO-

instituten. Hoewel de bestuurlijke afron-

ding en besluitvorming in 2012 zal 

plaatsvinden, is nu al te melden dat alle 

drie de FOM-instituten excellent zijn 

beoordeeld: een bevestiging van de top-

kwaliteit die FOM nastreeft. 

FOM kende een productief en hectisch jaar, 

met naast deze geplande evaluaties de 

feestelijke ondertekening van de samen-

werking rond het magnetenlab HFML en de 

infrarood elektronenlasers FELIX te Nijme-

gen en veel inspanningen rond politieke 

ontwikkelingen op het gebied van topsec-

toren en publiek-private samenwerking. Er 

is hard gewerkt met NWO en de NWO-

gebieden om de wetenschappers goed te 

laten aansluiten bij de topsectoren en om 

tot de eerste innovatiecontracten te 

komen. FOM ziet hierin kansen voor 

nieuwe dynamiek en voor nieuwe samen-

werkingsverbanden met bedrijven. ‘Phy-

sics for science & society’ is precies wat 

FOM nastreeft. Meer hierover in hoofdstuk 

1.3 en 1.4. 

Natuurlijk was het ook een feestelijk jaar: 

65 jaar geleden werd FOM opgericht! Van-

zelfsprekend waren er ook vele weten-

schappelijke hoogtepunten, zoals de eerste 

resultaten van de LHC, met een steeds dui-

Hoofdstuk 1

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 toepassingen geïnspireerde, in het 

algemeen belang en in dat van het hoger 

onderwijs’. FOM bestrijkt het hele spectrum 

van fundamenteel onderzoek, van nieuws-

gierigheidsgedreven tot mede door 

mogelijke toepassingen geïnspireerd 

onderzoek. In dat laatste ligt ook een 

belangrijke link naar het bedrijfsleven. 

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’.

www.fom.nl/strategie

FOM zet zich in voor:

Topkwaliteit natuurkundeonderzoek
-  adequate fi nancieringsinstrumenten, goede infrastructuur & competitief klimaat;

-  ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en vrij onderzoek;

-  oog voor multidisciplinaire samenwerking;

Fysica voor de samenleving
-  maatschappelijk relevante onderzoeksprogrammering;

-  samenwerking met de industrie en technologische instituties;

-  kennisbenutting van lopend onderzoek;

Duurzame energie
-  breed nationaal coördinerend instituut voor funderend energieonderzoek;

-  focusgroepen bij de universiteiten;

-  specifi ek 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.

www.fom.nl

fomStichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

Topfysica 
midden in 
de wereld

Strategisch Plan FOM/N 2010-2015
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delijker gebied waarin de massa van het 

higgsdeeltje zich bevindt en de eerste fun-

damentele stappen op weg naar een quan-

tumcomputer. Over deze en andere hoog-

tepunten leest u in hoofdstuk 2. 

FOM heeft in 2011 het natuurkundeonder-

zoek in Nederland een impuls gegeven 

door het honoreren van vijf nieuwe zoge-

heten Vrije FOM-programma’s. In totaal 

lopen er nu 52 Vrije programma’s, waarin 

een groot aantal fysici van verschillende 

universiteiten en instituten in Nederland 

hun krachten bundelt. Daarnaast gingen 

22 nieuwe FOM-Projectruimteprojecten 

van start in het jaar waarin deze subsidie-

vorm veertig jaar oud werd. Bovendien 

kende FOM haar derde Young Energy 

Scientists (YES!) fellowship toe aan dr. 

Süleyman Er. Nieuwe samenwerking met 

het bedrijfsleven kwam in 2011 tot stand in 

drie Industrial Partnership Programmes 

(IPP’s), met Microsoft, BASF en ook met SKF, 

Michelin en DPI. In totaal lopen er nu 14 

IPP’s. In 2011 zijn twee start-ups opgericht 

vanuit Nikhef: Amsterdam Scientifi c 

Instruments en Sensifl ex en één vanuit 

AMOLF: Integrated Plasmonics. Om deel-

name door FOM aan start-ups te facilite-

ren, heeft het bestuur besloten tot een 

beperkte statutenwijziging. Deze wijziging 

maakt het voor FOM mogelijk om aandelen 

in een start-up te verkrijgen voor inge-

brachte kennis en expertise. 

De ontwikkelingen rond het speerpunt 

‘Physics for Energy’ gingen in rap tempo 

door in 2011. Het plan om het FOM-Insti-

tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen te ver-

huizen en uit te bouwen tot een nationaal 

instituut voor funderend energieonder-

zoek (DIFFER) werd ambitieus ter hand 

genomen. In 2010 kwam de fi nanciering 

van het nieuwe lab op de campus van de 

Technische Universiteit Eindhoven al rond. 

In 2012 zal DIFFER offi cieel van start gaan. 

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden startte als 

nieuwe directeur en stelde een veelbelo-

vend strategisch plan op. Ook zijn er twee 

focusgroepen (een speciale vorm van een 

FOM-onderzoeksprogramma, zie hoofdstuk 

2.3) op het gebied van energieonderzoek 

gestart aan de Rijksuniversiteit Groningen 

en op FOM-instituut AMOLF. Met al deze 

activiteiten bouwt FOM, naast de rol die 

haar instituten AMOLF, FOM-Nikhef en 

Rijnhuizen en haar focusgroepen vervullen, 

verder aan versterking van de Nederlandse 

natuurkunde.

De omvorming van Rijnhuizen is ook buiten 

het energieonderzoek van grote betekenis: 

twee van de succesvolle wetenschappelijke 

divisies, de infrarood laserfaciliteit FELIX/

FELICE en de divisie ‘Nanolayer surface and 

interface physics’ gaan verder aan een 

Nederlandse universiteit. Dit is een signifi -

cante versterking van het nationale acade-

mische onderzoekslandschap. 

Natuurkundig onderzoek in Nederland 

kreeg evenals vorig jaar ook in 2011 het 

stempel ‘topkwaliteit’, zoals blijkt uit de 

analyse van zowel ScienceWatch als het 

CWTS. Beide analyses staan in hoofdstuk 

1.2. 

Samenwerken met aangrenzende onder-

zoeksgebieden is ook één van de aandachts-

punten uit het strategisch plan van FOM. De 

gereserveerde budgetten voor de nieuw in 

te stellen Cross Disciplinary Programmes 

konden door de dit jaar aangekondigde 

bezuinigingen vanuit NWO vooralsnog niet 

ingevuld worden. 

Ook buiten de natuurkunde denkt FOM 

actief mee over verbeteringen van het 

wetenschapssysteem. In 2011 lag de focus 

op het meedenken met de politieke ontwik-

kelingen om in topsectoren te investeren en 

het maken van een plan van aanpak om 

meer vrouwen in hoge posities te krijgen.

Voor het uitvoeren van grensverleggend 

toponderzoek zijn grootschalige onder-

zoeksfaciliteiten en samenwerking essen-

tieel. Zowel binnen als buiten de natuur-

kunde en Nederland heeft FOM dan ook 

vele samenwerkingsovereenkomsten en 

streeft FOM ernaar haar eigen onderzoeks-

faciliteiten toegankelijk te laten zijn voor 

externe onderzoekers. Soms betekent dat 

samen met een universiteit faciliteiten van 

nationale betekenis oprichten of onder-

houden. In 2011 heeft FOM een impuls 

gegeven aan de volledige benutting en 

internationalisering van de Nijmeegse 

sterke magneetveldenfaciliteit (HFML). 

Daarnaast kwam de fi nanciering van de 

verhuizing en inbedding van de nu twin-

tigjarige FELIX/FELICE infrarood elektro-

nenlaser van Rijnhuizen naar de Radboud 

Universiteit Nijmegen defi nitief rond. Daar 

zal deze zich samen met FLARE onder de 

naam FELIX verder ontwikkelen tot een 

unieke gebruikersfaciliteit. 

FOM + GBN = FOM/N

De Stichting FOM en het Gebied Natuurkunde (GBN) van NWO geven vanuit nationaal 

perspectief samen mede vorm aan het natuurkundeonderzoek aan universiteiten en instellin-

gen in Nederland. GBN verzorgt met name de vernieuwingsimpuls en de grote NWO-subsi-

dierondes en FOM exploiteert haar drie instituten en voert ook aan universiteiten onderzoeks-

projecten en 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. Deze uitstekende samenwer-

king zorgt voor slagvaardigheid, effi ciëntie, goede samenwerking en afstemming met NWO en 

ook voor de uitzonderlijke kwaliteitspositie van de Nederlandse natuurkunde aan de universi-

teiten en de drie FOM-instituten.

Een geïntegreerde aansturing van het fysisch onderzoek bij FOM-instituten én universitaire 

FOM-werkgroepen samen is essentieel voor een effi ciënte en effectieve realisatie van de 

beleidsdoelen. Dankzij deze organisatievorm kan FOM/N vanuit een nationale regievoering 

zowel de focus op een beperkt aantal (thematische) programma’s tot stand brengen, als de 

benodigde kritische massa creëren die noodzakelijk is voor een internationaal succesvolle 

uitvoering van het onderzoek. Omdat FOM/N onderdeel is van NWO, is ook nationale 

afstemming met andere gebieden verzekerd.
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1.2 Topkwaliteit

Hoofdstuk 1

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 profi teren 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.

De kwaliteit van de FOM-onderzoekspro-

gramma’s is gewaarborgd door de selectie 

en beoordeling van de aanvragen, door 

tussentijdse beoordelingen en door 

evaluaties bij afronding.

Een wetenschappelijk verslag van lopend 

FOM-onderzoek én een overzicht van de 

lopende en de nieuwe, in 2011 gehonoreerde 

voorstellen vindt u in hoofdstuk 2.

Tabel 1. Wetenschap in Nederland, 2006-2010*

gebied relatieve invloed percentage

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

  gemiddelde** publicaties

materiaalwetenschappen +99 1,13

fysica +79 1,69

plant- en dierkunde +74 2,12

aardwetenschappen +63 2,51

chemie +58 1,39

landbouwwetenschappen +54 2,11

klinische geneeskunde +53 3,63

ecologie/milieuwetenschappen +41 3,00

astrofysica en ruimteonderzoek +40 5,11

microbiologie +40 2,77

farmacologie/toxicologie +38 2,09

sociale wetenschappen +33 3,19

moleculaire biologie/genetica +30 3,14

biologie en biochemie +28 2,10

werktuigbouwkunde +21 1,74

wiskunde +21 1,28

psychologie/psychiatrie +19 5,14

informatica +18 2,26

economie en bedrijfskunde +17 4,21

neurowetenschappen +15  3,69

immunologie  +7 3,89

BRON: WWW.SCIENCEWATCH.COM/DR/SCI/11/DEC11-11_2/. 

*   Gebaseerd op 137.995 artikelen gepubliceerd over de jaren 2006-2010 met ten minste één 

auteur met een Nederlands werkadres.

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

wereld (+79 voor de fysica betekent dus dat Nederlands werk 79 procent 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 bedraagt het Nederlandse gemid-

delde 2,55 procent.

Toponderzoeker prof.dr. Kees Hummelen.
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ScienceWatch, een onderdeel van het 

Amerikaanse bedrijf Thomson Reuters, 

bevestigde ook in 2011 de kwaliteit van de 

Nederlandse fysica. Deze organisatie houdt 

niet alleen aantallen publicaties bij, maar 

ook citaties en daarmee impact. Kijkend 

naar het gemiddeld aantal citaties per 

publicatie, ten opzichte van het wereldge-

middelde in dat vakgebied, staat de 

natuurkunde samen met de materiaalwe-

tenschappen in Nederland aan de top. De 

meest recente gegevens, gepubliceerd in 

december 2011, staan in tabel 1. In interna-

tionaal perspectief is de fysica in Neder-

land relatief klein van omvang; de impact 

is echter relatief groot. 

Uit een analyse van het CWTS bleek dat 

Nederland in 2011 de hoogste impact op 

het gebied van de natuurkunde en de 

materiaalwetenschappen heeft en daar-

mee traditioneel sterke landen als Zwitser-

land en de USA achter zich laat (zie fi guur). 

De opkomst van Nederland is snel gegaan 

want aan het begin van deze nieuwe eeuw 

stond Nederland nog maar op de vierde 

plaats. De impact is gebaseerd op het aan-

tal citaties van Nederlandse publicaties en 

het niveau van de tijdschriften waarin 

deze artikelen zijn gepubliceerd. Een 

impact van 1,0 is het wereldgemiddelde. 

Een impact van 1,8 is 80 procent hoger. De 

koppositie van Nederland is heel bijzonder, 

omdat er in ons land maar betrekkelijk 

weinig geld aan natuurkundig onderzoek 

wordt uitgegeven. 

In 2011 bereikte FOM-werkgroepleider 

prof.dr. Kees Hummelen (RUG) de zevende 

plaats van de internationale ranglijst van 

onderzoekers die in de afgelopen tien jaar 

publiceerden op het gebied van materiaal-

wetenschappen, opgesteld door Times 

Higher Education. Zonnecelonderzoeker 

Hummelen startte dit jaar ook een focus-

groep bij FOM. 

Ontwikkeling impact scores 'Physics and materials science', per land (CWTS-data)
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Output

Wetenschappelijke publicaties in toonaan-

gevende tijdschriften zijn bij uitstek graad-

meters voor de kwaliteit van wetenschap-

pelijk onderzoek. FOM-onderzoek leverde 

in 2011 1447 publicaties op die door externe 

referenten werden beoordeeld (zie tabel 2, 

voor een overzicht per organisatie-eenheid 

en in meerjarig perspectief, zie hoofdstuk 

3.1). Daarvan verschenen er 6 in Nature, 8 

in Science, 2 in Angewandte Chemie en 65 

in Physical Review Letters. In 2011 promo-

veerden 78 FOM-oio’s. 

Een artikel van oud FOM-oio dr. Tuan Trinh, 

gepubliceerd tijdens en over zijn promotie-

onderzoek binnen het Joint Solar onder-

zoeksprogramma, behoort tot de top twin-

tig van meest geciteerde artikelen in de 

afgelopen drie jaar in het tijdschrift Nano 

Letters. Het was eind 2011 al meer dan 

honderd keer geciteerd. Het artikel gaat 

over het genereren van meerdere vrije 

ladingen met slechts één foton, een veel-

belovende ontwikkeling voor toekomstige 

zonnecellen.

Gepromoveerden leveren een belangrijke 

bijdrage aan de kenniseconomie. Zij vliegen 

uit en nemen hun bij FOM opgedane kennis 

en vaardigheden mee. Dit geldt ook voor 

onze buitenlandse promovendi, die zich na 

hun promotie vaak in Nederland vestigen. 

Zo verloopt de meest effectieve bijdrage van 

Tabel 2. FOM-output*  2011

proefschriften 78 

wetenschappelijke publicaties 

(refereed) 1447

overige publicaties  2762

octrooien 7

*   In 2011 was de respons op het verzoek 

om de output aan te leveren honderd 

procent(!).
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onderzoek aan de samenleving, zowel bin-

nen als buiten het bedrijfsleven. De effecten 

van de fi nanciële crisis zijn duidelijk terug 

te zien in de meest recente cijfers (zie tabel 

3). In hoofdstuk 3.1 zijn deze gegevens in 

meerjarig perspectief weergegeven. 

Met enige regelmaat levert FOM-onderzoek 

een octrooiaanvraag op, in 2011 werden er 

zes aanvragen ingediend en één eerdere 

aanvraag gehonoreerd en gepubliceerd. 

Het kennishandelsbeleid van FOM is er pri-

mair op gericht resultaten uit FOM-onder-

zoek voor derden toegankelijk te maken. 

Het zelf realiseren van een octrooiporte-

feuille hoort niet tot de doelstellingen van 

FOM. Wanneer er sprake is van mogelijke 

octrooien, 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. 

FOM is in 2011 begonnen met het verken-

nen wat de beste juridische en organisato-

rische mogelijkheden zijn voor FOM om 

deel te nemen in start-ups. Meer hierover 

in hoofdstuk 1.3.

Tabel 3. Carrièrekeuzes FOM-promovendi, gepromoveerd in 
2011

sector aantal percentage

industrie Nederland 10 12,8

dienstensector Nederland 5 6,4

onderzoekinstelling Nederland 12 15,4

universiteit Nederland 13 16,7

industrie buitenland 3 3,8

dienstensector buitenland 1 1,3

onderzoekinstelling buitenland 11 14,1

universiteit buitenland 4 5,1

werkzoekend 4 5,1

onbekend 15 19,2

totaal 78 100

Tabel 4. Octrooien 2011

uitvinders : Ĭ. Doğan & M.C.M. van de Sanden

titel :  High rate production of semiconductor 
nanoparticles in a plasma

eigenaar : FOM-NUON JSP

status : aangevraagd 

beschrijving :  De uitvinding is gebaseerd op de hoge 

productiesnelheid van silicium nanokristal-

len in het expanding thermal plasma (ETP) 

en is compatibel met grootschalige toepas-

singen. Met deze nieuwe ETP-techniek 

kunnen in één enkele stap silicium nano-

kristallen met gecontroleerde distributie- en 

oppervlakte-eigenschappen gevormd 

worden. De geproduceerde silicium nano-

kristallen zijn geschikt voor het verhogen 

van de effi ciëntie van zonnecellen met 

zonnespectrumconversie.

uitvinders : M. Bischoff & B. Rieger

titel :  Method for adjusting a STEM equipped with 
an aberration corrector

eigenaar : FEI

status : aangevraagd 

beschrijving :  Dit is een nieuwe methode om automatisch 

te corrigeren voor bepaalde afwijkingen in 

HRSTEM-beeldvorming van kristallijnen 

preparaten. 

uitvinders : S.N.Dorenbos, V.G. Zwiller & R.N. Schouten

titel :  Read-out of superconducting single photon 
detectors

eigenaren : TUD & FOM

status : toegekend, 24 april 2011

publicatienummer : WO2010NL50636 20100929 

beschrijving :  Deze technologie maakt snelle beeldvor-

mingstechnieken met multipixel supergelei-

dende nanodraad detectoren mogelijk.

uitvinders : S. Rodriguez, R. Balkenende & J. Gómez Rivas

titel :  Nanoantenna arrays for effi cient and 
designed LED emission

status : aangevraagd 

eigenaar : Koninklijke Philips Electronics N.V.

beschrijving :  Dit octrooi beschrijft een manier om met 

periodiek geordende metalen nanostructu-

ren de emissie van LED’s te verbeteren. Met 

TopkwaliteitHoofdstuk 1.2

Voelt wel als een sport verslaggever zo: verhalen getikt tijdens de 

wedstrijd. #Higgs

Martijn van Calmthout, 13 december 2011

#FOMonline
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deze structuren kunnen de kleur en richting 

van de emissie gestuurd worden. Deze 

verbetering leidt ook tot een signifi cante 

vermindering van materiaalkosten en 

energieverbruik van LED’s.

uitvinders :  J. Gómez Rivas, R. Sczech, P. Bolivar, A. 

Berrier, C. Arnold & V. Giannini

titel :  Verfahren und Vorrichtung zur Hochfre-
quenzanalytik an fl üssigen Systemen

eigenaar : Universiteit van Siegen (Duitsland)

status : aangevraagd

beschrijving :  Dit octrooi beschrijft een nieuw concept om 

ver-infraroodstraling (THz) over langere 

afstanden (centimeters) in dunne lagen van 

water te leiden/sturen. Dit concept schakelt 

de sterke absorptie van water op THz-fre-

quenties uit en kan worden toegepast bij 

biomoleculaire spectroscopie en -detectie in 

waterhoudende omgevingen.

 

uitvinders :  D. de Boer, S. Rodriguez, S. Diedenhofen & J. 

Gómez Rivas

titel :  Luminescent solar concentrator with 

nanostructured luminescent layer
status : aangevraagd

eigenaar : Koninklijke Philips Electronics N.V.

beschrijving :  Dit octrooi beschrijft het gebruik van 

metalen nanostructuren en nanodraden om 

de lichtopbrengst in zonneconcentratoren te 

verbeteren. Deze nanostructuren kunnen 

zonlicht effi ciënt opvangen in concentrator-

systemen. De concentrator zet zonlicht om 

in warmte, geconcentreerd op één punt, 

waardoor de warmte in elektriciteit kan 

worden omgezet.

uitvinder : B. Verlaat

titel :  Compact cooling system and cooling 
method for accurate temperature control

eigenaar : CERN & Nikhef

status : aangevraagd

beschrijving :  Dit is een nieuwe methode om met CO2 te 

koelen. CO2-koeling heeft als voordeel dat 

het door de hoge druk heel effectief met 

weinig toegevoegde massa wetenschappe-

lijke apparaten kan koelen.

 Kengetallen 2011

Mensen (in aantal fte op 31-12-2011)

 wetenschappelijk personeel vast 12,50

 oio’s 65,30

 postdocs 35,40

 overig personeel vast 49,31

 overig personeel tijdelijk 16,90

Financiën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  16,90

 (inclusief kosten nieuwbouw AMOLF)

Output

 proefschriften  16

 gerefereerde artikelen  154

 overige artikelen 392

 octrooien 3

 www.amolf.nl

FOM-instituten in 2011 

In 2011 zijn de drie FOM-instituten, AMOLF, 

Nikhef en Rijnhuizen, elk geëvalueerd door 

een extern panel in opdracht van NWO. 

Alle drie zijn zij excellent bevonden. De 

besluitvorming door NWO over de conclu-

sies en aanbevelingen van de internatio-

nale panels zal in 2012 plaatsvinden. Op 2 

november heeft het Algemeen Bestuur van 

NWO extra geld voor 2012 toegekend aan 

alle NWO-instituten. Voor FOM-Nikhef was 

dat een half miljoen euro, en voor AMOLF 

en Rijnhuizen elk 0,4 miljoen euro.

AMOLF
AMOLF stelde in 2011 in overleg met het 

Uitvoerend Bestuur van FOM een nieuw 

strategisch plan vast voor de periode 2011-

2016. Het instituut zal zich de komende vijf 

jaar richten op twee hoofdrichtingen: 

Nanofotonica en Fysica van biomolecu-

laire systemen. AMOLF startte in 2011 ook 

een FOM-focusgroep, waarvoor AMOLF 

drie nieuwe groepsleiders zal werven die 

zich gaan richten op de ontwikkeling van 

goedkope en effi ciënte zonnecellen. 

Eerste AMOLF App online: 2D-Fourier, in 

de Apple App store gratis verkrijgbaar!

nuttige workshop over de begroting nu 

werkbezoek aan AMOLF, instituut voor 

toegepast natuurkundig onderzoek. Mag 

Nederland trots op zijn. 

Matthijs Huizing VVD, 12 september 2011

#FOMonline
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AMOLF publiceerde in 2011 in totaal 154 

artikelen in internationale tijdschriften. In 

de laatste telling verscheen 42 procent van 

de publicaties in een high-impact journal, 

een record voor AMOLF. Een belangrijk deel 

van het onderzoek werd uitgevoerd in 

samenwerking met industriële partners: 

Philips (solid-state lighting), Shell (voort-

planting van licht en geluidsgolven), FEI 

(elektronenmicroscopie) en Wetsus (water-

zuivering). AMOLF opende daarnaast de 

Store for Science, een webwinkel gericht op 

het MKB. AMOLF sloot nieuwe industriële 

samenwerkingen met Profi brix (weefsel-

technologie, een klein IPP-project), Miche-

lin/SKF/DPI (nanocomposieten), DelMic 

(elektronenmicroscopie), Amsterdam 

Scientifi c Instruments (detectoren) en 

Toyota (zonnecellen). Daarnaast werden 

twaalf projecten met industriële partners 

gestart binnen het NanoNext consortium.

Jonge onderzoekers van AMOLF verwier-

ven in 2011 een groot aantal prestigieuze 

prijzen en groepsleider prof.dr. Gijsje 

Koenderink was voorzitter van de vierde 

European Cell Mechanics Meeting in 

Amsterdam. AMOLF maakte zijn naam als 

doorstroominstituut ook in 2011 weer 

waar: in totaal stroomden ruim tachtig 

nieuwe medewerkers en gasten in; een 

vergelijkbaar aantal verliet AMOLF met een 

nieuwe baan in de high tech industrie, aca-

demia, overheid of een start-up. In 2011 

vertrokken twee groepsleiders van AMOLF: 

prof.dr. Mark Vrakking en prof.dr. Mischa 

Bonn. Zij werden mededirecteur van res-

pectievelijk het Max-Born Instituut in Ber-

lijn en het Max Planck Instituut in Mainz. 

Twee nieuwe groepsleiders startten in een 

tenure track positie: dr. Mirjam Leunissen 

zette haar groep ‘Supramolecular interacti-

ons’ op en dr. Yves Rezus zijn groep ‘Bio-

molecular photonics’. Prof.dr. Jaap Boon, 

groepsleider ‘Mass spectrometry of art’, 

ging met pensioen.

Hoogtepunt van 2011 was het bezoek van 

het internationale NWO-panel, dat AMOLF 

als ‘excellent’ beoordeelde. Een citatieana-

lyse van SCImago plaatste AMOLF als enige 

Nederlandse onderzoeksorganisatie in de 

natuurkunde in de topcategorie, tussen 

Stanford University en Caltech, terwijl de 

CWTS-studie AMOLF als ‘outstanding’ 

beoordeelde.

Nikhef
2011 was om verschillende redenen een 

zeer boeiend jaar voor de (astro)deeltjesfy-

sica in het algemeen en Nikhef in het bij-

zonder. Ten eerste natuurlijk vanwege de 

fysica. Op 23 september kwam de OPERA-

collaboratie met de bijzondere aankondi-

ging dat de neutrino’s de snelheid van het 

licht hadden overschreden met zes stan-

daarddeviaties! Als dit onderzoeksresul-

taat overeind blijft, zou dit een sensatio-

nele ontdekking zijn en een revolutie in de 

natuurkunde betekenen. 

Ook het onderzoek van de Large Hadron 

Collider op CERN zorgde voor veel opwin-

ding. In de eerste plaats presteerde de ver-

sneller wéér veel beter dan verwacht, wat 

resulteerde in een honderdvoudige toe-

name in geïntegreerde luminositeit. Op 13 

december 2011 presenteerden de woord-

voerders van ATLAS en CMS de tussen-

stand van hun zoektochten naar het higgs-

deeltje. Het Standaardmodel higgsboson is 

nu in principe met een 95 procent betrouw-

baarheidsgrens uitgesloten op het com-

plete massabereik, behalve in het uiterst 

kleine gebied tussen 115 en 131 GeV. 

Bovendien hebben ATLAS en CMS beide 

excessen gezien in het 124 tot 126 GeV 

massagebied. De signifi cantie van deze 

excessen (enkele sigma) is onvoldoende 

om al een ontdekking van het higgsdeeltje 

te claimen (vijf sigma is hiervoor nodig). 

Als de LHC in 2012 net zo goed blijft preste-

ren als in 2011, zullen de resultaten het 

bestaan van het higgsdeeltje voor het 

einde van 2012 kunnen bevestigen of ont-

kennen. 

De experimenten ANTARES (neutrinotele-

scoop), Auger (kosmische stralen), Virgo 

(gravitatiegolven) en Nikhef’s meest recent 

gestarte activiteit XENON100 (donkere 

materie) gingen gestaag door met het bin-

nenhalen van reguliere data: de echte 

focus is gericht op het ontwerpen en bou-

wen van de ‘volgende generatie’ facilitei-

ten in deze onderzoeksvelden: respectie-

velijk KM3NeT, Auger Radio, Advanced 

Virgo en XENON1T. 

Naast de fysica was 2011 ook het jaar 

waarin Nikhef werd geëvalueerd door een 

internationaal panel van gerenommeerde 

(astro)deeltjesfysici. Nikhef overtrof de 

reeds als eersterangs gekwalifi ceerde eva-

luatie in 2007. In navolging van de aanbe-

TopkwaliteitHoofdstuk 1.2

 Kengetallen 2011

Mensen (in aantal fte op 31-12-2011)

 wetenschappelijk personeel vast 38,10

 oio’s 54,80

 postdocs 22,20

 overig personeel vast 91,39

 overig personeel tijdelijk 14,08

Financiën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  22,58

Output

 proefschriften  17

 gerefereerde artikelen  455

 overige artikelen 339

 octrooien 1

www.nikhef.nl
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veling van de evaluatiecommissie blijft 

Nikhef zeer actief in het ondersteunen van 

valorisatieprojecten. In 2011 zijn Nikhef en 

een investeringsmaatschappij gestart met 

P2IP, Particle Physics Inside Products. Twee 

andere bedrijven zagen al eerder in 2011 

het licht: Sensifl ex en ASI, Amsterdam 

Scientifi c Instruments. 

Wat betreft de infrastructuur van Nikhef: 

de afdeling Mechanische Technologie 

ondergaat een belangrijke upgrade. Samen 

met het nabijgelegen AUC, Amsterdam 

University College en een studentenhuisves-

tingsproject is Nikhef akkoord gegaan met 

een zogenaamde Warmte Koude Opslag 

(WKO). Deze WKO zal de CO2-uitstoot 

terugdringen door het effectief in even-

wicht houden van de koelingseisen van 

Nikhef’s datacenter (AMSIX & LHC Tier-1 

node) en de verwarmingseisen van de 

andere partners. De WKO voorziet Nikhef 

ook van een alternatieve koelingsbron voor 

het geval de standaard koelfaciliteiten 

zouden uitvallen. 

Rijnhuizen
Rijnhuizen zette in 2011 alle seinen op 

groen voor de nieuwe missie. Onder leiding 

van de nieuwe directeur prof.dr.ir. Richard 

van de Sanden stelde het instituut in over-

leg met het Uitvoerend Bestuur van FOM 

de onderzoeksstrategie 2011-2015 vast. 

Experts uit het veld beoordeelden deze 

strategie tijdens de externe evaluatie door 

een internationaal NWO-panel. Het evalu-

atiepanel staat achter het nieuwe strate-

gisch plan en beoordeelde het onderzoek 

aan Rijnhuizen als ‘excellent’, de hoogste 

categorie.

Onder de naam DIFFER, dat staat voor 

Dutch Institute for Fundamental Energy 

Research, richt het instituut zich vanaf 

2012 op funderend energieonderzoek met 

als onderzoeksthema’s kernfusie en solar 

fuels. Daarnaast ambieert DIFFER een 

natio naal coördinerende rol in het energie-

onderzoek. Het evaluatiepanel benadrukte 

in haar rapport de hoge maatschappelijke 

relevantie van de focus op fundamenteel 

energieonderzoek. 

Om ruimte te bieden aan het nieuwe 

onderzoek en voor betere inbedding in de 

academische omgeving verhuist DIFFER in 

2015 naar de campus van de Technische 

Universiteit Eindhoven. In 2011 koos het 

instituut een total engineer en een architect 

die de bouw zullen begeleiden. De gebrui-

kersfaciliteit FELIX/FELICE zal geen deel 

uitmaken van het nieuwe DIFFER en ver-

huist in 2012 naar de Radboud Universiteit 

Nijmegen. In 2011 kwam de fi nanciering 

hiervoor helemaal rond. 

Voor de voortgang van het onderzoek was 

het een spannend en mooi jaar. In 2011 

produceerde de nieuwe onderzoeksfacili-

teit Magnum-PSI van Rijnhuizen haar eer-

ste gemagnetiseerde plasma. Magnum-PSI 

kan als enige faciliteit ter wereld materia-

len blootstellen aan de plasmacondities 

die worden verwacht in de fusiereactor 

ITER. Dit onderzoek is ook interessant voor 

het Japanse National Institute for Fusion 

Sciences (NIFS), waar vergelijkbare plas-

macondities optreden in de stellarator 

LHD. NIFS en Rijnhuizen tekenden tijdens 

een minisymposium in 2011 een overeen-

komst om samen te werken aan de ont-

wikkeling van kernfusie. PSI-afdelings-

hoofd dr. Jürgen Rapp verliet dit jaar 

overigens Rijnhuizen, om bij Oak Ridge 

National Laboratories leiding te gaan geven 

aan een nieuw onderzoeksprogramma op 

het gebied van plasma-wand-wisselwer-

king in fusie-experimenten.

Rijnhuizen zette haar succesvolle samen-

werking met ASML en Carl Zeiss op het 

gebied van multilaagoptieken voor fotoli-

thografi e voort. In 2011 startte de onder-

zoeksgroep EUV Lab, die inhuist bij ASML 

in Veldhoven en de ontwikkelde multil-

aagoptieken onderzoekt in de veeleisende 

omgeving van een wafer stepper. Het insti-

tuut participeert ook in het kennisconsor-

tium ITER-NL, dat Nederlandse weten-

schap en industrie optimaal voorbereidt op 

deelname aan de bouw en het bedrijf van 

ITER. Na inspanning van ITER-NL haalde 

het bedrijf 3D-Metal Forming de eerste 

zelfstandige Nederlandse bouwopdracht 

voor ITER binnen.

 Kengetallen 2011

Mensen (in aantal fte op 31-12-2011)

 wetenschappelijk personeel vast 21,10

 oio’s 32,80

 postdocs 9,00

 overig personeel vast 74,14

 overig personeel tijdelijk 7,07

Financiën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  15,38

 (inclusief kosten nieuwbouw AMOLF)

Output

 proefschriften  13

 gerefereerde artikelen  275

 overige artikelen 354

 octrooien 0

 www.rijnhuizen.nl

Interessant bezoek AMOLF. 

Nanotechnologie. Onderzoek naar 

goedkopere zonnecellen, medische 

toepassingen etc. door jonge talentvolle 

mensen 

Matthijs Huizing VVD, 12 september 2011

#FOMonline
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Prestigieuze honoreringen

De NWO-Spinozapremie 2011 is op vrijdag 

9 september door FOM-werkgroepleider 

prof.dr. Erik Verlinde in ontvangst geno-

men. Verlinde is programma- en werk-

groepleider bij FOM, hoogleraar theoreti-

sche fysica aan de Universiteit van 

Amsterdam en in FOM-dienst gepromo-

veerd. Hij is een internationaal erkend 

expert in de snaartheorie, een theorie die 

de zwaartekracht en de quantummecha-

nica samenvoegt. De prijs bestaat uit een 

bedrag van 2,5 miljoen euro, vrij te beste-

den aan onderzoek naar keuze. NWO kent 

de prijs jaarlijks toe aan Nederlandse 

onderzoekers die tot de absolute top van 

de wetenschap behoren en jonge onder-

zoekers inspireren. 

In 2011 waren er drie Rubicon-rondes. Met 

een Rubicon-subsidie kunnen pas gepro-

moveerde onderzoekers ervaring opdoen 

in het buitenland. De Rubicon-subsidies 

zijn in 2011 toegekend aan de volgende 

jonge, veelbelovende onderzoekers met 

een fysisch onderzoeksthema of een fysi-

sche component in hun onderzoek: drs. 

Michal Juriček (Northwestern University, 

Chicago), Aleksey Kocherzhenko (Univer-

sity of California, Berkeley), dr. Daniela 

Kraft (New York University), dr.ir.ing. Rei-

noud Lavrijsen (University of Cambridge), 

dr. Daan Meerburg (Princeton University, 

New Jersey), dr. Klaas-Jan Tielrooij (AMOLF), 

dr. Helgi Ingólfsson (Weill Cornell Medical 

College, New York), dr. Abraham Shultz 

(Northwestern University, Illinois), dr. Ferry 

Prins (TU Delft), dr. Lia Verhoeff (Universi-

teit Utrecht) en dr. Liesbeth Verhoeff (Rad-

boud Universiteit Nijmegen). 

NWO heeft in oktober 2011 zes jonge, 

recent gepromoveerde onderzoekers in de 

natuurkunde een Veni-subsidie toege-

kend. Oud-FOM-postdoc dr. Amelia Bar-

reiro, AMOLF-promovendus dr. Rutger 

Hermsen, oud-FOM-postdoc dr. Vlad Pri-

biag, dr.ir. Joris Sprakel, dr. Wessel Valken-

burg en dr. Floris Zwanenburg kregen ieder 

250.000 euro. Met deze subsidie kunnen de 

onderzoekers gedurende een periode van 

drie jaar onderzoek doen. 

De uitslag van de Vidi-subsidieronde 2011 

komt, later dan andere jaren, pas begin 

2012.

NWO heeft in januari 2011 zes vernieu-

wende wetenschappers binnen de natuur-

kunde een Vici-subsidie toegekend. Prof.

dr. Dirk Bouwmeester (Universiteit Leiden) 

en prof.dr. Antoine van Oijen (Rijksuniver-

siteit Groningen) zijn momenteel FOM-

werkgroepleider en prof.dr. Frieder Mugele 

(Technische Universiteit Twente) is voorzit-

ter van de werkgemeenschapscommissie 

van het subgebied fenomenologische 

fysica. Dr. Jean-Sébastien Caux (Universi-

teit van Amsterdam) is een oude bekende 

van FOM, hij was senioronderzoeker met 

een FOM-Springplanksubsidie en project-

leider bij FOM. Ook prof.dr. Erik Bakkers 

(TU Eindhoven en TU Delft) en dr.ir. Erwin 

Peterman (Vrije Universiteit Amsterdam) 

ontvingen een Vici-subsidie. De subsidie 

bedraagt maximaal 1,5 miljoen euro per 

persoon en is hiermee één van de grootste 

persoonsgebonden subsidies van Neder-

land.

NWO heeft aan voormalig FOM-oio dr. San-

der Woutersen en FOM-werkgroepleider 

prof.dr. Wybren Jan Buma, van de groep 

moleculaire fotonica (Van ‘t Hoff Institute 

for Molecular Sciences) van de UvA, ieder 

een ECHO-subsidie toegekend voor onder-

zoek aan moleculaire machines. ECHO-

subsidies zijn projectsubsidies van 260.000 

euro, bedoeld voor Excellent CHemisch 

Onderzoek.

In 2011 heeft één van de vwo-docenten van 

FOM (zie het eind van hoofdstuk 1.9) van 

NWO een ‘Promotiebeurs voor leraren’ 
ontvangen, ter waarde van 110.840 euro 

over vier jaar. Drs. Hans Montanus (Oost-

vaarders College in Almere) krijgt de beurs 

voor zijn voorstel ‘Jets in lawines van hoog-

energetische kosmische straling’. Net als 

in vorige jaren heeft HiSPARC ook subsidie 

gekregen via het Platform Bèta Techniek. 

Het ging in 2011 om twintigduizend euro. 

Meer over de activiteiten van HiSPARC dit 

jaar staan in hoofdstuk 1.9. 

De in 2007 opgerichte European Research 

Council (ERC) heeft twee prestigieuze sub-

sidies voor onderzoekers, de Starting Inde-

pendent Researcher Grant en de Advanced 

Grant. Nieuw in 2011 is de Proof of Concept 

subsidie voor ERC-laureaten die hun resul-

taten willen vermarkten om de kloof te 

overbruggen tussen ERC-onderzoek en een 

commercieel product.

FOM-werkgroepleider prof.dr. Roberta Croce, 

voormalige FOM-oio’s dr. Roel Dullens en 

prof.dr.ir. Caspar van der Wal en AMOLF-

TopkwaliteitHoofdstuk 1.2

FOM-onderzoekers die buiten FOM eigen 

onderzoeksgeld binnenhalen zijn een 

indicatie en voorbeeld van de goede 

kwaliteit die FOM nastreeft. Stimulerings-

subsidies stralen af op de hele organisatie. 

Alle honoreringen van FOM zelf zijn hier 

dus niet opgenomen, deze vindt u in 

hoofdstuk 2 per subsidievorm toegelicht. 

Prof.dr. Erik Verlinde 

neemt de Spinozapre-

mie 2011 in 

ontvangst van staats-

secretaris drs. Halbe 

Zijlstra.
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Prijzen en benoemingen

groepsleider prof.dr. Jaime Gómez Rivas 

krijgen een ERC Starting Grant. Deze grants 

zijn bedoeld om excellente onderzoeks-

teams op te zetten of verder te versterken. 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Martien 

Cohen Stuart, hoogleraar aan het Laborato-

rium voor fysische chemie en kolloïdkunde 

van Wageningen University & Research 

centre ontvangt een ERC Advanced Grant 
van 2,5 miljoen euro voor zijn onderzoek 

naar een nieuwe klasse van macromolecu-

len, biosynthetische polyamiden, evenals 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Alfons van 

Blaaderen, hoogleraar gecondenseerde 

materie aan de Universiteit Utrecht. Met 

deze subsidie gaat Van Blaaderen gaat zich 

de komende vijf jaar richten op de zelfor-

ganisatie van colloïdale deeltjes. 

De sinds dit jaar nieuwe Proof of Concept 
subsidie is bedoeld om ERC-laureaten te 

ondersteunen in de stap van onderzoeks-

resultaat naar innovatieve producten of 

technieken. FOM-bestuurslid prof.dr.ir. 

Detlef Lohse (Universiteit Twente) was één 

van de eerste winaars en ontving deze sub-

sidie van 150.000 euro voor zijn voorstel 

‘Needle-free, rapid and safe injections for 

patients’. Ook FOM-werkgroepleider dr. 

Davide Iannuzzi (Vrije Universiteit Amster-

dam) verwierf deze subsidie om een com-

mercieel product te ontwikkelen. Hij kreeg 

dit jaar overigens ook een valorisatiepro-

ject van FOM toegekend. 

Prof.dr. Roberta Croce

Prof.dr. Jaime Gómez 

Rivas

Dr. Roel Dullens

Prof.dr. Martien 

Cohen Stuart

Prof.dr. Antoine van 

Oijen

Prof.dr. Alfons van 

Blaaderen

Prof.dr.ir. Caspar van 

der Wal

Prof.dr.ir. Detlef Lohse Dr. Davide Iannuzzi

De Stichting Edmond Hustinx heeft de Peter 

Debyeprijs 2011 toegekend aan FOM-werk-

groepleider prof.dr. Alfons van Blaaderen. 

Deze internationale prijs van 10.000 euro 

wordt uitgereikt voor grensoverschrijdend 

onderzoek in de natuurwetenschappen. Het 

onderzoek van Van Blaaderen aan de Universi-

teit Utrecht richt zich op colloïdale deeltjes. 

De American Physical Society heeft 

prof.dr. Petra Rudolf benoemd tot ‘Fellow of 

the American Physical Society’. Rudolf is 

FOM-werkgroepleider bij 

het Zernike Institute for 

Advanced Materials van 

de Rijksuniversiteit 

Groningen. Ze heeft haar 

benoeming te danken 

aan haar onderzoek naar 

koolstofverbindingen - in het bijzonder 

fullerenen, nanobuizen, grafi et en grafeen - en 

naar moleculaire motoren. 

Ook prof.dr. Piet Mulders en prof.dr. Beatriz 
Noheda zijn benoemd tot ‘Fellow of the 

American Physical Society’. Met het Fellowship 

spreken hun vakgenoten hun erkenning uit 

voor hun buitengewone bijdrage aan de fysica. 

Slechts maximaal een half procent van de leden 

van de American Physical Society wordt op 

deze manier geëerd. De uitreiking van de 

Fellowship certifi caten is in maart 2012.

Feestje bij de jongens van de 

deeltjesfabriek. #Higgs Volgend jaar rond 

deze tijd champagne, zegt nikhef directeur 

frank linde. Deal! 

Martijn van Calmthout, 13 december 2011

#FOMonline
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TopkwaliteitHoofdstuk 1.2

FOM-werkgroepleider prof.dr. Casper 
Hoogenraad is in maart 2011 samen met 

technisch natuurkundige en voormalig 

FOM-oio dr.ir. Alexander Brinkman benoemd 

tot nieuw lid van de Jonge Akademie van de 

KNAW. Eind november viel deze eer ook te 

beurt aan Minerva-Prijs winnares (2010) dr. 
Mirjam Leunissen en dr. Femius Koenderink, 

beiden groepsleider op AMOLF. 

 

Oud FOM-oio dr. Zorana Zeravcic heeft een 

George F. Carrier fellowship op Harvard 

gewonnen. Deze beurs stelt haar in staat om 

twee jaar onderzoek aan Harvard University te 

doen, met een mogelijke verlenging van een 

jaar.

De KNAW heeft per 1 januari 2012 prof.dr.ir. 
Alexander van Oudenaarden benoemd tot 

mededirecteur van het Hubrecht Instituut in 

Utrecht. Van Oudenaarden is voormalig 

FOM-oio en kreeg in 1998 de Andries Miedema 

Prijs voor zijn promotieonderzoek. 

Prof.dr. Mischa Bonn is per 1 april 2011 

aangesteld als wetenschappelijk directeur bij 

het Max Planck Institute for Polymer Research. 

Bonn, werkzaam als groepsleider ‘Biosurface 

Spectroscopy’ bij FOM-instituut AMOLF, zal in 

Mainz leiding gaan geven aan de afdeling 

‘Molecular Spectroscopy’.

Op 11 september is de Senior BEC Award 2011 

uitgereikt aan prof.dr. Gora Shlyapnikov. De 

prijs werd op de tweejaarlijkse internationale 

conferentie over ‘Bose-Einstein condensation’ in 

Spanje voor de eerste keer uitgereikt. Shlyapni-

kov is (deeltijd) hoogleraar aan de UvA en zijn 

onderzoek maakt deel uit van het FOM-pro-

gramma ‘Quantum gases’. 

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden, directeur 

van FOM-Instituut voor Plasmafysica 

Rijnhuizen, is aangesteld als lid van de 

wetenschappelijke adviesraad van het 

Helmholtz Centrum in Berlijn voor de periode 

van 1 juli 2011 tot 30 juni 2014. De raad 

adviseert over alle grootschalige beslissingen 

over het R&D-programma en de R&D-strategie 

van het onderzoekscentrum. Doelen voor de 

lange termijn zijn de ontwikkeling van 

effi ciënte en competitieve dunne laag zonnecel-

len en multispectrale cellen. 

De Delftse hoogleraar biofysica en FOM-werk-

groepleider prof.dr. Nynke Dekker kreeg begin 

september de jubileumprijs van het Landelijk 

Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). Vier 

jonge excellente vrouwelijke wetenschappers 

ontvingen de prijs van ter gelegenheid van het 

tienjarig jubileum van de LNVH. Vanaf 1 

januari 2012 is Dekker het eerste vrouwelijke 

lid van het Uitvoerend Bestuur van FOM en 

volgt daarmee prof.dr. Carlo Beenakker op, 

die na twee termijnen het bestuur verlaat. 

 

Prof.dr. Wim Sinke kreeg begin september de 

Becquerel Prize van de Europese Commissie 

voor zijn werk aan silicium zonnecellen en zijn 

leidende rol in de Europese ‘photovoltaics 

community’. Sinke promoveerde in 1985 bij het 

FOM-instituut AMOLF op silicium zonnecellen 

en verhuisde als groepsleider naar ECN. Bij 

FOM is Sinke voorzitter van de programma-

commissie van het Joint Solar Programme.

Op 1 maart 2011 is de Jan Kluyver-prijs 2010 

uitgereikt aan dr. Tristan du Pree. Du Pree 

deed sinds 2006 promotieonderzoek binnen de 

LHCb-groep van Nikhef. De Engelse samenvat-

ting van zijn proefschrift werd gekozen als de 

beste van het jaar 2010. Op 12 december 2011 

is de Jan Kluyver-prijs 2011 uitgereikt aan dr. 
Gideon Koekoek en dr. Alexander Doxiadis. 

Koekoek deed sinds 2006 onderzoek binnen de 

groep Gravitational Waves van Nikhef en 

Doxiadis binnen de ATLAS-groep. FOM-oio 

Siim Tolk heeft op vrijdag 29 april 2011 de 

Amsterdam Master of Physics Award 2011 

van de UvA/VU gewonnen met zijn presenta-

tie over zijn LHCb-onderzoeksproject op Nikhef 

en CERN.

Technologiestichting STW heeft de titel Simon 

Stevin Meester 2011 dit jaar toegekend aan 

FOM-werkgroepleider prof.dr.ing. Dave Blank 

van de Universiteit Twente. Blank was 

hoofdauteur van de Strate gische Research 

Agenda Nanotechnologie van het Nederlands 

Nano Initiatief (STW, FOM en NanoNed). Hij 

krijgt een geldbedrag van 500.000 euro, te 

besteden aan onderzoek. De Simon Stevin 

Meester-prijs is de grootste prijs voor tech-

nisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland 

en bekroont onderzoekers die excellent 

fundamenteel-wetenschappelijk werk op een 

succesvolle manier verbinden met maatschap-

pelijk relevante vraagstukken en toepassingen. 

Een van de drie afstudeerprijzen van Shell is 

toegekend aan AMOLF-student drs. Jorik van 
de Groep. Hij wint deze prijs van tweeduizend 

euro voor zijn afstudeerscriptie. Van de Groep 

studeerde in augustus 2011 cum laude af aan 
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de Universiteit Utrecht. De prijs werd op 23 

november 2011 uitgereikt door dr. Alexander 

Rinnooij Kan, voorzitter van de Hollandse 

Maatschappij der Wetenschappen.

Drs. Arjen van Rijn, instituutsmanager van 

FOM-instituut Nikhef, is zondag 20 

november 2011 benoemd tot Ambassadeur 

van het Nieuw Amsterdams Peil Initiatief 

(NAPI). Volgens NAPI is Van Rijn één van de 

personen die in het recente verleden of nabije 

toekomst een belangrijke rol hebben gespeeld, 

of spelen, om wetenschappelijke congressen 

naar Amsterdam te halen. 

Prof.dr. Robbert Dijkgraaf, president van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen (KNAW) en lid van de Raad 

van Bestuur van FOM, wordt per 1 juli 2012 

directeur van het Institute for Advanced 

Study in Princeton, Verenigde Staten. Het is 

de tweede keer in de ruim tachtigjarige 

historie van het instituut dat een niet-Ameri-

kaan deze eer te beurt valt. Dijkgraaf was in 

het verleden promovendus, werkgroep- en 

programmaleider bij FOM en lid van het 

Uitvoerend Bestuur van FOM.

In oktober heeft dr. Frank Koppens de 

Christiaan Huygens wetenschapsprijs voor 

het vakgebied natuurkunde ontvangen. Hij 

krijgt de prijs voor zijn baanbrekende 

onderzoek dat het mogelijk maakt greep te 

krijgen op het tollen (de spin) van één enkel 

elektron in een nanostructuur. Koppens 

promoveerde cum laude bij de FOM-focus-

groep aan de TU Delft. Voormalig FOM-oio’s 

op AMOLF, dr. Liedeweij Laan en dr. Ewold 

Verhagen, kregen een eervolle vermelding 

evenals dr. Hylke Akkerman.

Dr. Katja Nowack ontving eind september de 

eerste editie van de Kavli Delft proefschrift-

prijs. De winnaar van deze nieuwe, tweejaar-

lijkse prijs voor het beste proefschrift van het 

instituut krijgt een beeldhouwwerk en een 

geldbedrag van drieduizend euro. Nowack 

promoveerde in 2009 cum laude bij FOM aan 

de TU Delft en is nu postdoc op Stanford 

University. 

Dr. Richard Stevens ontving in oktober de Da 

Vinci Award 2011, die wordt uitgereikt door de 

‘European Research Community on Flow, 

Turbulence and Combustion’. Stevens 

promoveerde in 2011 bij FOM aan de Universi-

teit Twente. De Da Vinci Award is een 

erkenning voor zijn wetenschappelijke werk en 

zijn talent om dat op een heldere wijze te 

presenteren. 

Maar let wel: huidige signaal kan de 

komende maanden gemakkelijk weer 

helemaal ondergesneeuwd raken hoor. 

Brrrr #Higgs

Martijn van Calmthout, 13 december 

2011

@ @vancalmthout Optimist ;). Ben 

benieuwd hoe #vk het nieuws morgen 

verpakt! Krijgen we er een sfeerverslag 

vanaf NIKHEF bij? :) #higgs

George van Hal, 13 december 2011

#FOMonline
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TopkwaliteitHoofdstuk 1.2

FOM-prijzen
De Stichting FOM kent vier bijzondere 

wetenschappelijke prijzen die voor ver-

schillende onderzoekers in de fysica 

beschikbaar zijn. Met deze prijzen wil FOM 

fysisch onderzoek en kennisbenutting 

bevorderen op verschillende wetenschap-

pelijke niveaus. De FOM-prijzen worden 

jaarlijks tijdens het congres Physics@FOM 

Veldhoven uitgereikt. 

www.fom.nl/prijzen.

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 

wordt jaarlijks toegekend voor het beste 

natuurkundige proefschrift. 

Dr. Klaas-Jan Tielrooij won de FOM Natuur-
kunde Proefschrift Prijs 2011. Hij ontvangt 

deze prijs van 10.000 euro voor zijn onder-

zoek naar de eigenschappen van water in 

de buurt van ionen en moleculen. Tielrooij 

promoveerde bij FOM-instituut AMOLF. 

FOM kent de Minerva-Prijs eens in de twee 

jaar toe voor de beste publicatie van een 

vrouw over een fysisch onderwerp. 

De Minerva-Prijs 2011 is toegekend aan 

FOM-werkgroepleider prof.dr. Maria Anto-
nietta Loi, werkzaam aan de Rijksuniversi-

teit Groningen. Zij ontvangt deze prijs van 

5.000 euro voor haar artikel over een 

nieuwe ontdekking voor het gebruik van 

koolstof nanobuisjes voor opto-elektroni-

sche nanodevices. Dat artikel werd vorig 

jaar in Advanced Materials gepubliceerd. 

De jaarlijkse FOM Valorisatiehoofdstuk 

Prijs stimuleert FOM-promovendi aan om 

een apart hoofdstuk in hun proefschrift te 

wijden aan valorisatieaspecten van hun 

promotieonderzoek. Deze prijs benadrukt 

het belang dat FOM aan valorisatie hecht en 

heeft tot doel om de alertheid bij promo-

vendi op mogelijkheden van kennisbenut-

ting te stimuleren. 

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2011 ter 

waarde van 5.000 euro ging naar dr. Silke 
Diedenhofen. De jury vindt het opvallend 

hoe creatief zij haar werk op het gebied 

van de voortplanting van licht in nanodra-

den weet te vertalen naar een bredere 

markt. Diedenhofen promoveerde binnen 

de FOM-AMOLF ‘Nanowire Photonics’ 

groep op de Philips-campus in Eindhoven. 

 

Het doel van de FOM Valorisatie Prijs is ken-

nisbenutting van fysisch onderzoek te sti-

muleren. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt 

aan een Nederlandse onderzoeker (of groep 

van onderzoekers) in de fysica die erin 

geslaagd is resultaten uit het eigen onder-

zoek op succesvolle wijze tot nut voor de 

maatschappij te maken. 

FOM heeft de FOM Valorisatie Prijs 2011 
toegekend aan FOM-werkgroepleider prof.
dr.ir. Pieter Kruit. Hij krijgt deze prijs van 

250.000 euro voor zijn onderzoek op het 

gebied van elektronen- en ionenoptiek en 

zijn actieve rol bij het benutten van deze 

kennis in een industriële context. Kruit is 

auteur van meer dan 160 publicaties in 

peer-reviewed tijdschriften en heeft maar 

liefst 46 octrooien op zijn naam staan. Hij 

richtte tien jaar geleden het bedrijf Mapper 

op, dat machines ontwikkelt voor de chip-

industrie. In 2010 startte Kruit een tweede 

spin-off, DELMIC BV, gebaseerd op zijn idee 

om confocale lichtmicroscopie en elektro-

nenmicroscopie te combineren in één 

apparaat.

Prof.dr.ir. Jos Benschop (rechts) reikt de FOM-prijzen 2011 uit aan (van 

links naar rechts) dr. Silke Diedenhofen, dr. Klaas-Jan Tielrooij, prof.dr. ir. 

Pieter Kruit en prof.dr. Maria Antonietta Loi tijdens Physics@FOM 

Veldhoven 2012.

Wij hebben hem op @SpinozatePaard 20/12! RT @vancalmthout: 

#Higgs Volgend jaar rond deze tijd champagne, zegt Nikhef-directeur 

Frank Linde.

David Redeker, 13 december 2011

#FOMonline

De prijs voor de beste poster van het congres 

Physics@FOM Veldhoven 2011 ging naar drs. 

Willem Haverkort van het FOM-Instituut voor 

Plasmafysica Rijnhuizen. 
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Hoofdstuk 1

1.3 Kennisbenutting en 
samenwerking met de 
industrie

In het 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 onderwer-

pen die bij kunnen dragen aan het oplossen 

van grote maatschappelijke vraagstukken. 

Een belangrijk aspect van wetenschap voor 

de samenleving is kennisbenutting 

(valorisatie). FOM heeft haar beleid op dit 

punt in 2008 expliciet beschreven in de 

nota ‘Fundamenteel onderzoek voor de 

maatschappij - Valorisatie bij FOM’ en richt 

zich nu op de verdere implementatie 

hiervan.

FOM stelt zich ten doel om kennisbenutting 

van haar wetenschappelijke onderzoek te 

bevorderen, langs vijf actielijnen:

1. programmeren van een maatschappelijk 

relevante onderzoeksagenda;

2. samenwerken met het bedrijfsleven;

3. stimuleren van ondernemerschap;

4. bouwen aan een cultuuromslag;

5. beschermen en verzilveren van kennis.

De eerste actielijn komt in hoofdstuk 1.4 

aan de orde, waar het onder meer gaat over 

topsectoren en het Sectorplan natuur- en 

scheikunde, met in hoofdstuk 1.5. aandacht 

voor het speerpunt funderend energieonder-

zoek. 

FOM versterkt op verschillende manieren 

waar nodig haar banden met het bedrijfsle-

ven. FOM stelt zich ook ten doel onderzoe-

kers bewust te maken van het maatschap-

pelijk belang van kennisbenutting. Dit doet 

FOM met een aantal bijeenkomsten en twee 

FOM-prijzen gericht op valorisatie van 

onderzoeksresultaten. Hierover leest u meer 

in dit hoofdstuk.

Tabel 5. Bedrijven waarmee overige 
samenwerkingsverbanden zijn, zoals 
valorisatieprojecten en contract-
research (buiten de IPP’s)

ASML

Carl Zeiss

Element6

Imperial Chemical Industries

PANalytical

Shell

Toyota

Unilever

Urenco

Prof.dr.ir. Jos Benschop (ASML), lid van de 

Raad van Bestuur van FOM, bekleedt vanaf 

2011 aan de Universiteit Twente de bijzondere 

leerstoel ‘Industriële Natuurkunde’ voor een 

periode van vijf jaar. Deze nieuwe NNV-leer-

stoel richt zich enerzijds op de algemene 

verbetering van de samenwerking tussen 

industrie en academia op het gebied van de 

natuurkunde en anderzijds – meer specifi ek – 

op de verkenning en ontwikkeling van nieuwe 

marktsegmenten die gebruik maken van nano 

patterning.

Industrial Partnership Programmes

In 2011 honoreerde FOM drie ver-

schillende nieuwe IPP’s met Micro-

soft, BASF en een collaboratie van 

SKF, Michelin en het Dutch Poly-

mer Institute. In totaal inves-

teerde FOM daarmee voor 2,7 

miljoen euro aan IPP’s. 

In 2011 zijn de projecten van 

het IPP ‘Size dependent mate-

rial properties’ (I15) direct aan 

bedrijven gekoppeld. Daardoor 

hebben nieuwe bedrijven toe-

gang tot FOM-kennis gekregen 

(zoals NXP, SolMateS, Epcos en RSP 

De hoofddoelstelling van de Industrial 

Partnership Programmes (IPP’s) van FOM is 

fundamenteel onderzoek te versterken op 

onderwerpen waar bedrijven belang in 

stellen en zo mede de kloof tussen acade-

misch en industrieel onderzoek te verklei-

nen. Voor dit instrument stelt FOM jaarlijks 

een budget van drie miljoen euro beschik-

baar. In deze meerjarige onderzoekspro-

gramma’s nemen de externe partners ten 

minste de helft van de kosten van het 

onderzoek voor hun rekening.

Technology). Met de anderen bestond al 

een samenwerking (Philips, DSM, Tata en 

Océ).

Een volledig overzicht van lopende Indus-

trial Partnership Programmes met elk een 

hoogtepunt vindt u in hoofdstuk 2.4.

www.fom.nl/ipp

IPP-partners op 31 december 2011.
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Valorisatieprojecten

AMOLF
AMOLF heeft in 2011 met twee nieuwe ini-

tiatieven een brug geslagen naar het MKB. 

Allereerst heeft AMOLF de Store for Sci-

ence gelanceerd, een webshop waar MKB-

ers hun kennisvragen kunnen matchen 

aan de wetenschap die binnen AMOLF 

beschikbaar is. Ook is AMOLF een mini-IPP 

gestart met het bedrijf ProFibrix. Met het 

fundamentele onderzoek aan de fysica van 

bloedstolling draagt AMOLF bij aan de ont-

wikkeling van het industriële onderzoek 

van ProFibrix aan medische toepassingen 

van fi brinogeen. 

Naast deze specifi ek op het MKB gerichte 

projecten is AMOLF in tal van wetenschap-

pelijke projecten nieuwe samenwerkingen 

aangegaan met industriële partijen. Zo 

heeft AMOLF binnen het landelijke pro-

gramma NanoNextNL 14 projecten opgezet 

waarin diverse kleine en grote high tech 

bedrijven participeren. Tenslotte was 

AMOLF in 2011 betrokken bij de start-up 

van het bedrijf Integrated Plasmonics in 

Californië en bij de voorbereiding voor een 

start-up op het gebied van detectortechno-

logie.

Nikhef
In 2011 heeft Nikhef, samen met haar valo-

risatiepartner, 1&12 Investment Partners, 

een investeringsmaatschappij opgezet, 

Particle Physics Inside Products (P2IP) BV. 

P2IP heeft belangen genomen in twee 

Study Center dat Rijnhuizen in 2011 in 

gebruik nam in samenwerking met Heems-

kerk Innovative Technologies. Daar worden 

voorgestelde componenten voor ITER in 

virtual reality doorgelicht om ze geschikt te 

maken voor onderhoud op afstand met 

robotarmen. Vanuit ITER-NL werden ook 

prototype plasmadiagnostieken voor ITER 

ontwikkeld, in samenwerking met de 

bedrijven Heeze Mechanics, Dutch Space 

en Nedinsco.

De afdeling plasma-wand-onderzoek 

werkte samen met Element6 aan geavan-

ceerde, zeer schokbestendige materialen, 

met toepassingen voor kernfusie en daar-

buiten, bijvoorbeeld in de lucht- en ruimte-

vaart. Samenwerkingsprojecten met 

Urenco leiden tot nieuwe technieken om 

wolfraam te bewerken, het belangrijkste 

kandidaat-materiaal voor de divertor (uit-

laat) van ITER.

ITER-NL beheert een browser waarin de 

expertises van geïnteresseerde bedrijven 

worden gematcht met ITER’s bouwop-

drachten. Bedrijven worden attent gemaakt 

op kansen via nieuwsbrieven en door de 

organisatie van informatiebijeenkomsten 

en een jaarlijkse industriedag. Verder ver-

tegenwoordigt een Industrial Liaison Offi -

cer (ILO) bedrijven tijdens conferenties. In 

2011 nam de ITER-NL ILO samen met col-

lega-ILO’s uit andere Big Science projecten 

het initiatief om met steun van het minis-

Kennisbenutting en samenwerking met de industrieHoofdstuk 1.3

FOM stelt extra middelen beschikbaar om 

kennisbenutting van door FOM gefi nancierd 

wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. 

Hiermee geeft FOM een impuls aan de 

ambitie om met behoud van wetenschap-

pelijke kwaliteit met fundamenteel 

onderzoek meer bij te dragen aan de 

Nederlandse kenniseconomie. Een bijzon-

dere subsidie die FOM van NWO heeft 

gekregen voor kennisbenutting, maakt deze 

valorisatieprojecten fi nancieel mogelijk. 

NWO heeft voor elk van de drie FOM-insti-

tuten twee ton en voor de universitaire 

werkgroepen vijf ton beschikbaar gesteld. 

start-ups van Nikhef, Sensifl ex BV en 

Amsterdam Scientifi c Instruments BV. 

Sensifl ex is opgericht om het bij Nikhef 

ontwikkelde uitlijnsysteem ‘Rasnik’ te ver-

markten in niet-wetenschappelijke toe-

passingen. ASI is gericht op het ontwikke-

len en verkopen van op Medipix-technologie 

gebaseerde fotondetectie-apparatuur voor 

onder meer vrije-elektronenlasers. Onaf-

hankelijk van deze start-up activiteiten, 

bespreekt Nikhef de mogelijkheden van 

gezamenlijke projecten met Shell, ASML 

en Philips. Daarnaast zet Nikhef zijn lang-

durige en vruchtbare samenwerking voort 

met PANalytical en de AMS-IX ‘housing’ 

activiteiten.

Rijnhuizen
Binnen het IPP met ASML en Carl Zeiss op 

het gebied van multilaagoptieken voor 

extreem UV-fotolithografi e ging de FOM-

groep EUV Lab van start, die inhuist bij 

ASML Research in Veldhoven. Deze FOM-

onderzoeksgroep binnen de industrie geeft 

daarmee verder inhoud aan de wens van 

FOM direct aan te sluiten bij state-of-the-art 

industrieel onderzoek.

Tweede onderdeel van de valorisatieactivi-

teiten is het kennisconsortium ITER-NL. 

Dit consortium betrekt de Nederlandse 

wetenschap en industrie bij de bouw en 

het bedrijf van fusiereactor ITER. Een con-

creet voorbeeld van valorisatieactiviteit 

binnen ITER-NL is het Remote Handling 

Artist impression van de ferrule-top, doorsnee 

drie millimeter (uit het valorisatieproject van 

Iannuzzi).

De beoogde opstelling in het onderzoek met 

ultrasoon technieken (uit het valorisatieproject 

van Golden).
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terie van EL&I (AgentschapNL), NWO, VNO-

NCW en branche organisaties een ILO-loket 

in te richten als Big Science contactpunt 

voor Nederlandse high tech bedrijven.

Universitaire werkgroepen
In 2011 zijn vier nieuwe valorisatieprojec-

ten voor universitaire werk groepen geho-

noreerd. Een valorisatiesubsidie werd toe-

gekend aan dr. Davide Iannuzzi (VU) die 

een uitleessysteem gaat ontwikkelen voor 

een zogenaamde ferrule-top fi ber sensor. 

Recent startte Iannuzzi een bedrijf dat 

technologie voor zeer kleine optomechani-

sche sensoren ontwikkelt. Prof.dr. Mark 

Golden (UvA) kreeg een subsidie om in 

samenwerking met ASML te onderzoeken 

of ultrasoon geluid gebruikt kan worden 

om EUV-lithografi sche machines te reini-

gen. Een spannend project onder leiding 

van prof.dr. Daniel Bonn (UvA) gaat over de 

vloeistofdynamica van bloedspetters, in 

samenwerking met het Nederlands Foren-

sisch Instituut en een commerciële part-

ner. Drs. Menne Schakel deed in 2011 een 

project op gebied van geofysische toepas-

singen van elektrokinetische conversie, in 

samenwerking met Shell (voortkomend uit 

IPP I06).

www.fom.nl/valorisatieprojecten.

Valorisation Grant

FOM heeft in 2011 vijf Valorisation Grants 

van STW fi nancieel mogelijk gemaakt. De 

Valorisation Grant, voor het verder helpen 

ontwikkelen van wetenschappelijke vin-

dingen naar toepassing, kent twee typen 

honoreringen: fase-1 (haalbaarheidsstu-

die) en fase-2 (valorisatiefase). Er zijn vier 

door FOM gefi nancierde en beheerde voor-

stellen die behoren tot het type fase-1: 

-   dr. Valery Zwiller (TUD), ‘Supercon-

ducting single photon detectors’;

-   prof.dr. Joost Frenken (LEI), ‘Snelle en 

gevoelige gasanalysator voor extreem 

groot drukbereik’;

-   dr. Michel Versluis (UT), ‘A monodis-

perse microbubble generator’;

-  prof.dr. Alan Rowan (RU), ‘Nano wipe’.

Ook was er één fase-2 aanvraag succesvol, 

de eerste die door FOM gefi nancierd is: 

‘Amsterdam Scientifi c Instruments: radia-

tion detectors for industrial and photon 

science applications’ van dr. Niels van 

Bakel (Nikhef), om deze start-up verder te 

ontwikkelen. Het recent opgerichte ASI 

heeft als doel kwalitatief hoogwaardige 

röntgendetectoren te ontwikkelen en in de 

markt te zetten.

Start-ups

In 2011 zijn twee start-ups opgericht van-

uit Nikhef: Amsterdam Scientifi c Instru-

ments (ASI, www.amscins.com) en Sensi-

fl ex (www.sensifl ex.eu). Vanuit AMOLF is 

Integrated Plasmonics in de Verenigde Sta-

ten gestart (www.integratedplasmonics.

com). 

Zowel binnen als buiten FOM staat valori-

satie, en in het bijzonder het stimuleren 

van startende bedrijven, toenemend in de 

belangstelling. De Raad van Bestuur heeft 

in 2011 besloten om drie jaar na het uit-

brengen van de Valorisatienota van FOM, 

het start-up beleid verder te ontwikkelen. 

Doel is te komen tot een meer pro-actieve 

benadering. 

Om op korte termijn adequaat te kunnen 

reageren op enkele concrete voorstellen 

die zich nu al voordoen én om deelname 

door FOM aan start-ups te faciliteren, heeft 

het bestuur tot een beperkte statutenwijzi-

ging besloten. Deze wijziging maakt het 

voor FOM mogelijk om aandelen in een 

start-up te verkrijgen voor ingebrachte 

kennis en expertise. 

FOM-sabbaticalregeling

Om de banden met de industrie te verster-

ken is FOM in 2011 gestart met een pilot: 

de FOM-sabbaticalregeling. Hiermee stelt 

FOM onderzoekers uit bedrijfslaboratoria 

in staat om voor een periode van ongeveer 

een jaar in een FOM-werkgroep of bij een 

FOM-instituut te komen werken. Zij kun-

nen zich zo verdiepen in een fundamen-

teel onderzoek dat aansluit bij (potentiële) 

interesses van het bedrijf. FOM streeft er 

met deze sabbaticalregeling naar om op 

een innovatieve manier bij te dragen aan 

de Nederlandse economie. 

De regeling is bedoeld voor gepromoveerde 

onderzoekers, die al een aantal jaren werk-

zaam zijn binnen een bedrijf. Tijdens de 

sabbatical kunnen ze zich verder speciali-

seren of juist hun horizon verbreden. Een 

kandidaat kan op elke postdocpositie van 

FOM solliciteren. Als de kandidaat geselec-

teerd wordt, zet FOM de postdocpositie om 

in een sabbaticalpositie (op basis van deta-

chering).

www.fom.nl/sabbatical 

FOM participeert in de Valorisation Grant, 

een instrument van Technologiestichting 

STW voor het creëren van nieuwe 

innovatieve bedrijvigheid die het gevolg is 

van kennisbenutting bij universiteiten en 

publieke kennisinstellingen. 

Winkel voor het MKB
Het FOM-instituut AMOLF heeft op 

21 november 2011 de webwinkel 

www.storeforscience.nl geopend. Via 

deze website maakt AMOLF haar onder-

zoeksfaciliteiten en expertises toegan-

kelijk voor high tech bedrijven. Met 

deze benadering wil AMOLF een laag-

drempelige kennistransfer richting het 

MKB tot stand brengen.

Store for Science is meer dan een ken-

nis portal: het winkelconcept is als uit-

gangspunt gekozen. De MKB-er voert 

trefwoorden in en krijgt via een geavan-

ceerde zoekmachine een overzicht van 

relevante publicaties en onderzoeksap-

paratuur, en van de expertise van 

AMOLF-wetenschappers op het betref-

fende gebied. Indien gewenst, kan de 

MKB-er vervolgens via de storemanager 

contact leggen met wetenschappers en 

technici voor een breakthrough session of 

voor toegang tot de faciliteiten.

www.storeforscience.nl 
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Bijeenkomsten 

Physics with Industry
FOM organiseerde dit jaar voor de tweede 

keer de workshop Physics with Industry 

samen met Technologiestichting STW en 

het Lorentz Center. Het doel van deze 

workshop is (jonge) fysici kennis te laten 

maken met industrieel onderzoek en hen 

actief mee te laten helpen een urgent pro-

bleem uit de industrie op te lossen. De 

breed opgezette workshop werd georgani-

seerd van 17 - 21 oktober 2011 in het 

Lorentz Center te Leiden. Ongeveer vijftig 

deelnemende onderzoekers van onder-

zoeksinstellingen en de deelnemende 

bedrijven bogen zich een week lang met 

succes over vijf vragen. De deelnemende 

bedrijven zijn zeer te spreken over de 

bereikte resultaten en de academici gaven 

aan ook veel kennis en contacten te heb-

ben opgedaan in deze intensieve week. De 

proceedings van deze workshop zijn gebun-

deld en na te lezen.

www.fom.nl/pwi

Netwerken tijdens Physics@FOM Veldhoven
Tijdens het congres Physics@FOM Veldho-

ven 2011 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 leg-

gen de deelnemers diverse nieuwe contac-

ten, bespreken ideeën voor samenwerking 

of praten bij met elkaar. In 2011 waren er 

78 deelnemers: 31 uit de industrie en 47 

van universiteiten en FOM-instituten. 

Daarnaast was er dit jaar weer ruimte voor 

bedrijven om met een poster aanwezig te 

zijn op het congres. Deze postermarkt was 

zeer succesvol en drukbezocht, zowel door 

promovendi met een geprint CV als door 

onderzoekers met een idee voor samen-

werking. 

www.fom.nl/veldhoven

Bezoek Philips
Op 15 december heeft het Uitvoerend 

Bestuur van FOM een bezoek gebracht aan 

de directie van Philips Research. Het doel 

van dit bestuurlijk overleg, waar ook de 

instituutsdirecteuren aanwezig waren, 

was om huidige en toekomstige ontwikke-

lingen te bespreken en aanknopings-

punten te vinden voor mogelijke 

samenwerking. Er werden enkele concrete 

inhoudelijke onderwerpen voor samen-

werking geïdentifi ceerd, waarover begin 

2012 vervolggesprekken zullen plaatsvin-

den. Ook gaf de directie van Philips aan 

dat, ondanks hun scopeverbreding naar 

andere vakgebieden, goed gekwalifi ceerde 

fysici voor het bedrijf van groot belang blij-

ven.

Opleiding

Promovendi kunnen een valorisatiework-

shop volgen, waarin zij kennismaken met 

de mogelijkheden voor kennisbenutting. In 

2011 namen in totaal 14 promovendi deel 

aan deze workshop.

Kennisbenutting en samenwerking met de industrieHoofdstuk 1.3

De deelnemers aan de tweede editie van de workshop ‘Physics with Industry’ doen ook experi-

menten en zijn hier voor hun casus voor Unilever in de weer met een ballon en tandenstokers. 

De netwerklunch tijdens Physics@FOM Veldhoven 2011.
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Samenwerken met aangrenzende onder-

zoeksgebieden is ook één van de aan-

dachtspunten van FOM. Deze samenwer-

king zit verweven in bijna alle activiteiten 

van FOM en in andere lopende en nieuwe 

multidisciplinaire ontwikkelingen neemt 

FOM een actieve rol in. In aanvulling op 

deze bestaande activiteiten, presenteerde 

FOM in haar strategisch plan de nieuw in 

te stellen Cross Disciplinary Programmes. 

Gezien de fi nanciële ontwikkelingen is dit 

jaar besloten deze extra investering voor-

alsnog niet te doen. In hoofdstuk 3.1 vindt 

u een overzicht van samenwerkingsver-

banden met partners binnen NWO en met 

en bij universiteiten en NWO. 

Topsectoren

Het kabinet heeft bij zijn aantreden negen 

topsectoren geïdentifi ceerd: High Tech Sys-

temen & Materialen, Energie, Chemie, Life 

Sciences & Health, AgroFood, Tuinbouw en 

uitgangsmaterialen, Water, Logistiek en 

Creatieve Industrie. Dit zijn gebieden die 

voor de Nederlandse economie van bijzon-

der belang zijn en waarvoor de regering 

een samenhangende agenda wil ontwikke-

len met als kernwoorden innovatie, creati-

viteit en ondernemerschap. FOM ziet 

hierin goede nieuwe kansen voor nieuwe 

dynamiek en om door middel van nieuwe 

IPP’s het onderzoek aan de instituten en 

universiteiten samen met de bedrijven te 

stimuleren. Ook zijn er zorgen over de 

ruimte voor het fundamenteel onderzoek 

en het gevaar van toenemende complexi-

teit van de aansturing van de topsectoren. 

In het najaar is hard gewerkt aan de inbed-

ding van de wetenschap in verschillende 

innovatiecontracten. FOM is betrokken bij 

een groot aantal topsectoren. FOM blijkt 

voor veel betrokkenen als een voorbeeld te 

gelden van een sterke instelling die het 

veld kan organiseren en een goed track-

record heeft op het gebied van publiek-pri-

vate samenwerking (zoals de IPP’s).

Sectorplan natuur- en scheikunde

Het Uitvoerend Bestuur van FOM besloot 

de extra middelen uit het Sectorplan via de 

FOM-Projectruimte toe te wijzen aan 

onderzoeksprojecten die vallen binnen de 

universitaire zwaartepunten zoals die in 

het Sectorplan gedefi nieerd zijn. Vooruitlo-

pend hierop werd extra geld ingezet voor 

de rondes uit 2010, waaronder de najaars-

ronde 2010 die afgesloten werd in 2011. In 

de voorjaarsronde 2011 van de FOM-Pro-

jectruimte zijn met het Sectorplangeld vier 

aanvragen gehonoreerd. 

In 2011 kon het Sectorplan natuur- en 

scheikunde van start. De bètafaculteiten 

zijn hard bezig geweest met de invulling 

van circa negentig nieuwe plaatsen voor 

vast personeel. De Commissie Breimer 

heeft in overleg met de bètadecanen en het 

Platform Bèta Techniek een plan opgesteld 

voor de monitoring en auditing van de 

implementatie en de behaalde resultaten 

op het gebied van onderwijs en onderzoek. 

Deze monitoring startte dit najaar. De eer-

ste tussenrapportage van de Commissie 

zal in juni 2012 uitgebracht worden aan de 

staatssecretaris van OCW. 

Universiteiten

In september 2011 heeft de Raad van 

Bestuur van FOM uitgebreid aandacht 

besteed aan de positionering en profi lering 

van de universitaire natuurkunde. Dit 

leidde tot een ‘brainstormbijeenkomst’ van 

vertegenwoordigers van de universitaire 

natuurkunde en een delegatie van leden 

van het Uitvoerend Bestuur van FOM. De 

belangrijkste conclusie van die bijeen-

komst was dat de organisatiegraad op dis-

ciplineniveau versterking behoeft. 

NWO-thema’s

Duurzame energie
FOM/N is trekker van het NWO-thema 

‘Duurzame energie’ en werkt daarin samen 

met de NWO-gebieden ALW, CW/ACTS, EW, 

MaGW, NGI en STW. Het thema kreeg in 

2011 vorm door de start van twee onder-

zoeksprogramma’s: ‘CO2-neutrale produc-

tie van brandstoffen uit water (solar fuels)’ 

en ‘Uncertainty reduction in smart energy 

systems’. Doel is om samen te komen tot 

een consortium van een aantal sterke uni-

versitaire groepen, industriële partners en 

FOM-instituut DIFFER. Deze zullen in het 

kader van het NWO-thema onder krach-

tige leiding een nationaal programma met 

een sterke focus formuleren en uitvoeren.

Materialen: oplossingen voor schaarste
Het gebied Chemische Wetenschappen is 

binnen NWO de trekker van het thema 

1.4 Samenwerken binnen 
en buiten de natuurkunde

Het Sectorplan natuur- en scheikunde is een 

unieke gezamenlijke inspanning van de 

eerste en tweede geldstroom, en zet een lijn 

uit voor de toekomstige ontwikkeling en 

profi lering van de natuur- en scheikunde. 

Eind 2008 werd een commissie ingesteld 

onder leiding van prof.dr. Douwe Breimer 

om de plannen te implementeren. In de 

Strategische Agenda Hoger Onderwijs, 

Onderzoek en Wetenschap van dit jaar 

heeft de staats secretaris van OCW nog 

eens expliciet uitgesproken dat de middelen 

voor het Sectorplan structureel zijn en dus 

ook na 2016 beschikbaar blijven (tien 

miljoen euro per jaar voor de natuurkunde 

en de scheikunde elk). Voor FOM betekent 

de toezegging een fi nanciële injectie van 

drie miljoen euro per jaar. FOM besloot, 

hierop vooruitlopend, al in 2009 extra 

middelen in te zetten. 

NWO voert strategisch beleid via een 

aantal onderzoeksthema’s. Op sommige 

van die thema’s is FOM actief. In de 

strategie van NWO ‘Groeien met kennis’ 

voor de periode 2011-2014 is gekozen om 

het aantal thema’s terug te brengen van 

dertien naar negen, waarvan er twee 

geïnspireerd zijn door de topsectoren van 

het kabinet. De voor FOM meest relevante 

NWO-thema’s zijn ‘Duurzame energie’, 

‘Materialen: oplossingen voor schaarste’ en 

het nieuwe thema ‘High tech systemen en 

materialen’ waarvan het oude thema 

‘Nano’ deel uitmaakt.
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Samenwerken binnen en buiten de natuurkundeHoofdstuk 1.4

Het aantal inschrijvingen van eerstejaarsstudenten natuurkunde en technische natuurkunde is dit jaar fl ink hoger. Dat 

is goed nieuws voor zowel het vak als de samenleving en het bedrijfsleven. Ook voor de Commissie Breimer is dit een 

belangrijke ontwikkeling omdat een toename van studenten een belangrijk doel van het Sectorplan is. 

BRON: NTVN. 
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‘Materialen: oplossingen voor schaarste’. 

Een expertgroep van vijf leden is op 8 juni 

2011 bijeengekomen om een startdocu-

ment voor een Nederlandse wetenschapsa-

genda op te stellen. Hieruit volgden twee 

uitgangspunten, te weten ‘recycle’ en 

‘renew’, van waaruit de expertgroep verder 

zal werken aan de vraagstelling. Daarnaast 

heeft NWO zich aangesloten bij een Euro-

pees netwerk (ERA-net Materialen) en par-

ticipeert NWO in het aan het thema geli-

eerde ‘Platform Materiaalschaarste’.

High tech systemen en materialen (HTS&M)
Voor de inrichting van het nieuwe thema 

HTS&M zijn de ontwikkelingen rond de 

topsector HTS&M van groot belang, zowel 

inhoudelijk als qua vormgeving. Binnen 

het topsectorenbeleid is ‘nanotechnologie’ 

aangemerkt als een belangrijk en verschil-

lende topsectoren doorsnijdend onder-

werp dat een eigen roadmap verdient. 

HTS&M behartigt dit onderwerp. Het ver-

trekpunt is de Strategische Research 

Agenda Nanotechnologie van het Neder-

lands Nano Initiatief (STW, FOM en 

NanoNed) uit 2008, waarvoor in 2011 de 

fi nanciering rond kwam. Naast subsidie 

van de regering dragen universiteiten, 

instituten en meer dan honderd participe-

rende bedrijven de rest bij. De omvang van 

het totale programma is driehonderd mil-

joen euro. Vanuit deze agenda zijn drie ini-

tiatieven gestart: NanoNextNL, NanoLab 

en NWO-nano. Ook op Europees niveau is 

FOM betrokken, onder andere via het 

NANOSciE+ samenwerkingsprogramma, 

waarvan begin juni 2011 in Dublin een 

tweedaagse midterm review conferentie 

plaatsvond. 

Het programma NanoNextNL heeft een 

budget van 125 miljoen euro en omvat 

onderzoek aan functionele materialen, 

medische toepassingen, nanofabricage, 

voedseltechnologie en duurzame energie. 

De komende vijf jaar zullen ongeveer vier-

honderd promovendi en postdocs worden 

aangesteld op het programma. De FOM-

instituten AMOLF en Rijnhuizen zullen ook 

een aantal projecten gaan uitvoeren. Het 

programmabureau van NanoNextNL is 

gevestigd bij Technologiestichting STW. 

FOM participeert in het programma NWO-

nano, samen met de NWO-gebieden Tech-

nologiestichting STW, ALW, CW en ZonMw. 

Het budget van NWO-nano voor onder-

zoeksprojecten bedraagt tien miljoen euro 

met een maximum budget van vijfhon-

derdduizend euro per project. FOM droeg 

drie miljoen euro bij. Van de 109 ingediende 

onderzoeksvoorstellen zijn 21 voorstellen 

gehonoreerd in 2011. FOM neemt hiervan 

zes voorstellen met een fysische compo-

nent in beheer.

FOM buiten Nederland

Gestructureerde Europese samenwer-

kingsverbanden van FOM betreffen de 

Nederlandse inbreng in het onderzoek in 

de hoge-energiefysica met de Large Hadron 

Collider op CERN en Tevatron in de VS, pro-

jecten in de astrodeeltjesfysica zoals 

ANTARES, Virgo en XENON, en het Euro-

pese fusieprogramma, op ITER gericht. De 

FOM-instituten Nikhef en Rijnhuizen 

(vanaf 2012 DIFFER) fungeren hier als 

thuisbasis voor de Nederlandse inbreng. 

Daarnaast is FOM/het NWO-gebied 

Natuurkunde betrokken bij overleg over de 

Europese synchrotronfaciliteiten (ESRF, 

Grenoble) waarin NWO participeert, een 

geïntegreerd Europees magneetveldlabora-

torium (EMFL), een nieuwe Europese laser 

(XFEL, Hamburg) en - met enige afstand - 

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 

gebruikers. FOM is bij enkele van de in 

Nederland gevestigde faciliteiten nauw 

betrokken. In 2011 heeft de internationale 

positionering van het HFML een impuls 

gekregen, zie daarvoor hoofdstuk 1.6. 

Op internationaal niveau is FOM als orga-

nisatiepartner of als deelnemer betrokken 

bij tal van activiteiten. Belangrijk is ook de 

internationale samenwerking op individu-

eel niveau. Van alle medewerkers die FOM 

eind 2011 in dienst had, bezat 40 procent 

een andere nationaliteit dan de Neder-

landse; van de promovendi is dat 55 pro-

cent, met in totaal 52 verschillende natio-

naliteiten.

In hoofdstuk 3.1 vindt u een overzicht van 

de internationale samenwerkingsverban-

den binnen en buiten de EU in 2011.

Executive Board van NanoNextNL, v.l.n.r. vooraan: prof.dr. Fred van Keulen (TUD) en prof.dr.ing. 

Dave Blank (UT), achteraan: dr. Frank de Jong (FEI Company), prof.dr. Reinder Coehoorn (Philips), 

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

Fascinerend werkbezoek topinstituut FOM. Zij doen fundamenteel 

materie-onderzoek met praktische toepassing. Hoezo kloof kennis en 

bedrijven? 

Kees Verhoeven, D66, 6 juni 2011

#FOMonline
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EU
FOM houdt in het oog wat er in Europa 

gebeurt en hoe FOM hierbij kan aanhaken. 

Op 10 mei 2011 sprak dr. Robert Jan Smits 

(Directeur Generaal Research van de Euro-

pese Commissie) bij de Raad van Bestuur 

van FOM over de Europese ontwikkelingen. 

Wat hem betreft zouden de drie peilers 

voor het ‘Common Strategic Framework’ 

moeten zijn: fundamenteel onderzoek, 

maatschappijgedreven onderzoek en 

industriegedreven onderzoek. Hij schetste 

daarmee de contouren voor Horizon 2020, 

het plan dat de EU eind 2011 lanceerde en 

dat de opmaat is voor het achtste kader-

programma. 

Begin mei 2011 zijn zes Future and Emer-

ging Technologies (FET) Flagship pilot-

projecten gestart. FET Flagships zijn 

grootschalige, wetenschappelijke, multi-

disciplinaire initia tieven, in het kader van 

het zevende kaderprogramma van de EU, 

thema Informatie- en Communicatietech-

nologie. FOM denkt vooral mee met de 

voorbereidingen voor een Flagship op het 

gebied van grafeenonderzoek. Medio 2012 

zal op Europees niveau besloten worden 

welke twee (of meer) onderwerpen een 

Flagship zullen worden. 

1.5 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 2011 kreeg het energie-

beleid meer vorm en inhoud. Een delegatie 

van FOM bracht een bezoek aan gerenom-

meerde instituten in de Verenigde Staten 

waar hoogstaand energieonderzoek van de 

grond is gekomen; dit ter inspiratie voor 

het Nederlandse beleid. 

FOM is ook trekker van het NWO-thema 

Duurzame energie. Hierover leest u aan het 

eind van hoofdstuk 1.4 meer. 

www.fom.nl/energie

DIFFER 

FOM heeft in 2010 besloten om het FOM-

Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in 

Nieuwegein om te bouwen tot het FOM-

instituut DIFFER en te verhuizen naar de 

campus van de TU/e. DIFFER staat voor 

Dutch Institute for Fundamental Energy 

Research. Per 1 januari 2011 is prof.dr. 

Richard van de Sanden directeur van het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhui-

zen. In 2011 is hard gewerkt aan de inhoud 

van het nieuwe onderzoeksprogramma 

van DIFFER, verwoord in het strategisch 

plan voor de periode 2011 - 2016, dat in 

2011 gereed kwam. Naast het onderzoek 

aan kernfusie en plasma-wand interactie 

zal het onderzoek van DIFFER zich in de 

toekomst richten op materialen, processen 

en apparatuur voor solar fuels.

DIFFER start offi cieel per 1 januari 2012. Als 

het FOM-instituut voor funderend energie-

onderzoek beoogt DIFFER een nationaal 

coördinerende rol te verwerven. Samen-

werking met topgroepen aan andere 

onderzoeksinstellingen en met bedrijven 

zal, met de oprichting van FOM-focusgroe-

pen, een krachtige impuls geven aan het 

Nederlandse funderend energieonderzoek. 

FOM-focusgroepen voor funderend 
energieonderzoek

In 2011 is FOM gestart met de focusgroe-

pen die voor grote vernieuwingen in het 

energieonderzoek moeten gaan zorgen. In 

februari zijn twee focusgroepen voor fun-

derend energieonderzoek gehonoreerd: 

‘Next generation organic photovoltaics’ 

onder leiding van prof.dr. Kees Hummelen 

(Rijksuniversiteit Groningen) en ‘Light 

management in new photovoltaic materi-

als’ van prof.dr. Albert Polman (FOM-insti-

tuut AMOLF). 

Hoofdstuk 1

Deze FOM-focusgroepen richten zich op 

energierelevante onderzoeksthema’s zoals 

solar fuels, energieopslag en fotovoltaïsche 

conversie. De focusgroepen op het gebied 

van energie aan universiteiten zijn nauw 

verbonden met DIFFER - als dependances 

van DIFFER elders zijn ze aanjagers van 

nieuwe onderzoekslijnen en spelen ze een 

rol in de nationale coördinatie. Meer over de 

FOM-focusgroepen staat in hoofdstuk 2.3.

Onderzoek van de FOM-focusgroep ‘Light 

management in new photovoltaic materials’. 

Licht van de zon wordt ‘opgevouwen’ in een 

ultradunne zonnecel en omgezet in elektrische 

stroom. 

De drie vervlochten onderzoekslijnen theorie & modellering, 

materialen en optische en devicefysica binnen de FOM-focusgroep 

‘Next generation organic photovoltaics’ zullen leiden tot de nieuwe 

generatie ‘plastic’ zonnecellen. 

@phi48 dat nu een fundamenteel 

researchlab als amolf nu om zich heen kijkt 

is wel nieuws. Bovendien intrigeert parallel 

met kabinetsbeleid.

Martijn van Calmthout, 24 november 2011

#FOMonline
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YES!-fellowships 

FOM heeft in mei 2011 een derde YES!-

fellowship toegekend aan onderzoeker dr. 

Süleyman Er (Universiteit Twente) voor zijn 

onderzoeksvoorstel ‘Organic photovoltaics 

for sustainable and clean energy’. De oud-

FOM-oio gaat de komende vier jaar op zoek 

naar nieuwe materialen voor zonnecellen, 

die effi ciënt en goedkoop zonlicht in elek-

triciteit omzetten. Hij startte zijn onder-

zoek in het najaar van 2011 aan Harvard 

University.  

De eerste twee YES!-fellowships gingen in 

2010 naar dr. Joep Pijpers (MIT) en dr. 

Andrea Baldi (Stanford University). Het 

YES!-onderzoek van Pijpers heeft onder 

meer geleid tot een publicatie in Science. 

Hij heeft per 1 november 2011 een baan als 

onderzoeker bij het Amerikaanse bedrijf 

Sun Catalytix, een spin-off bedrijf dat 

werkt aan productontwikkeling van solar 

fuel devices. Hij blijft de Nederlandse ont-

wikkelingen op de voet volgen en hoopt 

zijn kennis en ervaring in de toekomst in 

te kunnen zetten voor een impuls aan het 

Nederlandse energieonderzoek. 

www.fom.nl/yes

1.6 Grote onderzoeks-
faciliteiten

De LHC-experimenten op CERN, ANTARES/

KM3NeT, Pierre Auger, Virgo, XENON en 

ZFEL waren ook in 2011 voorbeelden van 

succesvolle internationale collaboraties 

voor en/of bij grote onderzoeksfaciliteiten. 

De inspanningen in 2011 van FOM voor 

FELIX, HFML en ITER noemen we hieronder 

apart. Tabel 6 geeft een overzicht van de 

grote onderzoeksfaciliteiten inclusief het 

externe gebruik hiervan in 2011.

FELIX

Begin mei 2011 bereikten de Radboud Uni-

versiteit Nijmegen en FOM defi nitief over-

eenstemming over de overgang van de 

vrije-elektronenlasers FELIX/FELICE uit het 

lab van het FOM-Instituut voor Plasmafy-

sica Rijnhuizen naar Nijmegen. Op 7 juli 

2011 werd de samenwerkingsovereen-

komst feestelijk ondertekend. Daarin is 

onder meer de fi nanciering vastgelegd om 

FELIX/FELICE van 2013 tot 2023 als interna-

tionale gebruikersfaciliteit te exploiteren. 

De verhuizing van FELIX en FELICE staat 

gepland voor 2012. Na een pauze van een 

klein jaar kunnen de onderzoekers de 

complete faciliteit in de loop van 2013 weer 

in gebruik nemen. De Radboud Universiteit 

bouwt een nieuw ondergronds laserlab, 

waarin de FELIX en FELICE een plaats krij-

gen naast FLARE, een nieuwe terahertz 

vrije-elektronenlaser die in 2011 voor het 

eerst licht produceerde. Samen gaan de 

drie faciliteiten verder onder de internatio-

naal vermaarde naam FELIX: ‘free electron 

lasers for infrared experiments’. Door de 

nabijheid van het High Field Magnet Labo-

ratory (HFML), NMR-faciliteiten en Nanolab 

ontstaat daarmee in Nijmegen een inter-

nationaal toonaangevend cluster en een 

unieke Europese faciliteit voor materiaal-

onderzoek.

HFML

FOM heeft in 2011 fl inke stappen gezet in 

haar voornemen om het unieke Nijmeegse 

hoge magneetveldenlaboratorium HFML 

volledig te benutten en internationaal op 

de kaart te zetten. Op 23 augustus 2011 

ondertekende FOM een samenwerkings-

overeenkomst met de Radboud Universi-

teit Nijmegen, met de ambitie dat het 

HFML een leidende positie verwerft in 

Europa. Ook zal het gezamenlijke bestuur 

zich de komende periode inspannen om de 

middelen te vinden voor een volledige 

exploitatie van het HFML (verdrievoudi-

ging van het aantal magneeturen) en om 

Het YES!-fellowships programma richt zich 

op jonge, veelbelovende, gepromoveerde 

onderzoekers met vernieuwende ideeën op 

het gebied van opwekking, opslag en 

transport van energie, die een wetenschap-

pelijke carrière in het fundamentele 

energieonderzoek nastreven. FOM heeft 

deze subsidievorm gelanceerd met als doel 

een nieuwe generatie van jonge, excellente 

en originele energieonderzoekers te kweken 

en zo een bijdrage te leveren aan de 

versteviging en voortdurende vernieuwing 

van de Nederlandse positie in het internati-

onale energieonderzoek. 

Dr. Süleyman Er, de 

derde YES!-fellow van 

FOM.

Voor het uitvoeren van grensverleggend 

toponderzoek zijn grootschalige onderzoeks-

faciliteiten steeds vaker essentieel. Dat 

vereist een nationale afweging en een goed 

fi nancieringsinstrument met structurele 

budgetten van substantiële omvang. FOM 

wil in Nederland grote faciliteiten met 

internationale status helpen vestigen en 

exploiteren en Nederlandse onderzoekers 

helpen toegang te krijgen tot grote 

faciliteiten in het buitenland. Vanuit haar 

regierol voor de natuurkunde beslaan deze 

ambities van FOM zowel de FOM-instituten 

als de universiteiten.

Technicus Chris Berkhout schroeft spiegelhou-

ders in elkaar die gebruikt worden om 

laserstralen de hoek om te sturen. Het licht kan 

zo zelfs in het naastgelegen magneetlab HFML 

worden gebruikt voor metingen.

Tekening van de toekomstige opstelling in 

Nijmegen. Linksboven FLARE, rechts een 

technische controleruimte. De rest is voor de 

FOM-opstellingen. 
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het onderzoeksprogramma te versterken 

op het gebied van sterk gecorreleerde elek-

tronsystemen, halfgeleiderfysica, soft mat-

ter en magneettechnologie. Als eerste 

impuls besloten FOM en de Nijmeegse uni-

versiteit om de komende jaren samen 11,5 

miljoen euro extra in het HFML te investe-

ren, waarvan FOM 7,5 miljoen euro bij-

draagt. 

ITER 

De bouw van de internationale fusiereac-

tor ITER in het Zuid-Franse Cadarache is in 

volle gang. Er is overigens nog een lange 

weg te gaan, want als alles volgens plan 

verloopt, zal ITER pas in november 2019 

operationeel zijn en het eerste plasma 

genereren. De EU betaalt het leeuwendeel 

van dit mondiale project. De fi nanciering 

was echter geruime tijd een heikel punt. 

Eind 2011 vonden de verantwoordelijke 

partijen met de lidstaten van de EU een 

oplossing. 

FOM voert de programmadirectie van het 

samenwerkingsverband ITER-NL2. Hierin 

werken TNO, de Stichting FOM (via het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhui-

zen), de Nuclear Research and consultancy 

Group (NRG) en de Technische Universiteit 

Eindhoven samen. Het doel is hoogwaar-

dige participatie van Nederlandse weten-

schappers in het wetenschappelijke ITER-

programma mogelijk te maken en 

ITER-contracten af te sluiten met het 

Nederlandse bedrijfsleven die leiden tot 

nieuwe spin-offs. In 2011 konden de eerste 

resultaten worden geoogst. 

Zeer sterke magneetvelden maken het 

mogelijk bijzonder onderzoek te doen, omdat 

materialen onder deze experimentele situaties 

hun geheimen weergeven zonder dat ze 

veranderen. Dat is uniek en daarom komen 

van overal ter wereld onderzoekers naar 

Nijmegen, zoals de Nobelprijswinnaars 

Novoselov en Geim, die in het HFML 

onderzoek deden naar de eigenschappen van 

grafeen. Het HFML is leider van een Europees 

consortium dat beoogt de vier grootste 

magneetveldlaboratoria in Europa (in 

Nederland, Duitsland en twee in Frankrijk) 

om te vormen tot één cluster van onderzoeks-

faciliteiten. Daarmee loopt Nederland 

wereldwijd voorop in (toegepast) onderzoek 

met hoge magneetvelden, magneettechnologie 

en materiaalonderzoek.  

Ondertekening van de HFML-samenwerkings-

overeenkomst door FOM-directeur dr.ir. Wim 

van Saarloos en de voorzitter van de Radboud 

Universiteit ir. Roelof de Wijkerslooth. Onthulling van het naambord op de gevel van het HFML-gebouw.

Tabel 6. Faciliteiten in FOM-verband en externe gebruikers daarvan in 2011 

faciliteit  externe gebruikers* buitenlands gebruik

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

AGOR (KVI) 63 75

FELIX/FELICE (Rijnhuizen) 70 88

HFML (RU) 63 77

Massaspectrometers AMOLF 25 75

Amsterdam nanoCenter 5 20

*  Gebruikers van buiten vakgroep, laboratorium, instituut waar de faciliteit staat. Het 

externe gebruik varieert aanzienlijk van jaar tot jaar.

Grote onderzoeks faciliteitenHoofdstuk 1.6
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Personeelsbeleid FOM

Met haar personeelsbeleid beoogt FOM 

toptalent binnen te halen en te behouden, 

of anders goed toegerust de loopbaan op 

een andere plek te laten vervolgen. Bijna 

tweederde (65 procent) van de FOM-mede-

werkers is eind 2011 in tijdelijke dienst, 

vooral oio’s (44 procent) en postdocs (15 

procent). Iets meer dan de helft (63 pro-

cent) van de oio’s en postdocs komt uit het 

buitenland. Het totale personeelsaantal 

bleef stabiel in 2011. 

Op 2 december organiseerde FOM de derde 

Young Scientists’ Day in het Olympisch 

Stadion te Amsterdam. De opkomst was 

hoog en iedereen die zich had aangemeld 

kwam ook: ruim 150 promovendi en voor 

het eerst ook postdocs. De Young Scien-

tists’ Day staat in het teken van ontwikke-

ling van (persoonlijke) vaardigheden, 

oriëntatie op de loopbaan en valorisatie 

van het onderzoek én het bevorderen van 

de communicatie tussen FOM-medewer-

kers onderling en met FOM. De deelnemers 

kunnen participeren in workshops naar 

keuze. De sprekers op de dag zijn FOM-

alumni met verschillende carrières na 

FOM.

1.7 Mensen in de fysica

Tabel 7. Personeelsbestand FOM in 2011, in aantal mensen, peildatum 31-12-2011*

  WP/V WP/T oio TP/T TP/V AOP/T AOP/V totaal

AMOLF 15 36 66 12 34 8 23 194

Nikhef 39 23 55 13 70 3 25 227

Rijnhuizen 22 10 33 6 53 4 28 156

FOM-bureau           12 50 62

BUW 11 94 326 8 11     450

totaal 87 163 480 39 168 27 126 1090

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

* In hoofdstuk 3.1 ziet u de gedetailleerde bezetting in fte én in meerjarig perspectief.

De Centrale Ondernemingsraad van FOM. Achterste rij, van links naar 

rechts: ir. Philip Chimento (LEI), drs. Renée Calon MA (FOM-bureau), 

ir. Sandra Kouijzer (TU/e en RU), dr. ing. Astrid van der Horst (VU en 

UvA) , ing. Sjoerd Wouda (AMOLF), Wenda Hetem (AMOLF), drs. 

Ineke van der Vegt (ambtelijk secretaris), ing. Herman Boer Rookhui-

zen (Nikhef), dr. Leo Wiggers (Nikhef). Voorste rij, van links naar 

rechts: Niels Grobbe MSc (TUD en EUR), Peter Thobe (Nikhef), Gerben 

Kaas (Rijnhuizen), Mark Boneschanscher MSc (UU en WUR), Paul 

Zomer MSc (RUG). Frank van Amerongen MSc (Rijnhuizen) staat niet 

op de foto.

FOM vierde haar 

65ste verjaardag 

‘FOM around the 

world’ met haar 

medewerkers, 

werkgroepleiders en 

bestuursleden met 

partner op 16 april 

2011 op het 

Westergasterrein in 

Amsterdam.

Promovendi

FOM wil haar promovendi actief begelei-

den en ondersteunen, zodat zij dankzij bij-

zondere kwaliteiten en vaardigheden aan-

trekkelijk zijn voor de arbeidsmarkt. FOM 

organiseert daartoe voor haar promovendi 

trainingen op het gebied van effi ciënt wer-

ken, solliciteren, schrijven van weten-

schappelijk Engels, functioneren in Neder-

land, presenteren en plannen van de 

loopbaan. Ook biedt FOM op verzoek per-

soonlijke begeleiding aan onderzoekers. In 

2011 besteedde FOM extra aandacht aan de 

promotieduur, met als doel de promotie 

daadwerkelijk binnen de geplande vier jaar 

af te ronden. In hoofdstuk 1.2 is te lezen 

waar de FOM-promovendi, gepromoveerd 

in 2011, terecht zijn gekomen. In hoofdstuk 

3.1 zijn die gegevens in meerjarig perspec-

tief weergegeven. 

Eén van de workshops tijdens de Young 

Scientists’ Day 2011.

Volg @redekerd voor een live verslag van 

de #FOM young scientists day. Je PhD is de 

start van je carriere - hoe geef je je 

toekomst vorm?

Gieljan de Vries 2 december 2011 

#FOMonline
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Vrouwen in de natuurkunde

FOM heeft dit jaar van de Commissie Moni-

toring Talent naar de Top in 2011 de start-

rapportage ontvangen. Hierin zijn de door 

FOM over 2010 aangeleverde kwantitatieve 

en kwalitatieve gegevens en doelstellingen 

geanalyseerd en is de huidige situatie van 

FOM vergeleken met andere organisaties 

in onze branche. Daaruit blijkt onder 

andere het volgende: 

•  FOM kent momenteel een laag aandeel 

(7,9 procent) vrouwen in de top vergele-

ken met de andere werkgevers in de 

sector onderwijs en onderzoek (gemid-

deld 22,1 procent). Het totaal aandeel 

vrouwen bij FOM is dan ook veel lager 

dan gemiddeld in deze sector, hoewel 

niet ongebruikelijk in de natuurkunde; 

•  De analyse van in- en uitstroomgege-

vens laat zien dat het vrouwelijk poten-

tieel bij FOM verhoudingsgewijs groter 

wordt. De verhouding vrouwen in de 

subtop in vergelijking met de top is bij 

FOM prima. De commissie vindt dit een 

gezond uitgangspunt voor succesvolle 

doorstroom. Ze bevelen aan deze ver-

houding te behouden zodat er vol-

doende potentieel aanwezig blijft. 

Inmiddels heeft FOM niet stilgezeten en al 

een aantal acties in gang gezet en uitge-

voerd. Zo treedt per 1 januari 2012 prof.dr. 

Nynke Dekker toe tot het Uitvoerend 

Bestuur, als eerste vrouw in het 65-jarige 

bestaan van FOM. Sinds de formulering 

van de doelstellingen is het percentage 

vrouwen dat is ingeschaald in schaal 12 of 

hoger, al gestegen tot net boven de tien 

procent eind 2011. In het Sociaal Jaarver-

slag 2011 leest u meer hierover.

Tabel 8. FOM-trainingen voor oio’s in 2011

onderwerp van de training  aantal keer totaal aantal

    gehouden  deelnemers

Introduction to Dutch and the Dutch* verplicht 5 47**

Promotie in eigen regie verplicht 5 54

Taking charge of your PhD project* verplicht 7 77

Working across cultures facultatief 1 9

The art of presenting science  facultatief 3 36

Write it right facultatief 2 50

Valorisatieworkshop facultatief 1 14

Business orientation week (Nijenrode) facultatief 1 21

Loopbaanplanning facultatief 2 13

Career planning* facultatief 1 4

totaal  28 281

*  Deze trainingen zijn alleen bedoeld voor promovendi met een nationaliteit anders dan de 

Nederlandse. De cursus Taking charge of your PhD project is de Engelstalige tegenhanger 

voor Promotie in eigen regie en de training Career planning die van de training Loopbaan-

planning.

**   Aan deze training doen behalve oio’s ook andere niet-Nederlandse FOM-medewerkers (en 

hun eventuele partners) mee. Het weergegeven aantal betreft alleen oio’s.

Mensen in de fysicaHoofdstuk 1.7

In het voorjaar van 2010 heeft FOM het 

vrouwencharter ‘Talent naar de Top’ 

ondertekend, samen met veel andere 

Nederlandse werkgevers. Hiermee heeft FOM 

toegezegd concrete maatregelen te nemen om 

meer vrouwelijk talent in de organisatie te 

krijgen én te behouden. De ondertekening van 

het charter verplicht FOM tot het formuleren 

van duidelijke en meetbare doelstellingen. 

FOM vindt het daarbij belangrijk om vooral 

van haalbare doelstellingen uit te gaan. In het 

Strategisch Plan FOM/N 2010-2015 heeft 

FOM zich vervolgens ten doel gesteld dat in 

2020 minstens 24 senior staffuncties (schaal 

12 en hoger) bezet zullen zijn door een vrouw, 

met de tussenstap ‘minstens 16 vrouwen in 

2015’. Van oudsher is in de bètaomgeving de 

instroom van vrouwen al beperkt, dus de 

doelstelling ‘twintig procent vrouwen vanaf 

schaal 12’ is zeer ambitieus.

Sinds 1998 kent FOM het de zogenaamde 

FOm/v-stimuleringsprogramma, waarmee 

FOM onder andere persoonsgebonden posities 

voor postdocs toekent. De FOm/v-subsidie is 

voor vrouwen die op langere termijn hun 

loopbaan binnen de Nederlandse fysica willen 

vormgeven. Hiermee steunt FOM vrouwen in 

een cruciale en kwetsbare fase van hun 

carrière en geeft hen de kans een goede 

uitgangspositie te verwerven voor het vervolg 

van hun carrière. FOM fi nanciert een 

postdocpositie voor maximaal drie jaar, 

gespreid over maximaal vijf jaar. Voorwaarde 

is dat de vrouw zelf daaraan gekoppeld een 

niet door FOM betaald verblijf van één tot 

twee jaar aan een buitenlandse instelling 

organiseert. Daarnaast kunnen overbrug-

gingssubsidies toegewezen worden, aan 

faculteiten en onderzoekinstellingen die een 

vrouw in vaste dienst willen aanstellen. FOM 

draagt daaraan maximaal vijf jaar bij. De 

focus van de FOm/v-commissie ligt in het 

bijzonder op verschillende oplossingen voor 

het ‘two-body’ probleem: de partner (vaak 

met ook een natuurkundeopleiding) heeft ook 

een baan nodig. 

32
Real isat ie  strategie



FOm/v 
FOM heeft in 2011 één FOm/v-subsidie en 

één overbruggingssubsidie toegekend. Ver-

der is er in 2011 een klankbordgroep in het 

leven geroepen die zich samen met de 

FOm/v-commissie heeft verdiept in de 

achtergronden van twee male-dominated 

bedrijven met een succesvol topvrouwen-

beleid. Eind 2011 is een plan van aanpak 

vastgesteld door het Uitvoerend Bestuur, 

dat ertoe moet leiden dat FOM haar eigen 

doelstellingen ook daadwerkelijk zal halen. 

Het plan kent acht stappen:

1  Gender neutraal formuleren van adver-

tentieteksten;

2  Website verbeteren: aparte tab maken 

met álle relevante info qua ‘vrouwvrien-

delijke’ arbeidsvoorwaarden en regelin-

gen bij FOM;

3  Scouting door instituutsdirecteuren van 

succesvolle subtopvrouwen;

4  Intern communiceren over welke acties 

er zijn gestart en wat het beleid is;

5  Cross-mentoring: mentor programma/

pilot opstarten binnen FOM met top-

mannen en topvrouwen als rolmodel;

6  Gerichte exitgesprekken voeren met 

vertrekkende (sub) topvrouwen;

7  Zorgen voor zichtbaarheid als organisa-

tie waar vrouwen graag willen werken;

8   Contact met onderzoeksbureau

  McKinsey over hun onderzoek naar 

De Nederlandse delegatie bestond uit (van 

links naar rechts): mr. Renée-Andrée Koornstra 

(hoofd Centrale Personeelsdienst FOM), leider 

van de Nederlandse delegatie prof.dr. Petra 

Rudolf (RUG en voorzitter van de FOm/v-

commissie), ir. Noortje Vis (programmacoördi-

nator FOm/v-beleid) en dr.ir. Petra van der 

Werf (Nederlandse Natuurkundige Vereniging).

effect van vrouwen in topposities in 

besturen van bedrijven + vervolgonder-

zoek naar het verschil in besluitvorming 

met/ zonder vrouwelijke bestuursleden.

De FOm/v-commissie heeft in de loop van 

het jaar een lijst van netwerken van vrou-

welijke fysici verzameld. Enkele universi-

teiten gebruiken deze netwerken al om 

openstaande vacatures specifi ek onder de 

aandacht van vrouwelijke fysici te bren-

gen. De lijst is op de FOM-website beschik-

baar gemaakt (onder Projecten en werk-

groepen - Werving van personeel). Alle 

universiteiten kunnen zo van deze lijst 

gebruikmaken om vrouwelijke kandidaten 

te werven voor een vacature.

Bijeenkomsten
Een Nederlandse delegatie vanuit FOM en 

de Nederlandse Natuurkundige Vereniging 

heeft in april 2011 deelgenomen aan de 

conferentie Women in Physics, die de 

International Union for Pure and Applied 

Physics (IUPAP) elke drie jaar organiseert. 

De conferentie vond plaats in Zuid-Afrika 

met 233 vrouwelijke deelnemers uit meer 

dan vijftig verschillende landen. Doel was 

het uitwisselen van ervaringen en goede 

praktijkvoorbeelden. Bovendien werd tij-

dens de conferentie gesproken over moge-

lijkheden om de positie van vrouwelijke 

fysici wereldwijd te versterken. 

Op 8 en 9 november 2011 vond de eerste 

European Gender Summit plaats in Brus-

sel. De conferentie had tot doel sleutelfi gu-

ren uit alle wetenschappelijke sectoren én 

het bedrijfsleven met elkaar in contact te 

brengen en inzichtelijk te maken welke 

veranderingen noodzakelijk zijn om gen-

derfactoren als kritische succesfactor te 

kunnen beschouwen. FOM en NWO bevon-

den zich onder de vierhonderd deelnemers 

van deze conferentie en participeerden in 

de workshops Scientifi c leadership, R&D 

en Human resource standards. Duidelijk 

bleek dat de vrouwen in de fysica interna-

tionaal het best georganiseerd zijn en 

daardoor een bepaalde (netwerk) voor-

sprong lijken te hebben. De invloed van de 

top van de organisatie is cruciaal, was één 

van de conclusies, want zij geven het voor-

beeld. Bovendien zijn drie dingen slecht 

voor de carrière: kinderen krijgen, een 

spin-off starten en vrijwilligerswerk elders 

doen. Daarmee ‘verliest’ een kandidaat de 

productiefste jaren. 

Voorkant van het programmaboek van de 

eerste European Gender Summit, met mr. 

Renée-Andrée Koornstra (hoofd Centrale 

Personeelsdienst FOM).

De eerste European Gender Summit op 8 

en 9 november 2011 in Brussel.

Welcome back everyone. Plenair discussion 

now at the #youngscientistday @

FOMphysics Olympic Stadium pic.twitter.

com/vIn8xhex

Renee-A. Koornstra 2 december 2011

#FOMonline

33
Real isat ie  strategie



In 2011 werden vijf nieuwe Vrije program-

ma’s gehonoreerd, met een totaal budget 

over de looptijd van vijf jaar van 10,4 mil-

joen euro en drie nieuwe IPP’s voor 2,7 mil-

joen euro. In de Projectruimte werden in de 

najaarsronde 2010, die in april 2011 werd 

afgesloten, in totaal 16 projecten gehono-

reerd (waarvan zes in 2011) voor een totaal 

bedrag van 6,7 miljoen euro. In de voor-

jaarsronde 2011 van de Projectruimte werd 

een bedrag van 6,4 miljoen euro aan 

nieuwe toekenningen gedaan voor 15 pro-

jecten en in de najaarsronde 2011 één pro-

ject. 

In het verslagjaar ontving FOM een bedrag 

van 98,2 miljoen euro, waarvan 75,2 mil-

joen van hoofdfi nancier NWO en de ove-

rige 23,0 miljoen euro op grond van samen-

werking met derden, overheidsbijdrage en 

overige baten. Aan het eind van hoofdstuk 

3.1 vindt u de fi nanciële gegevens in meer 

detail.

Samenvatting 2011

De baten van FOM zijn in 2011 gestegen 

met k€ 7.033 ten opzichte van 2010 

(k€ 98.208 in 2011 versus k€ 91.174 in 

2010). De NWO-basissubsidie is toegeno-

men met k€  4.478, met name door de bij-

drage voor het Sectorplan natuur- en 

scheikunde (k€  3.000) en de bijdrage voor 

de nieuwbouw voor DIFFER (k€ 1.000), die 

FOM in 2011 voor het eerst van NWO ont-

ving. Daarnaast is er een forse stijging van 

de overheidsbijdrage en subsidies met 

k€ 2.407 vanwege bijdragen voor Nano-

Next bij AMOLF en Rijnhuizen en het 

EXEPT-project bij Rijnhuizen. De stijging 

van de overheidsbijdragen is sterker dan 

begroot, omdat er meer (indirecte) kosten 

ten laste van deze subsidies zijn gebracht 

dan begroot.

De lasten van FOM zijn in 2011 fors lager 

dan in 2010 (k€ 90.606 versus k€ 103.581). 

Dit komt door twee zaken uit 2010: in dat 

jaar is een voorziening van k€ 10.051 

getroffen voor de relocatie Rijnhuizen en 

zijn er eenmalige afschrijvingen geweest 

van k€ 2.576 voor de nieuwbouw van 

AMOLF. Door de toename van de perso-

neelsomvang van FOM (van gemiddeld 947 

fte in 2010 naar gemiddeld 1.009 fte in 

2011) zijn de personele lasten van FOM in 

2011 gestegen. Een daling van de materiële 

lasten compenseert deze hogere kosten 

deels. 

De lasten van de FOM-activiteiten (onder-

zoeksprogramma’s, -projecten en missie-

budgetten van de instituten) zijn licht 

gedaald in 2011 (k€ 90.311 versus 

k€ 91.834). De lasten van de missiebudget-

ten zijn fors gedaald met k€ 3.994, terwijl 

de lasten van de FOM-programma’s, Indus-

trial Partnership Programmes en de FOM-

Projectruimte zijn gestegen, in totaal met 

k€ 1.659. Bij de instituten veroorzaakt het 

uitstellen van geplande investeringen en 

het toerekenen van een deel van lasten  

aan contracten met derden een daling van 

de lasten van de missiebudgetten. De stij-

ging van de lasten van de programma’s en 

projecten is een gevolg van een toename 

van de personeelsomvang.

Het netto exploitatieresultaat in 2011 van 

k€ 8.406 heeft de volgende bestemming:

•  de algemene reserve, onbestemd stijgt 

met k€ 2.017 met name als gevolg van 

de toevoeging van rentebaten, een ont-

trekking aan de voorziening nieuwbouw 

Rijnhuizen en verhuurbaten;

•  de algemene reserve, bestemd stijgt 

met k€ 457 door een toename van addi-

tionele fondsen bij de FOM-instituten 

(de saldorekening van contractre-

search);

•  de bestemde reserves stijgen met 

k€ 4.838 als gevolg van een toename 

van de bestedingsachterstand (pro-

gramma’s en projecten gaan vertraagd 

van start omdat het tijd kost om onder-

zoekers met het gewenste profi el en van 

de gewenste kwaliteit te vinden);

•  de bestemde fondsen stijgen met 

k€ 1.094, met name als gevolg van 

hogere baten voor de nieuwbouw Rijn-

huizen dan lasten in 2011 (de meeste 

uitgaven zullen plaatsvinden in de 

bouwfase, gepland voor de jaren 2013 

en 2104).

Het balanstotaal van FOM is in 2011 geste-

gen van k€ 99.694 naar k€ 113.013, met 

name vanwege een stijging van de liquide 

middelen (van k€ 36.966 ultimo 2010 naar 

k€ 49.562 ultimo 2011). De toename van de 

kortlopende schulden met k€ 5.291 en een 

toename van de resterende verplichtingen 

(bestedingsachterstand) met k€ 4.838 

veroorzaken deze stijging van de liquide 

middelen. De kortlopende schulden zijn 

gestegen door een stijging van de vooruit-

betalingen voor door derden gefi nancierde 

onderzoeksprojecten, het vertraagd indie-

nen van facturen door universiteiten en 

een foutieve betaling door NWO aan FOM. 

Blik vooruit

In 2011 werd duidelijk dat de regering 90 

miljoen euro per jaar voor onderzoek en 

wetenschap structureel zal herverdelen. 

Hiervan gaat onder meer 36 miljoen euro 

naar grote onderzoekinfrastructuren, 17 

Hoofdstuk 1

1.8 Financieel beleid

Het belangrijkste fi nanciële sturingsinstru-

ment van FOM is de begroting, die in 

meerjarig perspectief wordt vastgesteld. 

FOM honoreert alleen programma’s, 

projecten en andere activiteiten als er 

voldoende fi nanciële ruimte in de begroting 

is. De Raad van Bestuur stelt bij elk 

strategisch plan opnieuw de hoofdlijnen 

van de verdeling van FOM-middelen over 

onderzoeksactiviteiten vast. 

Het budget dat FOM jaarlijks besteedt aan 

de exploitatie van en investeringen in 

FOM-activiteiten, zijn in de eerste plaats 

afkomstig van het Gebiedsbestuur 

Natuurkunde van NWO en het Algemeen 

Bestuur van NWO. Verder ontvangt FOM 

ook middelen van de Europese Unie, de 

overheid en uit samenwerking met 

universiteiten en het bedrijfsleven.

Trots op Niko die ik ooit mocht begeleiden! 

RT @StichtingFOM Grafeen laat 

stapsgewijs elektronengolven door! http://t.

co/Anzy4dn 

Sense Jan vd Molen, 6 juni 2011

#FOMonline
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miljoen euro naar alfa/gamma-onderzoek, 

5 miljoen euro naar geesteswetenschap-

pen, 20 miljoen euro naar toponderzoek-

scholen en 10 miljoen euro naar verster-

king van de impact van wetenschappelijk 

onderzoek (STW).

NWO heeft aangegeven dat het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

(OCW) structureel bezuinigt op de basis-

subsidie van NWO. Deze bezuinigingen 

zullen ook van invloed zijn op FOM. De 

bezuiniging van OCW op NWO bedraagt 22 

miljoen euro in 2012 en loopt op tot 47 mil-

joen euro per jaar in 2018 en verder. Dit is 

deels een reductie van 26 miljoen euro in 

het kader van de zogenaamde ZBO-effi ci-

encykorting. Daarnaast wordt 20 miljoen 

euro bijgedragen aan de 90 miljoen voor de 

hierboven genoemde herverdeling. Voor 

FOM betekent dit in 2011 een bezuiniging 

van 1,8 miljoen euro, die bereikt wordt 

door het schrappen van de Cross Discipli-

nary Programmes. Wat de consequenties 

van deze forse bezuinigingen voor FOM in 

de komende jaren zijn, is op dit moment 

niet duidelijk. 

1.9 Outreach & educatie

Het communicatiebeleid van FOM richt 

zich op het profi leren van FOM als een 

nationaal en internationaal succesvolle 

onderzoeksorganisatie en op activiteiten 

om natuurkunde te promoten bij toekom-

stige onderzoekers en belangstellenden. 

De externe communicatie richt zich daar-

toe op belangenbehartigers en de media, 

maar ook op studenten en scholieren en 

potentiële FOM-onderzoekers. 

Netwerken, beurzen en 
evenementen

FOM vindt de interactie tussen onderzoe-

kers onderling van groot belang. Zowel 

binnen het eigen vakgebied maar ook 

daarbuiten; binnen de eigen kennisinstel-

ling maar ook met andere organisaties en 

speciaal ook met het bedrijfsleven. Daarom 

bevordert FOM deelname van bedrijfson-

derzoekers aan adviesorganen, stuurgroe-

pen en programmacommissies. Op die 

manier hebben ook de natuurkundigen uit 

het bedrijfsleven invloed op de ontwikke-

ling van het onderzoek binnen FOM en 

kunnen FOM-onderzoekers op hun beurt 

profi teren van inzichten uit het bedrijfsle-

ven. FOM organiseert zelf ook bijeenkom-

sten met en voor bedrijven en politici en 

presenteert zich nadrukkelijk op evene-

menten rond het thema ‘innovatie’. FOM 

verleent bovendien op bescheiden schaal 

subsidie aan internationale conferenties 

die in Nederland worden gehouden. Ook 

workshops om de opinievorming over toe-

komstige onderzoeksopties en -richtingen 

te bespreken komen voor FOM-steun in 

aanmerking. Hier ziet u een selectie van 

bezochte en georganiseerde bijeenkom-

sten in 2011. 

RT @StichtingFOM: Organisatie Physics@

FOM Veldhoven 2012 is in volle gang. Laat 

de abstracts maar komen! www.fom.nl/

veldhoven #FOMVeldhoven 

Henk Swagten, 9 juli 2011

#FOMonline

Na een rondleiding op FOM-instituut AMOLF zijn politici van D66 (foto 

links) en VVD (foto rechts) dit jaar wegwijs gemaakt in de organisatie en 

het onderzoek van FOM, NWO en meer algemeen de natuurkunde en 

bètawetenschap in Nederland. Ook bracht de directeur-generaal Hoger 

Onderwijs van het ministerie van OCW, dr. R. Roborgh op 1 december een 

bezoek aan het HFML.
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Netwerken tijdens de 

postersessie van de 

‘Scientifi c Day’ 2011 

voor het Industrial 

Partnership Program-

me ‘Bio(-related) 

Materials’.

Het jaarlijkse congres Physics@FOM Veld-
hoven op 18 en 19 januari 2011 overtrof de 

verwachtingen met een recordaantal deel-

nemers (1673), lezingen (164) en posterpre-

sentaties (379). Professor John Pendry hield 

de openingslezing over de magie van de 

optica: metamaterialen en de eerste 

‘onzichtbaarheidsmantels’. Na het traditi-

onele plenaire diner reikte staatssecretaris 

drs. Halbe Zijlstra de drie FOM-prijzen uit. 

Als klap op de vuurpijl hield Nobelprijs-

winnaar professor Andre Geim een onder-

houdende after-dinner lezing. De ‘spette-

rende’ uitsmijter op woensdag werd 

verzorgd door de Franse professor David 

Quéré. Hij legde zonder één formule uit 

hoe waterdruppels vervormen als ze over 

een (waterafstotend) oppervlak bewegen. 

De netwerklunch, bedoeld om onderzoe-

kers uit het bedrijfsleven en universiteiten 

met elkaar in contact te brengen, was ook 

zeer succesvol. 

www.fom.nl/veldhoven

Op vrijdag 15 april 2011 was FOM aanwezig 

met een stand bij het jaarcongres van de 

Nederlandse Natuurkundige Vereniging 

FYSICA 2011 in Amsterdam. FOM-werk-

groepleider prof.dr. Misha Katsnelson hield 

een plenaire presentatie over zijn grafeen-

onderzoek, gevolgd door prof.dr. Huib Bak-

ker, groepsleider op het FOM-instituut 

AMOLF, die interessante fysica van water 

aan de oppervlakte bracht. Physica-prijs-

winnaar en FOM-bestuurslid prof.dr. Detlef 

Lohse (Universiteit Twente) hield een super-

sonische lezing over zijn prijswinnend 

onderzoek. FOM-oio drs. Niels Laurens, in 

2009 en 2010 voorzitter van de Centrale 

Ondernemingsraad van FOM, deed mee aan 

de Young Speakers Contest en was één van 

de drie sprekers. 

Op 10 mei 2011 vond de tweede weten-

schappelijke dag van het Industrial Part-

nership Programme ‘Bio(related) Materi-
als’ plaats in Utrecht. Het thema was 

‘Multi-scale physics of complex biopoly-

meric systems’. Rond de vijftig genodigden 

uit FOM-onderzoeksgroepen, het Dutch 

Polymer Institute en het Top Institute Food 

and Nutrition maakten kennis met elkaar 

en elkaars onderzoek, met als gemene 

deler: de natuur als inspiratiebron. Het 

programma bestond uit acht lezingen en 

veertien posterpresentaties. Professoren 

Steven Eppel van de Case Western Reserve 

University, Peter Bolhuis (UvA), David Por-

ter (Oxford) en dr. Arjen Bot (Unilever) 

waren genodigde sprekers. 

Back from #fomveldhoven. Was epic. Tired now

Sebastiaan Waanders, januari 2011 

Lecture Andre Geim at #fomveldhoven was quite hilarious. This man 

is always extremely funny and has the voice of Christofer Walken

VPRO Noorderlicht, januari 2011

Just had two days crammed with physics at #FOMVeldhoven. 

Scarcely dare to come back home in the real world. Was a really fi ne 

atmosphere

Inge Kielen, januari 2011 

@ionicasmeets ‘Russisch’ accent: bekijk de legendarische voordracht 

van Andre #Geim op de afgelopen FOM-conferentie: http://t.co/

g15nIa3 

Huub Eggen, 2 augustus 2011

#FOMonline

Physics@FOM Veldhoven 2011.

Breaking #science news Faster than light? 

webcast 16 hr @CERN http://www.fom.nl/

live/home.pag #concertation #egitf11 #yam 

@StichtingFOM 

Gera_P, 23 september 2011

#FOMonline
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Impressive: 450! participants at the 

annual molecular and cellular 

biophysics meeting that I now attend. 

This fi eld continues to grow in NL

Cees Dekker, 3 oktober 2011

#FOMonline

Govert Schilling, 24 oktober 2011 (drie tweets)

frank linde: lab in gran sasso ligt ook onder een berg, want wij 

houden erg van skiën :-)

carlo beenakker: status van einstein lijkt wel verlaagd van triple-A 

naar double-A :-)

Einde van #minisymposium over neutrino’s. Zeer goed initiatief van 

#knaw! Vaker doen!

#FOMonline

Op 3 en 4 oktober vond het jaarcongres 

Molecular and Cellular Biophysics plaats 

in de Koningshof te Veldhoven. FOM, NWO-

gebied ALW en de Vereniging voor Biofy-

sica en Biomedische Technologie organise-

ren dit congres ieder najaar. Er waren bijna 

450 deelnemers, meer dan de 320 in 2010, 

onder meer doordat ook de Nederlandse 

Vereniging van Microscopie aangesloten 

was. Onder de internationale plenaire 

sprekers bevonden zich gerenommeerde 

wetenschappers, zoals Alexander van 

Oudenaarden (MIT, VS), Chris Dobson (Uni-

versity of Cambridge, GB), Stephan Grill 

(Max Planck Institute of Molecular Cell Bio-

logy and Genetics, D) en Monika Ritsch-

Marte (University of Innsbruck, Oosten-

rijk). Voor het eerst waren er zeven 

bedrijven met een bedrijfsposter aanwezig.  

In 2011 werd de jaarlijkse SUNday op 12 

oktober in Utrecht georganiseerd door het 

Joint Solar Panel (een samenwerkingsver-

band tussen Shell Global Solutions en 

ECN), AgentschapNL en FOM. De SUNday 

trok 474 deelnemers vanuit het (funda-

mentele) onderzoek tot ondernemers, 

overheden en projectontwikkelaars. Direc-

teur van Rijnhuizen prof.dr.ir. Richard van 

de Sanden was voorzitter van de R&D-ses-

sies, waarin onder andere voordrachten 

waren van FOM-onderzoekers prof.dr. 

Jaime Gómez Rivas (AMOLF) over resulta-

ten uit het Nanophotovoltaics programma 

en İlker Doğan MSc (TU/e) over resultaten 

uit een project van het Joint Solar Pro-

gramme.

Sfeerimpressie van 

het jaarcongres 

‘Molecular and 

Cellular Biophysics’.
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Outreach & educatieHoofdstuk 1.9

Publieksvoorlichting 

In 2011 lanceerde FOM een nieuwe alge-

mene brochure in het Nederlands en 

Engels. 

Ook is gestart met de voorbereidingen van 

een serie korte fi lms over FOM en zijn de 

mogelijkheden van sociale media voor 

FOM als organisatie verkend. FOM was al 

aanwezig op LinkedIn en is nu ook te vol-

gen via Twitter. Activiteiten op Facebook en 

YouTube zijn gestart.

In 2011 was ‘Actie Reactie’ het thema van 

de nationale Oktober Kennismaand, geïn-

spireerd door het Internationale Jaar van 

de Chemie én vanwege 25 jaar .nl. In 2011 

organiseerde Science Park Amsterdam 

opnieuw een open dag in de Kennismaand, 

waar AMOLF en Nikhef, samen met andere 

onderzoeksinstituten en de Universiteit 

De FOM-website bedient het brede publiek 

met onderzoeksnieuws. FOM is ook 

zichtbaar door haar deelname aan 

Kennislink en de Open Dagen tijdens de 

jaarlijkse nationale Wetenweek. Daarnaast 

komt er via de media, al dan niet gebaseerd 

op verstuurde persberichten, een constante 

stroom nieuws- en achtergrondverhalen 

beschikbaar. Hieronder een selectie van de 

activiteiten in 2011.

Een sfeerimpressie 

van de open dagen.

van Amsterdam, hun deuren openden voor 

ruim tweeduizend bezoekers. Bij AMOLF is 

de bezoekerscapaciteit maximaal benut 

tijdens de open dag: ruim tweehonderd 

volwassenen namen deel aan een rondlei-

ding en net zoveel kinderen deden mee 

met de workshops. In Nieuwegein kwamen 

bij Rijnhuizen eind oktober rond de dui-

zend bezoekers.

In 2011 verlengde het Universiteitsmu-

seum Utrecht de expositie over het Nobel-

prijswinnend werk en leven van Gerard ‘t 

Hooft (Master the Universe!). Daarbij 

hoorde in het eerste kwartaal een lezin-

genreeks, waarin ook FOM-onderzoekers 

hun passie voor de natuurkunde over-

brachten aan het algemeen publiek. 

Publieksvoorlichting over fusie-energie 

rust bij FOM-Instituut voor Plasmafysica 

Rijnhuizen op drie pijlers: de Fusion Road 

Show, de lesmodule Kernfusie met het bij-

behorende scholierenpracticum op Rijn-

huizen en de website.

www.fusie-energie.nl

De Fusion Road Show en de bijbehorende 

website zijn onverminderd populair. Een 

nieuwe regie, soundtrack en openingsfi lm 

geven de show merkbaar meer vaart; 

bezoekers zijn geboeid en vragen uitge-

breid door over de mogelijkheden van 

fusie-energie.

Tijdens congressen, beurzen en evene-

menten verandert de Fusion Road Show 

van een podiumevent in een interactieve 

stand. In 2011 stond de show voor de 
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Het grootste fusie-experiment ter wereld 

(foto rechtsonder), de Joint European Torus 

(JET) nabij Oxford, kwam in 2011 weer in 

bedrijf na een twee jaar durende upgrade. 

Rijnhuizen werkt in zijn fusie-onderzoek nauw 

samen met JET, hetzij via tijdelijke bezoeken, 

hetzij via permanente detachering van staf. 

De herstart was dan ook een prachtige gelegen-

heid om Nederlandse journalisten rond te 

leiden bij de vernieuwde machine. Op 1 novem-

ber brachten negen journalisten van de 

Nederlandse Vereniging van Wetenschapsjour-

nalisten een bezoek aan JET. De groep was zeer 

te spreken over het goed gevulde programma 

en over de ruime toegang tot de faciliteit.

tweede maal op het drijvende duur-

zaamheidspodium LLowlab op muziek-

festival Lowlands. LLowlab trok meer 

dan 13.000 bezoekers tijdens de drie 

festivaldagen; bij de fusiestand voerden 

twee wetenschappers van Rijnhuizen 

ongeveer tweeduizend uitgebreide 

gesprekken over fusie met de festival-

gangers. Ook tijdens de Groningse 

Nacht van Kunst en Wetenschap en tij-

dens de Culturele Zondag ‘Groen’ in 

Utrecht was de roadshow onderdeel van 

het programma. Inmiddels zijn de voor-

bereidingen gestart om de voorstelling 

te verbreden naar een Energy Road 

Show. In totaal leerden in 2011 negen-

duizend mensen via de show over kern-

fusie.

FOM in de media 

In 2011 bracht FOM meer persberichten uit 

dan de jaren ervoor. Bovendien brengt FOM 

sinds dit jaar nieuws ook via sociale media 

naar buiten. 

De media waren in het bijzonder geïnte-

resseerd in het nieuws dat neutrino’s snel-

ler zouden bewegen dan licht. Onderzoe-

kers van het FOM-instituut Nikhef gaven 

tekst en uitleg op radio en tv en er werden 

diverse bijeenkomsten georganiseerd om 

in meer detail uit te leggen wat er precies 

aan de hand is. Datzelfde gold in 2011 voor 

nieuws van CERN over de voortgang van de 

LHC en de zoektocht naar het higgsdeeltje. 

Ook vonden diverse wetenschappelijke 

publicaties in gerenommeerde tijdschrif-

ten hun weg naar de krant of website, net 

als het nieuws over de impuls voor HFML 

en de verhuizing van FELIX/FELICE naar 

Nijmegen. 

FOM onderhoudt contacten met de meest 

uiteenlopende media en voedt die media 

met berichten over lopend en afgesloten 

onderzoek en geeft (ongevraagd) advies. 
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Nikhef-directeur prof.dr. Frank 

Linde sprak over de supersnelle 

deeltjes tijdens NWO’s Spinoza te 

Paard op 20 december, te zien op de 

fotocollage (midden).
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Outreach & educatieHoofdstuk 1.9
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Outreach & educatieHoofdstuk 1.9

Scholieren en studenten HiSPARC is een project waarbij middelbare 

scholen samen met wetenschappelijke 

instellingen een netwerk vormen om kos-

mische straling met extreem hoge energie 

te kunnen meten. HiSPARC biedt scholie-

ren 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. In 2011 is 

een start gemaakt met een project om ook 

de richting van invallende kosmische stra-

ling te kunnen meten met één enkel sta-

tion. Ook is de software voor de meetstati-

ons aangepast, een enorme klus, maar 

noodzakelijk om plaats te bieden aan een 

nieuwe versie van de elektronica. In totaal 

zijn er nu ruim negentig meetstations ver-

spreid over heel Nederland. Ook is dit jaar 

het FOM-bureau in Utrecht toegevoegd aan 

de lijst meetstations. In de vernieuwde 

receptie van het gebouw, waarin ook Tech-

nologiestichting STW gehuisvest is, hangt 

een skibox met meetapparatuur en ook op 

het dak komen boxen. 

Begin april 2011 organiseerde het HiSPARC-

team wederom het HiSPARC-symposium, 

dit jaar aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Na een warm welkom volgden 

lezingen van diverse sprekers, zoals prof.

dr. Jos Engelen (NWO) en prof.dr. Stan 

Bentvelsen (Nikhef, ATLAS), presentaties 

van profi elwerkstukken van de leerlingen, 

een hands-on opdracht en een apart pro-

gramma voor docenten. De presentatie van 

Niels Berger, Coen Corstjens, Anouk Schol-

tes en Stijn Zanders van het Philips van 

Horne Scholengemeenschap in Weert was 

de beste volgens de jury, met een bijzon-

dere vermelding voor Floris Keizer van het 

Amsterdams Lyceum. Zij wonnen daarmee 

allen een werkbezoek aan CERN. Daar kre-

gen zij begin juni rondleidingen en presen-

taties van Nederlandse onderzoekers die 

werkzaam zijn op CERN.

In 2011 bezocht de Fusion Road Show van 

het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijn-

huizen 24 scholen voor 38 shows. Zo kwa-

men ruim vierduizend scholieren en 

docenten in contact met kernfusie als 

schone, duurzame en veilige energiebron. 

Tijdens twee fusiedagen aan de Universi-

teit Antwerpen gaven de twee voorlichters 

van Rijnhuizen shows voor nog eens 2.400 

Vlaamse en Nederlandse scholieren.

De FOM-instituten hebben rechtstreeks con-

tacten met scholen en docenten, die met een 

groep scholieren langskomen of een 

opdracht doen over FOM-onderzoek.

Ook draagt FOM bijvoorbeeld bij aan de 

Eureka Cup (een jaarlijkse landelijke 

wedstrijd voor scholieren in het voortgezet 

onderwijs), het Techniek Toernooi (voor 

basisscholen), de Nationale Natuurkunde 

Olympiade en is FOM partner van de 

Stichting Natuurkunde.nl die ook de 

website sciencespace.nl beheert.

Verder sponsort FOM bijvoorbeeld 

scholierenreizen naar Europese natuurkun-

delabs en reizen en symposia van natuur-

kundige studieverenigingen waaraan 

potentiële nieuwe FOM-onderzoekers 

deelnemen. 

Opdruk op de skibox @FOM.

Op 18 maart namen bijna 45 middelbare scholieren uit de bovenbouw van het vwo 

deel aan de International Masterclass on Particle Physics bij Nikhef. De deelnemers 

krijgen na enkele inleidende cursussen de gelegenheid om zelf botsingen tussen ele-

mentaire deeltjes te bestuderen. Voor het eerst werd dit jaar gebruik gemaakt van data 

van de LHC. Dit jaarlijkse evenement vindt tegelijkertijd op andere onderzoeksinstel-

lingen in alle delen van de wereld plaats, inclusief een live videoverbinding met CERN 

om de resultaten te bespreken.
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Docenten

Voor het schooljaar 2011/2012 heeft FOM 

weer tien posities van 0,2 fte beschikbaar 

gesteld voor een periode van een jaar. Alle 

tien plaatsen zijn benut: zeven vwo-docen-

ten zijn bij FOM-Nikhef geplaatst, twee bij 

Rijnhuizen en één bij AMOLF. Daarnaast 

heeft Nikhef één extra positie bezet die het 

instituut zelf fi nanciert. Zoals gemeld in 

het hoofdstuk 1.2 onder Prestigieuze hono-

reringen, heeft één van de vwo-docenten 

uit een eerdere lichting van FOM in 2011 

van NWO een ‘Promotiebeurs voor leraren’ 

ontvangen. 

Op 3 maart werd op Nikhef de jaarlijkse 

‘mastercourse deeltjesfysica’ voor docen-

ten gehouden. In vervolg daarop namen 19 

docenten in september deel aan een drie-

daagse excursie naar CERN. Dit programma 

werd mede mogelijk gemaakt door Nikhef.

De winnaars van de beste presentaties op het HiSPARC-symposium 

2011. Van links naar rechts Floris, Anouk, Coen, Stijn en Niels op een 

replica van de LHC-magneet.

FOM heeft budget vrijgemaakt om een 

aantal vwo-docenten een parttime 

onderzoekspositie (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 

hiermee de banden met scholen aanhalen en 

hoopt de belangstelling voor een studie in 

de fysica te versterken. 

Nog de felicitaties voor prof.dr. Beatriz 

Noheda @FOMphysics met haar APS 

Fellowship! bit.ly/sR0nEx

NWOCEW, 2 december 2011

#FOMonline
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Marcel: ‘Een trend die we de laatste jaren 

zien is dat bedrijven uit omringende lan-

den ons ontdekken. Zij zien Nederland met 

zijn korte afstanden en goede onderlinge 

afstemming als één groot instituut, waar 

fysica op het allerhoogste niveau wordt be-

dreven en waar men gewend is om samen 

te werken.’

Pieter: ‘De relatie tussen fysica en industrie 

bloeit als nooit tevoren. Nog niet zo lang 

geleden bekeken universitaire natuurkun-

digen het bedrijfsleven met argusogen. Nu 

breekt steeds meer het inzicht door dat sa-

menwerking met de industrie heel mooie 

wetenschap kan opleveren.’

Marcel: ‘Dat geldt ook andersom. Vroeger 

moesten we onze uiterste best doen om 

mensen uit het bedrijfsleven binnen te 

harken voor ons jaarlijkse congres Phy-

sics@FOM Veldhoven. Nu bellen ze al in 

september: kunnen we ons aanmelden?’

Pieter: ‘Soms is er een onverwachte match 

die ook wetenschappelijk heel goed uit-

pakt; dat vind ik geweldig om te zien.’

Motieven

Marcel: ‘Een motief voor bedrijven om met 

FOM in zee te gaan, is vaak dat ze hun ei-

gen producten en procedés op een funda-

menteel niveau beter willen begrijpen, zo-

dat ze die kunnen verbeteren. Deelname 

aan een Indus-

trial Partnership 

Programme biedt 

daarnaast ook toe-

gang tot een netwerk. 

En jong talent wordt op-

geleid in een richting die goed 

aansluit bij de behoeften van het 

bedrijf.’

Pieter: ‘Als er maar een goed plan ligt, met 

uitdagende fysica die echt bijdraagt aan 

vragen die bij het bedrijf leven. Wanneer 

het wetenschappers lukt zo’n eerste stap 

te zetten, hebben ze grote kans dat ze de 

R&D-directie kunnen overtuigen om te in-

vesteren.’ Eigenlijk is dat de eerste beoor-

delingsstap die een IPP-aanvraag moet 

zien te overleven.

Topsectoren

Pieter: ‘We komen overal, spreken veel 

mensen en proberen goed te luisteren en 

signalen op te vangen, die we dan vertalen 

naar een nieuw arrangement. Zo overwe-

gen we nu om ‘mini-IPP’s’ op te zetten, sa-

menwerkingsprogramma’s die ook bereik-

baar zijn voor het MKB of die voor grote 

bedrijven de drempel verlagen om kennis 

te maken met FOM. Als er eenmaal een in-

houdelijke match is, is er veel maatwerk 

mogelijk.’ 

Marcel: ‘Op dit moment onderzoeken we 

hoe we de Industrial Partnership Program-

mes kunnen inzetten voor het topsecto-

renbeleid. Dat beleid veroorzaakt veel on-

rust, maar er zitten ook positieve kanten 

aan. We verwachten zeker dat het tot een 

paar nieuwe programma’s zal leiden en we 

doen veel nieuwe contacten op. Dat is 

goed, want uiteindelijk gaat het ons er 

vooral om een stevig, geïntegreerd netwerk 

neer te zetten, ter versterking van de Ne-

derlandse kennisdelta.’

Voorpost in de kennisdelta

De relatie tussen fysica en industrie bloeit op, mede dank-
zij twee programmacoördinatoren die zich op het 
FOM-bureau inzetten om gedeelde belangen op te 
sporen en de juiste partijen bij elkaar te bren-
gen. Met niet afl atend enthousiasme zoeken 
Marcel Bartels en Pieter de Witte naar 
nieuwe afnemers van Nederlandse na-
tuurkunde. Ze tonen zich optimistisch 
over de toekomst.

Marcel Bartels 
en Pieter de Witte, 

samen het ‘IPP-bureau’

FOM organiseert tal van activiteiten die de banden tussen 

wetenschap en bedrijfsleven versterken. Zo zijn er de Industrial 
Partnership Programmes. Daarmee heeft de industrie de laatste 

zeven jaar 25 miljoen euro geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek; 

10 miljoen daarvan kwam uit het buitenland. Er is de jaarlijkse work-

shop Physics with Industry, er zijn netwerkactiviteiten en er is on-

langs een sabbaticalprogramma gestart voor industriële onderzoekers 

die een jaar terug willen naar de wetenschap. 

Binnen FOM zijn drs. Marcel Bartels en dr. Pieter de Witte ver-

antwoordelijk voor al deze activiteiten. Zij zijn FOM’s voor-

post en aanspreekpunt voor zowel het bedrijfsleven als 

voor onderzoekers die met bedrijven willen samen-

werken. 

Interview
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Programmacoördinatoren Marcel Bartels en Pieter de Witte: ‘Soms is er een 

onverwachte match die ook wetenschappelijk heel goed uitpakt; dat is geweldig 

om te zien.’
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‘De samenwerking tussen BASF en FOM is 

voortgekomen uit een succesvol STW-pro-

gramma van ons Nederlandse dochterbe-

drijf. Wat ons aantrok in het idee van een 

Industrial Partnership Programme is dat er 

maar weinig partners zijn; bij ons gaat het 

zelfs om een bilaterale samenwerking. Dat 

maakt de aansturing van zo’n programma 

overzichtelijk, het zorgt er ook voor dat de 

focus van het onderzoek aansluit bij de be-

hoeften van BASF en dat het intellectueel 

eigendom goed kan worden geregeld. De 

Technische Universiteit Delft is wereldlei-

der op het gebied van onderzoek aan mag-

netocalorische materialen. Door via FOM 

met mensen uit Delft samen te werken, 

hebben we in één klap alle wetenschappe-

lijke expertise die voor ons relevant is bin-

nen bereik.’

Warmtepompen

‘De taken zijn duidelijk afgebakend: de 

universiteit doet fundamenteel onderzoek 

en ontwikkelt materialen op laboratorium-

schaal. BASF heeft in het lab in De Meern 

geïnvesteerd, waar wij nu de technologie 

kunnen opschalen. We gaan daar monsters 

produceren, die 

het basismateri-

aal vormen voor 

warmtepompen in 

koelkasten. Deze ver-

vangen de compressors 

die nu nog gangbaar zijn. Als 

dat lukt, hebben we drie dingen be-

reikt: er is minder energie nodig om een 

koelkast in bedrijf te houden, er zijn geen 

giftige gassen meer nodig die na afl oop van 

de levensduur in het milieu terechtkomen 

en de koelkast werkt geruisloos. We zijn 

nog aan het ontwikkelen, maar het ziet er 

veelbelovend uit. Ik verwacht dat ergens in 

de komende jaren de eerste koelkasten op 

de markt komen die gebruik maken van 

ons nieuwe materiaal.’

Trots

‘Als het gelukt is, ben ik trots dat we weten-

schappelijke vondsten hebben kunnen ge-

bruiken voor een technologische door-

braak waar consument en milieu voordeel 

bij hebben. Ik vind dit programma een 

goed voorbeeld van hoe wetenschap en in-

dustrie kunnen samenwerken, iets dat 

voor beide partijen interessant is. Ons 

geeft het een nieuwe horizon, de universi-

teit geeft het focus aan het onderzoek. Na-

tuurlijk is er een cultuurverschil tussen 

een bedrijf en de universiteit. Dat moet 

ook, want ze hebben een verschillende 

missie. Het hoeft samenwerking niet in de 

weg te staan, als je maar een gemeen-

schappelijke taal vindt om ideeën mee uit 

te wisselen.’

Revolutionaire koelkasten

‘De compressortechnologie die nu in koelkasten zit, be-
staat al bijna honderd jaar. Zij is in de loop der jaren 
wel verbeterd, maar in essentie dezelfde gebleven. 
Samen met FOM ontwikkelen we nu een mate-
riaal dat zal leiden tot een radicaal nieuwe, 
betere manier van koelen: een doorbraak 
die vergelijkbaar is met de overgang van 
lp’s naar cd’s. Dat is wat dit project zo 
spannend maakt.’ 

Olaf Rogge en 
de Industrial 

Partnership Programmes

Eind 2011 liepen er veertien Industrial Partnership Pro-
grammes bij FOM en waren er drie afgerond. In deze program-

ma’s doen FOM-onderzoekers gedurende enkele jaren fundamenteel 

onderzoek in nauwe samenwerking met researchers van één of meer 

bedrijven. Zij begeven zich op gebieden met veel innovatiepotentie en 

uitdagende wetenschappelijke vragen. Het budget voor een programma 

bedraagt ten minste één miljoen euro, waarvan de deelnemende bedrij-

ven minimaal de helft bijdragen. 

Dr. Olaf Rogge is senior manager Future Business bij internatio-

naal chemieconcern BASF in het Duitse Ludwigshafen. BASF 

werkt samen met FOM in twee Industrial Partnership 

Programmes: Third generation magnetocaloric ma-

terials en Magnetocaloric materials not only 

for cooling.

Interview
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Olaf Rogge, senior manager Future Business bij BASF: ‘Ik ben er trots op 

dat we wetenschappelijke vondsten kunnen gebruiken voor een technologische 

doorbraak, waar consument en milieu voordeel bij hebben.’
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Sudhir: ‘Als team werken we aan de proble-

men die samenhangen met beweging bij 

contactlijnen: de grens tussen een opper-

vlak en twee vloeistoffen. Deze problemen 

zijn niet alleen academisch interessant en 

uitdagend, maar staan ook dicht bij toe-

passingen in de industrie, bijvoorbeeld 

voor onze industriële partners ASML en 

Océ. Onze groep bestaat uit promovendi 

die deels experimenteel, deels theoretisch 

en deels mathematisch onderzoek doen.’ 

Hyongsoo: ‘Ik vind het een voorrecht om 

een industrieel probleem te bestuderen dat 

is gerelateerd aan een fonkelnieuw acade-

misch probleem. Een Industrial Partner-

ship Programme is in die zin een prima 

link tussen de universiteit en de industrie.

Christian: ‘Wij onderzoeken bijvoorbeeld 

wat er precies gebeurt als een inktdruppel 

een printkop verlaat of als je water pro-

beert te verwijderen van een siliciumschijf 

vol kwetsbare computerchips. Een drup-

peltje op de verkeerde plaats kan al snel 

veel schade aanrichten. Met de kennis die 

ons onderzoek oplevert, kan Océ in de toe-

komst zijn inkjetprinters en ASML zijn 

immersielithografi emachines verbeteren. 

Maar ook in veel andere toepassingen, zo-

als het aanbrengen van coatings of analy-

seren van bloedmonsters kan deze kennis 

van pas komen.’

Twee werelden

Mark-Jan: ‘Meedoen aan een Industrial 

Partnership Programme is een goede ma-

nier om kennis te maken met beide werel-

den. Ik werk meestal aan de universiteit, 

maar regelmatig een halve week op locatie 

bij Océ. Zo hoop ik na mijn promotie een 

goede beslissing te kunnen nemen over 

waar ik mijn loopbaan voortzet.’

Christian: ‘Het is sowieso prettig om in een 

partnership te werken. Je ontmoet mensen 

van andere universiteiten en je krijgt feed-

back op je werk van hoogleraren die niet de 

jouwe zijn. Dat levert een breder perspec-

tief op.’

Mark-Jan: ‘Nadeel is alleen dat je soms door 

verschillende partners verschillende rich-

tingen uit wordt gestuurd. Daar moet je je 

weg in zien te vinden.’

Tak Shing: ‘Voor mij was het een kans om 

aan een nieuw onderwerp te werken, bin-

nen een groep van wereldformaat. Daar-

voor kwam ik graag uit Hongkong naar Ne-

derland. Dat het een samenwerking met de 

industrie betreft, is een bijkomstigheid.’ 

Fijne problemen, bruikbare oplossingen

Sommige FOM-promovendi kiezen expliciet voor een 
Industrial Partnership Programme; zij komen vaak 
en graag bij een bedrijf over de vloer. Anderen zijn 
vooral geïnteresseerd in de vraagstukken zelf. 
Voor hen is het feit dat die door de industrie 
zijn aangedragen een bijkomstigheid. 
Allen vinden het samenwerken in 
een wetenschappelijk-industriële set-
ting een waardevolle start voor de toe-
komst.

FOM-promovendi en de 
Industrial Partnership 

Programmes
Voor FOM-promovendi zijn de Industrial Partnership Pro-

grammes een goede gelegenheid om kennis te maken met indus-

triële research, terwijl de industrie tegelijkertijd kan kennismaken 

met aanstormend talent. Binnen het programma Contact line control 

during wetting and dewetting (zie ook hoofdstuk 2.4, IPP I20) werken 

ir. Christian Berendsen, Tak Shing Chan MSc, Hyongsoo Kim MSc, 

Dieter ’t Mannetje MSc, Mark-Jan van der Meulen MSc, Sudhir Sri-
vastava MSc en Koen Winkels MSc op afstand samen met elkaar en 

met industriële partners Océ en ASML. Zij hebben hun thuisbasis bij 

verschillende universiteiten en concentreren zich elk op een eigen 

researchdoel. Tweemaal per jaar komt het hele team bijeen. 

Daarnaast overleggen zij per e-mail en tijdens ontmoetin-

gen van het werkveld vloeistofdynamica, waar ze 

allen toe behoren.

Interview
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Van links met de klok mee: FOM-promovendi Sudhir Srivastava, 

Christian Berendsen, Dieter ’t Mannetje en Tak Shing Chan: ‘We doen 

wetenschap met een duidelijke reden.’
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‘Gewone’ wetenschap

Christian: ‘In dit programma werken maar 

een paar mensen heel direct met een be-

drijf samen. We proberen op een funda-

menteel niveau te begrijpen hoe bepaalde 

processen werken. Als dat lukt, kunnen de 

industriële partners daar hun voordeel 

mee doen. Maar de vraag waar de industrie 

mee zit, is alleen maar een beginpunt voor 

het onderzoek. Daarna volgt het project de 

academische regels. Dat wil zeggen dat we 

nadenken of onze resultaten passen in het 

grotere geheel, of ze stroken met de litera-

tuur. Als een bedrijf snel een probleem op-

gelost wil hebben, kunnen ze er beter een 

eigen team opzetten. Maar dit is wat ze zelf 

niet kunnen en wij wel: een deel van de 

wetenschap invullen dat nog heel vaag is. 

In die zin doen we fundamentele weten-

schap, maar met een heel duidelijke re-

den.’ 

Dieter: ‘Het is wel makkelijk dat de indus-

trie een beginpunt levert. Beter dan een 

vage wolk van onopgeloste vragen waar je 

willekeurig ergens een naald in prikt. We 

hebben fi jne problemen en we weten dat 

onze oplossingen een toepassing zullen 

vinden.’

Teamwork op afstand

Hyoungsoo: ‘Fysiek gesproken werken we 

op grote afstand van elkaar. Maar een paar 

keer per jaar komen we bij elkaar om re-

sultaten te vergelijken en te brainstormen. 

Van daaruit kunnen andere contacten 

plaatsvinden. Zo weten we dit zwakke 

punt aardig af te dekken.’

Koen: ‘Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkom-

sten geven we allemaal een update van 

onze werkzaamheden. Zo kijken we met 

elkaar mee. Het kan erg nuttig zijn als 

mensen met een verschillende achter-

grond of denkwijze opmerkingen of vragen 

hebben over je werk. Soms ontdekken we 

dat we tegen dezelfde uitdagingen aanlo-

pen. Er kan een e-mailcorrespondentie op 

gang komen en soms ga je persoonlijk nog 

eens bij iemand langs om samen naar een 

probleem te kijken. Er wordt dus toch op 

allerlei manieren gecommuniceerd in ons 

team.’

Toekomstdromen

Dieter: ‘Voor mij was het een ontdekking 

bedrijven te leren kennen zoals ASML, die 

echt in onderzoek investeren. Tijdens mijn 

studie heb ik ook gewerkt bij een bedrijf. 

Daar was ik heel ongelukkig: telkens als we 

met een goed idee kwamen en daarmee 

twee proefjes hadden gedaan, was het over 

en uit. Ik bleef het gevoel houden dat alles 

met iets meer tijd twintig keer beter had 

gekund. Nu heb ik gezien dat er ook bedrij-

ven zijn waar je problemen echt mag op-

lossen, in plaats van voor de quick fi x te 

gaan.’ 

Mark-Jan: ‘Ik ben nog maar net begonnen. 

Als ik over drie jaar klaar ben, hoop ik een 

goede keus te kunnen maken.’

Christian: ‘Tijdens mijn promotieonderzoek 

krijg ik de mogelijkheid om toegepast we-

tenschappelijke vraagstukken tot in het 

kleinste detail uit te pluizen. In de toe-

komst zou ik de kennis en ervaring die ik 

nu opdoe graag inzetten voor de ontwikke-

ling van nieuwe technologieën en produc-

ten. Daarvoor biedt het bedrijfsleven waar-

schijnlijk de meeste mogelijkheden.’ 

Tak Shing: ‘Ik ben toch ook wel meer alge-

meen academisch geïnteresseerd. Ik wil 

fundamentele problemen blijven oplossen, 

ook in de toekomst. Dat was al mijn ideaal 

toen ik een kind was en het is nooit veran-

derd.’ 

Sudhir: ‘Ik wil in de eerste plaats dingen be-

grijpen, dan pas toepassen. Waar dat het 

beste kan, moet nog blijken.’
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FOM onderscheidt binnen de natuurkunde 

subgebieden van de natuurkunde waarop 

ze actief is en besteedt daarnaast bijzon-

dere aandacht aan het onderwerp energie. 

De subgebieden Nanofysica en -technolo-

gie (Nano), Gecondenseerde materie en op-

tische fysica (COMOP), Fysica van levens-

processen (FL) en Fenomenologische fysica 

(FeF) kennen een zogeheten werkgemeen-

schapscommissie die het Uitvoerend Be-

stuur van FOM adviseert over inhoudelijke 

ontwikkelingen. Deze commissies spelen 

onder andere een actieve rol in de selectie 

en beoordeling van de vooraanmeldingen 

voor de nieuwe Vrije FOM-programma’s en 

IPP’s. In de subatomaire fysica en de fusie-

fysica zijn de onderzoeksactiviteiten ge-

concentreerd in respectievelijk de FOM-in-

stituten Nikhef en Rijnhuizen. Deze 

instituten hebben net als FOM-instituut 

AMOLF elk een wetenschappelijke advies-

commissie. Deze commissie vervult naast 

de reguliere beheerstaken ook een advise-

rende rol binnen hun subgebied, vergelijk-

baar met die van de werkgemeenschaps-

commissies. 

FOM besteedt ongeveer tweederde van 

haar onderzoeksbudget aan de zogenoem-

de FOM-programma’s. Deze bestaan uit de 

Vrije FOM-programma’s waarin de onder-

zoekers zelf met de ideeën komen en FOM 

focus en massa in het Nederlandse natuur-

kundig onderzoek nastreeft en de Indus-

trial Partnership Programmes (IPP’s). Deze 

IPP’s hebben als doel fundamenteel onder-

zoek te versterken op onderwerpen waar 

bedrijven belang in stellen en daarbij ook 

de kloof tussen academisch en industrieel 

onderzoek te verkleinen. De industriële 

partners fi nancieren in deze programma’s 

ten minste de helft van het onderzoek. 

Verder vormen de missiebudgetten van de 

instituten uiteraard onderdeel van het to-

tale onderzoeksbudget. Bovendien bestaat 

er een bijzondere vorm van een FOM-pro-

gramma: de FOM-focusgroep. Naast de 

programmatische aansturing is er de zoge-

noemde FOM-Projectruimte, bestemd voor 

kleinere projecten voor uitdagende, inno-

vatieve ideeën op elk gebied binnen de na-

tuurkunde. Daarnaast heeft FOM enkele 

onderzoeksprojecten lopen die in geen van 

de vorige categorieën passen, zoals binnen 

het FOm/v-stimuleringsprogramma en in 

het subgebied Overige fysica (OF). 

2.1 FOM-onderzoek

Het FOM-onderzoek wordt verricht op twee 

soorten locaties: instituten en werkgroepen 

aan universiteiten. Alle universitaire 

groepen vallen beheersmatig onder één 

eenheid, de Beheerseenheid Universitaire 

Werkgroepen (BUW).

Hoofdstuk 2

Dit hoofdstuk volgt de verschillende onderzoeksactiviteiten van FOM. Eerst komen de 

FOM-instituten aan bod, vervolgens per subgebied de Vrije programma’s, dan de Industrial 

Partnership Programmes en daarna enkele aansprekende projecten uit de FOM-Projectruimte 

en een valorisatieproject. Dit hoofdstuk bevat in tabelvorm ook een overzicht van nieuwe en 

afgesloten FOM-programma’s in 2011. Ook eventuele tussenevaluaties van lopende program-

ma’s zijn in het overzicht opgenomen. 
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Tabel 9. Nieuwe en afgesloten FOM-programma’s in 2011

9a. In 2011 goedgekeurde nieuwe FOM-programma’s, met beoordeling vooraf

130 NGOPV Next generation organic photovoltaics

131 LMPV Light management in new photovoltaic materials

132 FOM-HFML High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high magnetic fi elds

133 FOM-FELIX Free electron lasers for infrared experiments

134 TI Topological insulators

135 SGC Single gold nanorods in live cells

136 SPN Single phonon nanomechanics

137 BIB Barriers in the brain: the molecular physics of learning and memory

138 SOL Stirring of light!

I26 TQC Topological quantum computation

I27 VEC Understanding the visco-elasticity of elastomer-based nanocomposites

I28 3GM Third generation magnetocaloric materials

9b. Tussentijdse beoordelingen in 2011
Geen

9c. Beoordelingen in aanvraagronden binnen lopende FOM-programma’s in 2011

programma   ingediende/gehonoreerde aanvragen
122  YES!  Fellowships for Young Energy Scientists (continu indienen) 1/1

A16  VAL Valorisatieprojecten (continu indienen)  4/3

9d. In 2011 afgesloten FOM-programma’s

46 CCSPP Collective and cooperative statistical physical phenomena

57 STQG String theory and quantum gravity

60 BMP Biomolecular physics

66 UMD Ultrafast molecular dynamics

79 DOP Dynamic of patterns (gezamenlijk met GBE)

90  MPBA  Material properties of biological assemblies

I06 SHELL The physics of fl uids and sound propagation

I09 JSP Joint Solar Programme (eerste ronde met Shell)

I10  XMO  Extreme UV multilayer optics
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2.2 FOM-instituten 

Missie

De missie van het FOM-instituut AMOLF is het 

initiëren en uitvoeren van toonaangevend 

fundamenteel onderzoek aan nieuwe, strate-

gisch belangrijke complexe molecuul- en 

materiaalsystemen, in samenwerking met de 

Nederlandse universiteiten en industrie.

Het onderzoek van AMOLF richt zich op twee 

hoofdthema’s:

•  natuurkunde van biomoleculaire systemen, 

met daarbinnen de subthema’s biomolecu-

laire dynamica en interacties, supramolecu-

laire structuren en actieve biomaterialen, en 

spatio-temporaal ontwerp van biomolecu-

laire netwerken;

•  nanofotonica, met daarbinnen de subthe-

ma’s fotonische en plasmonische lichtbron-

nen, dispersiecontrole en nanoschaal 

opsluiting van licht, en fotonische geïnte-

greerde circuits.

Binnen deze twee hoofdthema’s wordt een 

nieuw programma opgestart op het gebied van 

photovoltaics.

Directeur: prof.dr. Albert Polman

FOM-instituut AMOLF

 www.amolf.nl
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Het kunnen reageren op de omgeving is 

één van de meest fundamentele eigen-

schappen van levende systemen. Ook op 

cellulair niveau worden continu signalen 

gedetecteerd en als respons bijvoorbeeld 

eiwitten gesynthetiseerd, bouwstoffen 

geïmporteerd en bewegingen gegenereerd. 

Het ontstaan van biologische reacties in de 

evolutie was echter nog nooit experimen-

teel aangetoond en daarmee een lang 

openstaande kwestie. De omstandigheden 

van deze essentiële evolutionaire over-

gang, bijvoorbeeld van belang voor de op-

rukkende antibioticaresistentie van bacte-

riën, zijn hierdoor een mysterie gebleven. 

Hèt technische obstakel was de complexi-

teit van biologische regelsystemen en hun 

effect op de fi tness, zelfs in de relatief een-

voudige E. coli bacterie.

Onderzoekers van het FOM-instituut 

AMOLF hebben dit probleem opgelost door 

een eenvoudig modelsysteem te construe-

ren met genetische modifi catie. Door deze 

synthetische E. coli stam konden zij meten 

hoe de fi tness in een in de tijd variërende 

omgeving afhangt van functionele modifi -

caties in een regelsysteem. In dit onder-

zoek keken zij naar het systeem dat E. coli 

normaal gesproken gebruikt om lactose te 

detecteren. Sommige reacties op de varië-

rende omgeving leidde tot snelle sterfte, 

terwijl andere reacties een hoge reproduc-

tiesnelheid gaven. Deze fi tnessfunctie liet 

de balans van evolutionaire krachten zien 

en gaf daarmee ook een voorspelling voor 

de optimale respons.

De centrale onderzoeksvraag was vervol-

gens: zijn deze functionele aanpassingen 

van het regelsysteem ook genetisch ‘toe-

gankelijk’ tijdens de evolutie? In het vol-

gende experiment werden grote populaties 

van cellen, onderhevig aan een proces van 

genetische mutatie en selectie in de varia-

bele omgeving, in de tijd gevolgd. De func-

tionele aanpassingen bleken eerst snel te 

evolueren, daarna staakte de evolutie bij 

een specifi eke respons, om vervolgens 

weer snel te verbeteren – tot aan de voor-

spelde optimale respons. De evolutionaire 

haperingen werden teruggeleid tot afhan-

kelijkheden tussen aminozuren in het ei-

wit verantwoordelijk voor de detectie en 

regulatie, waardoor een combinatie van 

mutaties nodig was voor de haperende 

aanpassing.

Deze essentiële evolutionaire overgang is 

nu dus experimenteel aangetoond. Het on-

derzoek laat ook zien dat organismen zich 

optimaal kunnen reproduceren in omge-

vingen die tegenovergestelde eisen stellen. 

Niet met een compromis, maar door een 

perfecte aanpassing aan twee contraste-

rende doelen overleven organismen. Dit 

roept de vraag op of complexere organis-

men ook een perfecte spiegel van hun he-

terogene omgeving zijn én of de uitkomst 

van andere evolutionaire processen ook 

voorspeld kan worden.

Optimale evolutie van cellulaire reacties 

Links is een schematische weergave van het experiment te zien, waarin de evolutie van een bacteriële respons op een veranderend signaal in de 

omgeving is aangetoond. Groen is signaal, het molecuul IPTG, rood de (evoluerende) bacteriële respons. In het midden staat een schematische 

weergave van het regelsysteem, zoals oorspronkelijk geconstrueerd (onder) en na evolutie (boven). Oorspronkelijk onderdrukt het signaal het 

regeleiwit LacI; na evolutie stimuleert het signaal dit eiwit. Rechts staat de gemeten functie die aangeeft hoe fi tness in een variabele omgeving 

afhangt van de basale genexpressie (zonder signaal) en de expressierespons (met signaal). De punten laten de populatie zien in verschillende fase 

van evolutie, tot aan het optimum.
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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 

elementaire deeltjes en de krachten die er zijn 

op de kleinste schalen en met de hoogst 

haalbare energieën. Nikhef gebruikt hiervoor 

twee elkaar aanvullende methoden:

•  versnellerfysica; voor onderzoek naar de 

interacties bij botsingen van deeltjes in 

deeltjesversnellers, met name op CERN;

•  astrodeeltjesfysica; voor onderzoek naar de 

interacties tussen de aarde en deeltjes en 

straling afkomstig uit het heelal.

Nikhef coördineert de Nederlandse experimen-

tele activiteiten op dit gebied. Het onderzoek op 

Nikhef vertrouwt op de ontwikkeling van 

innovatieve technologieën. De kennis- en 

technologietransfer naar derden, zoals 

industrie, burgermaatschappij en het algemeen 

publiek, is een integraal onderdeel van de 

missie van Nikhef.

Directeur: prof.dr. Frank Linde

 FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef

www.nikhef.nl

FOM-instituten Hoofdstuk 2.2
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NikhefMissiebudget

De hoeksteen van het Standaardmodel van 

de elementaire deeltjesfysica is de breking 

van de symmetrie tussen de elektromag-

netische en de zwakke wisselwerking, of-

tewel: Waarom is de drager van de elektro-

magnetische kracht, het foton, massaloos 

terwijl de dragers van de zwakke kernkracht, 

de W- en Z-bosonen, massief zijn?

De aantrekkelijkste verklaring hiervoor, 

het higgsmechanisme, impliceert het be-

staan van het higgsdeeltje: een elektrisch 

neutraal spin-0 deeltje, dat uniek is in zijn 

soort. Bovendien kan het Standaardmodel 

met ditzelfde higgsmechanisme op een 

elegante manier alle massa’s van de ele-

mentaire deeltjes in het Standaardmodel 

(zoals elektronen, neutrino’s en quarks) 

verdisconteren. Zonder het higgsmecha-

nisme zouden al deze deeltjes massaloos 

moeten zijn, in fl agrante tegenstelling tot 

het experiment. 

Na een decennialange speurtocht naar het 

higgsdeeltje is het vrijwel zeker dat eind 

2012 de experimenten bij CERN’s Large Ha-

dron Collider het higgsdeeltje zullen ont-

dekken (of… het higgsmechanisme zullen 

falsifi ceren). Zodra de massa van het higgs-

deeltje, die het Standaardmodel niet voor-

spelt, bekend is ligt de weg open voor het 

volgende wereldwijde deeltjesversneller-

project: een lineaire elektron-positron bot-

singsmachine. Alleen deze versneller zal 

de eigenschappen van het higgsdeeltje 

met grote nauwkeurigheid kunnen meten, 

met in het bijzonder de unieke zelfi nterac-

tie van het higgsdeeltje. 

Nikhef is al geruime tijd op verschillende 

manieren betrokken bij de voorbereiding-

en van de twee concurrerende linear collider 

projecten: de International Linear Collider 

(ILC) en de Compact Linear Collider (CLIC). Zo 

hebben versnellerexperts van Nikhef in 

het verleden al gewerkt aan de controle-

systemen voor de ILC. Verder werkt Nikhef 

aan een innovatieve technologie voor de 

uitlezing van de grote centrale sporenka-

mer, die het hart vormt van zowel het ILC 

als het CLIC-experiment. De bundeltests 

hiervoor vinden plaats bij het deeltjesver-

snellerlaboratorium DESY in Hamburg. 

Tenslotte werkt Nikhef aan de cruciale uit-

lijning langs de tientallen kilometers lange 

CLIC. Dit laatste is van essentieel belang, 

omdat de bundels zelf minuscuul zijn en 

uiterst precies gericht moeten worden om 

de vereiste intensiteit in het botsingspunt 

te bereiken. Hiervoor gebruikt Nikhef haar 

gerenommeerde RASNIK-uitlijnconcept en 

test dit momenteel in opstellingen op 

CERN.

In de eerste discussie over de Europese 

deeltjesfysicastrategie in 2006 nam de line-

ar collider een zeer prominente plaats in: “It 

is fundamental to complement the results of the 

LHC with measurements at a linear collider.” In 

2013 wordt de Europese deeltjesfysicastra-

tegie voor het eerst herzien. Als het higgs-

deeltje inderdaad in 2012 ontdekt wordt, 

dan zal de linear collider ongetwijfeld het 

hoogtepunt van deze strategiediscussie 

zijn. Ook zal dan waarschijnlijk boven tafel 

komen welke technologie de voorkeur ge-

niet: ILC of CLIC.

De lineaire elektron-positron botsingsmachine

Artist’s impression van (een bouwplan voor) 

de toekomstige international linear collider 

(ILC). Credits: KEK en Rey, Hori.
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Missie

De missie van het FOM-Instituut voor 

Plasmafysica Rijnhuizen is het uitvoeren van 

hoogstaand fundamenteel onderzoek en de 

ontwikkeling van methoden en technieken 

daarvoor op het gebied van fusiefysica, 

plasma-wand-wisselwerking, het opwekken en 

gebruik van terahertzstraling, en oppervlakte- 

en grenslaagfysica van nanolagen. 

In 2011 maakte het instituut zich op voor zijn 

nieuwe missie onder de naam FOM-instituut 

DIFFER – Dutch Institute for Fundamental 

Energy Research. De missie van DIFFER is het 

uitvoeren van funderend energieonderzoek op 

de gebieden van kernfusie en solar fuels, in 

nauwe samenwerking met de academische 

gemeenschap en met het bedrijfsleven. DIFFER 

ambieert een nationaal coördinerende rol in het 

funderend energieonderzoek. 

Directeur: prof.dr.ir. Richard van de Sanden

 FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen

FOM-instituten Hoofdstuk 2.2

 www.rijnhuizen.nl
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RijnhuizenMissiebudget

Moleculaire motoren zetten chemische 

energie om in gerichte beweging en zijn es-

sentiële onderdelen van levende cellen. 

Geïnspireerd door deze motoren van de 

natuur hebben wetenschappers kunstma-

tige moleculaire motoren ontwikkeld. Met 

de vrije-elektronen infraroodlaser FELIX 

van het FOM-Instituut voor Plasmafysica 

Rijnhuizen is het veelbelovende rotaxaan-

systeem onderzocht om de structuur en 

bindingen tussen zijn onderdelen zicht-

baar te maken.

Een bekend en veel onderzocht voorbeeld 

van kunstmatige moleculaire motoren zijn 

de zogenaamde [2]rotaxanen. Dit zijn mo-

leculaire systemen van een ringvormig 

molecuul (macrocycle) dat om een langge-

rekt molecuul (de ‘as’) zit en daar niet van-

af kan door twee grote stoppers aan het 

einde van de draad. De as bevat meestal 

één of meer herkenningspunten (stations) 

waar de macrocycle met de as waterstof-

bruggen kan vormen. Dit zijn de voor-

keursposities van de macrocycle. De moge-

lijkheid om de ring te laten ‘schakelen’ 

tussen twee stations en zo de beweging 

van de ring over de as te beheersen, maakt 

rotaxanen aantrekkelijk voor toepassing in 

kunstmatige moleculaire machines.

In deze studie is hoge resolutie infrarood-

spectroscopie gebruikt om geïsoleerde, 

schakelbare [2]rotaxanen te onderzoeken 

met de vrije-elektronen infraroodlaser 

FELIX. Er zijn absorptiespectra gemaakt 

van een compleet rotaxaan met twee stati-

ons en van de onderdelen: de as, de macro-

cycle en de twee stations. Deze analyse 

geeft een compleet beeld van de gevormde 

structuur en de bindingen tussen de on-

derdelen van het rotaxaan. 

Uit de studie blijkt dat twee vibraties in de 

moleculen een goed inzicht geven in de 

processen in het rotaxaan. De karakteris-

tieke trillingen van een strekkende C=O-

binding en de buiging van een NH-verbin-

ding vormen een prachtig venster op het 

gedrag van een rotaxaan terwijl de ring 

van het ene station naar het andere be-

weegt. Dit opent de weg naar nieuwe expe-

rimenten, waarbij een externe prikkel het 

rotaxaan in beweging brengt. Zo krijgen de 

onderzoekers een beter begrip van de be-

wegende machinerie in een moleculaire 

motor.

Infraroodspectroscopie van een kunstmatige 
moleculaire motor

Links de infraroodspectra van de as (zwart) van het rotaxaan met zijn twee stations. In blauw 

het spectrum van de geïsoleerde macrocycle en in paars het spectrum van de complete rotaxaan 

met de macrocycle om de as. Rechts de structuur van de onderzochte tweestaps rotaxaan met 

horizontaal de lineaire as met de twee stations (rood en zwart) en daaromheen de macrocycle, via 

waterstofbruggen gebonden aan de as.
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In 2011 kwamen veertien vooraanmeldin-

gen binnen voor nieuwe Vrije FOM-pro-

gramma’s. Na de eerste ronde bleven er 

negen over die door de betreffende indie-

ners in detail konden worden uitgewerkt. 

Daarvan honoreerde FOM er uiteindelijk 

vijf voor een totaalbedrag van 10,4 miljoen 

euro. 

Eind 2011 waren er in totaal 52 goedge-

keurde onderzoeksprogramma’s, waaraan 

FOM ongeveer tweederde van het totale 

exploitatiebudget besteedt.

Dit hoofdstuk bevat in tabelvorm ook een 

overzicht van de belangrijkste gegevens 

van alle goedgekeurde programma’s op 31 

december 2011.

2.3 Vrije FOM-programma’s

In een Vrij FOM-programma bundelen dé 

specialisten van de verschillende Neder-

landse kennisinstellingen hun krachten op 

specifi eke terreinen. De onderzoeksgroepen 

werken aan gebieden waarop de Neder-

landse natuurkunde internationaal 

uitblinkt en waarvan het wetenschappelijk 

en maatschappelijk belang duidelijk 

aanwezig is. De nieuwe onderzoekspro-

gramma’s moeten leiden tot wezenlijk 

begrip van recent ontdekte verschijnselen 

en in sommige gevallen ook zicht bieden op 

nieuwe technologieën. FOM streeft met 

haar Vrije programma’s twee doelen na: 

een zo hoog mogelijke kwaliteit van het 

natuurkundig onderzoek in Nederland plus 

focus op wetenschappelijke onderwerpen en 

bundeling van onderzoeksactiviteiten 

(massa). Met de Vrije programma’s voert 

FOM via haar subgebieden ook strategisch 

onderzoekbeleid.

De Vrije programma’s ontstaan op basis 

van ideeën van onderzoekers. Zij ontwik-

kelen een aanvraag en kunnen die éénmaal 

per jaar bij FOM indienen. De beoordelings- 

en selectieprocedure bestaat uit twee 

stappen. De eerste is gebaseerd op 

vooraanmeldingen. Mede op basis van de 

adviezen van werkgemeenschapscommis-

sies brengt het Uitvoerend Bestuur van 

FOM het totaal aantal aanvragen terug tot 

ruwweg twee keer het beschikbare budget. 

De geselecteerde vooraanmeldingen worden 

vervolgens door de indieners uitgewerkt en 

door onafhankelijke buitenlandse experts 

beoordeeld. Op basis van die beoordelingen, 

het weerwoord van de indieners en het 

beschikbare budget vindt honorering van 

een deel van de aanvragen plaats.

Topologische isolatoren zijn materialen 

die zowel eigenschappen van geleiders 

als van isolatoren bezitten. Doordat de 

elektronenbanden in deze systemen in 

de knoop zitten, moeten de elektronen 

aan de randen van het materiaal andere 

banen volgen. De twist in de elektronen-

banden levert volgens programmaleider 

prof.dr. Mark Golden (UvA) nieuwe en ui-

terst spannende fysica op. Het FOM-pro-

gramma is gericht op het creëren, onder-

zoeken en controleren van 2D en 3D 

topologische isolatoren. Uiteindelijk kan 

deze kennis leiden tot energie-effi ciënte 

spintronica en een krachtig platform 

voor topologische quantum computati-

on.

Met single-molecule fl uorescentie kan de 

dynamiek van een cel in kaart worden 

gebracht. Maar deze techniek heeft twee 

grote beperkingen: de huidige fl uoresce-

rende labels zijn optisch niet stabiel, 

waardoor ze maar een fractie van een se-

conde gevolgd kunnen worden, en grote-

re labels belemmeren het functioneren 

van de cel. Een onderzoeksteam onder 

leiding van dr.ir. John van Noort (LEI) stelt 

voor om de cellen te bestuderen met gou-

den nanostaafjes. Hiermee kunnen vol-

gens hen beide problemen verholpen 

worden. De gouden staafjes geven duide-

lijke optische signalen af die niet knippe-

ren of uitdoven. En de staafjes kunnen 

zonder schade aan te richten door de cel 

bewegen, aangezien ze niet veel groter 

zijn dan een fl ink eiwit. Het team bestaat 

uit verschillende onderzoekers van het 

Cell Observatory van de Universiteit Lei-

den. 

Quantumdynamica van mechanische 
systemen op nano- en microschaal leidt 

tot nieuwe inzichten in de fundamentele 

vraag hoe de klassieke natuurkunde met 

de quantummechanica samengaat. Dit 

FOM-programma bevat zowel theorie als 

experimenten op het gebied van mecha-

nica, quantumoptica, grafeen, spin-ma-

nipulatie, supergeleidende qubits, mag-

netische nanostructuren en de ultra-lage 

temperatuurfysica. Een onderzoeksteam 

onder leiding van programmaleider prof.

dr. Tjerk Oosterkamp gaat hiermee de ko-

mende vijf jaar aan de slag aan de Uni-

versiteit Leiden en de Technische Univer-

siteit Delft.

Een ander nieuw FOM-programma is ge-

richt op drie kernvragen over de vorm en 

samenstelling van de spine en hoe deze 

aspecten het transport van de ontvan-

gende receptoren beïnvloeden. Recep-
toreiwitten in synapsen maken het con-

De vijf nieuwe programma’s van 2011 in het kort
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tact tussen hersencellen mogelijk en 

spelen daardoor een cruciale rol bij le-

ren en het geheugen. De basale, fysi-

sche processen die de sterkte van de 

contacten reguleren, zijn niet goed be-

kend. Doel van het nieuwe programma 

is het ontrafelen van deze fysische prin-

cipes, in het bijzonder de processen die 

zorgen voor de lokalisering van de re-

ceptoren in een zeer dynamische en 

ruimtelijk beperkte omgeving. Het on-

derzoek staat onder leiding van dr.ir. 

Erwin Peterman en vindt plaats aan de 

Vrije Universiteit, de Universiteit 

Utrecht, Universiteit Leiden en de Tech-

nische Universiteit Eindhoven.

Om licht te gebruiken voor bijvoorbeeld 

televisies of zonnecellen moet het wor-

den omgezet in bruikbare energie. Dit 

kan een andere kleur licht zijn of, zoals 

in zonnecellen, elektrische energie. 

Maar hoe doe je dat zo effi ciënt moge-

lijk? In dit FOM-programma ‘roeren’ on-

derzoekers lichtgolven door nanofoto-
nische media, om de absorptie en de 

verwerking van lichtgolven te optimali-

seren. Het team bestaat uit zowel expe-

rimentele, theoretische als toegepaste 

onderzoekers van vijf Nederlandse uni-

versiteiten en het FOM-instituut AMOLF, 

onder leiding van prof.dr. Willem Vos 

(UT). 

Focusgroepen

Een FOM-focusgroep is een bijzondere vorm van een onderzoeksprogramma van FOM voor 

meer focus en massa. Onder leiding van een gerenommeerde onderzoeker werkt een focus-

groep aan een scherpe wetenschappelijke doelstelling binnen een (multidisciplinair) onder-

zoeksthema. De groep heeft meestal ook tot taak andere Nederlandse onderzoeksgroepen 

binnen het thema bij het programma te betrekken, door coördinatie en fi nanciering van het 

onderzoek.FOM-focusgroepen ontvangen de gastvrijheid van een Nederlandse onderzoeksin-

stelling. FOM stelt per focusgroep gedurende circa tien jaar substantiële fi nanciële middelen 

ter beschikking voor personeel en apparatuur. Naast oio’s en postdocs vallen ook senioronder-

zoekers en soms technici onder het aan te trekken personeel. Omdat de looptijd van een 

focusgroep gelimiteerd is, neemt de betreffende instelling aan het eind de vaste verplichtingen 

van FOM over.

De focusgroep is het krachtigste middel waarover FOM beschikt om in universitaire gebouwen 

vernieuwend onderzoek te ontwikkelen. FOM zet dit instrument onder andere in om majeure 

vernieuwingen in het funderend energieonderzoek tot stand te brengen. Ook kan FOM in 

instituten focusgroepen vestigen. 

FOM kent momenteel vijf focusgroepen:

•   Solid state quantum information 

processing, TUD

•  Fundamental symmetries and interacti-

ons - Trapped Radioactive Isotopes as 

micro laboratories for fundamental 

physics, RUG

•  Next generation organic photovoltaics, 

RUG

•  Light management in new photovoltaic 

materials, AMOLF

•  High Field Magnet Laboratory: a global 

player in science in high magnetic fi elds, 

RU

In 2011 zijn twee focusgroepen gestart op 

het gebied van funderend energieonder-

zoek. De FOM-focusgroep ‘Next generation 

organic photovoltaics’ onder leiding van 

prof.dr. Kees Hummelen (Rijksuniversiteit 

Groningen) gaat de komende tien jaar on-

derzoek doen dat moet leiden tot ‘plastic’ 

zonnecellen die in 2020 massaal toegepast 

kunnen worden voor voordelige en duur-

zame elektriciteitsopwekking. Die ambitie 

houdt in dat het rendement, de levensduur 

en de kostprijs van de zonnecellen en de 

duurzaamheid van de gebruikte materia-

len en processen sterk moeten verbeteren. 

Het centrale thema van de FOM-focus-

groep ‘Light management in new photovol-

taic materials’ van prof.dr. Albert Polman 

(FOM-instituut AMOLF) is ‘lichtmanage-

ment’: het controleren van het opvangen, 

geleiden, concentreren en omzetten van 

licht op de nanometerschaal. De onderzoe-

kers richten zich op nieuwe materialen, 

gecombineerd met nieuwe geometrieën, 

om een antwoord te vinden op de vraag 

hoe zonnecellen zonlicht op een effi ciën-

tere en goedkopere manier in elektrische 

stroom kunnen omzetten. 

Ook het samenwerkingsverband met de 

Radboud Universiteit Nijmegen rond de 

vrije-elektronenlaser FELIX zal tot een 

nieuwe focusgroep leiden.  
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  Tabel 10. Goedgekeurde Vrije FOM-programma’s in 2011
   totaal  

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

   in Mc

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

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

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

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

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

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

114.  Fundamental symmetries and inter actions - Trapped radioactive 

isotopes as microlaboratories for fundamental physics 2009-2013 9,3 BUW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

109.  Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining 

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

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

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

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

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

128. The singular physics of 1D electrons 2011-2016 2,3 BUW

130. Next generation organic photovoltaics 2011-2021 5,2 BUW

131. Light management in new photovoltaic materials 2011-2019 5,4 AMOLF + BUW

136. Single phonon nanomechanics* 2012-2017 2,4  BUW  

138. Stirring of light!* 2012-2017 2,1 BUW

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

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

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

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

78. The user facility for high magnetic fi elds 2004-2013 4,7 BUW

87. Quantum gases 2004-2012 3,0 BUW

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

complex oxide heterostructures 2009-2013 3,1 BUW

118. Proton mobility in confi nement 2010-2016 2,4 AMOLF + BUW

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

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

132.  High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high 

 magnetic fi elds**** 2011-2021 7,5 BUW

134. Topological insulators* 2012-2017 2,7 BUW

Subatomaire fysica (SAF)    64

Nanofysica/-technologie (NANO)    74

Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP)    87
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   totaal  

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

   in Mc

60. Biomolecular physics 2003-2010 4,1 BUW

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

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

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

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

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

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

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

135. Single gold nanorods in live cells* 2012-2017 1,4 BUW  

137. Barriers in the brain: the molecular physics of learning and 

 memory* 2012-2016 1,8 BUW

120. Active control of magneto-hydro dynamic modes in burning 

 plasmas 2010-2014 4,3 Rijnhuizen/DIFFER

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

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

63. Physics of granular matter 2004-2015 4,0 BUW

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

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

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

107. New physics instrumentation for health care 2008-2014 2,8 BUW

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

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

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

* Uit deze programma’s, die recent 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.

*** Dit programma is in hoofdstuk 1 aan bod gekomen.

****  Dit programma beschrijft samen met programma 78 een onderzoeksresultaat.

 Dit programma heeft de vorm van een FOM-focusgroep.

Fysica van levensprocessen (FL)    96

Fusiefysica (FuF)    104

Fenomenologische fysica (FeF)    105

Overige fysica    114
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 Physics at the TeV scale: ATLASFOM-programma 7

Voor ATLAS culmineerde het jaar 2011 op 

13 december toen onderzoekers aanwij-

zingen voor het bestaan van het higgsbo-

son bij een massa rond de 126 GeV bekend 

maakten. Dit resultaat was gebaseerd op 

de analyse van ongeveer vierhonderdbil-

joen botsingen tussen protonen bij de 

Large Hadron Collider, die gedurende het 

hele jaar waren geregistreerd. Het aantal 

overtrof de verwachtingen met een factor 

vijf, en de intensiteit van de bundel was zo 

groot dat er gemiddeld meer dan tien bot-

singen tegelijkertijd in de detector plaats-

vonden. Onderzoekers en technici van Nik-

hef speelden een coördinerende rol bij de 

voortdurend benodigde aanscherping van 

het automatische systeem dat de interes-

sante botsingen selecteert (het online trig-

gersysteem). Het Nikhef is vooral bepalend 

voor de reconstructie van de sporen van 

geladen deeltjes die bij de botsing worden 

geproduceerd en is actief in analyses met 

topquarks.

De ATLAS-detector werkte goed en effi ci-

ent onder deze omstandigheden. Alle on-

derdelen waren voor vrijwel honderd pro-

cent van de tijd operationeel. De 

muondetectoren bijvoorbeeld, gebouwd 

door Nikhef, werkten met een effi ciëntie 

van 99,7 procent gedurende 99,8 procent 

van de tijd. Ook de Semi Conducting Trac-

ker, een onderdeel in het hart van ATLAS 

gebouwd door Nikhef, werkte prima. Er 

was een probleem met de optische uitle-

zing van de detectormodulen, maar na ver-

vanging werkt alles goed en hierbij is geen 

data verloren gegaan. De uitlezing en ver-

werking van de data zelf was een uitdaging 

op zich. De Nikhef/SARA tier-1 computer-

faciliteit heeft meer dan drie miljoen ana-

lyses verwerkt gedurende het jaar.

De ATLAS collaboratie heeft met deze data-

set bewezen dat de fysica van het Stan-

daardmodel van elementaire deeltjes bij 7 

TeV nog altijd onbetwist werkt. Voorbij het 

Standaardmodel zoeken de onderzoekers 

naar supersymmetrische deeltjes. De 

meest eenvoudige varianten van super-

symmetrie met lichte nieuwe deeltjes zijn 

weliswaar uitgesloten, maar het overgrote 

deel van mogelijkheden voor nieuwe vor-

men van materie zal in de komende jaren 

nog worden onderzocht.

Het succes van het Standaardmodel maakt 

de vraag naar de ontbrekende schakel, het 

higgsdeeltje, prangend. Eerder in 2011 was 

de mogelijkheid van het bestaan van dit 

deeltje beperkt tot een massagebied tus-

sen de 115,5 en 131 GeV/c2. Het jaar sloot af 

met een eerste hint voor het bestaan van 

het higgsdeeltje, maar er zijn meer botsin-

gen nodig om duidelijkheid te geven of het 

daadwerkelijk bestaat.

Met Higgs in zicht houdt het 
Standaardmodel stand 

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

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

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

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

programma is in handen van prof.dr. S. Bentvelsen (FOM-Nikhef).

Een botsing tussen twee protonen, zoals de ATLAS-detector dit waarneemt. Bij deze botsing zijn, 

naast een groot aantal geladen deeltjes, ook vier muonen geproduceerd, hier weergegeven door de 

rode doorlopende lijnen. De muonen zouden afkomstig kunnen zijn van het verval van een 

higgsdeeltje.

Nóg meer gegevens nodig
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De hooggespannen verwachtingen voor de 

analyseresultaten van de lood-lood botsin-

gen, die de Large Hadron Collider eind 2010 

leverde, bleken in 2011 juist. Zowel de ver-

sneller als de ALICE-detector heeft uitste-

kend gewerkt. 

Bij botsingen van loodkernen ontstaat een 

nieuwe vorm van materie, het quark-gluon 

plasma (QGP). Deze vorm van materie is 

waargenomen in experimenten bij de 

RHIC-versneller in de Verenigde Staten, 

maar over de eigenschappen van deze 

nieuwe aggregatietoestand is nog niet veel 

bekend. Doordat de energie bij de LHC 

veertienmaal hoger is dan bij RHIC, veron-

derstelden onderzoekers dat de energie-

dichtheid en de levensduur van het gepro-

duceerde QGP veel groter zijn. De eerste 

metingen bij ALICE tonen dat nu ook aan. 

Hierdoor kunnen onderzoekers uit dit 

FOM-programma nu de eigenschappen 

van het QGP sneller en in meer detail bepa-

len. 

Zo was bij de RHIC-experimenten gecon-

stateerd dat het QGP zich gedraagt als een 

vloeistof met een zeer lage viscositeit, die 

direct na de botsing een hydrodynamische 

expansie ondergaat. Dat resultaat is enkele 

weken na het beschikbaar komen van de 

eerste botsingsgegevens van het ALICE-

experiment bevestigd in een eerste publi-

catie. 

De initiële vorm en de materiaaleigen-

schappen van het QGP vormen de rand-

voorwaarden voor de hydrodynamische 

beschrijving. Deze randvoorwaarden bepa-

len de hoekverdeling van de uiteindelijk 

waargenomen deeltjes. In de praktijk laten 

de correlaties tussen de hoeken echter nog 

onverklaarde ingewikkelde structuren 

zien. Door meer in detail naar de ALICE-

gegevens te kijken hebben onderzoekers 

bij het Nikhef laten zien dat deze structu-

ren grotendeels te verklaren zijn door hy-

drodynamische expansie van het systeem 

als zij de details van de initiële geometrie 

in rekening brachten. 

Eind 2011 heeft de LHC bundels van lood-

ionen geleverd met hogere intensiteit dan 

daarvoor. Het ALICE-experiment gebruikte 

deze nieuwe bundels effi ciënt door tijdens 

het opnemen van de data al op relatief 

zeldzame gebeurtenissen te selecteren. 

Met de verzamelde gegevens zullen de on-

derzoekers in 2012 nog beter naar speci-

fi eke eigenschappen van de lood-lood bot-

singen kijken. 

 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).

Correlatie tussen de hoeken waaronder deeltjes worden uitgezonden (punten). Een hydrodyna-

misch model (lijn) kan de gemeten structuur volledig beschrijven.

Het quark-gluon plasma nader bekeken
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Een charmante verrassing bij LHCb

Het jaar 2011 was het eerste oogstjaar voor 

het LHCb-experiment. Gedurende het hele 

jaar zijn er gegevens verzameld met de tel-

snelheid en effi ciëntie waarop gehoopt 

was bij het ontwerpen van het experiment.

Met de LHCb-detector bestuderen onder-

zoekers de natuurkunde van zogenaamde 

beauty deeltjes en charm deeltjes. Dit zijn 

deeltjes die bestaan uit ten minste één 

b-quark of één c-quark. Proton-proton bot-

singen in de versneller produceren deze 

deeltjes in grote aantallen. Doordat deze 

deeltjes alleen kunnen vervallen naar lich-

tere deeltjes via de zwakke kernkracht, is 

het mogelijk om bijzondere fenomenen 

van de natuur te onderzoeken. Hierbij zijn 

Bs-mesonen (deeltjes met een strange 

quark en een anti-beauty quark) de hoofd-

rolspelers in LHCb. Deze zijn exotisch om-

dat het massieve, derde generatie b-quark 

kan vervallen naar zowel quarks van de 

eerste als tweede generatie. 

In het LHCb-experiment hebben in 2011 

ongeveer 1014 proton-proton botsingen 

plaatsgevonden, waarbij er naar schatting 

in 1011 gevallen Bs-mesonen zijn geprodu-

ceerd in de LHCb-detector. In 2011 consta-

teerden de onderzoekers nog geen afwij-

kingen van het Standaardmodel.

 

Waar de B-deeltjes de hoofdrol spelen, 

hebben de charm deeltjes (de zogenaamde 

D-deeltjes) een belangrijke bijrol. Het be-

treft hier deeltjes die bestaan uit een twee-

de generatie charm quark en een anti-up 

quark. Deze deeltjes zijn iets minder exo-

tisch. Aangezien de LHC ongeëvenaard 

veel van dit soort deeltjes produceert, kun-

nen de onderzoekers hiermee een materie-

antimaterie asymmetrie met grote statisti-

sche precisie bepalen. Voor een meting met 

charm deeltjes schuilt de uitdaging in het 

beheersen en controleren van systemati-

sche effecten. Recent deden onderzoekers 

een meting aan twee specifi eke vervalsmo-

gelijkheden van charm deeltjes: het verval 

naar pionen en het verval naar kaonen. 

Het relatieve verschil tussen de materie en 

de antimaterie variant van deze twee ver-

valsprocessen werd met hoge precisie ge-

meten. Er volgde onmiddellijk een verras-

sing. Het meetresultaat, uitgedrukt als het 

asymmetriegetal ACP = -0,82 ± 0,21 (stat) ± 

0,11 (sys) procent, betekent een 3,5  afwij-

king van nul. Als andere onderzoekers 

deze meting met meer precisie bevestigen, 

is dit de eerste waarneming van CP-schen-

ding met charm deeltjes en is er een sterke 

aanwijzing dat het huidige Standaardmo-

del niet voldoet om deze charm vervalspro-

cessen te beschrijven. De onderzoekers 

kijken dan ook met grote spanning uit naar 

de meetresultaten van 2012. 

 Physics with b-quarks: LHCbFOM-programma 23

 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. De charm asymmetrie ACP, zoals gecompileerd door de Heavy Flavor Averaging Group. 

De getekende banden laten de ±1  intervallen zien voor verschillende experimenten. Het punt 

waarop geen CP-schending plaatsvindt, ligt bij (0,0) en 68 procent, 95 procent, en 99,7 procent. 

Confi dence Level contouren voor het berekende resultaat zijn geplot als ellipsen. Door het 

LHCb-resultaat is er nu een duidelijke gemeten afwijking van het Standaardmodel.

1 2

Figuur 1. Discussie tijdens de Beauty2011 

conferentie georganiseerd door Nikhef bij Felix 

Meritis in Amsterdam.  
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Het FOM-programma ‘String theory and 

quantum gravity’ concentreerde zich op 

onderzoeksactiviteiten op het gebied van 

de snaartheorie en de quantumzwaarte-

kracht. De organisatie van het programma 

was fl exibel. Ongeveer de helft van de be-

groting van het programma werd gebruikt 

voor structurele postdoc- en promotieposi-

ties. Een deel van het resterende budget 

(ongeveer twee postdoc- en twee promo-

tieplaatsen voor de duur van het program-

ma) werden toegewezen aan projecten in 

een jaarlijkse open aanvraagronde. Ten-

slotte is een deel gebruikt voor workshops, 

conferenties en bezoekersprogramma’s. 

Dit geldt met name voor de succesvolle 

reeks van de Amsterdam Summer Work-

shops, grotendeels gefi nancierd met dit 

FOM-programma. 

In het oorspronkelijke voorstel werden de 

volgende fundamentele vragen naar voren 

gebracht als de belangrijkste onderzoeks-

richtingen: 

-  wat zijn de fundamentele vrijheidsgra-

den van niet-perturbatieve snaar-

theorie?

-  wat is de rol van het holografi sch prin-

cipe en hoe komt deze tot uiting in de 

relatie tussen snaartheorie en de lage-

energiefysica?

-  wat is de geldigheid van de huidige for-

mulering van de quantummechanica in 

het kader van de zwaartekracht?

-  kan de vorming en de verdamping van 

de quantum zwarte gaten worden be-

schreven en breekt onze beschrijving 

van ruimte en tijd af in de buurt van een 

zwart gat?

-  hoe beschrijven we tijdsafhankelijke 

kosmologische oplossingen binnen 

snaartheorie en quantumgravitatie?

De meeste van deze vragen zijn inderdaad 

met succes bestudeerd. De Nederlandse 

onderzoekers die bij dit programma be-

trokken zijn hebben een aantal zeer be-

langrijke doorbraken gemaakt, die een 

grote impact hebben gehad binnen de in-

ternationale wetenschappelijke gemeen-

schap en die veelbelovende nieuwe onder-

zoeksrichtingen hebben geopend. 

Bijvoorbeeld de ontdekking van het ver-

band tussen Calabi-Yau geometrie, matrix-

modellen en de lagere energiedynamiek 

van de supersymmetrische ijktheorieën 

door Dijkgraaf en Vafa, de berekening van 

de hogere orde correcties in de kromming 

van de ruimte en tijd in de entropie van su-

persymmetrische zwarte gaten door De 

Wit en zijn medewerkers en het conceptu-

ele artikel van Verlinde, waarin hij een 

nieuwe kijk voorstelt op de zwaartekracht, 

namelijk als een emergente kracht met 

een entropische oorsprong.

 String theory and quantum gravityFOM-programma 57

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

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

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

theorie. De looptijd van het programma was 2002-2010 en het budget voor die periode 

bedroeg 4,2 miljoen euro. De leiding van het programma was in handen van prof.dr. E.P. 

Verlinde (UvA).

Samenvatting eindverslag

Volgens de Anti-de Sitter/Conforme Velden 

Theorie (AdS/CFT) correspondentie bestaat er 

een exacte equivalentie tussen een supersym-

metrische ijktheorie in 3+1 dimensies en een 

quantumgravitatietheorie in 4+1 dimensies. 

Deze AdS/CFT-correspondentie vormde één van 

de centrale onderzoeksonderwerpen van dit 

FOM-programma.
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Eén van de belangrijkste doelen bij de 

Large Hadron Collider (LHC) op CERN is de 

zoektocht naar supersymmetrie. Op dit 

moment beschrijft het Standaardmodel 

van elementaire deeltjes, een zeer succes-

volle theorie die gebaseerd is op symme-

trieprincipes, alle bekende deeltjes. Super-

symmetrie is een uitbreiding van het 

symmetrieconcept van het Standaardmo-

del. Deze uitbreiding komt veelvuldig in 

snaartheoriemodellen voor en kan een 

aantal problemen van het Standaardmodel 

oplossen. Het kan bijvoorbeeld het bestaan 

van donkere materie verklaren. Daarnaast 

voorspelt supersymmetrie nieuwe, zware 

deeltjes die de LHC kan produceren. 

Bij het zoeken naar nieuwe deeltjes is het 

belangrijk om te weten hoeveel van die 

deeltjes te verwachten zijn. Helaas is dit 

theoretisch niet exact te bepalen, dus moe-

ten de onderzoekers benaderingen gebrui-

ken. De conventionele benadering werkt 

niet zo goed voor zware deeltjes, waardoor 

de resultaten een grote theoretische onze-

kerheid hebben. Er bestaat echter een an-

dere benaderingsmethode, die beter ge-

schikt is voor zware deeltjes. Deze 

zogenaamde ‘hersommatiemethode’ ver-

betert de gebruikelijke benadering, door 

grote quantumcorrecties op een slimmere 

manier te organiseren (zie fi guur 1). Iedere 

quantumcorrectie is intrinsiek onderdrukt 

met een factor s  0.1, maar de grote fac-

toren L versterken de correctie. De conven-

tionele methode benadert in machten van 

s, terwijl hersommatie clusters van grote 

quantumcorrecties in één keer meeneemt 

en daardoor de theoretische onzekerheid 

verkleint. Hierdoor zijn experimentele re-

sultaten beter te vergelijken met de theo-

retische voorspellingen.

Een aantal onderzoekers van dit FOM-pro-

gramma heeft de hersommatiemethode 

toegepast op de productie van supersym-

metrische deeltjes. De eerste stap naar een 

verbetering van de nauwkeurigheid (NLL 

in fi guur 1) is in voorgaande jaren al gezet. 

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan 

het toegankelijk maken van de resultaten 

en zijn de eerste vergelijkingen tussen de 

verbeterde voorspellingen en experimen-

tele data afgerond.

Ondertussen zijn de onderzoekers ook al 

bezig met de volgende verbeterstap in 

nauwkeurigheid (NNLL in fi guur 1). Deze 

berekening is afgelopen jaar afgerond voor 

twee supersymmetrische productieproces-

sen. Het resultaat is weergegeven in fi guur 

2. Bij iedere stap in nauwkeurigheid neemt 

de theoretische onzekerheid fl ink af, waar-

door deze nu nog maar een paar procent 

bedraagt. Naar verwachting is dit de nieu-

we precisiestandaard voor een verbeterde 

zoektocht naar supersymmetrie bij de 

LHC!

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

Betere voorspellingen voor de LHC

 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’ deeltjesthe-

orie 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).

Figuur 1. De conventionele benadering neemt correcties per rij mee. De verbeterde benaderingen 

zijn NLL (geel) en NNLL (geel+roze).

Figuur 2. De theoretische onzekerheid op het aantal geproduceerde supersymmetrische deeltjes 

voor verschillende massa’s van de deeltjes. Hersommatie reduceert de onzekerheid enorm.

1 2
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Dit onderzoeksprogramma kijkt naar de 

oorsprong en de aard van hoog-energeti-

sche kosmische deeltjes, met een energie 

tussen de 1017 eV en 1021 eV. Dit zijn deel-

tjes met de hoogste tot nu toe bestudeerde 

energie. Het is nog onbekend hoe en waar 

deze deeltjes in ons melkwegstelsel die 

enorme energie krijgen. De manier waarop 

de natuur de deeltjes versnelt, de plaats 

waar dat gebeurt, en het type deeltje dat 

versneld wordt zijn onderwerpen van dit 

onderzoeksprogramma, dat deel uitmaakt 

van een groot international samenwer-

kingsverband. 

De Pierre Auger collaboratie heeft het afge-

lopen jaar haar resultaten op diverse ter-

reinen aangescherpt. Zo is er een nieuwe 

limiet gekomen op het aantal hoog-ener-

getische neutrino’s in de dataset. Daar-

naast zijn er nieuwe metingen gedaan aan 

de anisotropie op verschillende schalen. 

Figuur 1 laat het resultaat zien van een 

equatoriale dipoolanalyse. Een dipoolef-

fect is te verwachten voor galactische stra-

len, zelfs voor isotrope extragalactische 

stralen, door de beweging van de aarde in 

dit isotrope veld (het Compton-Getting-ef-

fect). Tot nu toe kunnen de onderzoekers 

voor dit effect alleen een limiet geven. In 

2011 hebben zij ook vooruitgang geboekt 

met de radiodetectiemethode. Voor de eer-

ste keer was het mogelijk om een trigger op 

de radiosignalen zelf te gebruiken om een 

zogenaamde airshower te detecteren, een 

douche van subatomaire deeltjes die tege-

lijk de aarde bereiken. De deeltjesdetecto-

ren van het experiment zijn gebruikt voor 

de bevestiging van deze meting. Voor het 

vergroten van de effi ciëntie van de trigger 

is nog veel onderzoek nodig, maar de be-

langrijkste technische hindernis lijkt geno-

men. Ook is een commercieel draadloos 

communicatiesysteem getest voor de vol-

gende fase van het experiment. Hierdoor is 

er geen technische belemmering meer 

voor de uitbreiding van 21 naar meer dan 

100 antennes. 

Ook de metingen van de ANTARES-neutri-

notelescoop verbeteren verder. De eerste 

zoektocht naar neutrinopuntbronnen is in 

2011 gepubliceerd. Daarnaast is een speci-

ale meting verricht met een boot. Kosmi-

sche stralen in de atmosfeer maken muo-

nen, die nu gemeten zijn met zowel 

detectoren op de boot als in de ANTARES-

neutrinotelescoop op 2,5 kilometer diepte. 

Hiermee is de plaats van de detectorele-

menten in de neutrinotelescoop geverifi -

eerd. Dit is belangrijk, omdat de meet-

nauwkeurigheid van de richting van 

neutrino’s hiervan afhangt en daarmee 

cruciaal is voor de bepaling de herkomst 

van de neutrino’s uit het heelal. 

 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).

Pierre Auger kan uitbreiden

Figuur 1. Limieten op de anisotropie. Resultaat van het onderzoek naar 

een dipoolmoment. Resultaten van eerdere experimenten en voorspellin-

gen zijn in de fi guur opgenomen.

Figuur 2. Foto van de boot met deeltjesdetectoren (de dozen met groene 

zeilen), waarmee de plaats van de ANTARES-neutrinotelescoop op 

2,5 kilometer diepte is geverifi eerd.

1 2
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In het Standaardmodel van de deeltjesfy-

sica komt maar één Z-boson voor met een 

massa van 91 GeV. Een tweede Z-boson (Z’) 

is vaak vereist in modellen die verder gaan 

dan het Standaardmodel. Atomaire pari-

teitschending is een mogelijkheid om een 

Z’ te vinden. Wieman’s meting van pari-

teitschending in het Cs-atoom sluit een Z’ 

uit met een massa lager dan 1,3 TeV, een 

limiet die de huidige deeltjesversnellers 

niet kunnen halen in directe metingen. 

Omdat pariteitschending toeneemt met 

minstens de derde macht van het element-

nummer, is een verbetering van de Cs-me-

ting zeer goed mogelijk. Zwaardere alkali-

achtige atomen zijn het Fr-atoom en het 

positief geladen radium ion. Van beide ele-

menten komen alleen radioactieve isoto-

pen voor. Uit theoretisch werk dat onder-

meer gedaan is op het Kernfysisch 

Versneller Instituut, blijkt dat de kennis 

van een isotopenreeks nodig is om de nu-

cleaire en atomaire aspecten te kunnen 

onderzoeken. Ook blijkt dat het radium ion 

gevoeliger is voor pariteitschending dan 

het Fr-atoom. 

Op het KVI is een experimenteel program-

ma opgezet met een FOM-Projectruimte 

subsidie, om een dergelijk experiment met 

Ra+ te starten. Terwijl de onderzoekers de 

apparatuur voor een meting van pari-

teitschending opzetten, zijn inmiddels de 

metingen aan isotoopafhankelijke eigen-

schappen begonnen. Kortlevende radium 

isotopen, met massagetal van 209 tot en 

met 214, zijn geproduceerd en gevangen in 

een zogenaamde Paul-trap. De mogelijk-

heid hiervoor volgt direct uit nieuwe ont-

wikkelingen voor het TRIμP-programma. 

Met behulp van laserlicht zijn grootheden 

gemeten die afhankelijk zijn van de inter-

actie tussen kern en valentie-elektron, 

zoals isotoopverschuiving van de over-

gangsenergieën en splitsing van de hyper-

fi jnstructuur bij de oneven isotopen. Ook 

onderzochten twee promovendi of er een 

radium isotoop geschikt is voor gebruik in 

een optische klok. Zij bestudeerden de sto-

rende invloeden op de klokfrequentie. De 

isotoop met massagetal 223 lijkt voorals-

nog het meest veelbelovend, met een mo-

gelijke nauwkeurigheid (de relatieve fre-

quentie variatie / ) beter dan 10-17 en 

daarmee beter dan andere vaak genoemde 

stabiele isotopen.

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, dat is opgezet in de vorm van een FOM-focusgroep, is in handen van prof.dr. 

K.H.K.J. Jungmann (RUG).

Radium veelbelovend element in zoektocht 
naar pariteitschending

Figuur 1. Gevoeligheid van aardalkali-ionen voor pariteitschending. Het Cs-atoom en het Ba+-ion 

hebben ongeveer dezelfde gevoeligheid. Het Ra+-ion is echter ongeveer vijftig keer gevoeliger.

Figuur 2. Isotoopverschuivingen, inclusief een gedeelte van de hyperfi jnstructuur (oneven kernen) 

van de 1080 nanometer overgang 6d2 D3/2 7p 2P1/2 van verschillende radium isotopen, gemeten 

relatief ten opzichte van de absolute frequentie van een laserkam. De gemeten waarden zijn in 

goede overstemming met de eigen theoretische berekeningen.

Figuur 3. Een ionenval om een enkel ion te vangen. Naast de ionenval zijn een ‘elektronengun’ 

(links) en een atoombron voor Ba+(rechts) te zien. Met stabiel Ba+ worden de experimenten voor 

het radioactieve Ra+ ontwikkeld.

1 2 3
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In de algemene relativiteitstheorie is ruim-

tetijd niet slechts het toneel waarop fysi-

sche processen zich afspelen, het is zélf 

een dynamische grootheid. Het dynami-

sche karakter komt tot uitdrukking door 

gravitatiegolven: rimpels in de structuur 

van ruimtetijd, die zich voorplanten met 

de snelheid van het licht. De directe detec-

tie van gravitatiegolven zal een gebeurte-

nis zijn van historische betekenis, omdat 

het voor eens en altijd vaststelt dat gravi-

tatie een dynamisch fenomeen is. Het be-

lang is echter veel groter dan dat. Het is 

dan voor het eerst mogelijk om de niet-li-

neaire theorie te testen onder omstandig-

heden van extreme gravitatie. Zou er een 

afwijking van de algemene relativiteitsthe-

orie gevonden worden, dan zou dat bij-

voorbeeld kunnen komen door effecten 

van quantumgravitatie bij lage energie. De 

studie van gravitatiegolven heeft ook de 

potentie om astrofysica en kosmologie re-

volutionair te veranderen. Zo kunnen sig-

nalen van samensmeltende zwarte gaten 

en/of neutronensterren dienen als input 

voor nieuwe metingen van de Hubble-con-

stante en eigenschappen van donkere 

energie.

Advanced Virgo is een nieuw project aan 

de frontlinie van laserinterferometrie, met 

als doel het bereiken van relatieve lengte 

gevoeligheden van 3x10-24 / Hz. Dit maakt 

het mogelijk om tien keer dieper het uni-

versum in te kijken dan mogelijk is met de 

huidige Virgo detector. De realisatie van dit 

project loopt parallel met nieuwe detecto-

ren in de Verenigde Staten (LIGO) en Japan 

(LCGT). Nikhef ontwikkelt en installeert in 

de periode 2012–2014 apparatuur voor on-

derdrukking van seismische trillingen, 

voor hoekuitlijning van optische compo-

nenten, optische systemen om amplitude 

en fase van golffronten in Virgo’s cavities af 

te beelden en cryosystemen om vacuüm-

drukken van 10-10 millibar mogelijk te ma-

ken. Advanced Virgo zal een duizend keer 

groter deel (in volume) van het universum 

onderzoeken dan Virgo. De Advanced Virgo 

detectoren zullen naar verwachting vanaf 

2015 gravitatiegolven detecteren.

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).

Het Advanced Virgo project

FOM-programma 119

De evolutie van Virgo’s gevoeligheid. De zwarte curve toont de gevoeligheid van de huidige Virgo 

detector. Meer dan vijf operationele jaren waren nodig om deze gevoeligheid te realiseren. 

Advanced Virgo (bruine curve) zal een gevoeligheid hebben die ongeveer één ordegrootte beter is 

voor frequenties van tien tot tienduizend Hertz.
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Ons begrip van het heelal is de afgelopen 

decennia met grote sprongen vooruit ge-

gaan. Zowel de ontstaansgeschiedenis van 

bijna 14 miljard jaar, als de huidige struc-

tuur van het heelal is ontrafeld. Opmerke-

lijk genoeg blijken deze twee nauw met 

elkaar verbonden te zijn: de vraag hoe de 

huidige structuur tot stand is gekomen, 

leidt terug naar de eerste seconde na de 

oerknal. 

Onder invloed van zogenaamde infl atie is 

het heelal in deze eerste seconde exponen-

tieel gegroeid. Quantumfl uctuaties kunnen 

zich tijdens infl atie ontwikkelen tot ma-

croscopische structuren. Deze buitenge-

wone hypothese is geverifi eerd aan de 

hand van verschillende observaties. Een 

centrale rol hierin spelen de minieme vari-

aties in de temperatuur van de kosmische 

achtergrondstraling (zie fi guur 1). 

Infl atie heeft plaatsgevonden bij hele hoge 

energieën, waar quantumzwaartekracht 

een natuurlijke rol speelt. Hierdoor biedt 

het bij uitstek een kijk op de snaartheorie. 

Eén van de zwaartepunten van dit onder-

zoeksprogramma is dan ook het bestude-

ren van de snaartheoretische implicaties 

voor infl atie en het verbinden van deze ge-

volgen aan waarnemingen.

Een moeilijkheid hierbij is gerelateerd aan 

supersymmetrie. Deze symmetrie tussen 

materie en krachten is een natuurlijk ele-

ment van de snaartheorie en geeft stabili-

teit aan de theorie. Supersymmetrie ver-

simpelt specifi eke berekeningen, zoals die 

van de entropie van zwarte gaten. Tijdens 

infl atie kunnen onderzoekers dit hulpmid-

del echter niet inzetten: supersymmetrie is 

altijd spontaan gebroken in deze fase. 

Een nuttige analogie komt uit de elemen-

taire deeltjesfysica, waar de fundamentele 

krachten worden beschreven aan de hand 

van een ijksymmetrie. De symmetrie van 

de elektrozwakke wisselwerking is ook ge-

broken: via dit mechanisme verkrijgen de 

W- en Z-bosonen hun massa. Verder volgt 

hieruit dat er een higgsdeeltje moet zijn, 

waar de Large Hadron Collider op CERN nu 

actief naar speurt. 

Binnen de supersymmetrie is er een verge-

lijkbaar deeltje, de zogeheten sGoldstino. 

In een recente studie analyseerden onder-

zoekers uit dit programma in hoeverre de 

sGoldstino gebruikt kan worden om de be-

rekeningen verdere stabiliteit te geven, ook 

in het geval dat supersymmetrie gebroken 

is. Het blijkt dat de sGoldstino inderdaad 

een uitmuntende lakmoesproef voor stabi-

liteit is. Uiteindelijk kan dit leiden tot een 

beter begrip van infl atie, ondanks de ge-

broken supersymmetrie (zie fi guur 2).

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).

Infl atie en gebroken symmetrieën

Figuur 1. De temperatuurvariaties in de kosmische achtergrondstraling (CMB), zoals die door 

WMAP gemeten zijn. Rode en blauwe plekken zijn respectievelijk 10-4 Kelvin warmer en kouder 

dan de gemiddelde temperatuur van 2,725 Kelvin. Op dit moment is de Europese Planck-satelliet 

bezig deze variaties in meer detail te meten. Uit de resultaten volgen begin 2013 hopelijk meer 

specifi eke eigenschappen van infl atie.

Figuur 2. Onderzoekers modelleren infl atie meestal aan de hand van een energiepotentiaal voor 

een scalair veld , dat onderhevig is aan quantumfl ucuaties . Een eerste vereiste hiervoor is 

dat de potentiaal vlak genoeg is: infl atie vindt alleen plaats in het nagenoeg horizontale gedeelte, 

waarna reheating volgt. De sGoldstino is een hulpmiddel om te berekenen of gecompliceerdere, 

multi-dimensionale potentialen hieraan voldoen.
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Voor de toekomstige neutrinotelescoop 

KM3NeT was 2011 een belangrijk jaar. Na-

dat Nederland al in 2008 een investering 

van 8,8 miljoen euro had toegekend aan 

KM3NeT, hebben nu ook Frankrijk en Italië 

zich formeel aan de bouw van de grootste 

neutrinotelescoop ter wereld gecommit-

teerd. Deze stappen markeren de start van 

de bouw van de telescoop die, na een aan-

tal veldtesten met prototypes, naar ver-

wachting in 2013 zal beginnen.

De locatie van de KM3NeT-telescoop in de 

Middellandse Zee is ideaal voor het 

ontdekken van neutrinobronnen in ons 

melkwegstelsel, aangezien vanuit deze 

locatie het centrum van het melkwegstel-

sel 24 uur per dag in het vizier blijft. De 

telescoop zal bestaan uit een matrix van 

zeer gevoelige camera’s, verdeeld over een 

volume van enkele kubieke kilometers 

zeewater. De camera’s hangen in smalle - 

bijna één kilometer hoge - detectorele-

menten, verankerd op de zeebodem.

 

Voor het testen van de prototypes in de 

diepzee, maken de onderzoekers dankbaar 

gebruik van de ANTARES-neutrinotele-

scoop, de voorloper van KM3NeT (zie iets 

eerder in dit hoofdstuk, bij FOM-program-

ma 106). Zo zullen de onderzoekers en 

technici begin 2012 bijvoorbeeld een door 

Nikhef ontwikkelde camera monteren op 

één van de ANTARES-detectorelementen. 

Later dat jaar zullen zij ook een KM3NeT-

detectorelement verankeren en zullen zij 

het all-data-to-shore concept dat door Nik-

hef voor ANTARES is ontwikkeld, opnieuw 

toepassen.

Naast de camera heeft Nikhef ook het da-

tatransmissiesysteem voor KM3NeT ont-

wikkeld. Dit systeem is gebaseerd op ultra-

snelle glasvezelverbindingen tussen de 

detector in de diepzee en het meetstation 

aan de wal. Hiervoor is door Nikhef een 

speciale kabel met olie ontwikkeld, die 

over de hele lengte langs een detectorele-

ment omhoog zal lopen met aftakkingen 

naar de camera’s. 

Op de Zuidpool speuren andere onder-

zoeksgroepen met de IceCube telescoop 

ook naar neutrinobronnen, een experi-

ment waarmee dit programma nauw sa-

menwerkt. Zo werken de onderzoekers en 

technici gezamenlijk aan het ontwikkelen 

en verbeteren van de benodigde software. 

Eén keer per jaar komen de collaboraties 

van ANTARES, IceCube en KM3NeT samen 

om resultaten en ideeën uit te wisselen en 

eens in de twee jaar is er een workshop 

waaraan ook vertegenwoordigers uit het 

bedrijfsleven deelnemen. Om de samen-

werking in dit vakgebied te formaliseren 

staat de oprichting van een Global Neutrino 

Observatory op de agenda.

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).

De KM3NeT-neutrinotelescoop

Foto van de testopstelling voor de glasvezelverbinding tussen de KM3NeT-detector in de diepzee 

en het meetstation aan de wal.

FOM-programma 123
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De ontdekking dat de fundamentele na-

tuurwetten van de quantummechanica re-

kenproblemen kunnen kraken die tot nu 

toe onoplosbaar leken en dat bovendien 

hiermee volledig veilig informatie ver-

stuurd kan worden, heeft een wereldwijde 

race in gang gezet om de benodigde ‘quan-

tumhardware’ te bouwen. Een grote uitda-

ging is het initialiseren en uitlezen van de 

bouwstenen van een quantumcomputer, 

de quantumbits. 

De draairichting (spin) van individuele 

elektronen of atoomkernen kunnen funge-

ren als quantumbits: linksom draaien is 

een ‘0’, rechtsom een ‘1’. Atoomkernen in 

vaste stof zijn zeer stabiele quantumbits, 

omdat ze nauwelijks wisselwerken met 

hun omgeving. Tegelijkertijd maakt deze 

eigenschap het lastig om de toestand van 

atoomkernqubits uit te lezen. Met een 

nieuwe doorbraak is dit probleem nu opge-

lost voor qubits in diamant: de onderzoe-

kers gebruikten als truc een gevangen 

elektron als tussenstation van de meting. 

De onderzoekers bepaalden de spinrich-

ting van een elektron, opgesloten in een 

defect in het diamant in single-shot met 

spinafhankelijke optische excitatie. Hierbij 

brengen ze het elektron alleen naar een 

hogere baan als het een specifi eke spintoe-

stand heeft - en dus een specifi eke quan-

tumbitwaarde. Het elektron absorbeert het 

licht en zendt het weer uit als het in de toe-

stand ‘0’ is, maar doet niets als het in toe-

stand ‘1’ is. 

Om de spinrichting van de atoomkernen 

ook uit te lezen, voerden de onderzoekers 

eerst een quantumoperatie uit, waarbij zij 

gebruik maakten van de hyperfi jninterac-

tie tussen het elektron en de atoomkernen. 

Het elektron komt dan in een verstrengel-

de toestand met de atoomkernen, waar-

door informatie van het atoom overgaat op 

het elektron. Vervolgens lazen de onder-

zoekers de toestand van het elektron uit en 

herleidden daaruit de oorspronkelijke toe-

stand van de atoomkernen.

Deze meettechniek is bijzonder omdat de 

meting de toestand van de atoomkernen 

niet verandert. Daardoor is deze meetme-

thode ook een goede manier om de atoom-

kernen klaar te zetten voor verdere quan-

tumberekeningen en dus voor gebruik in 

een quantumcomputer. De onderzoekers 

hebben hun techniek gedemonstreerd op 

een mini-quantumcomputer, bestaande 

uit vier quantumbits op een chip van dia-

mant.

Deze nieuwe uitleestechnieken, gepubli-

ceerd in Nature, bieden de onderzoekers 

vele mogelijkheden. Zo willen ze interes-

sante fenomenen als teleportatie en veel-

deeltjes verstrengeling gaan testen in het 

lab. De uitlezing maakt het ook mogelijk 

om correctie van elementaire quantum-

fouten te implementeren, een essentieel 

onderdeel van een grootschalige quantum-

computer.

 Solid state quantum information processingFOM-programma 73

Mini-quantumcomputer uitgelezen

 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).

False-color elektronenmicro-

scoopopname van de diamanten 

chip, met daarin de vier 

quantumbits getekend. 

De onderzoekers gebruiken de 

gouden elektrodes om de spins 

te controleren en lezen met rood 

laserlicht de spintoestanden uit.
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Organische moleculen lijken op het eerste 

gezicht niet erg bruikbaar voor toepassing 

in elektronica, omdat ze normaal gespro-

ken slechts dienst doen als goede isolato-

ren. Maar sinds het werk van Heeger, Mac-

Diarmid en Shirakawa (Nobelprijs voor de 

Chemie in 2000) is bekend dat het mogelijk 

is om van plastics goede geleiders te ma-

ken. Recent onderzoek naar moleculaire 

elektronica gaat een fl inke stap verder: 

hierin staat de vraag centraal of één enkel 

molecuul geschikt is als schakelelement in 

een elektronisch circuit.

In een eerste stap in de richting van mole-

culaire elektronica voeren diverse onder-

zoeksgroepen in de wereld experimenten 

uit, die gericht zijn op het onderzoeken 

van de elektrische geleidingseigenschap-

pen van individuele organische moleculen. 

De uitdaging hierbij is om elektrische con-

tacten aan te brengen op één molecuul, 

een object met de afmeting van ongeveer 

een nanometer. Inmiddels zijn daarvoor 

enkele technieken ontwikkeld, die ge-

bruikmaken van een proces van zelforga-

nisatie. Dat wil zeggen dat de combinatie 

van eigenschappen van het molecuul en 

die van de elektrische contacten zó is ge-

kozen, dat het molecuul zelf zijn plaats in-

neemt.

Onderzoekers van de Technische Universi-

teit Delft en de Universiteit Leiden hebben 

nu een techniek ontwikkeld, waarmee zij 

de geleiding van het molecuul kunnen in-

stellen. De techniek is gebaseerd op een 

eerdere ontwikkeling, de zogenaamde 

‘breekjunctietechniek’. Zij maakten met 

behulp van microfabricage een metalen 

bruggetje van slechts enkele micrometers, 

dat onder een mechanische spanning 

breekt. Een molecuul kan dan het gat in de 

breuk overbruggen. In de brug is een twee-

de metaallaag aangebracht, geïsoleerd van 

de eerste, waarmee de energieniveaus op 

het molecuul kunnen worden verschoven 

door het aanleggen van een elektrische 

spanning. De techniek is nu toegepast op 

een porfyrine, een zeer veelzijdig mole-

cuul. Met de nieuwe methode konden de 

onderzoekers aantonen dat de geleiding 

sterk afhangt van de afstand tussen de 

twee metaalelektrodes. Deze afstand beïn-

vloedt de positie van de energieniveaus op 

het molecuul door een verandering in de 

mate van afscherming van de elektronen 

op het molecuul. Daarmee hebben de on-

derzoekers nu niet één, maar zelfs twee 

methodes om de geleiding van het mole-

cuul in te stellen.

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).

Regelbare elektrische geleiding van één 
molecuul

Figuur 1. Impressie van een porfyrine molecuul, gekoppeld aan twee 

goudelektrodes.
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Figuur 2. Illustratie van de ‘breekjunctietechniek’. 
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De technologische ontwikkeling in de 

chip industrie is zo ver gevorderd dat het 

inmiddels moeilijk is om nog snellere en 

kleinere computerchips te maken. Het 

knelpunt is niet alleen de productietech-

niek, maar ook het gebruikte halfgeleider-

materiaal, silicium. In de zoektocht naar 

andere materialen is een veelbelovend al-

ternatief gevonden in grafeen. Grafeen is 

een tweedimensionaal halfmetaal, dat be-

staat uit koolstofatomen geordend in een 

honingraatrooster. De grote mobiliteit van 

de ladingsdragers (elektronen en gaten) 

maakt grafeen ideaal voor toepassing in 

hoogfrequente transistoren.

Voor een praktische toepassing van gra-

feen zijn een goed substraat en makkelijk 

te bevestigen elektrodes onontbeerlijk. In 

het kader van dit programma kijken on-

derzoekers van de Universiteit Twente the-

oretisch naar de invloed van het substraat 

en van metaalcontacten op de elektronen-

structuur van grafeen. In de fi guur is gra-

feen geplaatst op een dunne laag hexago-

naal boornitride (h-BN) bovenop een 

koperen contact. Voor grafeen is h-BN een 

perfect substraat. Het  is zeer vlak en de in-

teractie van grafeen met h-BN is zwak, 

waardoor de ladingsdragers hun hoge mo-

biliteit behouden. Ook al is h-BN een isola-

tor, toch beïnvloedt het koperen contact 

het grafeen. De dunne laag h-BN laat een 

overdracht toe van elektronen tussen gra-

feen en koper. Met een aangelegd span-

ningsverschil is deze overdracht te sturen. 

Hiermee kunnen de onderzoekers het 

energieniveau van het koper, relatief ten 

opzichte van dat van grafeen, omhoog of 

omlaag brengen. Hiermee kunnen zij de 

hoeveelheid en de richting van de overge-

dragen lading sturen: zogenaamde ‘elek-

trostatische dotering’.

Op de grensvlakken tussen de verschillen-

de materialen vormen zich dipoollagen. 

Deze dipoollagen zijn van essentieel be-

lang om de richting van de ladingsover-

dracht te begrijpen. Op basis van de rela-

tieve Fermi-niveaus van koper en grafeen 

is de verwachting dat grafeen elektronen 

af zou staan aan koper. De dipoollaag ko-

per-h-BN leidt echter juist tot een verla-

ging van het relatieve koper Fermi-niveau. 

Hierdoor draagt koper elektronen over aan 

grafeen en raakt grafeen gedoteerd met 

elektronen.

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

Ultradun gate dielectric voor grafeen

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

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

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

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

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

Groot (RU).

Een enkele laag 

grafeen op drie lagen 

boornitride op een 

laag koper. De 

dipoollagen zijn 

zichtbaar door de 

blauwe en rode 

kleuren, die respectie-

velijk negatieve en 

positieve lading 

representeren.
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Binnen dit NanoSciE+ project is een tech-

niek ontwikkeld om de elektrische gelei-

ding door moleculen te bestuderen. Inte-

ressant genoeg is het ‘device’ dat de 

onderzoekers op die manier maken tegelij-

kertijd geschikt als zogenaamd rekstrookje 

(een elektronische component waarmee 

de mate van vervorming van een materiaal 

te meten is): kleine vervormingen leiden 

namelijk tot (exponentieel) grote weer-

standsveranderingen. 

Omdat een molecuul bijzonder klein is, ge-

draagt het zich quantummechanisch - en 

daarmee heel anders dan een gewone 

stroomdraad. Het fundamentele doel van 

deze Europese samenwerking is om de 

elektrische geleidingseigenschappen van 

moleculen te bestuderen. Hiervoor hebben 

de onderzoekers een manier ontwikkeld 

om moleculen op een robuuste manier te 

verbinden met superkleine elektrodes. Het 

device bestaat uit een fl exibel plaatje 

(brons met een isolerend laagje erop), 

waarop een netwerk van kleine gouddeel-

tjes is gemaakt (tien nanometer in diame-

ter, zie fi guur 1). Tussen de nanodeeltjes 

bevinden zich alkaanmoleculen, dat zijn 

eenvoudige koolwaterstoffen. Hierdoor be-

staat het netwerk uit basiseenheden van 

goud-molecuul-goud. De elektrische weer-

stand van een vierkant device blijkt onge-

veer gelijk aan de gemiddelde weerstand 

van een basiseenheid. Daarom zijn deze 

structuren geschikt voor fundamenteel on-

derzoek naar moleculaire geleiding. Ze blij-

ken echter nóg een verrassende eigen-

schap te hebben.

Figuur 2a laat zien wat er gebeurt als de 

buiging van het bronzen plaatje het net-

werk een klein beetje uiteen trekt. Het 

blijkt dat de weerstand hierdoor sterk (35 

procent) toeneemt. Dit komt doordat de 

weerstand exponentieel afhangt van de af-

stand tussen twee buurdeeltjes. In fi guur 2 

verandert deze afstand namelijk met 

slechts dertig picometer (een picometer is 

10-12 meter). Dat is veel minder dan een 

atoom (ongeveer tweehonderd picometer) 

groot is! Kortom, dit is een heel gevoelig 

rekstrookje. Interessant genoeg verandert 

het aanbrengen van andere moleculen tus-

sen de nanodeeltjes de gevoeligheid van 

het strookje. De gevoeligheid verandert bij-

voorbeeld met een factor zes (fi guur 2b) als 

‘geconjugeerde’ moleculen tussen de na-

nodeeltjes komen te zitten.

De hier ontwikkelde rekstrookjes kunnen 

een toepassing vinden in krachtmiscrosco-

pie experimenten, waar geen licht bij mag 

komen. Voor dit programma zijn deze devi-

ces van belang omdat de onderzoekers 

hiermee de geleidingseigenschappen van 

bijzondere spinmoleculen willen bestude-

ren en manipuleren. Zij willen deze mole-

culen schakelen tussen twee (spin)toe-

standen, als het ware tussen aan (1) en uit 

(0), door hen subtiel uiteen te trekken. De 

publicatie over dit onderzoek is geselec-

teerd voor IOP Select (iopscience.iop.org/

collections) en verscheen als feature op 

Nanotechweb (nanotechweb.org/cws/arti-

cle/lab/45592). 

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.

Kleine verplaatsingen geven grote effecten
Een heel gevoelig rekstrookje, gebaseerd op quantummechanica

Figuur 1. Een elektronenmicroscoopopname 

van een netwerk met gouddeeltjes. Tussen de 

gouddeeltjes bevinden zich moleculen (niet 

zichtbaar). Het schaalstreepje rechtsonder 

representeert vijftig nanometer(!). Aan beide 

kanten van het netwerk bevinden zich twee 

grotere elektrodes.
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Figuur 2. Relatieve verandering van de weerstand tijdens uitrekking 

van het device, door buiging van het plaatje. Opvallend is dat de 

afstand tussen twee gouden nanodeeltjes maar dertig picometer 

verandert bij een verplaatsing van de verticale duw-as y van één millimeter. De onderzoekers kunnen de sensor gevoeliger of minder gevoelig 

maken door andere moleculaire bruggen in te brengen tussen de nanodeeltjes. Het device in paneel a) bevat alkanen en is gevoeliger dan dat in b), 

dat geconjugeerde oligophenylene ethynylene (OPE)-moleculen bevat.
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 Graphene-based electronicsFOM-programma 101

Grafeenpatronen in de stoppenkast

Stoppen in een stoppenkast slaan door 

wanneer de stroom door een fi jn metalen 

draadje in de stop zó hoog wordt, dat het 

draadje doorsmelt. Op vergelijkbare wijze 

brandt een plakje grafeen door wanneer de 

stroomdichtheid wordt opgevoerd.

Wetenschappers binnen dit FOM-program-

ma hebben dit jaar diverse nanostructuren 

gerealiseerd door op gecontroleerde wijze 

grote elektrische stromen door grafeen te 

sturen. Zij brachten spanningen van een 

paar Volt aan over een stukje grafeen van 

slechts enkele micrometers groot. Het gra-

feen blijkt pas door te branden bij stroom-

dichtheden van ongeveer 1010 A/cm2, orde-

groottes hoger dan de grens van metalen 

verbindingen. 

Wanneer de onderzoekers de spanning 

herhaaldelijk voorzichtig opvoerden en 

weer weghaalden zodra de geleiding ver-

minderde, konden zij een opening van 

slechts één tot twee nanometer tussen 

twee plakjes grafeen realiseren. Die ope-

ning bleek bijzonder stabiel, zelfs bij ka-

mertemperatuur, in tegenstelling tot de 

gebruikelijke metallische nano-openingen. 

In samenwerking met een ander FOM-pro-

gramma aan het Kavli Instituut voor Nano-

wetenschappen is het vervolgens gelukt 

om één of enkele moleculen aan te bren-

gen in deze opening en schakelbare elek-

trische stroompjes te meten door het mo-

lecuul.

De Delftse wetenschappers zijn er, in sa-

menwerking met collega’s uit Dresden, ook 

in geslaagd om het ontstaan van deze gra-

feen nano-openingen te ‘fi lmen’ in een 

transmissie elektronenmicroscoop, die is 

aangepast om in-situ elektrische metingen 

uit te voeren. Daarbij zagen ze tot hun ver-

bazing ook dat twee losse stukjes grafeen, 

die contact maken met elkaar, kunnen sa-

mensmelten tot één kristal onder invloed 

van de hoge temperaturen, veroorzaakt 

door de stroom. Ook namen ze de transfor-

matie van amorf koolstof in kristallijn gra-

feen waar, opnieuw onder invloed van de 

hitte.

Intussen meldden collega’s uit Groningen 

dat, wanneer zij de stroom door een plakje 

grafeen uitschakelden net vóór het grafeen 

doorsmelt, de dan gevormde vernauwing 

gequantiseerde geleiding kan vertonen. 

Dat is een quantummechanisch effect dat 

er voor zorgt dat enkele discrete waardes 

voor geleiding mogelijk zijn.

Dit onderzoek, deels al gepubliceerd in 

Nature Physics en Nano Letters, opent de weg 

voor nieuwe technieken om nanostructu-

ren te maken in grafeen, zonder de beper-

kingen van lithografi e.

Figuur 1. De vorming en breking van een vernauwing in grafeen, gefi lmd in een transmissie 

elektronenmicroscoop. De veranderingen in de structuur zijn het gevolg van de stroom door het 

materiaal. De grootte en vorm van de vernauwing beïnvloedt de stroom (metingen bij een vaste 

spanning van 3,16 V). 

Figuur 2. Een opening van één tot twee nanometer vormt zich gecontroleerd in grafeen onder 

invloed van hoge stroomdichtheden. Als een molecuul uit een vloeibare oplossing de opening 

overbrugt, kan een elektrische stroom door het molecuul gaan.

 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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Metalen nanodeeltjes, nanodraden en ge-

structureerde oppervlakken staan sterk in 

de belangstelling omdat ze licht kunnen 

concentreren op lengteschalen veel kleiner 

dan de golfl engte van het licht. Aan de ba-

sis van dit fenomeen ligt een collectieve 

plasmaresonantie van de geleidingselek-

tronen. Voor metalen als zilver en goud 

vindt deze resonantie plaats bij optische 

frequenties. Dat betekent dat licht met de 

geleidingselektronen in zilver en goud een 

gekoppelde resonantie vormt, het ‘plas-

mon’. Zo’n plasmon is sterk gebonden aan 

het metaaloppervlak en heeft lokaal een 

zeer sterk elektrisch veld. 

Dit heeft twee interessante gevolgen. Ten 

eerste dat ultrasnelle optische signalen ul-

traklein verpakt kunnen worden op opti-

sche chips. Ten tweede dat de interactie 

tussen licht en materie hierdoor versterkt. 

Zo kunnen plasmonen zorgen dat een na-

nolichtbron, of zelfs één enkel molecuul, 

veel meer inkomend licht absorbeert, of 

omgekeerd, veel sneller en gerichter licht 

uitstraalt dan tot nu toe kon. Een belang-

rijke maat voor dit effect is Fermi’s gouden 

regel, die zegt dat de gemiddelde tijd vóór-

dat een fl uorofoor spontaan vervalt onder 

uitzending van een foton, ordes van groot-

te kan verkorten wanneer je de lichtbron 

precies daar plaatst waar plasmonen zich 

het meest concentreren.

Het is uitzonderlijk moeilijk een lichtbron 

heel nauwkeurig in een nanostructuur te 

plaatsen. Op het FOM-instituut AMOLF 

hebben onderzoekers een experimentele 

opstelling gebouwd waarmee zij lichtbron-

nen zeer precies - op enkele nanometers 

nauwkeurig - kunnen verplaatsen. De on-

derzoekers lijmen hiertoe een fl uorescent 

colloïd, kleiner dan honderd nanometer 

dat als nanolichtbron dient, aan het uit-

einde van een zeer spitse naald. Met be-

hulp van scanning probe technieken be-

weegt de naald met vijftig tot honderd 

nanometer zijwaartse resolutie op tien na-

nometer hoogte (dat is één tienduizendste 

van de dikte van een haar) over de fotoni-

sche omgeving. De onderzoekers meten 

voor elke positie de levensduur. Zo maken 

zij een soort landkaart die precies vertelt 

waar de plasmonische velddichtheid in 

Fermi’s gouden regel  het sterkst is en waar 

niet. Met de landkaart kunnen de onder-

zoekers daarna de lichtgevende moleculen 

precies plaatsen waar de eigenschappen 

het beste zijn. De onderzoekers lieten zo 

zien dat lichtbronnen hun fotonen ten 

minste tweemaal sneller uitzenden wan-

neer de bron vlakbij het uiteinde van een 

kleine metaaldraad is. Deze nanodraad 

slokt de uitgezonden fotonen direct als 

plasmon op en geleidt ze ongeveer zoals 

een glasvezelkabel, maar dan vele malen 

kleiner. Plasmonstructuren kunnen ge-

bruikt worden om LED’s en zonnecellen ef-

fi ciënter te maken en om lichtbronnen en 

signaalgeleiders te maken voor snelle en 

veilige (quantum)communicatie.

 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

Nieuwe microscoop laat zien hoe snel metalen 
nanostructuren fotonen en plasmonen uitzenden

Figuur 1. Door een nanolichtbron aan het uiteinde van een zeer scherpe 

naald over een plasmonische structuur, zoals een metaaldraad, te 

bewegen, maken de onderzoekers een afbeelding van veranderingen in 

Fermi’s gouden regel voor fl uorescentie, veroorzaakt door plasmonen. 

Figuur 2. Als de lichtbron (heldere stip in het midden van het camerabeeld) tegen de zilverdraad aan ligt, vervalt hij tweemaal sneller dan als de 

lichtbron ver weg is. Waar het verval versneld is, slaat de lichtbron plasmonen aan die langs de draad geleid worden. De plasmonen zijn in dit 

experiment zichtbaar omdat ze aan de uiteinden van de draad weer loskomen als licht (de twee minder heldere stippen).

1 2
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Een ferromagneet, zoals ijzer of cobalt, is 

opgebouwd uit een groot aantal microsco-

pische magnetische domeinen die elk een 

eigen magnetisatierichting hebben. Tussen 

deze domeinen roteert de magnetisatie co-

herent over een gebied, de zogenaamde 

magnetische domeinwand. Het permanent 

magnetische karakter van deze domeinen 

maakt ze uitermate geschikt voor niet-

vluchtige opslag van informatie, waarbij 

ieder individueel domein een enkel bit 

voorstelt. De gebruikelijke manier om deze 

domeinen te beïnvloeden is via een uit-

wendig aangelegd magneetveld, maar 

sinds kort is het mogelijk om via elektri-

sche stroompulsen magnetische domei-

nen gecontroleerd te verplaatsen in mag-

netische nanodraden. Dit biedt unieke 

kansen om deze nanodraden op te nemen 

in superieure, niet-vluchtige geheugen-

chips voor toekomstige ICT-toepassingen.

De fysica achter deze unieke beïnvloeding 

is gerelateerd aan de zogeheten spin-

transfer-torque, een verschijnsel dat on-

derzoekers nog onvoldoende begrijpen, 

ondanks enorme experimentele en theore-

tische inspanningen op het gebied van 

spintronica. Het zou kunnen zijn dat spin-

transfer-torque samenhangt met de intrin-

sieke weerstand van het gebied tussen 

twee domeinen waar de magnetisatie om-

keert, de magnetische domeinwand. Vooral 

in loodrecht gemagnetiseerde nanodraden, 

waar de breedte van de domeinwand zeer 

gering is (typisch kleiner dan honderd na-

nometer), kan dit bijzonder relevant zijn! 

In het huidige experimentele werk in dit 

programma meten onderzoekers van de 

Technische Universiteit Eindhoven de 

weerstand van een domeinwand als func-

tie van de domeinwandbreedte. Gefocus-

seerde ionenbestraling van Pt/Co/Pt-dra-

den varieert de domeinwandbreedte 

systematisch. Via Kerr-microscopie wordt 

de vorming van individuele domeinen in 

real-time geobserveerd (links in de fi guur), 

samen met veranderingen van de elektri-

sche weerstand, door deze draden op te 

nemen in een Wheatstone-confi guratie. Op 

deze manier is het mogelijk om de intrin-

sieke weerstand van een enkele domein-

wand nauwkeurig vast te stellen. De ge-

vonden schaling van de intrinsieke 

domeinwandweerstand, omgekeerd even-

redig met het kwadraat van de domein-

wandbreedte (rechts in de fi guur), is com-

patibel met theoretische voorspellingen, 

waarin de zogenaamde mistracking van de 

elektronspin tijdens het transport door de 

domeinwand centraal staat. Dit funda-

mentele inzicht draagt bij aan een beter 

begrip van de (spin) dynamica van do-

meinwanden in magnetische nanostructu-

ren voor toekomstige nano-elektronica 

toepassingen.

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

Weerstand meten van magnetische 
domeinwanden

Deze magneto-optische opname visualiseert magnetische domeinen in een microgestructureerde Pt/

Co(0,5 nanometer)/Pt-draad met een breedte van 1,5 micrometer. De onderzoekers introduceren op 

een gecontroleerde manier de vorming van deze domeinen door lokale beschieting met Ga-ionen in 

een FEI DualBeam (FIB/SEM) systeem. Via het gelijktijdig elektrisch meten van de weerstand blijkt 

dat de intrinsieke domeinwandweerstand omgekeerd kwadratisch vari eert met de breedte van deze 

wand,  (uit het promotieonderzoek van Jeroen Franken, TU/e).

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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Halfgeleider nanodeeltjes zijn zeer veelbe-

lovend voor toepassing in zonnecellen. Na-

nodeeltjes kunnen veel goedkoper gefabri-

ceerd worden dan kristallijn silicium. 

Bovendien kunnen sommige nanodeeltjes 

een theoretisch rendement van 44 procent 

halen. Dat is aanzienlijk hoger dan de 33 

procent die een conventionele silicium 

zonnecel nu kan halen. Dit komt door het 

proces van ladingsvermenigvuldiging, 

waarbij één foton twee of meer elektronen 

aanslaat. In de afgelopen jaren is aange-

toond dat ladingsvermenigvuldiging op-

treedt in bolvormige loodselenide (PbSe) 

nanodeeltjes in een oplossing. Dit is nog 

niet voldoende voor toepassing in een zon-

necel, omdat in de oplossing de positieve 

en negatieve ladingen binnenin het nano-

deeltje nog aan elkaar gebonden zijn. In 

een zonnecel moeten de nanodeeltjes in 

een dunne fi lm tegen elkaar aan liggen, zo-

dat de ladingen vrij kunnen bewegen van 

het ene naar het andere nanodeeltje. 

Met behulp van ultrasnelle laserspectro-

scopie hebben twee Delftse FOM-groepen 

samen ontdekt dat foto-excitatie van een 

fi lm van sterk aan elkaar gekoppelde, bol-

vormige PbSe-nanodeeltjes, vrije ladingen 

kunnen vormen. De onderzoekers reali-

seerden deze koppeling met behulp van 

kleine organische moleculen, waarvan de 

uiteinden aan verschillende nanodeeltjes 

binden. Volgens microgolfgeleidingsmetin-

gen bewegen de ladingen volgens een 

bandtransportmechanisme. De gekoppel-

de nanodeeltjes gedragen zich als atomen 

die samen een superstructuur vormen, 

met de eigenschappen van een nieuwe 

halfgeleider. 

Dit zelfde samenwerkingsverband heeft 

ook het proces van ladingsvermenigvuldi-

ging onderzocht, voor fi lms van gekoppel-

de PbSe-nanodeeltjes. Eén enkel foton, met 

een golfl engte van vierhonderd nanome-

ter, kan drie paren van positieve en nega-

tieve ladingen genereren. Dit is veelbelo-

vend voor het realiseren van effi ciënte 

zonnecellen, gebaseerd op goedkoop te fa-

briceren fi lms van nanodeeltjes en waar-

schijnlijk de reden dat het originele onder-

zoek, gepubliceerd in Nature Nanotechnology, 

ook nog als highlight is beschreven in 

Nature Materials. 

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

Superstructuren van gekoppelde nanodeeltjes 
vormen goedkope en effi ciënte zonnecellen

Eén enkel foton creëert meerdere vrij bewe-

gende positieve en negatieve ladingen in een 

fi lm van gekoppelde nanodeeltjes.
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Nano-photovoltaicsFOM-programma 113

Perfecte lichtkoppeling in fotovoltaïsche 
zonnecellen met nanodraden

Zonnecellen zetten energie uit zonlicht om 

in elektriciteit. Dit proces begint met het 

opvangen en absorberen van het licht in 

het materiaal waarmee de zonnecel is ge-

bouwd. Het ingevangen licht wordt omge-

zet in elektrische lading en opgevangen als 

een elektrische stroom. De absorptie van 

het licht in een zonnecel is sterker naar-

mate de zonnecel dikker is. De fabricage-

kosten van een zonnecel stijgen echter ook 

met de dikte. Dat komt omdat er dan meer 

materiaal nodig is. Bovendien is het in dik-

kere cellen moeilijker om de elektrische 

stroom effi ciënt te verzamelen. 

Dit FOM-programma richt zich op het ont-

wikkelen van nieuwe manieren om effi -

ciënter zonlicht op te vangen in zonnecel-

len. Deze nieuwe methoden zijn gebaseerd 

op het gebruik van nanomaterialen, waar-

bij het manipuleren van de voortplanting 

van licht op de nanoschaal leidt tot opti-

male absorptie van het invallende licht. 

Recent ontwikkelden de onderzoekers een 

structuur van nanodraden van indiumfos-

fi de die bijna perfecte absorptie vertoont, 

van meer dan 97 procent van het binnen-

komende licht. De nanodraden zijn ge-

maakt met behulp van metallo-organic va-

por-phase epitaxy op een substraat dat is 

gemaakt met een nieuwe soft-imprint 

techniek (zie fi guur). De indiumfosfi de na-

nodraden hebben een cilindrische top en 

een conische basis. De absorptie is het re-

sultaat van de adiabatische koppeling van 

licht in de nanodradenlaag en in golfgelei-

dermodes. Beide effecten zijn te wijten aan 

de vorm en afmetingen van de nanodra-

den. Het bijzondere aan deze structuur is 

dat het licht zeer effi ciënt opvangt voor 

zowel een breed kleurenspectrum als over 

een groot bereik van lichtinvalshoeken. 

Deze bijzondere eigenschap is goed te zien 

op de foto, waar de zwarte laag nanodra-

den te zien is.

Met simulaties is vervolgens het effect van 

de geometrische structuur van de nano-

draden op absorptie bestudeerd. Het blijkt 

dat cilindrische nanodraden de hoogste 

absorptie laten zien, in verhouding tot de 

hoeveelheid halfgeleidermateriaal. De ab-

solute absorptie in lagen van conische na-

nodraden is echter hoger dan bij cilindri-

sche nanodraden, maar deze structuren 

vereisen weer een grotere hoeveelheid 

halfgeleidermateriaal. De resultaten vor-

men de basis voor de verdere ontwikkeling 

van zeer effi ciënte zonnecellen. 

Elektronenmicroscoopopname (a) van een 

ensemble van indiumfosfi de nanodraden. Foto 

(b) van de zwarte structuur, die licht volledig 

absorbeert.

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

nanotechnologie en nanowetenschap te gebruiken voor zonnecellen met verbeterde effi ciëntie 

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

lichtabsorptie en verzameling van ladingsdragers in ultradunne fi lms, 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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Onderzoek naar de eigenschappen en toe-

passingen van licht richt zich op steeds 

kleinere structuren. De detectoren die de 

onderzoekers gebruiken om dit licht te 

zien zijn echter groot, waardoor zij de ei-

genschappen op kleine schaal (kleiner dan 

honderd nanometer) niet goed kunnen be-

kijken. 

In dit FOM-programma bestuderen de on-

derzoekers nanolichtdetectoren, waarmee 

zij fotonen (lichtdeeltjes) kunnen zien met 

een ruimtelijke precisie van rond de hon-

derd nanometer. Deze detectoren bestaan 

uit een vernauwing in een vier nanometer 

dikke stroomdragende supergeleidende ni-

obiumnitride fi lm (zie afbeelding). Wan-

neer een foton op de vernauwing valt, kan 

dat de supergeleiding verbreken. Een elek-

trisch circuit meet dat.

Door de kleine afmetingen van deze detec-

tor, meten de onderzoekers meerdere foto-

nen met een resolutie kleiner dan de golf-

lengte van het gebruikte licht. Zulke 

‘multifotonen’ zijn pakketjes van enkele 

fotonen en hebben belangrijke toepassin-

gen op het gebied van quantuminformatie 

en metrologie. In het afgelopen jaar heb-

ben onderzoeksgroepen uit Eindhoven en 

Leiden gezamenlijk de mogelijkheden on-

derzocht om multifotonen te zien met 

deze detector.

Zij vonden dat de stroom door de detector 

zodanig ingesteld kan worden dat hij 

slechts afgaat als de vernauwing een wel-

bepaald aantal fotonen absorbeert. Om 

deze detector te gebruiken voor quantum-

metingen hebben de onderzoekers een 

nieuwe ‘effectieve foton’ karakterisatieme-

thode ontwikkeld, waarmee de lineaire 

verliezen voor de detector te scheiden zijn 

van de niet-lineaire processen, die verant-

woordelijk zijn voor de multifotonrespons. 

Deze methode, die ook op andere detecto-

ren toepasbaar is, heeft geleid tot een 

kwantitatieve beschrijving van de detector.

Verder is het maximale tijdsverschil tus-

sen twee absorptiegebeurtenissen, die sa-

men de detector doen afgaan, gemeten. 

Inderdaad blijkt dat als er twee lichtpulsen 

op de detector komen, de kans op detectie 

maximaal is als het tijdsverschil minder 

dan twintig picoseconden is (zie illustra-

tie). Dit tijdsverschil is gerelateerd aan de 

tijdsduur van de verstoring in de superge-

leider. Dit resultaat geeft belangrijke in-

zichten in de dynamiek van de elektronen 

in supergeleidende nanodraden. Verder 

laat het zien dat de detector ook zeer korte 

tijdsverschillen tussen de aankomst van 

twee fotonen kan meten.

Het doel van het FOM-programma ‘Nanoscale quantum optics’ is om quantumoptica te 

realiseren op ultrakleine lengteschalen, door zichtbare of nabij-infrarode fotonen op te sluiten 

in volumes kleiner dan 50x50x50 nanometer. Quantumoptica bestudeert de fysica van enkele 

lichtquanta (fotonen) en hun interactie met materie (zowel individuele atomen als quantum-

dots). Het programma loopt van 2011 tot 2015 met een budget van 3,0 miljoen euro voor die 

periode. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. A. Fiore (TU/e). 

Nanoscale quantum opticsFOM-programma 124

Fotonen tellen op de nanoschaal

Links: elektronenmicroscoopafbeelding van een 

supergeleidende nanodetector. Rechts: de 

detector telt fotonen als functie van het 

verschil van aankomsttijden in het één-, twee-, 

drie-, en vierfotonregime.
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Dit programma bestudeert de unieke ei-

genschappen van ééndimensionale syste-

men. Studies aan tweedimensionale elek-

tronensystemen zoals grafeen, 

tweedimensionale elektronengassen en 

topologische isolatoren hebben al tot een 

groot aantal zeer interessante en intrige-

rende fenomenen geleid. De te verwachten 

eigenschappen van ééndimensionale elek-

tronen systemen zijn mogelijk nog exoti-

scher.

Een absolute vereiste voor de uitvoering 

van dit programma is de beschikbaarheid 

van systemen die ook daadwerkelijk als 

ééndimensionaal kunnen worden be-

schouwd. Tot voor kort was dit de grote 

show stopper. Recent onderzoek heeft ech-

ter laten zien dat via zelforganisatie nage-

noeg perfecte ééndimensionale metalli-

sche ketens op halfgeleideroppervlakken 

kunnen groeien (zie fi guur). De belangrijk-

ste elektronische toestanden van deze ato-

maire ketens liggen in de buurt van het 

Fermi-niveau. Omdat het Fermi-niveau 

van een halfgeleider in de verboden zone 

(de energiegap) ligt, zijn deze elektronische 

toestanden in principe ontkoppeld van het 

onderliggende substraat.

Bijna alle belangrijke materiaaleigen-

schappen, zoals elektrische geleiding of 

magnetisme, worden bepaald door elektro-

nen, in het bijzonder door de elektronen in 

de buurt van het Fermi-niveau, de zoge-

naamde Fermi-elektronen. Elektronen zijn 

negatief geladen en stoten elkaar af. Afge-

zien van deze elektrostatische wisselwer-

king, kan ook het Pauli-verbod leiden tot 

een afstotende werking tussen elektronen. 

In ééndimensionale elektronensystemen 

spelen elektron-elektron interacties een 

veel prominentere rol dan in het twee- of 

driedimensionale geval. Denk maar aan 

elektrische geleiding; in een twee- of drie-

dimensionaal systeem kunnen de elektro-

nen elkaar simpelweg vermijden, terwijl 

dit in het ééndimensionale geval veel 

moeilijker is. Eéndimensionaal transport 

(over één rijstrook) leidt immers bij de 

minste of geringste kink in de kabel al tot 

fi levorming. 

Eén van de meest in het oog springende 

voorspellingen van ééndimensionale sys-

temen is dat het elektron opsplitst in twee 

(quasi)deeltjes, één deeltje met alleen een 

spinkarakter (spinon) en één deeltje met 

alleen een ladingskarakter (holon). Door 

recente experimentele ontwikkelingen is 

het mogelijk om nagenoeg perfecte ééndi-

mensionale systemen te prepareren en te 

onderzoeken. Daardoor kunnen nu theore-

tische modellen worden getoetst en kan 

het begrip van ééndimensionale systemen 

in een gecoördineerde samenwerking tus-

sen theorie en experiment verder verdiept 

worden.

The singular physics of 1D electronsFOM-programma 128

De singuliere fysica van ééndimensionale 
systemen

Atomaire opname (8 nanometer bij 8 nanometer) van een array van zelforganiserende atomaire 

platina ketens op een germanium oppervlak gemaakt met een scanning tunnelling microscoop. De 

atomen in de ketens (iedere gele hobbel correspondeert met een atoom) vormen paartjes van twee 

atomen. De atomaire structuur van het onderliggende halfgeleiderkristal (rood) is in de opname nog 

goed te herkennen. De ketens hebben een doorsnede van één atoom, zijn kaarsrecht, micrometers 

lang en nagenoeg defectvrij. De afstand tussen de buurketens is 1,6 nanometer.

Het doel van het FOM-programma ‘The singular physics of 1D electrons’ is om de eigenschap-

pen van ééndimensionale elektronensystemen in kaart te brengen. In één- en tweedimensio-

nale elektronensystemen spelen elektron-elektron interacties een veel prominentere rol dan in 

een driedimensionaal systeem. Het programma loopt van 2011-2016 met een budget voor die 

periode van 2,3 miljoen euro. De programmaleiding is in handen van prof.dr.ir. H.J.W. 

Zandvliet (UT). 

84
Hoogtepunten uit  het  onderzoek •  Nanofysica/-technologie



Het basisprincipe van de organische ‘plas-

tic’ zonnecel in zijn meest voorkomende 

vorm is sinds 1995 bekend. Het rendement 

van dit soort zonnecellen is in 2011 om-

hooggeschoten tot boven de tien procent. 

Toch is er maar heel weinig theorie ont-

wikkeld die recht doet aan de specifi eke 

kenmerken van organische zonnecellen. 

Het is belangrijk om te weten in hoeverre 

de bestaande theorie van anorganische 

zonnecellen ook van toepassing is op deze 

plastic zonnecel. Tegelijkertijd is het van 

belang om de nieuwe theoretische inzich-

ten direct te toetsen met experimenten. 

Meer inzicht zal uiteindelijk beslist leiden 

tot hogere rendementen en mogelijk ook 

een lagere kostprijs.

In het eerste jaar van dit onderzoekspro-

gramma is vooral op theoretisch gebied 

grote vooruitgang geboekt. In samenwer-

king met de Denver University in de Ver-

enigde Staten zijn de volgende vier vragen 

opgepakt en al tot in redelijk detail beant-

woord:

•  Is de voor ‘gewone’ zonnecellen geldige 

analyse en uitkomst van het theoretisch 

maximale rendement ook geldig voor 

moleculaire zonnecellen?  Ja!

•  Wat is de invloed van de mate van ab-

sorptie/emissie van het charge transfer 

exciton (CTE) op datzelfde theoretisch 

maximale rendement? Het CTE is de 

initiële toestand met gescheiden ladin-

gen aan het donor-acceptor oppervlak: 

een positief geladen donormolecuul 

naast een negatief geladen acceptormo-

lecuul.  Kwalitatief verwoord: alleen 

bij nul of honderd procent absorptie/

emissie van het CTE is het maximale 

rendement hetzelfde als in het geval 

van de klassieke anorganische zonne-

cel.

•  Kan het donor-acceptor paar geanaly-

seerd en geoptimaliseerd worden aan 

de hand van een analyse volgens de 

Marcus-theorie van ladingsoverdracht? 

 Ja, dat kan. En wat levert die analyse 

dan op wat betreft de rendementsli-

miet?  Het levert een theoretische li-

miet van boven de twintig procent op. 

De onderzoekers werken nu aan de de-

tails van dit onderdeel.

•  Last but not least: wat is de invloed van 

de diëlektrische constante van de actie-

ve laag op het maximale rendement van 

een plastic zonnecel?  Zeer overheer-

send! De onderzoekers concludeerden 

dat voor mogelijke moleculaire materi-

alen met diëlektrische constante van 

boven de zes, het theoretisch maximum 

al omhoog schiet van ongeveer 14 pro-

cent naar boven de 20 procent. Bij een 

diëlektrische constante van tien komt 

spectaculair terrein in zicht.

De FOM-focusgroep te Groningen is sinds 

kort bezig om dit inzicht te gebruiken voor 

de materialen voor de volgende generatie 

zonnecellen.

Het doel van het programma ‘Next generation organic photovoltaics’ is om in 2020 ‘plastic’ 

zonnecellen beschikbaar te hebben voor grootschalige toepassing. De nadruk ligt onder andere 

op de ontwikkeling van een heel nieuwe generatie moleculaire halfgeleiders, om hiermee de 

verschillen tussen de huidige organische halfgeleiders en de ‘klassieke’ anorganische halfgelei-

ders te overbruggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met industriële 

partners en staat onder leiding van prof.dr. J.C. Hummelen (RUG). De looptijd van het 

programma is 2011-2021, heeft een budget van 5,2 miljoen euro en is opgezet als FOM-focus-

groep op het gebied van funderend energieonderzoek.

Next generation organic photovoltaicsFOM-programma 130

Theorie van moleculaire zonnecellen

Figuur 1. Theoretische en experimentele 

zonnecelrendementen. De zwarte lijn begint bij 

de cel met het huidige wereldrecord uit 2009 

(7,4 procent), maar dan met een ingevoerde 

laagdikte van 250 nanometer. Vervolgens toont 

de zwarte lijn het berekende rendement bij 

oplopende diëlektrische constante. De exciton-

bindingsenergie Eb hangt af van de diëlektri-

sche constante (de blauwe lijn en rechter y-as). 

Het energieverschil van de donor- en acceptor-

niveaus wordt vervolgens steeds gelijk gesteld 

aan de excitonbindingsenergie (rode symbolen) 

en dan wordt de invloed van de diëlektrische constante berekend. Het resultaat is weergegeven in 

de rode lijn. Zo bereiken de onderzoekers bij een matig hoge diëlektrische constante al rendemen-

ten die vergelijkbaar zijn met die van de klassieke (anorganische) zonnecellen.

Figuur 2. De eerste commerciële toepassingen 

van plastic zonnecellen zijn in 2009 op kleine 

schaal verschenen, waaronder dit bushokje in 

San Francisco met plastic zonnecellen op het dak. 

Credits: Matthew Roth.
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Begin jaren negentig introduceerde profes-

sor Michael Grätzel kleurstofzonnecellen, 

waarmee een trend gezet werd naar het 

steeds goedkoper en effi ciënter produce-

ren van fotovoltaïsche zonnecellen. Een ef-

fi ciëntie van boven de 12 procent is inmid-

dels in de vakliteratuur gemeld. Een 

kleurstof, die bevestigd is aan het opper-

vlak van een laag anorganisch oxidemate-

riaal, absorbeert in de cellen het zonlicht. 

Na lichtexcitatie vindt elektronenover-

dracht plaats van de kleurstof naar het oxi-

demateriaal, waarna het elektron via dif-

fuus transport langs de oxidelaag naar het 

onderliggende metalen contact beweegt. 

Een absolute beperkende factor in de pro-

ductiviteit van dit type zonnecel is dat 

zelfs de best functionerende kleurstoffen 

(meestal gebaseerd op ruthenium) niet de 

meest ideale, energierijke, kleur licht ab-

sorberen. Deze beperkende factor kan om-

zeild worden door gebruik te maken van 

een kunstmatige kleurstof, namelijk een 

klein halfgeleider kristal ter grootte van 

een nanometer, een zogenaamde quan-

tumdot. Van quantumdots kan het kleur-

spectrum naar believen ingesteld worden 

door de grootte van het kristal te variëren. 

Hoewel deze benadering een veel grotere 

effi ciëntie zou moeten opleveren, is de 

conversie-effi ciëntie van deze quantumdot 

zonnecellen nog steeds beperkt tot vier tot 

vijf procent en daarmee aanzienlijk min-

der dan zonnecellen gebaseerd op meer 

klassieke kleurstoffen. 

Dit leidt tot een aantal fundamentele vra-

gen over factoren die de effi ciëntie bepalen 

van quantumdot zonnecellen. Vooral de 

snelheid en effectiviteit van de elektronen-

overdracht tussen de quantumdot en het 

oxide is interessant. De onderzoekers heb-

ben nieuwe inzichten gekregen door met 

een ultrasnelle voltmeter (terahertz spec-

troscopie) de elektronenoverdracht real 

time te volgen en zo te meten in welke 

mate de snelheid van de elektronenover-

dracht afhangt van de deeltjesgrootte van 

de quantumdots. De resultaten van deze 

experimenten laten zien dat de waardes 

van de elektronenoverdracht sterk afhan-

gen van het verschil in energie tussen de 

quantumdot en het oxide, zoals beschre-

ven in de Marcus-theorie. Voor hoge ener-

gieverschillen is de overdracht weliswaar 

snel, maar in dat geval gaat veel energie 

verloren bij de overdracht. De conclusie is 

dan ook dat quantumdot zonnecellen opti-

maal functioneren met een quantumdot 

formaat dat zodanig is, dat elektronen-

overdracht zo langzaam mogelijk gaat: net 

snel genoeg om verval van het elektron 

binnen de quantumdot tegen te gaan, 

maar zonder verlies van veel energie. 

Light management in new photovoltaic materialsFOM-programma 131

Ontrafelen van elektronenoverdracht in 
quantumdot zonnecellen

Schematische weergave van een op quantumdots gebaseerde zonnecel. Quantumdots (zwarte 

bolletjes, typische diameter vijf nanometer) op een nanoporeus oxide (grijs), omgeven door 

elektrolyt. De lichtpuls (rood) exciteert de quantumdot, waarna een elektron vanuit de quantumdot 

in het oxide geïnjecteerd wordt. Het elektron diffundeert naar de elektrode en kan daardoor 

bijvoorbeeld een lamp laten branden. Het circuit wordt gesloten doordat een elektrolyt het elektron 

terugtransporteert naar de quantumdot.

Het doel van het programma ‘Light management in new photovoltaic materials’ is het 

controleren van het opvangen, geleiden, concentreren en omzetten van licht op de nanometer-

schaal om zonnecellen zonlicht op een effi ciëntere en goedkopere manier in elektrische stroom 

om te laten zetten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Energieonder-

zoek Centrum Nederland. De looptijd van het programma is 2011-2019, staat onder leiding 

staat van prof.dr. A. Polman (AMOLF) met een budget van 5,4 miljoen euro voor die periode 

en is opgezet als FOM-focusgroep op het gebied van funderend energieonderzoek.
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Concentratie van licht in tijd en ruimte is 

cruciaal voor veel toepassingen van laser-

licht. Geavanceerde laserbronnen met kor-

te pulsen en uiterst nauwkeurige optische 

instrumenten maken het mogelijk licht zo 

goed te concentreren. Alle bestaande con-

ventionele optische technieken lopen ech-

ter tegen een probleem aan op het moment 

dat een sterk verstrooiend medium, zoals 

biologisch weefsel, het beoogde brandpunt 

voor het licht afdekt. Onderzoekers van het 

FOM-instituut AMOLF en de Universiteit 

Twente hebben een technologie ontwik-

keld, die het mogelijk maakt om licht door 

sterk verstrooiende media in ruimte en tijd 

te concentreren. Deze nieuwe methode om 

licht te controleren in verstrooiende media 

heeft veelbelovende toepassingen, in com-

binatie met nieuwe nanofotonische appa-

raten en metamaterialen en op het gebied 

van beeldvorming, detectie en medische 

toepassingen.

Wanneer een goed gebundelde en gepulste 

laserstraal het medium binnendringt, 

wordt de laserstraal opgesplitst in allerlei 

mogelijke paden, bepaald door de wille-

keurige structuur van het medium. Bij het 

verlaten van het medium verdeelt het licht 

zich, willekeurig in alle richtingen en ver-

spreid over een groot tijdsinterval. Door de 

lichtinval op een verstrooiend medium 

ruimtelijk te structureren, heeft het onder-

zoeksteam aangetoond hoe licht door een 

verstrooiend medium zowel in een brand-

punt als in een ultrakorte puls te concen-

treren is. Een spatial light modulator (SLM), 

een regelbaar, tweedimensionaal lcd, 

vormt de ruimtelijke structuur, het golf-

front. Achter het medium, op een vooraf 

gekozen focuspunt en met een vooraf be-

paalde vertragingstijd, meten de onderzoe-

kers de intensiteit van het doorgelaten 

licht. Dit gebeurt met behulp van een inter-

ferentietechniek. Een door de computer 

geregeld optimaliseringsalgoritme legt dit 

signaal vast voor een groot aantal verschil-

lenden golffronten, waaruit vervolgens het 

optimale golffront blijkt. Als dit golffront 

uiteindelijk op het medium wordt gepro-

jecteerd, verandert het licht op het speci-

fi eke tijdstip opnieuw tot een ultrakorte 

puls. Dit proces is te zien in de fi guur. 

Maar hoe kan dit? Het golffront is op twee 

manieren optimaal aan het medium aan-

gepast. Ten eerste gaat het licht effi ciënter 

door paden die naar het focuspunt voeren. 

Ten tweede is er een voorkeur voor koppe-

ling van licht aan paden met een vooraf 

gedefi nieerde lengte. Daardoor komt het 

licht van verschillende paden op precies 

hetzelfde moment aan op het focuspunt, 

waardoor bundeling tot een ultrakorte la-

serpuls mogelijk is.

 Photons in complex mediaFOM-programma 45

Reconstructie van een verloren lichtpuls

 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).

Een sterk verstrooiend medium verstoort de korte laserpuls in tijd en in ruimte (a).

Het geoptimaliseerde golffront leidt tot een focus in tijd en in ruimte (b).
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Het FOM-programma ‘Collective and Coo-

perative Statistical Physical Phenomena’ 

(CCSPP) kent een lange geschiedenis. Eén 

van de doelen was destijds om een paraplu 

te vormen voor de vele verschillende uit-

stekende onderzoeksrichtingen binnen de 

statistische fysica, tijdens de overgang van 

FOM naar een programmaorganisatie. 

Daardoor was het programma minder sa-

menhangend dan verschillende van de 

meer recente succesvolle FOM-program-

ma’s die direct of indirect uit dit program-

ma zijn voortgekomen op het gebied van 

de biofysica, dynamica in complexe syste-

men, granulaire materialen, jamming, en 

sterk gecorreleerde quantum systemen.

Het CCSPP-programma bestond uit twee 

rondes, beide met een open call voor het 

indienen van onderzoeksvoorstellen. In de 

eerste ronde van het programma werden 

vooral projecten gehonoreerd op het ge-

bied van de klassieke statistische fysica en 

fenomenologische fysica. In 2003 werd een 

tussentijds verslag gepubliceerd, één van 

de voorwaarden van FOM om tot een twee-

de ronde te besluiten. De nadruk van de 

projecten in die tweede ronde verschoof 

naar onderwerpen in de quantum statisti-

sche fysica en de gecondenseerde materie.

Het CCSPP-programma heeft al in een 

vroeg stadium, direct of indirect, geleid tot 

een aantal andere succesvolle FOM-pro-

gramma’s. Daarnaast nam het inmiddels 

gegroeide netwerk van onderzoekers het 

initiatief om de Soft Matter dag in het le-

ven te roepen (www.softmatter.nl). Tijdens 

deze dag komt de onderzoeksgemeen-

schap bijeen bij een van de deelnemende 

universiteiten. Het programma bestaat uit 

presentaties van een half uur afgewisseld 

door korte soundbites van jonge onderzoe-

kers over lopend werk. Deze dagen zijn in-

middels uitgegroeid tot hét platform van 

de onderzoeksgemeenschap, en zijn ook 

zeer behulpzaam gebleken bij het aantrek-

ken van nieuwe promovendi en postdocs. 

Ook de tweede ronde onderzoeksvoorstel-

len heeft bijgedragen aan het verstevigen 

van het netwerk. Het ‘Landelijk Seminari-

um Condensed Matter’ zag het licht. Dit 

zijn ééndaagse bijeenkomsten met vier 

presentaties van één uur. Het CCSPP-pro-

gramma faciliteerde hiermee de opkomst 

van de Nederlandse onderzoekgroepen, nu 

wereldwijd toonaangevend, op het gebied 

van toepassing van string-theoretische 

methoden in de quantum gecondenseerde 

materie. 

De gedetailleerde verslagen van de indivi-

duele projecten laat zien dat het werk uit-

gevoerd binnen het CCSPP programma zelf 

van hoge kwaliteit is geweest. Sterker nog, 

ten minste twee van de promovendi die 

waren aangesteld op projecten binnen dit 

programma zijn nu vaste stafmedewerkers 

aan een universiteit en twee postdocs heb-

ben nu prestigieuze posities in het buiten-

land. Een aantal van de meer recent gepro-

moveerden heeft een uitstekende postdoc 

positie in het buitenland bemachtigd. Het 

grote aantal succesvolle programma’s dat 

met recht als een spin-off van CCSPP ge-

zien mag worden is een derde indicator 

voor het succes van dit programma.

 Collective and cooperative statistical physical phenomenaFOM-programma 46

Samenvatting eindverslag

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

phenomena’ was 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 was 2001-2010 en het 

budget voor die periode bedroeg 5,7 miljoen euro. De leiding van het programma was in 

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

Simulatie van 

wanordelijk samen-

gepakte schuimbellen.
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Carbokationen spelen een fundamentele 

rol in de organische chemie. Daarnaast zijn 

polyaromatische moleculen en hun katio-

nen van astrochemisch belang, omdat ze 

zich waarschijnlijk in interstellaire wolken 

bevinden. Door de hoge reactiviteit van car-

bokationen is het echter vaak moeilijk hun 

fysisch-chemische eigenschappen goed te 

bepalen. Zo heeft de elektronische grond-

toestand van het phenylkation bijvoorbeeld 

lang ter discussie gestaan.

Het phenylkation heeft een even aantal 

elektronen die het liefst allemaal gepaard 

zijn, net zoals in vrijwel alle organische mo-

leculen, waardoor een elektronische singlet 

toestand ontstaat. Door de lege -orbitaal 

op het normaliter positief geladen koolstof-

atoom, verandert de sp-hybridisatie van dat 

koolstofatoom echter, waardoor de hexago-

nale symmetrie sterk vervormt (zie de eer-

ste fi guur). Het brengen van één elektron uit 

het -systeem naar de lege -orbitaal, kan 

de zesvoudige symmetrie herstellen. Dat 

gaat wel ten koste van elektronische stabili-

teit, want het ion heeft nu twee ongepaarde 

elektronen, waardoor een triplet toestand 

ontstaat.

Inmiddels is bekend dat voor het phenyl-

kation de elektronische stabiliteit domi-

neert over geometrische stabiliteit, zodanig 

dat de singlet toestand ruim 70 kJ/mol lager 

ligt dan de triplet toestand. Die situatie ver-

andert echter als het aromatische -elek-

tronennetwerk groeit, waardoor het minder 

energie kost er een elektron uit te verwijde-

ren. Hierdoor kan er gemakkelijker een 

-elektron opgeofferd worden om de lege 

-orbitaal te bezetten. Berekeningen geven 

aan dat de singlet en triplet toestanden 

even stabiel zijn voor het naftylkation. Om 

het karakter van de grondtoestand vast te 

stellen, is met de vrije-elektronen infra-

roodlaser FELIX een spectrum opgenomen 

van het geïsoleerde, gasvormige naftylkat-

ion. Juist omdat de geometrische structuur 

van de twee elektronische toestanden zo 

verschillend is, levert het infrarode spec-

trum dit soort  diagnostische informatie. 

Een vergelijking van het gemeten infrarode 

spectrum met berekende spectra, toont aan 

dat het naftylkation zich in een triplet elek-

tronische toestand bevindt (zie tweede fi -

guur). In tegenstelling tot het phenylkation 

wint geometrische stabiliteit hier dus van 

elektronische stabiliteit. Voor nog grotere 

arylkationen wordt de triplet toestand 

steeds stabieler ten opzichte van de singlet 

toestand. De elektronische grondtoestand 

van deze ionen is van belang voor de orga-

nische chemie, maar ook de astrochemie, 

omdat deze van invloed is op de optische 

eigenschappen van de ionen en hun gedrag 

in chemische reacties. 

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

Elektronische en geometrische stabiliteit in 
polyaromatische carbokationen

 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/DIFFER).

Figuur 1. Geometrische (zwart) en elektroni-

sche (grijs) structuur van de twee kleinste 

arylkationen (het phenyl- en naftylkation) in de 

singlet en triplet elektronische toestanden. De 

lege -orbitaal (+) in de singlet toestand leidt 

tot vervorming van de hexagonale structuur. 

Die geometrische structuur herstelt zich in de 

triplet toestand ten koste van een open-schil 

elektronische structuur met twee ongepaarde 

elektronen ( ). De foto toont de grote nevel in 

het sterrenbeeld Orion, waarin op basis van 

infraroodemissiespectra grote hoeveelheden 

(geïoniseerde) aromatische verbindingen 

verwacht worden.

Credits: NASA, ESA, M. Robberto (Space 

Telescope Science Institute/ESA) en Hubble 

Space Telescope Orion Treasure Project Team.

Figuur 2. Ultraviolet foto-ionisatie van 

bromonaftaleen genereert het naftylkation, dat 

opgeslagen wordt in een ionenval. Vervolgens 

wordt het afstembare infrarode licht van de 

vrije-elektronenlaser FELIX ingestraald om een 

infraroodspectrum van het ion op te nemen. 

Vergelijking van het gemeten spectrum met 

berekende spectra toont aan dat het naftylkat-

ion zich in een elektronische triplet toestand 

bevindt.
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Wie wel eens met twee staafmagneten 

heeft gespeeld, weet hoe sterk de dipool-

wisselwerking is, die tussen de magneten 

optreedt en hen een ‘kop-staart’ confi gura-

tie laat innemen. Precies dezelfde neiging 

vertonen deeltjes met afmetingen van 

rond de één micrometer, geplaatst in een 

extern elektrisch veld. Ook hier zorgen de 

geïnduceerde dipoolvelden voor het aan-

eenrijgen van de deeltjes in kettingen met 

een ‘kop-staart’ confi guratie van de deel-

tjes. 

Als de deeltjes naast de dipoolwisselwer-

kingen ook nog een ladingsrepulsie heb-

ben, met een dracht vergelijkbaar met de 

deeltjesgrootte, stopt de zelfassemblage op 

het niveau van de ketens. De reden hier-

voor is dat de ketens zelf niet dicht genoeg 

bij elkaar kunnen komen door de lange 

dracht van de afstoting. Onderzoekers uit 

Utrecht hebben nu een algemene manier 

gevonden om de deeltjes die dergelijke ke-

tens vormen aan elkaar te verbinden, op 

een manier waarop ook zonder een elek-

trisch veld de deeltjesstrengen blijven be-

staan. Zij hebben gebruik gemaakt van 

lange polymeermoleculen, die in het begin 

elk slechts aan één enkel deeltjes vastzit-

ten, maar na de ketenvorming in het elek-

trisch veld de deeltjes aan elkaar verbon-

den houden. Door met de lengte en 

dichtheid van de verbindende polymeerke-

tens te spelen, is de uiteindelijke fl exibili-

teit van de keten in te stellen. 

Deze fl exibele kettingen van deeltjes lijken 

erg op bestaande, vereenvoudigde model-

len voor het bestuderen van het gedrag van 

(bio)polymeren. Het realiseren van een ex-

perimentele variant van dergelijke model-

len zal ongetwijfeld leiden tot nieuwe in-

zichten in het gedrag van ‘echte’ 

polymeren. Omdat de ketens in één rich-

ting ook een grote regelmaat hebben, zijn 

er in de literatuur ook al fotonische toepas-

singen voor beschreven. Een voorbeeld 

daarvan is het genereren van kleur in 

beeldschermtoepassingen. In de bijgevoeg-

de fi guur is te zien dat, door uit te gaan van 

mengsels van grotere en kleinere bollen, 

zich ook al ketens vormen met een com-

plexere confi guratie. Computersimulaties 

uit dezelfde Utrechtse onderzoeksgroep 

zijn essentieel om de enorm grote parame-

terruimte beter te onderzoeken en te be-

grijpen. Ook het genereren van zogenaam-

de ‘block-copolymeren’, die bestaan uit 

een stijf en een fl exibel stuk keten is al ge-

lukt. Deze ontwikkelingen zijn een voor-

beeld van een recente trend waarin de on-

derzoeksgebieden colloïdchemie en -fysica 

zich omvormen tot chemie en fysica met 

colloïden.

 Physics of colloidal dispersions in external fi eldsFOM-programma 61

Kettingen van colloïdale deeltjes als nieuw 
modelsysteem

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

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

Daarvoor zijn een systematische ontwikkeling van theoretische benaderingen, nieuwe 

simulatietechnieken en experimenten buiten evenwicht noodzakelijk. De looptijd van het 

programma is 2002-2013 en het FOM-aandeel in het budget is 2,1 miljoen euro. 

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

Ketens van colloïdale deeltjes, aaneengeregen tot een stijf of fl exibel 

modelpolymeer. Onder: confocale (links, in kleur, witte balk is negen 

micrometer) en gewone lichtmicroscopie opnamen (rechts, zwart-wit, 

opnamen vijf seconden apart, witte balk is vier micrometer) van stijve 

en fl exibele ketens, gemaakt in een extern elektrisch veld. Boven: 

complexere ketens van deeltjes met twee afmetingen: computersimula-

ties (rode en blauwe bollen) helpen te voorspellen welke structuren zich 

zullen vormen. 
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Chiraliteit is de eigenschap dat beeld en 

spiegelbeeld van een object niet op elkaar 

te passen zijn. Bekende chirale voorbeel-

den zijn schroeven en onze eigen handen. 

Op kleinere schaal zijn ook moleculen en 

moleculaire systemen vaak chiraal. Deze 

moleculen komen voor in twee vormen, 

links- of rechtshandig. Vanuit thermody-

namisch oogpunt zouden deze in gelijke 

hoeveelheden voor moeten komen. De 

meeste biologische moleculen hebben ech-

ter één bepaalde chiraliteit. Het effect van 

de chiraliteit van deze moleculen op le-

vensprocessen is enorm: rechtshandige, 

onnatuurlijke aminozuren zijn meestal 

giftig; linkshandige zijn juist essentieel. De 

oorsprong van deze zogenaamde ‘homo-

chiraliteit’ van het leven is nog onbekend. 

Ergens gedurende de evolutie is er een mo-

ment geweest waarop de spiegelsymme-

trie is doorbroken, maar onder welke in-

vloed dit plaatsvond is onbekend. Sinds de 

ontdekking van de homochiraliteit zijn 

vele onderzoekers naarstig op zoek naar 

externe krachten die chirale selectie kun-

nen veroorzaken. 

In een recent experiment hebben de on-

derzoekers van dit onderzoeksprogramma 

laten zien dat een bepaalde combinatie 

van twee externe krachten, rotatie en 

zwaartekracht, chirale structuren tot ge-

volg heeft in porfyrinemoleculen, die zelf 

niet chiraal zijn. Hiertoe hebben zij deze 

moleculen in water geclusterd tot schroef-

vormige aggregaten in een roterend fl esje 

binnen in een magneet. Met de klok mee-

draaien onder normale zwaartekracht le-

vert rechtshandige structuren op. Om-

draaien van ofwel de draairichting ofwel 

de richting van de zwaartekracht, leidt tot 

linkshandige structuren. Omdraaien van 

beide laat de chiraliteit van de structuren 

ongemoeid. Essentieel is dus het aanpas-

sen van de richting van de zwaartekracht. 

Dat gebeurt met behulp van magnetische 

levitatiekrachten. 

Interessant genoeg is het al voldoende 

voor een goed resultaat om alleen tijdens 

het allereerste begin van de vorming van 

de clusters (typisch een uur), de krachten 

uit te oefenen, hoewel de groei tot meet-

bare clusters enkele dagen duurt. Dit resul-

taat laat zien dat het mogelijk is om met 

deze externe krachten kleine chirale ker-

nen te maken die later uitgroeien tot gro-

tere schroefvormige clusters. Het experi-

ment geeft een mogelijk scenario voor het 

ontstaan van chirale structuren uit achira-

le bouwstenen en potentieel een methode 

voor het maken van chirale clusters. 

 The user facility for high magnetic fi eldsFOM-programma 78

Chirale selectie door rotatie en magnetische 
levitatie 

Het doel van FOM-programma 78 ‘The user facility for high magnetic fi elds’ is het voor 

gekwalifi ceerde gebruikers toegankelijk maken van het unieke 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. Het FOM-programma 132 ‘High Field Magnet Laboratory: 

a global player in science in high magnetic fi elds (FOM-HFML)’ is de FOM-inbreng in het 

RU-FOM samenwerkingsverband HFML en wordt uitgevoerd in de gelijknamige FOM-focus-

groep. Hiermee geeft FOM het HFML een krachtige impuls, waardoor Nederland wereldwijd 

voorop gaat lopen op het gebied van wetenschap in hoge magneetvelden en in magneettechno-

logie. Dit programma heeft een looptijd van 2011-2021 en een budget voor die periode van 

7,5 miljoen euro. De leiding van beide programma’s is in handen van prof.dr.ir. J.C. Maan 

(RU).

Niet-chirale porfyrines (weergegeven met groene blokjes) kunnen schroefvormige chirale structuren vormen (rechts). 

De draaiing (rode pijlen) en zwaartekracht (geregeld door magnetische levitatie, groene pijlen) bepaalt of links- of 

rechtshandige schroefvormen ontstaan.
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Atomaire quantumgassen zijn bij uitstek 

geschikt voor het bestuderen van de sterke 

wisselwerking in quantum-ontaarde fer-

mionsystemen. Het verstellen van een 

magneetveld over slechts een paar Gauss 

kan in deze gassen de sterkte van de in-

teratomaire wisselwerking laten variëren 

over vele orden van grootte. Dit is mogelijk 

door gebruik te maken van zogenaamde 

Feshbach-resonanties in de binaire ver-

strooiing van de atomen. Verstemming van 

de hyperfi jnstructuur van de botsende 

atomen met een magneetveld kan de posi-

tie van deze resonanties variëren. Voor dit 

onderzoek maken de wetenschappers 

veelvuldig gebruik van het kalium-40 

quantumgas. De hyperfi jngrondtoestand 

van kalium-40 is tienvoudig ontaard. Daar-

door kan men maar liefst 45 binaire meng-

sels maken en daarvan zijn er 17 stabiel 

ten opzichte van spin-exchange verliezen, 

een ongebruikelijk groot aantal voor de 

quantumgassen. Dit komt omdat het mag-

netisch moment en de spin van de kalium-

kern een tegengestelde richting hebben. 

Dit leidt tot een inversie van de hyperfi jn-

structuur, waardoor vele botsingskanalen 

bij ultralage temperaturen energetisch 

gesloten zijn. Het is ook mogelijk om sta-

biele kaliummengsels met drie hyperfi jn-

componenten te maken, omdat het Pauli-

verbod botsingen uitsluit die twee 

fermionen in dezelfde toestand produ-

ceren. 

In dit onderzoeksprogramma zijn de 

onderzoekers erin geslaagd om zuivere bi-

naire mengsel van het kalium-40 quan-

tumgas te maken en daarin de Feshbach-

resonanties te bestuderen. Omdat er 

honderden resonanties waar te nemen 

zijn, hebben de onderzoekers hier gekozen 

om een eenvoudig model te ontwikkelen, 

dat effi ciënt Feshbach-resonanties toewijst 

en voorspelt, zowel naar veldpositie als 

naar sterkte. Het succes van dit model, om 

grote hoeveelheden resonanties in kaart te 

brengen, is nader onderzocht in samen-

werking met gespecialiseerde theorie-

groepen in Eindhoven en NIST Gaithers-

burg in de Verenigde Staten.

 Quantum gasesFOM-programma 87

Feshbach-resonanties in het kalium-40 
quantumgas

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

bestuderen van eigenschappen van quantumgassen, en het ontwikkelen van nieuwe 

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

De looptijd van het programma is 2004-2012 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).

Meetcel in precisiemagneet voor het meten van Feshbach-resonanties.
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Eén van de meest vooraanstaande en fasci-

nerende onderzoeksgebieden in de vaste-

stof fysica van dit moment is de studie 

naar raakvlakken tussen twee verschillen-

de materialen. Aan die contactoppervlak-

ken blijken nieuwe en onverwachte ver-

schijnselen voor te komen die de 

oorspronkelijke materialen niet hebben, 

zoals geleiding, supergeleiding en magne-

tisme. Door bijvoorbeeld heterostructuren 

te maken van twee niet-geleidende mate-

rialen, kan aan hun contactoppervlak een 

geleidende laag worden geïnduceerd. De 

oorzaak van die geleidende elektronen aan 

het oppervlak kan een verschil in polariteit 

zijn, van de ladingsverdeling in het materi-

aal dus, maar ook een verschil in topologie 

van de elektronen in de twee basismateri-

alen. In dat laatste geval geeft de geleiden-

de toestand aan het oppervlak een extra 

bescherming. 

De wisselwerking tussen elektronen speelt 

een belangrijke rol in veel van de materia-

len die geschikt zijn voor doelgericht ont-

wikkelde oppervlaktetoestanden. Welke 

invloed interacties tussen elektronen heb-

ben op materialen met een niet-triviale to-

pologie en tot welke nieuwe eigenschap-

pen dat leidt, is dus een heel interessante 

en relevante vraag. Een al heel lang bekend 

voorbeeld van een toestand, waarbij topo-

logie en sterke wisselwerking samenko-

men, is het Fractionele Quantum Hall-ef-

fect (FQH). Hierbij is de geleiding exact 

verdeeld in fracties van een fundamentele 

constante. Normaal kan deze toestand al-

leen optreden in een sterk magneetveld, 

maar recent onderzoek laat zien dat deze 

speciale toestand algemener en een mag-

neetveld niet nodig is.

Uit de resultaten van dit onderzoekspro-

gramma blijkt dat voor een bepaalde klas-

se van materialen het FQH-effect kan op-

treden op een tweedimensionaal 

kristalrooster zonder een magneetveld. 

Hierbij spelen de ‘frustratie’ van het roos-

ter en de expliciete aanwezigheid van 

meerdere elektronorbitalen per atoom, een 

cruciale rol. Ook blijkt dat als elektronen in 

een materiaal gekoppeld zijn aan de in-

trinsieke magnetische ordening van het 

materiaal zelf, ze een toestand kunnen 

vormen die gelijk is aan de FQH-toestand. 

Zo kan deze wonderlijke toestand in prin-

cipe in veel bredere context een rol spelen 

dan voorheen gedacht werd. 

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

Nieuwe grensvlaktoestanden
Fractioneel Quantum Hall-effect verwacht in sterk gecorreleerde 
multi-orbitaal systemen

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).

Boven links twee schematische illustraties van mogelijke oppervlaktetoestanden, een tweedimen-

sionale toestand tussen twee driedimensionale materialen en linksonder een ééndimensionale laag 

tussen twee tweedimensionale lagen. In het midden links is een speciale magnetische ordening te 

zien op een driehoeksrooster, de pijlen in verschillende kleuren geven de magnetische momenten, 

de spins, aan. Rechtsonder laat nog eens zien hoe deze momenten precies geordend zijn: ze wijzen 

in de richting van de hoeken van een regelmatige tetraëder. Rechtsboven een afbeelding van de 

elektronorbitalen. 

Bron: J.W.F. Venderbos et al. Phys. Rev. Lett. 107, 116401 (2011) en arXiv:1109.5955 (2011).
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Eén van de unieke eigenschappen van wa-

ter is dat watermoleculen heel snel tril-

lingsenergie kunnen uitwisselen. Deze uit-

wisseling speelt een belangrijke rol in 

chemische processen middenin grotere 

hoeveelheden (bulk) water. Er is echter 

niets bekend over de energie-uitwisseling 

van watermoleculen aan oppervlakken, 

ondanks het feit dat veel belangrijke che-

mische processen (elektrochemie, atmos-

ferische chemie) waarbij energieover-

dracht essentieel is, aan wateroppervlakken 

plaatsvinden.

Onderzoekers van AMOLF hebben de ener-

gie-uitwisseling aan het wateroppervlak 

onderzocht met een nieuwe oppervlakte 

specifi eke spectroscopische techniek. Met 

deze techniek kan met een infrarood laser-

puls en een zichtbare lichtpuls naar de vi-

braties van moleculen die direct aan het 

oppervlak zitten, gekeken worden. Een 

tweede ultrakorte infraroodpuls geeft 

energie aan een subset van watermolecu-

len, bijvoorbeeld watermoleculen met hele 

sterke waterstofbruggen. Deze excitatie 

leidt tot een afname van de vibratieres-

pons. Aanvankelijk zullen alleen de water-

moleculen reageren die door de eerste in-

frarood puls werden geëxciteerd. Omdat de 

energie echter van het ene naar het andere 

watermolecuul hopt, zullen in de loop van 

de tijd ook de andere watermoleculen (bij-

voorbeeld die met zwakkere waterstof-

bruggen) aan het oppervlak een signaal 

gaan geven. Door de tijd tussen de infra-

rood excitatiepuls en de twee detectiepul-

sen te variëren, kan de snelheid van de 

energieoverdracht tussen de watermolecu-

len gemeten worden.

 

De energieoverdracht blijkt plaats te vin-

den op een tijdschaal van honderden fem-

toseconden (één femtoseconde is 10-15 se-

conde). Dat is dus zeer snel, maar nog altijd 

langzamer dan in bulk water. Dat is een 

direct gevolg van de lagere effectieve dicht-

heid van water aan het oppervlak. Verder 

blijkt dat de buitenste watermoleculen, 

waarvan één OH-groep vrij de lucht in 

wijst, als zeer effi ciënte hoogfrequente an-

tenne voor energieopvang en -overdracht 

kunnen dienen (zie de fi guur). Deze vrije 

OH-groep geeft zijn trilling heel snel door 

aan de andere OH-groep binnen het water-

molecuul, waarna de energie vervolgens 

weer bliksemsnel naar andere watermole-

culen hopt.

Het wateroppervlak kan dus uiterst effi -

ciënt energie opnemen en verdelen. Deze 

eigenschap is van belang voor processen 

waar veel energie bij vrijkomt, zoals 

tijdens processen van actieve membraan-

eiwitten en bij chemische reacties in bij-

voorbeeld in de atmosfeer, waar waterop-

pervlakken als katalysator optreden.

Proton mobility in confi nementFOM-programma 118

Watermoleculen als effi ciënte infrarood 
antennes

Het hoofddoel van het FOM-programma ‘Proton mobility in confi nement’ 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. H.J. Bakker (AMOLF).

Oppervlaktewater fungeert als antenne voor vibratie-energie. Zodra bijvoorbeeld een mid-infra-

rood laserpuls een watermolecuul aan het oppervlak exciteert, vindt zeer snelle energieoverdracht 

plaats op een tijdschaal van enkele honderden femtoseconden (fs). In eerste instantie vindt de 

energieoverdracht plaats naar de andere OH-groep binnen het watermolecuul, vervolgens ook 

naar andere watermoleculen. 
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In het verleden hebben spectroscopische 

precisiemetingen aan atomen en molecu-

len de wetenschap meermalen op het 

spoor gezet van toen nog onontdekte 

‘nieuwe’ fysica. De quantummechanica en 

de quantumelektrodynamica (QED) zijn 

voorbeelden van theorieën die ontwikkeld 

zijn naar aanleiding van ‘anomale’ spec-

troscopische resultaten. In de loop der tijd 

zijn spectroscopische meettechnieken 

steeds verder verfi jnd en in het kielzog 

daarvan zijn toepassingen ontstaan die 

een grote impact op onze samenleving 

hebben gehad. Precisiespectroscopie aan 

cesiumatomen bijvoorbeeld, heeft direct 

geleid tot de atoomklokken die nu onder 

andere het hart vormen van het Global Po-

sitioning System, GPS. 

Laserspectroscopie van (losse) atomen en 

moleculen is momenteel de meest nauw-

keurige meettechniek in de experimentele 

wetenschap. Daardoor is dit het ultieme 

instrument om mee te zoeken naar aan-

wijzingen voor nieuwe fysica, om bestaan-

de natuurkundige theorieën op 

hun waarheidsgehalte te tes-

ten en om deze te voorzien van 

verbeterde waardes van funda-

mentele natuurconstanten en 

parameters. Dit is dan ook pre-

cies het doel van dit FOM-pro-

gramma, uitgevoerd door de 

Vrije Universiteit Amsterdam 

en het Kernfysisch Versneller 

Instituut te Groningen. De onderzoekers 

zullen state-of-the-art technieken inzetten, 

zoals frequentiekamlasers, ultrastabiele 

lasers met een lijnbreedte van slechts één 

Hertz en geavanceerde methoden om ato-

men en moleculen te koelen, op te sluiten 

en te manipuleren. 

Een belangrijk vernieuwend aspect binnen 

dit programma is de ontwikkeling van een 

ultrastabiele glasvezelverbinding die de la-

boratoria in Amsterdam en Groningen op-

tisch met elkaar verbindt. Deze glasvezel-

verbinding is ingebed in het nationale 

onderzoeksnetwerk SURFnet en biedt niet 

alleen de mogelijkheid om ultrastabiel la-

serlicht over te brengen naar beide labora-

toria voor precisiemetingen, maar ook om 

geavanceerde optische atoomklokken ge-

baseerd op elektronische overgangen in 

verschillende elementen, op grote afstand 

met elkaar te vergelijken. Hiermee kan 

worden vastgesteld of natuurconstanten 

inderdaad constant zijn of wellicht lang-

zaam variëren en of de beginselen van de 

algemene relativiteitstheorie juist zijn. 

Dergelijke glasvezelverbindingen bieden 

overigens méér dan een blik op mogelijke 

nieuwe fysica alleen: synchronisatie van 

het optische glasvezelnetwerk met extre-

me precisie kan tot talloze nieuwe toepas-

singen leiden, zoals plaatsbepaling 

met zeer hoge nauwkeurigheid binnenin 

gebouwen en op drukke snelwegen en 

precieze hoogtemetingen via het relativis-

tische effect van gravitationele roodver-

schuiving op atoomklokken.

Broken mirrors and drifting constants - 
Ultra-precise investigations of fundamental symmetries and constants at the atomic scale

FOM-programma 125

Precies meten

Doel van het FOM-programma ‘Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise 

investigations of fundamental symmetries and constants at the atomic scale’ is om nieuwe 

fundamentele fysische fenomenen, die verder gaan dan het Standaardmodel van de natuur-

kunde, te detecteren in extreem nauwkeurige metingen aan deeltjes op atomaire schaal met 

superstabiele lasers. Met atoomklokken die tot op 15 cijfers nauwkeurig de tijd aangeven, 

gaan de onderzoekers op zoek naar tijdsvariatie van fundamentele natuurconstanten en naar 

breking van spiegelsymmetrie. De looptijd van het programma is 2011-2016 met een budget 

van 2,9 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. W.M.G. Ubachs 

(VU).

Figuur 1. Vacuümkamer met ionenval voor het opsluiten en 

laserkoelen van atomaire en moleculaire ionen voor 

precisiespectroscopie. Deze techniek wordt ook gebruikt in 

geavanceerde optische atoomklokken. Inzet: opname van 

een CCD-camera van de fl uorescentie uitgezonden door vier 

berylliumionen in de ionenval, lasergekoeld tot een 

temperatuur van enkele milliKelvin.

Figuur 2. Overzichtskaart van het SURF-glasvezelnet met 

daarin de verbinding tussen de VU in Amsterdam en het 

KVI in Groningen voor optische frequentieoverdracht met 

hoge precisie (rode curve).

Figuur 3. Afbeelding van het geanalyseerde spectrum met 

daarin zichtbaar de eerst gemeten optische ‘beat note’ 

tussen de VU-kloklaser, na transport door de optische 

glasvezelverbinding naar het KVI, en de frequentiekamlaser 

op het KVI. Doel van dit FOM-programma is om de 

stabiliteit van de verbinding op het niveau van één Hertz 

(na één seconde middelen) te krijgen voor optische 

frequentieoverdracht met 15 tot 18 getallen nauwkeurig-

heid.

1 2 3
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Het FOM programma ‘Biomolecular phy-

sics’ ontstond door het samengaan van pa-

rallelle initiatieven, vanuit de toenmalige 

werkgemeenschappen Gecondenseerde 

materie en Statistische fysica, om aan te 

haken bij de snelle ontwikkelingen in de 

biofysica. Bouwend op bestaande sterktes 

binnen de Nederlandse fysica werd geko-

zen voor een tweeledige doelstelling: ener-

zijds het verwerven van fundamentele 

kennis over de functie van biomacromole-

culen en hun aggregaten in de levende cel 

en anderzijds het exploreren van mogelij-

ke applicaties van deze kennis voor het 

ontwerpen van biogeïnspireerde functio-

nele materialen. 

De bedoeling van het programma was na-

drukkelijk om een brede groep onderzoe-

kers de gelegenheid te geven ‘in te stap-

pen’ in dit zich snel ontwikkelende veld, 

zodat gekozen werd voor een zogenaamde 

‘open call’ programmaopzet. In juni 2003 

selecteerde een internationaal panel uit 

ongeveer dertig ingediende voorstellen de 

twaalf projecten die samen het program-

ma zouden gaan vormen. Deze projecten 

bestudeerden een breed scala aan biomo-

leculen – DNA, RNA, (motor)eiwitten, re-

doxenzymen en cholesterol – met behulp 

van diverse fysische technieken – SFG- en 

EPR-spectroscopie, optische- en magneti-

sche pincetten, confocale microscopie, 

massaspectroscopie, theorie en simulatie. 

Met een output van in totaal rond de ze-

ventig publicaties en negen promoties, met 

nog twee in de pijplijn, is het programma 

duidelijk productief geweest. De 35 publi-

caties in high–impact tijdschriften getuigen 

bovendien van de aanzienlijke weten-

schappelijke kwaliteit van het verrichte 

onderzoek. Prominente voorbeelden van 

behaalde resultaten zijn de eerste mecha-

nische metingen op moleculair niveau aan 

de werking van het topoisomerase enzym, 

de eerste meting met nanometer precisie 

van de stappen waarmee een microtubule 

groeit en krimpt en de eerste detectie op 

enkel molecuul niveau van een door een 

enzym gekatalyseerde redoxreactie.

Daarnaast heeft het programma gefun-

geerd als een kweekkamer voor een aantal 

jonge onderzoekers met startende groepen 

in dit terrein, die samen goed waren voor 

vijf Vici-beurzen, vier lidmaatschappen 

van de Jonge Academie en drie hoogle-

raarsbenoemingen tijdens de looptijd van 

het programma. De netwerkfunctie van 

het programma werd ingevuld met de zo-

genaamde vierjaarlijkse KNAW Biofysica 

bijeenkomsten, waarvan de ruggengraat 

bestond uit de groepen die participeerden 

in het programma. Daarnaast hadden het 

programma en haar onderzoekers een 

zichtbare inbreng in de jaarlijkse bijeen-

komst Moleculaire- en cellulaire biofysica, 

zowel qua wetenschappelijke bijdragen als 

in de organisatie. Samenvattend heeft het 

programma bijgedragen aan de ontwikke-

ling van een sterk netwerk in de biomole-

culaire fysica op nationaal niveau en, door 

haar aansprekende resultaten, deze activi-

teit ook internationaal op de kaart gezet.

 Biomolecular physicsFOM-programma 60

Samenvatting eindverslag 

 Het doel van het FOM-programma ‘Biomolecular physics’ was vanuit natuurkundig perspec-

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

bestreek 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 was 2003-2010 en het budget voor die periode bedroeg 

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

(AMOLF).

Experiment waarmee één van de onderzoeks-

teams onder leiding van prof.dr. Marileen 

Dogterom (AMOLF) met nanometer resolutie 

de stappen in de groei en krimp van individu-

ele microtubuli kon bepalen. De inzet laat de 

gemeten kracht op het colloïdale bolletje in de 

speciaal ontworpen optische val zien als 

functie van de tijd, in de af- (boven) en 

aanwezigheid (onder) van een eiwit 

(XMAP215), dat de dynamica van de groei 

beïnvloedt. De betreffende publicatie in Nature 

in 2006 is met 94 citaties het tot nu toe best 

geciteerde uit dit FOM-programma.
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De specifi eke doelstelling van dit program-

ma was om elementaire cellulaire en biolo-

gische materialen te bestuderen, zoals 

membranen, cytoskelet- en andere biopo-

lymeren en in het bijzonder composietma-

terialen van deze componenten. Het doel 

was om de fysische eigenschappen van 

deze samengestelde materialen te onder-

zoeken en dan zowel die van biologische 

oorsprong (bijvoorbeeld biomembranen 

die een interactie hebben met cytoskeletei-

witten), als die van hybride materialen die 

ten minste gedeeltelijk uit biomoleculaire 

bouwstenen bestaan. Als FOM-programma 

benadrukte dit programma de nieuwe fy-

sica die van deze systemen geleerd kan 

worden, met aandacht voor zowel de ba-

sale natuurkundige principes van cellulai-

re structuren als de ontwikkeling van nieu-

we materialen geïnspireerd op biologische 

materialen. De nadruk lag ook op de col-

lectieve eigenschappen (in tegenstelling 

tot single-molecule eigenschappen). 

Dit onderzoeksprogramma bracht voor-

aanstaande Nederlandse onderzoeksgroe-

pen in de biofysica met complementaire 

expertise samen, om grenzen te verleggen 

op het gebied van de natuurkundige prin-

cipes achter biologische structuren en hië-

rarchische materialen. Het onderzoek viel 

uiteen in drie thema’s, met een sterke en 

essentiële overlap zowel wat betreft de we-

tenschappelijke inhoud als de onderzoe-

kers zelf. De thema’s richten zich op com-

posietsystemen van biopolymeren en 

membranen en het gebruik van DNA voor 

de specifi eke fabricage van colloïdale 

structuren.

Recent is er veel vooruitgang geboekt in 

het begrip van individuele biomoleculen, 

evenals in de mogelijkheden om dergelijke 

systemen op moleculair niveau te bestude-

ren, bijvoorbeeld met fl uorescentie- en 

scanning probe microscopie en optische 

en magnetische pincetopstellingen. Veel 

van deze natuurkundige technieken wor-

den gedreven door de vooruitgang en de 

altijd groeiende behoeften in de levenswe-

tenschappen. Tegelijkertijd leiden deze 

ontwikkelingen tot nieuwe uitdagingen en 

kansen voor de natuurkunde. Deze nieuwe 

natuurkundige benaderingen zijn nodig 

om de complexe, adaptieve biologische 

materialen kwantitatief te beschrijven. Het 

valt te verwachten dat de nieuwe paradig-

ma’s die de beschrijvende biologie gaan 

overnemen, gebaseerd zullen zijn op een 

solide natuurkundig begrip van biologi-

sche systemen. Tegelijkertijd bieden deze 

systemen en hun complexe hiërarchische 

structuren belangrijke kansen om nieuwe 

natuurkunde te leren, gefaciliteerd door 

een beter begrip van de essentiële biologi-

sche componenten en processen.

 Material properties of biological assembliesFOM-programma 90

 Het doel van het FOM-programma ‘Material properties of biological assemblies’ was 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 moest 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 was 2005-2010; het budget voor die periode 

bedroeg 2,1 miljoen euro. De leiding van het programma was in handen van prof.dr. 

F.C. MacKintosh (VU).

Samenvatting eindverslag

De cel bestaat uit hiërarchische structuren, zoals complexe polymeernet-

werken. Hier zijn microtubuli (groen) te zien in een achtergrond van 

verschillende andere biopolymeren. De dynamica van deze microtubuli 

onthult het zeer onevenwichtige karakter van de cel.
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Hoe wordt DNA in levende organismen be-

werkt en afgelezen? FOM-onderzoekers 

van het LaserLaB aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam hebben DNA-moleculen vast-

gepakt en mechanisch onder spanning ge-

zet om dit beter te begrijpen. De resultaten 

laten zien dat als er steeds harder aan het 

DNA getrokken wordt, de twee strengen 

waaruit DNA bestaat oprekken, minder 

windingen krijgen en elkaar uiteindelijk 

loslaten. DNA blijkt heel stabiel en eiwitten 

moeten dus een opening forceren om spe-

cifi ek op het DNA in te kunnen grijpen. 

DNA is een groot, vooral lang molecuul, 

met een de vorm van een dubbele helix. De 

twee strengen die om elkaar heen gewon-

den zijn, verbergen in hun midden de ge-

netische code. Aan de ene kant moet deze 

genetische code veilig bewaard blijven, 

door de twee strengen bijeen te houden. 

Aan de andere kant moet de code steeds 

weer afgelezen en gekopieerd kunnen wor-

den, juist door de twee strengen lokaal te 

ontwinden en uit elkaar te halen. Het is be-

kend dat een temperatuurverhoging tot 

ongeveer zeventig graden Celsius dit kan 

bewerkstelligen. Maar dat is niet de manier 

waarop DNA-afl ezende en -kopiërende ei-

witten te werk gaan. Om beter te begrijpen 

hoe ze de strengen los krijgen, hebben de 

onderzoekers lokaal de structuur van het 

DNA gedestabiliseerd en zo de stabiliteit 

van de dubbele helix kwantitatief in kaart 

gebracht. 

Met geavanceerde natuurkundige technie-

ken zoals het ‘optische pincet’, is het mo-

gelijk een enkel DNA-molecuul op te rek-

ken en tegelijkertijd te meten hoe elastisch 

het is. De Amsterdamse onderzoekers la-

ten zien dat zij door hard genoeg aan DNA 

te trekken, de twee DNA strengen kunnen 

ontrafelen. De onderzoekers zagen verba-

zingwekkend complex gedrag: het ontrafe-

len gebeurt schoksgewijs. Dat levert een 

ontrafelpatroon op dat specifi ek is voor de 

onderliggende genetische code van het 

DNA, als een soort vingerafdruk. Op basis 

van deze ontdekking hebben de onderzoe-

kers een kwantitatief model gemaakt dat 

heel precies de mechanische stabiliteit van 

het DNA kan beschrijven. Zij publiceerden 

hun resultaten in het gerenommeerde tijd-

schrift Nature Physics.

 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).

Genetische code ontrafeld door kracht

Artistieke impressie van krachtgeïnduceerde 

DNA-ontrafeling. De laserstraal van het 

optisch pincet is in rood weergegeven, in wit 

het plastic bolletje dat vastgehouden wordt 

met het pincet waaraan het DNA vastzit. Links 

op de voorgrond is te zien dat het DNA 

ontwindt en dat de twee ketens loslaten.

Credits: Philip Hahn.
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Alle bekende biologische zintuiglijke sys-

temen, inclusief de vijf menselijke zintui-

gen - zien, horen, ruiken, proeven en voe-

len - hebben één ding gemeen: als ze 

blootgesteld worden aan een duurzame 

verandering van de zintuiglijke input, dan 

past het zintuig zich geleidelijk aan en 

merkt volgende veranderingen op, zonder 

deze steeds te vergelijken met de uitgangs-

situatie. Deze autonome bijstelling van 

waarnemingen staat bekend als zintuig-

lijke aanpassing, sensory adaptation. 

Onderzoekers van het FOM-instituut 

AMOLF en het Massachusetts Institute of 

Technology hebben in 2011 voor het eerst 

laten zien dat bacteriën reageren op een 

relatieve verandering in de voedselhoe-

veelheid. Niet de absolute hoeveelheid 

doet er dus toe, maar hoe groot de veran-

dering is ten opzichte van de oorspronke-

lijke hoeveelheid. Zij laten zien hoe zin-

tuiglijke aanpassing in een biologisch 

systeem zorgt voor nauwkeurige bijstelling 

van gedrag in een veranderende omgeving 

- ook in de eenvoudigste organismen. Dit 

bacteriële systeem biedt een unieke moge-

lijkheid om biologische zintuiglijke proces-

sen te bestuderen. Door zijn eenvoud zijn 

de moleculaire mechanismen, die verant-

woordelijk zijn voor de ontvangst en ver-

werking van signalen en deze koppelen 

aan hoe het organisme zich gedraagt, te 

herkennen.

Zoals een dier zijn reuk nodig heeft om 

voedsel te vinden, heeft een micro-orga-

nisme (een eencellig organisme met een 

lengte van twee tot vier micrometer) een 

chemisch waarnemingssyteem nodig om 

voedingsstoffen te lokaliseren. Förster Re-

sonance Energy Transfer is een optische 

meettechniek die moleculaire interacties, 

die ten grondslag liggen aan de zintuiglijke 

reactie, waarneemt. Deze techniek vulde 

de experimenten aan, die uitgevoerd wer-

den met zogenoemde microfl uïde appara-

ten. Dit zijn vloeistofkanalen van micros-

copische afmetingen die een nauwkeurige 

beheersing van de omgeving mogelijk ma-

ken. Hiermee kunnen ze veranderingen in 

de chemotaxis van de bacteriën beschrij-

ven. Deze experimenten lieten zien dat de 

bacteriën reageren op relatieve verande-

ringen in het voedselaanbod.  

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).

Ook simpele organismen vertonen 
geavanceerde zintuiglijke reactie

Artist impression van E. coli bacteriën, in een 

driedimensionale en een tweedimensionale 

projectie, die hetzelfde reageren op een 

relatieve verandering in de voedselhoeveelheid 

(aangegeven als een gekleurd landschap). Niet 

de absolute hoeveelheid doet er toe, maar hoe 

groot de verandering is ten opzichte van de 

oorspronkelijke hoeveelheid. 
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Planten met hoge effi ciëntie van de foto-

synthese en een goede CO2-opvang hebben 

een hoge biomassa-opbrengst. Zij zijn dan 

ook essentieel voor de toekomstige vraag 

naar voedsel en voor de toevoer van ener-

gie en grondstoffen aan de biobased econo-

my. Terwijl de fotosynthetische effi ciëntie 

over het algemeen erg laag is, namelijk 0,1 

tot 0,2 procent van de binnenkomende 

zonne-energie, hebben sommige woestijn-

planten en algen een veel hogere effi ciën-

tie, van meer dan vijf procent. In dit geza-

menlijke onderzoeksprogramma willen de 

onderzoekers de fysica van de fotosynthe-

tische toestand van planten beter begrij-

pen. Ze willen strategieën ontwikkelen 

voor de overdracht van de fotosyntheti-

sche prestaties van de ene soort naar een 

andere soort, over taxonomische grenzen 

heen, om langs deze weg te komen tot de-

signer photosynthesizers. Die zouden in staat 

zijn tot duurzame, snelle assimilatie van 

CO2 onder hoge lichtintensiteit en met een 

verbeterde effi ciëntie bij lage lichtintensi-

teit. 

In één van de projecten van dit fundamen-

tele onderzoeksprogramma verkennen de 

onderzoekers de mogelijkheden om plan-

ten over het gehele genoom te herpro-

grammeren, door de expressie van het 

DNA te verstoren met kunstmatige trans-

criptiefactoren. Dit leidt tot een geforceerd 

evolutieproces, waarbij de plant haar eigen 

genoom bevraagt om te kunnen overleven. 

Daarbij ontstaan complexe fenotypen, die 

anders niet of nauwelijks toegankelijk zijn 

(zie foto). De onderzoekers voeren deze zo-

genaamde genome interrogation uit met 

zinkvingers in Arabidopsis. Dat kan zonder 

dat van te voren kennis over de fysica van 

de achterliggende levensprocessen nodig 

is. De onderzoekers activeren eerst het 

hele netwerk dat de genen reguleert en 

vervolgens screenen zij op fenotypes met 

een hogere fotosynthese-effi ciëntie en 

snellere groei in een directed evolutiebena-

dering. Dit doen zij door de planten bloot te 

stellen aan een zeer hoge lichtintensiteit 

en een hoge CO2-concentratie. Deze me-

thode levert enerzijds een nieuw paradig-

ma voor versnelde evolutie en productie 

van fenotypes met de gewenste eigen-

schappen. Anderzijds zijn levende syste-

men niet alleen afhankelijk van stromen 

van materie en energie, maar gaan er ook 

grote hoeveelheden informatie door een 

organisme. Het in kaart brengen van de fe-

notypische variatie als gevolg van het ver-

leggen van informatiestromen, terwijl de 

onderliggende fysisch-biologische bouw-

stenen niet veranderen, levert inzicht in de 

fysica van leven. 

Towards biosolar cellsFOM-programma 115

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

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

effi ciëntie 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).

Versnelde evolutie van planten voor 
effi ciëntere fotosynthese

Genome interrogation levert zeer uiteenlopende fenotypen van dezelfde 

soort, in dit geval Arabidopsis thaliana.
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Dit FOM-programma heeft als doel in kaart 

te brengen hoe  cellen op externe mechani-

sche stimuli reageren en hoe cellen krach-

ten uitoefenen op hun omgeving. Een deel 

van dit samenwerkingsverband betreft het 

ontwikkelen van nieuwe instrumenten om 

krachten op cellen in hun natuurlijke om-

geving, de extracellulaire matrix, te meten 

en uit te oefenen.

De meest voor de hand liggende manier 

om kracht op een object uit te oefenen is 

door het met een krachtsensor aan te ra-

ken. Een cel in de extracellulaire matrix is 

echter een microscopisch object in een 

jungle van kleine fi lamenten. Om de cel te 

bereiken en enkel de cel aan te raken is een 

lange, minuscuul dunne krachtsensor no-

dig. Bovendien zijn experimenten gecom-

pliceerd doordat ze plaatsvinden in een 

elektrisch geleidende vloeistof waardoor 

elektronische krachtsensoren niet gebruikt 

kunnen worden.

Om dit probleem op te lossen heeft één 

van de onderzoeksgroepen binnen dit pro-

gramma onlangs de eerste fi ber-top ECM-

scope ontworpen en getest. Op de top van 

een optische fi ber met een diameter van 15 

micrometer is een kleine, buigbare, ‘duik-

plank’ gefabriceerd, de zogenaamde canti-

lever. Wanneer het uiteinde van deze can-

tilever in aanraking komt met een object 

zal de ‘duikplank’ buigen. De amplitude 

van deze buiging geeft informatie over de 

kracht die op en door de cantilever wordt 

uitgeoefend. De kracht wordt gedetecteerd 

met behulp van licht dat van de andere 

kant van de optische fi ber schijnt. De dia-

meter van de sensor is zó klein, dat hij in 

staat is cellen te bereiken tot enkele lagen 

onder het oppervlak van de extracellulaire 

matrix en op die cellen een kracht uit kan 

oefenen.

De werking van de sensor is getest in zowel 

lucht als water door de krachtsensor aan te 

raken met een scherpe naald en vervol-

gens de mechanische respons van de can-

tilever vanuit het andere uiteinde van de 

optische fi ber te detecteren (zie fi guur). De 

krachtgevoeligheid van de sensor wordt 

geschat op één nanoNewton in een band-

breedte van 35 kHz. Op dit moment werken 

de onderzoekers aan het reduceren van de 

stijfheid van de cantilever om zo een nog 

gevoeliger sensor te kunnen maken. Plan is 

om de sensor vervolgens te testen op cel-

len en te gebruiken om vragen uit het on-

derzoeksprogramma te beantwoorden.

Mechanosensing and mechanotransduction by cellsFOM-programma 117

Het doel van het FOM-programma ‘Mechanosensing and mechanotransduction by cells’ is de 

fundamentele principes op te helderen van de krachtontwikkeling en ‘mechanosensing’ van 

cellen. Het richt zich op de vragen welke fysische mechanismen er voor zorgen dat cellen zowel 

de mechanische eigenschappen van de externe omgeving kunnen voelen en beïnvloeden als op 

de vraag hoe cellen de mechanische signalen doorgeven en omzetten in een fysische of 

biologische respons. De looptijd van het programma is 2010-2015 en het budget voor die 

periode bedraagt 3,4 miljoen euro. De  leiding van het programma is in handen van prof.dr. 

Th. Schmidt (LEI).

Mechanische celeigenschappen meten in een 
weefselachtige omgeving

De fi ber-top cantilever op een 15 micrometer diameter optische vezel, afgebeeld met behulp van 

een elektronenmicroscoop. Om te testen of de sensor werkt volgens ontwerp is een scherpe naald 

(rechts) in en uit contact gebracht met het vrij hangende deel van de cantilever. De reactie van de 

sensor is succesvol gedetecteerd (zie grafi ek).
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Fotosynthese is het proces dat planten, 

algen en fotosynthetische bacteriën ge-

bruiken om zonlicht om te zetten in een 

voor hen bruikbare vorm. Zij gebruiken de 

vastgelegde energie om te groeien, onder-

houd te plegen en nieuwe plantjes te pro-

duceren. De uiteindelijke effi ciëntie van 

fotosynthese hangt sterk af van hoe effec-

tief het fotosynthetisch apparaat reageert 

op (extreme) stress, zoals intens licht, 

droogte, extreme kou etcetera. 

Het fotosynthetische thylakoïde mem-

braan bevindt zich in de chloroplast, on-

derdeel van een plantencel, en huisvest 

alle belangrijke componenten van het fo-

tosynthetisch apparaat, zoals de fotosyste-

men I en II, het cytochroom b6f-complex en 

het ATP-producerend enzym. Bij lage licht-

intensiteit is de effi ciëntie van de energie-

omzetting van het zonlicht ongeveer 10 

procent. Bij hoge lichtintensiteit, of onder 

andere stressvolle omstandigheden, daalt 

deze effi ciëntie echter dramatisch. Het 

thylakoïde membraan en/of sommige van 

de daarin voorkomende pigment-eiwit 

complexen, reageren sterk op stress door 

snel te schakelen tussen een ‘fotosyntheti-

sche’ toestand en een ‘fotoprotectieve’ toe-

stand. In de fotoprotectieve toestand ver-

dwijnt de geabsorbeerde zonne-energie als 

warmte. Dit voorkomt dat allerlei reactieve 

zuurstofverbindingen ontstaan. Om dit 

proces effectief te laten verlopen dienen 

individuele lichtoogstende pigment-eiwit 

complexen te schakelen tussen een toe-

stand waarin ze fotosynthetisch actief zijn 

en een toestand waarin de geabsorbeerde 

energie verloren gaat als warmte. Tevens 

wordt het thylakoïde membraan drastisch 

gereorganiseerd. 

Om fotosynthese echt te begrijpen, is meer 

inzicht nodig in de precieze werking van 

deze ‘schakelaar’, zowel op moleculair 

niveau als in de cel. Daarom bestuderen de 

onderzoekers in dit programma de dyna-

miek van het thylakoïde membraan, inclu-

sief de daarin voorkomende pigment-eiwit 

complexen en gaan zij deze modelleren 

met behulp van moleculaire dynamica ge-

combineerd met energie-overdracht. De 

onderzoekers gaan een breed scala aan 

spectroscopische, (bio-)chemische en mo-

leculair-biologische technieken gebruiken. 

In het bijzonder zullen zij zich richten op 

de response-to-stress omstandigheden. Het 

fysische begrip van deze processen zal mo-

gelijk leiden tot een effi ciëntere omzetting 

van zonlicht in voedsel of in brandstof.

The thylakoid membrane - a dynamic switchFOM-programma 126

Het FOM-programma ‘The thylakoid membrane - a dynamic switch’ richt zich op nieuwe 

kennis over de structuur en dynamica van het thylakoïde membraan onder verschillende 

omstandigheden. Dit membraan speelt een essentiële rol in fotosynthese en is daarmee 

interessant voor onderzoek gericht op de opslag van zonne-energie voor duurzame energiepro-

ductie. De looptijd van het programma is 2011-2015 met een budget van 2,6 miljoen euro 

voor deze periode. De programmaleiding is in handen van prof.dr. R. van Grondelle (VU). 

Het thylakoïde membraan: een dynamische 
schakelaar

De bijgevoegde fi guur laat zien hoe één van de 

lichtoogstende componenten van fotosysteem 

1, het antennecomplex LHCI, dat ‘normaal’ 

fl uoresceert rond de 730 nanometer, zo nu en 

dan ‘schakelt’ naar een andere toestand die 

fl uoresceert rond de 680 nanometer. De 

schakelaar is omkeerbaar en wordt gecontro-

leerd door de omgeving. Deze schakelaar is dus 

een middel waarmee de plant het oogsten van 

licht - en dus de effi ciëntie van fotosynthese - 

kan reguleren.
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Verkeerde vouwing en samenklontering 

van eiwitten spelen een belangrijke rol bij 

een reeks verwoestende aandoeningen, 

waaronder neurodegeneratieve ziekten zo-

als Alzheimer en Parkinson. Maar de on-

derliggende fysica is nog altijd slecht be-

grepen en blijft een van de belangrijkste 

uitdagingen van de hedendaagse biofysica.

Dit onderzoeksprogramma ambieert de fy-

sische mechanismen, die ten grondslag lig-

gen aan de dynamica van nucleatie en de 

vorming van vroege aggregaten, te ontrafe-

len. De onderzoekers zetten verschillende 

technieken in, zoals innovatieve single 

molecule technieken, ensemble benaderin-

gen en computationele biofysica, om een 

ongekend moleculair en dynamisch beeld 

te krijgen van de vroegste stadia van ei-

witaggregatie. Zij zullen de inzichten ver-

kregen op moleculaire en cellulaire schaal 

verbinden door goed gecontroleerde 

in-vitro experimenten aan te vullen met in-

novatieve methoden, die het mogelijk ma-

ken aggregatie op moleculaire schaal in 

cellen te volgen. 

Conventionele biofysische methoden zijn 

niet geschikt om de dynamica en de struc-

turele veranderingen van individuele ei-

witvouwings- en bindingsovergangen te 

detecteren. Voor een mechanistisch begrip 

van de eerste stappen van aggregatie is het 

echter essentieel de dynamica van indivi-

duele eiwitten te kunnen volgen. De korte 

levensduur, inherente heterogeniteit en 

het kleine aantal vroege aggregaten, ma-

ken het noodzakelijk gebruik te maken van 

single molecule spectroscopietechnieken en 

innovatieve methoden die distributies van 

structuren in ensembles kunnen waarne-

men. Specifi ek richt dit programma zich op 

de fysische mechanismen die ten grond-

slag liggen aan het samenklonteren van 

het menselijke eiwit alfa-synucleïne, be-

trokken bij de ziekte van Parkinson met de 

volgende drie vragen:

1.  Hoe aggregeren alfa-synucleïne mole-

culen?

2.  Hoe verstoren vroege aggregaten de in-

tegriteit van fosfolipide membranen 

(celmembranen)?

3.  Wat zijn de cellulaire en genetische trig-

gers voor aggregatie?

Het onderzoeksteam zal gebruik maken 

van state-of-the-art experimentele en com-

putationele biofysische technieken, aange-

vuld met methoden uit de eiwitchemie en 

moleculaire genetica van neurodegenera-

tieve ziekten om het probleem van ziekte-

gerelateerde eiwitaggregatie te ontrafelen.

A single-molecule view on protein aggregationFOM-programma 127

Het doel van het FOM-programma ‘A single-molecule view on protein aggregation’ is om de 

eerste fase in het aggregatie- en nucleatieproces van specifi eke eiwitten in de hersenen en de 

fysische eigenschappen van onder meer de aggregaat-membraan interacties te ontrafelen. Een 

combinatie van geavanceerde microscopische, spectroscopische en biochemische technieken 

geeft inzicht in de eiwitkluwen die bij patiënten met Parkinson en Alzheimer zijn aangetrof-

fen. Het programma heeft een looptijd van 2011-2015 en een budget van 2,5 miljoen euro 

voor deze periode. De leiding is in handen van prof.dr. V. Subramaniam (UT). 

Alles uit de kast om ziekte-gerelateerde 
eiwitaggregatie te ontrafelen

Schematische weergave van het aggregatieproces van eiwitten in de hersenen. Eiwitten beginnen 

als monomeren (1) en worden via dimeren (2) en oligomeren (3) een vezel (4) en tenslotte een 

kluwen in de cel. De verschillende gebruikte technieken (A t/m D), de interactie met membranen 

(E) en het energielandschap van aggregatie (F) zijn te zien. 
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Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmasFOM-programma 120

In het magnetisch opgesloten plasma in 

een tokamak (kernfusiereactor) ontstaan 

verschillende instabiliteiten. Het begrijpen 

en beheersen van de plasma-instabilitei-

ten in een tokamak is van groot belang 

voor het rendement van toekomstige ener-

giecentrales gebaseerd op kernfusie. De 

meeste instabiliteiten zijn onder controle, 

maar het gedrag van de zogenaamde Edge 

Localized Mode (ELM) is nog grotendeels 

onbegrepen. Door deze periodiek optre-

dende instabiliteit kan de plasma-opslui-

ting tijdelijk wegvallen, waarna een grote 

hoeveelheid energie op de reactorwand te-

recht komt. Daarom gelden er strenge ei-

sen voor de wandmaterialen van toekom-

stige fusiereactoren. 

Tot nu toe is er vanwege de complexe 

structuur en snelheid van de ELM - typisch 

met een duur van 0,5 microseconde - een 

gebrek geweest aan gedetailleerde metin-

gen van deze instabiliteit. Een nieuwe di-

agnostiek, ontwikkeld in dit FOM-pro-

gramma in samenwerking met UC-Davis, 

heeft voor het eerst de verschillende fasen 

en instabiliteiten binnen een ELM-crash 

zichtbaar gemaakt. Deze Electron Cyclo-

tron Emission Imaging (ECEI) diagnostiek 

bestaat uit een microgolfcamera die elke 

seconde tot één miljoen gedetailleerde 

tweedimensionale metingen van de tem-

peratuur van structuren in de plasmarand 

oplevert. ECEI is recent met succes getest 

op de ASDEX Upgrade tokamak in het 

Zuid-Duitse Garching.

De ECEI-diagnostiek heeft onthuld dat ver-

schillende instabiliteiten tijdens verschil-

lende fasen van de ELM-cyclus actief zijn. 

Net vóór de ELM-crash treedt een snel 

groeiende, roterende instabiliteit op (num-

mer 1 in de fi guur). Deze leeft zeer kort en 

leidt in slechts vijftig microseconden tot de 

eigenlijke ELM-crash. Met ECEI is de struc-

tuur van deze instabiliteit voor het eerst 

duidelijk gemeten. Tijdens de crash stort 

de temperatuur aan de plasmarand in en 

zijn net buiten het plasma warme fi la-

mentachtige structuren te zien (nummer 2 

in de fi guur), waarna de temperatuur weer 

oploopt totdat de volgende ELM plaats-

vindt. Vaak is nog een andere instabiliteit 

waar te nemen die tussen twee ELM-

crashes optreedt (nummer 3 in de fi guur). 

Het optreden van deze instabiliteit lijkt de 

volgende crash uit te stellen en soms zelfs 

te voorkomen en is daarom zeer interes-

sant. 

Veel van deze tweedimensionale dynami-

ca was door de gebruikelijke ééndimensio-

nale diagnostieken tot nog toe over het 

hoofd gezien. De nieuwe ECEI-diagnostiek 

levert dus een belangrijke bijdrage aan het 

vergroten van het begrip van de complexe 

ELM-dynamica.

Nederlandse oplossing voor ‘ELM-ziekte’ in 
kernfusiereactor

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/

DIFFER).

Linksboven het tijdsverloop van de temperatuur in de plasmarand gedurende twee ELM-cycli. 

Voor de aangegeven tijden zijn drie ‘fi lmpjes’ van de belangrijkste fasen in een ELM-crash 

getoond: 1) de snel groeiende instabiliteit die de crashfase inleidt; 2) gedurende het instorten van 

de temperatuur ontstaan meerdere warme fi lamentstructuren (één ervan is getoond) en 3) de 

instabiliteit die vaak optreedt tussen twee ELM-crashes en die een vertragende werking op de 

ELM-cyclus lijkt te hebben.
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Het programma ‘Physics for technology’ is 

de opvolger van een systeem van Rolling 

Grants voor fundamenteel onderzoek in de 

technische en fenomenologische natuur-

kunde. Het programma ‘Physics for tech-

nology’ heeft in de periode 1997 tot 2011 14 

projecten gefi nancierd met een totaal van 

ongeveer twintig miljoen euro, dat is 1,4 

miljoen euro per jaar. Een onafhankelijke 

jury selecteerde de projecten na open in-

schrijfrondes in 1997, 1999 en 2003. In 2001 

is er het programma tussentijds positief 

geëvalueerd. Veel van de projecten hadden 

een looptijd van zes tot acht jaar met een 

tussentijdse evaluatie, waarvan verdere fi -

nanciering afhing. 

Doel van het programma was opties te 

creëren voor nieuwe technologieën door 

het stimuleren van excellent technisch-fy-

sisch onderzoek. Het onderzoek binnen 

het programma leidde tot tientallen pro-

moties en honderden artikelen in weten-

schappelijke tijdschriften. Daarnaast vond 

een aantal van de gecreëerde technolo-

gieën hun weg naar gebruikers. De impact 

van het programma overstijgt echter de 

direct zichtbare output van de projecten. Er 

zijn parallel of na afl oop van de projecten, 

vervolgprojecten in samenwerking met 

partners gerealiseerd. Dit leidde tot nieuwe 

proefschriften, publicaties en octrooien, 

die formeel buiten het programma lagen.

In het afgelopen decennium heeft het 

‘Physics for technology’ programma, met 

het daaraan vooraf gaande Rolling Grant 

programma, in belangrijke mate bijgedra-

gen tot een verandering van waardering 

voor fysisch onderzoek met potentie voor 

technologische toepassing. Het program-

ma paste uitstekend bij de cultuuromslag 

die eind jaren negentig plaatsvond. In het 

algemeen heeft het programma zeker bij-

gedragen aan de sterke positie van de Ne-

derlandse toegepaste natuurkunde.

De programmaleiding, die dit programma 

gedurende de gehele looptijd heeft bege-

leid, is van mening dat in de huidige tijd de 

FOM Industrial Partnership Programmes 

zeker zo goed geschikt zijn om de oor-

spronkelijke doelen van het ‘Physics for 

technology’ programma te bevorderen. Een 

nieuw vervolgprogramma naast de IPP’s is 

dan ook niet nodig. Een mogelijk bezwaar 

van IPP’s is dat daarin technologieën, die 

niet aan de Nederlandse industrie gebon-

den zijn, te weinig aandacht krijgen. In de 

conclusies van het eindrapport zijn hier-

over verdere aanbevelingen gedaan.

 Physics for technologyFOM-programma 10

Samenvatting eindverslag

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics for technology’ was 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 was 1997-2011 en 

het budget voor die periode bedroeg 21,0 miljoen euro. De leiding van het programma was 

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).

Voorpagina van het eindrapport van het 

programma Physics for Technology, 1997-2011.
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Doel van het FOM-programma ‘Turbulence 

and its role in energy conversion proces-

ses’ is het vergroten van de kennis en het 

begrip van turbulentie in stromingsconfi -

guraties, relevant voor energieconversie. 

Hiervoor is fundamenteel onderzoek naar 

turbulentie essentieel. Daarbij was onder-

zoek noodzakelijk naar de interactie van 

processen met het turbulente stromings-

veld. De totale omvang van het programma 

was 3,6 miljoen euro verdeeld over de jaren 

2002-2009. Daarvan was 0,6 miljoen euro 

bestemd voor middelgrote investeringen 

(apparatuur  110.000 euro). Er zijn drie in-

dienrondes georganiseerd, in 2001, 2003 en 

2005. Het programma heeft zich in het bij-

zonder op de volgende thema’s gericht:

-het ontstaan van turbulentie;

-turbulente structuren, anisotropie en ge-

luid voorspelling;

-turbulentie, chemische reacties en warm-

teoverdracht.

Terugkijkend heeft het onderzoekspro-

gramma de afgelopen acht jaar met veer-

tien tijdelijke onderzoekers en twee grote 

investeringen een wezenlijke bijdrage ge-

leverd aan het fysisch inzicht in turbulente 

stromingsverschijnselen bij energiecon-

versieprocessen. Gewerkt is vooral aan 

stromingsinstabiliteiten (relevant voor 

compacte warmtewisselaars), de invloe-

den van thermische convectie en rotatie op 

warmteoverdracht (relevant voor roteren-

de stromingsmachines), de karakterisering 

van de anisotropie in turbulentie (relevant 

voor realistische stromingsconfi guraties 

met wanden) en de interactie van turbu-

lente stroming met chemische reacties en 

geluid (relevant voor branders en pijpstro-

mingen). Ondanks het open karakter van 

het programma is aan alle genoemde fun-

damentele vragen uit de oorspronkelijke 

aanvraag gewerkt. Ook heeft valorisatie 

van de resultaten extra aandacht gekregen 

via een aanvullend postdocproject. In to-

taal zijn uit het programma ongeveer hon-

derd wetenschappelijke artikelen in voor-

aanstaande tijdschriften voortgekomen. 

In het kader van het programma heeft 

regelmatig kennisuitwisseling plaats ge-

vonden tussen de participerende en aan-

verwante groepen. Bijvoorbeeld via bijeen-

komsten van de BurgersCentrum 

Contactgroep, die jaarlijks op een andere 

locatie de zogenaamde Turbulentie Con-

tactdag organiseert, zowel bedoeld voor 

onderzoekers van de universiteiten als uit 

het bedrijfsleven of onderzoeksinstituten, 

maar ook via de jaarlijkse Burgersdag en 

het congres Physics@FOM Veldhoven. Re-

gelmatige presentatie van de voortgang 

van het werk heeft niet alleen bijgedragen 

aan kennisverspreiding, maar heeft ook de 

onderlinge samenwerking bevorderd. Bij 

veel projecten waren dan ook vaak twee of 

meer onderzoeksgroepen betrokken.

 Turbulence and its role in energy conversion processesFOM-programma 53

Samenvatting eindverslag

 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).

Rayleigh-Bénard turbulentie op de cover van 

het proefschrift van dr. Richard Stevens.
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Als een voorwerp in een bak met water valt 

spat er vaak wat water op. Een meer gede-

tailleerde blik met een hogesnelheidsca-

mera onthult dat er op het moment van 

inslag een kroon van water, de splash, ont-

staat, waarna het object een holte in de 

vloeistof creëert. De hydrostatische druk 

doet deze holte imploderen en vormt een 

omhoogschietende straal water, de jet. Valt 

een stalen bal in een bak met fi jn, losge-

maakt zand, dan is een soortgelijk feno-

meen te zien: ook hier ontstaat er een 

splash en een jet en lijkt het zand zich dus 

als een vloeistof te gedragen. De vraag is of 

de jet zich in zand op dezelfde manier 

vormt als in water?

Een samenwerkingsverband tussen de 

Universiteit Twente en de Technische Uni-

versiteit Delft probeert deze vraag te be-

antwoorden door te observeren wat er zich 

onder het voor licht ondoordringbare 

zandoppervlak afspeelt. Hiervoor gebrui-

ken de onderzoekers de röntgenstralings-

faciliteit in Delft. Zij plaatsen aan één kant 

van de bak een röntgenbron met hoge in-

tensiteit en aan de andere kant 32 snelle 

detectoren (zie fi guur 1). De hoeveelheid 

materiaal tuss en de bron en de detector is 

bepalend voor het signaal van deze detec-

toren. Als de metalen bal langs komt neemt 

het signaal af; passeert er een luchtbel dan 

neemt het signaal juist toe. Zo is te ‘zien’ 

wat er gebeurt in een dwarsdoorsnede op 

één bepaalde hoogte in het bed. De onder-

zoekers herhalen het experiment op ver-

schillende hoogten voor een compleet 

beeld van wat er in het zand gebeurt. 

In de tweede fi guur is te zien wat er tegelij-

kertijd boven en in het zand plaatsvindt. 

Direct na de splash beweegt de bal door het 

zand en ontstaat er een holte achter de bal. 

Naarmate de bal dieper in het zand door-

dringt groeit deze holte en na een tijdje be-

wegen de wanden van de holte naar elkaar 

toe. Dit wordt, net als bij een vloeistof ver-

oorzaakt door de ‘hydrostatische’ druk in 

het zand. Vervolgens raken de wanden van 

de holte elkaar met grote snelheid en ver-

oorzaken zo de omhoogschietende jet. De 

lucht die achter blijft in het zand vormt 

een bel, die langzaam naar het oppervlak 

beweegt. Als deze bel bij het oppervlak 

aankomt ontstaat een kleine zanderuptie, 

die boven het oppervlak weer te zien is.

 Physics of granular matterFOM-programma 63

Vloeibaar zand

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

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

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

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

granulaire materie worden gekarakteriseerd. De looptijd van het programma is 2004-2015 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).

Figuur 1. Meetopstelling met een röntgenbron en 32 sensoren waarmee 

te zien is wat er zich onder het zandoppervlak afspeelt. 

Figuur 2. Hogesnelheidsopnames (boven) en het resultaat van de 

analyse van het signaal van de röntgendetectoren (onder). 

1 2
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Op 4 oktober 2011 produceerde Magnum-

PSI van het FOM-Instituut voor Plasma-

fysica Rijnhuizen zijn eerste bundel 

gemagnetiseerd waterstofplasma. De on-

derzoeksfaciliteit is speciaal ontworpen 

om de wisselwerking tussen plasma en 

wandmaterialen van fusiereactoren te be-

studeren. Magnum-PSI is de eerste facili-

teit die materialen bloot kan stellen aan 

plasma onder dezelfde extreme omstan-

digheden als in de toekomstige fusiereac-

tor ITER.

Bij kernfusie smelten lichte atoomkernen 

samen tot zwaardere kernen. Daarbij komt 

een grote hoeveelheid energie vrij. De zo-

genaamde divertor is het onderdeel van de 

fusiereactor dat het reactieproduct helium 

afvoert. Het plasma heeft bij de divertor 

een extreem hoge intensiteit én een tem-

peratuur van tienduizenden graden Kelvin. 

De wisselwerking met het plasma kan de 

wand van de divertor gemakkelijk bescha-

digen. Voor het succes van ITER en andere 

toekomstige fusiereactoren is het dan ook 

essentieel de eigenschappen van wand-

materialen onder deze extreme omstan-

digheden goed te kennen.

Het plasma is zo intens dat het erosie van 

de wand kan veroorzaken. De geërodeerde 

deeltjes komen in het gemagnetiseerde 

plasma terecht en kunnen daarin worden 

opgesloten. Dat zorgt er voor dat de eigen-

schappen van het plasma ook nog veran-

deren tijdens het proces. De wand kan 

daarnaast als spons optreden voor plas-

madeeltjes. Ook dit is zeer onwenselijk, 

omdat dit de wand kan beschadigen én 

omdat dit proces plasmadeeltjes weghaalt, 

die dan niet meer deel kunnen nemen aan 

de fusiereactie. Met Magnum-PSI gaan de 

onderzoekers al deze zeer complexe pro-

cessen in detail bestuderen. 

Bij het ontwerp van de faciliteit is speciaal 

rekening gehouden met de benodigde in-

stallatie van een uitgebreid arsenaal aan 

diagnostieken om plasma en materialen in 

detail te kunnen bestuderen. De precieze 

omstandigheden in de plasmabundel is te 

volgen met Thomson-verstrooiing. Dat is 

een elastische verstrooiing van licht waar-

mee de onderzoekers de elektronendicht-

heid en -temperatuur nauwkeurig kunnen 

bepalen. Met precieze spectroscopische 

methoden kijken zij naar de andere eigen-

schappen van het plasma. Tijdens de bloot-

stelling van het materiaal aan het plasma 

zullen ze verschillende lasertechnieken 

toepassen om informatie te krijgen over de 

instantane toestand van het materiaal-

oppervlak.

Na de productie van deze eerste gemagne-

tiseerde plasmabundels zijn de onderzoe-

kers en technici nu druk bezig om Mag-

num-PSI verder bedrijfsklaar te maken. De 

wetenschappelijke experimenten starten 

begin 2012, waarna uitbreiding van de faci-

liteit met een supergeleidende magneet 

volgt. Die kan het plasma uren in stand 

houden, voor onderzoek naar langdurige 

blootstelling van wandmateriaal aan 

plasma.

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

Eerste gemagnetiseerde waterstofplasma in 
Magnum-PSI

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

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

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

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

systeem blijven en zo de wisselwerking tussen plasma en wand bepalen. De looptijd van 

het programma is 2004-2015 en het budget voor die periode bedraagt 19,1 miljoen euro. 

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

Rijnhuizen/DIFFER).

Bundel waterstofplasma in Magnum-PSI.
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Dit FOM-programma had als doel de inter-

actie tussen de natuurkunde en de wis-

kunde te stimuleren in het kader van het 

multidisciplinaire onderzoeksgebied van 

de vorming en dynamica van ruimtelijk 

patronen in niet-evenwichtssystemen. 

Turbulentie is hier een goed voorbeeld van 

en onderwerp van twee van de acht onder-

zoeksprojecten in het kader van het pro-

gramma. 

De projecten lagen wat betreft hun onder-

werpen ver uit elkaar. Dit is een indicatie 

van de rijkdom van het onderzoeksgebied, 

vooral ook omdat de wetenschappelijke 

werkwijze binnen de projecten zeer veel 

overeenkomsten vertoonde. Fundamente-

le vooruitgang werd geboekt op basis van 

een creatieve mix van experimentele in-

zichten, het opstellen en simuleren van 

modellen en wiskundige analyse van gere-

duceerde modellen. Het project dat aan het 

CWI het onderzoek aan de stabiliteit van 

plasma streamers initieerde, bleek een rijke 

bron van diepgaand vervolgonderzoek. De 

experimentele inzichten in het karakter 

van interne golfattractoren, onderzoek dat 

werd uitgevoerd vanuit het CWI en het 

NIOZ met experimenten in DAMTP (Cam-

bridge, UK), worden wereldwijd erkend als 

benchmarks en dienden ter inspiratie voor 

verder onderzoek. Het Twentse onderzoek 

aan de verschijnselen die gepaard gaan 

met het inslaan van een vast object in wa-

ter heeft wellicht tot de meest spectacu-

laire resultaten geleid. Met name het in-

zicht dat de in eerste instantie door de 

inslag ingevangen lucht supersone snelhe-

den bereikt als die lucht vervolgens wordt 

uitgeperst, heeft ruime aandacht gekregen 

in zowel de wetenschappelijke als popula-

riserende literatuur. 

Het programma had als tweede doelstel-

ling om een onderzoeksgemeenschap op 

te bouwen van wiskundigen en natuur-

kundigen, werkzaam op het gebied van 

complexe, ruimtelijk uitgebreide, niet-

evenwichtssystemen. Dit aspect is minder 

uit de verf gekomen. Al tijdens de loop van 

het programma is geconcludeerd dat deze 

onderzoeksgemeenschap eigenlijk veel 

breder is en dat het onnatuurlijk is om de 

gemeenschap van onderzoekers op het ge-

bied van patroonvorming in complexe sys-

temen te beperken tot natuurkundigen en 

wiskundigen. Daarom is besloten om de 

Dynamics of Patterns-gemeenschap gelei-

delijk te laten opgaan in die van het recent 

opgestarte NWO-brede programma ‘Com-

plexity’. Ook binnen deze juist meer gefo-

custe context heeft het onderzoek uit dit 

programma een zeer gezonde, maar voor-

alsnog niet concreet uitgewerkte, toe-

komst.

 Dynamics of patternsFOM-programma 79

Samenvatting uit het eindverslag

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

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

lineair dynamische verschijnselen van ruimtelijk uitgestrekte systemen, van breed belang voor 

die terreinen van de wetenschap waar de dynamica inherent complex is en een samenspel van 

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

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

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

Figuur 2. De inslag van een cirkelvormige 

schijf op een wateroppervlak (a) creëert een 

holte in de vloeistof (b) die ineenstort (c) 

waarbij een uiterst snelle stroom lucht door de 

vernauwing in de holte geperst wordt (d). Het 

toevoegen van rookdeeltjes (in de fi guur oranje 

gekleurd) maakt het mogelijk om de stroming 

in de lucht zichtbaar te maken. 

1 2

Figuur 1. Een watertank, gevuld met uniform gelaagd zout water, wekt interne golven op door periodiek te ‘schudden’, de attractor vormt zich door 

refl ecties aan de wanden. Figuur (a) en (b) geven een experimenteel waargenomen snelheidsveld en het bijbehorende dichtheidsveld weer, in (c) en 

(d) zijn het energieveld en de faselijnen zichtbaar. Attractoren induceren netto transport, zoals duidelijk is uit de verdeling van aan de vloeistof 

toegevoegde deeltjes vóór en ná een experiment (e) en (f ). Bron: het proefschrift van dr. J. Hazewinkel.
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Suspensies bestaan uit een vloeistof ver-

mengd met deeltjes met een diameter gro-

ter dan één micrometer. Dit soort meng-

sels komen veelvuldig voor in zowel de 

industrie als de natuur, zoals in verf, 

brooddeeg, modder en slib. Suspensies on-

derscheiden zich op veel manieren van ge-

wone vloeistoffen; een klassiek voorbeeld 

is de ongewoon sterke toename van de 

weerstand (afschuifspanning) bij het ver-

hogen van de (afschuif)snelheid in de sus-

pensie, een eigenschap die bekend staat 

onder de naam shear-thickening. Een sus-

pensie van maïzena (bekend uit de keu-

ken) en water vertoont deze eigenschap in 

extreme mate.

Om meer inzicht te krijgen in de krachten 

die een rol kunnen spelen in een suspen-

sie, ontstond een eenvoudig experiment 

(zie fi guur a). Een sferische stalen kogel 

zonk in een vat gevuld met een maïzena-

suspensie totdat het de bodem bereikt. De 

snelheid werd gemeten als functie van de 

tijd. Voor lage concentraties maïzena in het 

mengsel (  = 0,35 tot 0,39 in fi guur b), lijken 

de waarnemingen sterk op wat men in een 

gewone vloeistof zou verwachten: terwijl 

de kogel zinkt, neemt de snelheid geleide-

lijk af totdat de kogel de bodem raakt en 

tot stilstand komt. 

Als de concentratie maïzenadeeltjes in het 

mengsel echter omhoog gaat, komen twee 

opmerkelijke fenomenen naar voren. Al-

lereerst neemt de snelheid van de kogel 

niet meer geleidelijk af tijdens het zakken, 

maar begint deze te oscilleren. Ten tweede 

komt het object niet pas op de bodem tot 

stilstand, maar al op een zekere afstand 

daarvóór. En daar blijft het niet bij: de ko-

gel komt weer in beweging om iets dieper 

opnieuw tot stilstand te komen. Deze cy-

clus herhaalt zich vervolgens nog enkele 

malen.

Omdat concepten uit de traditionele reolo-

gie geen verklaring bieden voor dit feno-

meen, is gebruik gemaakt van het begrip 

‘jamming’ uit de granulaire fysica. Bij het 

naar beneden bewegen drukt de kogel 

vloeistof tussen de maïzenadeeltjes weg, 

waardoor er zich steeds meer contactpun-

ten tussen de deeltjes vormen. Op een ge-

geven moment ontstaan er zoveel contac-

ten dat de deeltjes tussen de kogel en de 

bodem niet meer kunnen bewegen. Het 

materiaal is dan ‘gejammed’ en de kogel 

komt tot stilstand. Vervolgens stroomt de 

vloeistof weer  terug waardoor de suspen-

sie weer los komt (ofwel ‘unjammed’ raakt) 

en de kogel weer in beweging kan komen.

 Rheophysics: connecting jamming and rheologyFOM-programma 102

Geconcentreerde suspensies: hoe zinkt een bal 
in een maïzenabad?

 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.

Meetopstelling (a): een kogel zinkt in een vat gevuld met een maïzenasuspensie. De rigide staart is aan de kogel bevestigd 

om het traject boven de vloeistofspiegel te kunnen meten, namelijk door het volgen van de markering met een hogesnel-

heidscamera. In (b) de snelheid van de kogel als functie van de tijd, waarbij het tijdstip 0 het moment is waarop de kogel 

het vloeistofoppervlak raakt. Voor hoge concentraties (  = 0,40 tot 0,42) zijn er twee opmerkelijke fenomenen: de oscillaties 

van de snelheid tijdens het zakken (tot 0,15 seconden) en de cycli dicht bij de bodem, waarbij de kogel herhaaldelijk tot 

stilstand komt en weer versnelt (vanaf 0,15 seconden). 
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Protonentherapie voor de behandeling van 

kanker is bezig aan een snelle opmars en 

introductie in Nederland is heel dichtbij. 

Een cruciaal aspect van radiotherapie in 

het algemeen is het beperken van de stra-

lingsdosis in gezond weefsel, noodzakelijk 

om complicaties te vermijden en kwaliteit 

van leven na genezing te waarborgen. In 

vergelijking met de conventioneel gebruik-

te fotonen hebben protonen hier een voor-

deel: zij deponeren het grootste deel van 

hun stralingsdosis aan het einde van hun 

traject (de Bragg-piek). Het omzetten van 

dit fysisch voordeel in een klinisch voor-

deel vereist dat de Bragg-piek met millime-

ternauwkeurigheid op de tumor is gericht. 

In de praktijk zijn hier fouten mogelijk 

door onzekerheden in de protondracht, 

fouten in de positionering, beweging van 

organen en anatomische veranderingen. 

Verifi catie van de aan de patiënt toege-

diende dosisdistributie is dus essentieel, 

zodat de arts indien nodig het behandel-

plan aan kan passen. 

Deze verifi catie vindt noodgedwongen 

plaats op basis van secundaire straling, 

geïnduceerd door de protonen in de pa-

tiënt. De enige techniek om met deze se-

cundaire straling te werken is momenteel 

tomografi e met positronannihilatiestra-

ling. Deze straling resulteert uit het verval 

van radioactieve isotopen, gecreëerd in 

kernreacties van de protonen met het 

weefsel. Dit onderzoek richt zich op het op-

timaliseren van dergelijke positronemis-

sietomografi e (PET) voor de bewaking van 

protonentherapie en het aantonen van de 

klinische voordelen die deze bewaking tot 

gevolg heeft. Op het vlak van PET-technolo-

gie staat het implementeren van de time-

of-fl ight (TOF) techniek centraal. Deze 

techniek, die een beter beeldcontrast ople-

vert, is in recente jaren sterk verbeterd.

In het eerste stadium van dit onderzoek is 

een geïntegreerd Monte Carlo model van 

de patiënt, de protonenbundel en de TOF-

PET-scanner opgezet. Om klinisch relevan-

te resultaten te bereiken worden behan-

delplannen gebruikt, uitgewerkt voor reële 

patiënten . Simulatie van de protonenbe-

straling van deze reële patiënt, samen met 

het CT-beeld waarop het behandelplan is 

gebaseerd, levert de verdeling in ruimte en 

tijd van de positronannihilatiestraling op. 

Een state-of-the-art TOF-PET-scanner be-

kijkt deze verdeling vervolgens en gene-

reert een PET-plaatje. Uiteindelijk wordt 

het verband bepaald tussen de specifi ca-

ties van de scanner en het scannerprotocol 

en klinisch relevante conclusies.

New physics instrumentation for health careFOM-programma 107

Protonentherapie bewaken

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).

Dwarsdoorsnede van het kin-halsgebied van een patiënt. Links: zuurstofgehalte zoals berekend uit het CT-beeld waarop 

het bestralingsplan is gebaseerd. De locatie van de tumor is aangegeven. Duidelijk zichtbaar zijn de luchtpijp en de 

nekwervels. Rechts: productie van het zuurstof-15 PET-isotoop, berekend in de simulatie van het bestralingsplan (relatieve 

schaal). De protonenbundel valt in van links.
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Wolken zijn gemaakt van druppels die hef-

tig bewegen door turbulentie van de lucht. 

Ze kunnen groeien door botsing en samen-

smelting en boven een kritische druppel-

grootte gaat het regenen. Turbulentie is de 

best denkbare manier om ingrediënten te 

mengen, die dezelfde massadichtheid heb-

ben als het turbulente gas (of de turbulente 

vloeistof). Druppels zijn echter zwaarder 

dan lucht en dan is het resultaat van tur-

bulentie juist het tegenovergestelde: in een 

perfect gemengde wolk brengt turbulentie 

spontane clustering van druppels teweeg. 

Dit gebeurt door de allerkleinste wervels. 

Die bepalen dus of het gaat regenen of niet.

Het doel van dit onderzoek is om dit op-

merkelijk resultaat van turbulentie op de 

allerkleinste lengteschaal (een tiende mil-

limeter) en tijdschaal (milliseconde) van de 

stroming zichtbaar te maken. Daartoe 

voorzien de onderzoekers de druppels, met 

een diameter van twintig micrometer, van 

europeumatomen. Na belichting met een 

lichtfl its uit een krachtige UV-laserbron, 

lichten de druppels gedurende één millise-

conde rood op door fosforescentie. Met een 

snelle lichtversterkte camera is het lot van 

die gloeiende druppels te volgen. Op die 

manier kunnen de onderzoekers de evolu-

tie van een lijn van geselecteerde druppels 

volgen en zo voor het eerst de preferentiële 

concentratie aan het werk zien op de aller-

kleinste schaal van de stroming.

Het is ondoenlijk om alle druppels in een 

turbulente wolk te volgen. De turbulente 

clustering op microschaal komt in beeld 

door een aantal geselecteerde druppels te 

laten gloeien. Omdat de druppels kostbaar 

zijn en om bewegingsonscherpte geduren-

de de belichtingstijd (één microseconde) te 

voorkomen, is de uitdaging om turbulentie 

te maken zonder gemiddelde snelheid. Dat 

hebben de onderzoekers gedaan door in 

een wolkenkamer acht jets op elkaar te la-

ten botsen. Een grote luidspreker drijft elk 

van die jets aan, en is gestuurd door ruis.

Droplets in turbulent fl owFOM-programma 112

Druppels laten gloeien in turbulentie

Het doel van het FOM-programma ‘Droplets in turbulent fl ow’ 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 experiment (a). Acht synthetische jets zorgen in een kamer voor krachtige turbulentie zonder 

gemiddelde snelheid. Een UV-laser laat waterdruppels met een oplossing van europeumchelaat 

gloeien. Rechts (b) is een lijn van druppels in turbulentie te zien, tien en tweehonderd microsecon-

den na excitatie.
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Grafi et, een vaste stof, werkt in poeder-

vorm goed als glijmiddel. Het poeder be-

staat uit platte kristallen met een diameter 

van enkele nanometers. De wrijvings-

kracht, die ontstaat als twee nanokristal-

len tegen elkaar wrijven, hangt sterk sa-

men met de kristalstructuur (de regelmaat) 

van beide oppervlakken. Op nanoschaal 

neemt de wrijving sterk af als de structu-

ren van de kristallen verschillend zijn. 

Deze situatie heet incommensurabel en de 

bijbehorende lage wrijving is superlubrici-

teit. Incommensurabiliteit kan ontstaan 

als de twee oppervlakken uit verschillende 

materialen bestaan, of als kristallen van 

hetzelfde materiaal ten opzichte van el-

kaar zijn gedraaid. 

Als kleine grafi etkristallen goed als glij-

middel werken, dan moeten ze dus ge-

draaid zijn ten opzichte van elkaar. Uit ex-

perimenten en theorie blijkt echter dat als 

een nanokristal van grafi et over een gra-

fi etoppervlak schuift, het er juist langs gaat 

liggen, wat tot hoge wrijving leidt. Dat 

schept de verwachting dat grafi etpoeder 

juist geen goed glijmiddel is. 

In dit onderzoeksprogramma is dit feno-

meen nader bestudeerd. De onderzoekers 

van de Radboud Universiteit, in samen-

werking met onderzoekers uit Oekraïne en 

Israël, publiceerden hun resultaten in 2011. 

Zij concluderen dat juist het feit dat in een 

gelubriceerd contact meer dan twee nano-

kristallen langs elkaar schuiven essentieel 

is. De auteurs hebben een model voor deze 

glijmiddelen in vaste vorm geconstrueerd, 

dat bestaat uit twee langs elkaar schuiven-

de oppervlakken met daartussen een groot 

aantal kleine grafi etkristallen (zie fi guur). 

De oppervlakken kunnen, in plaats van dat 

zij uit één groot grafi etkristal bestaan, be-

dekt zijn met vastgeplakte nanokristallen, 

die ook niet meer kunnen draaien. Dit is in 

de fi guur zichtbaar als een gebroken regel-

maat op het onderste oppervlak. Dit kan 

bijvoorbeeld plaatsvinden door vervuiling. 

Een nanokristal tussen de platen, dat nog 

wel vrij kan bewegen en draaien, is in con-

tact met minstens twee vastgeplakte kris-

tallen met verschillende oriëntaties op de 

twee platen. Het vrij draaiende kristal kan 

dan niet langs de structuur van alle vastge-

plakte kristallen tegelijk gaan liggen en 

moet dus wel incommensurabel zijn. Dit 

mechanisme op nanoschaal veroorzaakt 

dus de lage wrijving in macroscopische 

contacten die gelubriceerd zijn met grafi et.

Fundamental aspects of frictionFOM-programma 129

Nanokristallen bepalen de wrijving in een 
macroscopisch contact

Het doel van het FOM-programma ‘Fundamental aspects of friction’ is om een brug te slaan 

tussen het fundamentele begrip van wrijving in twee verschillende werelden: tussen een 

ideaal, atomair schoon, elastisch contact op nanoschaal en de dagelijks voorkomende wrijving 

tussen macroscopische voorwerpen. De onderzoekers gebruiken een combinatie van experi-

menten, computersimulaties en theorie. Een hoofdrol in het programma spelen bijzondere, 

veelbelovende wrijvingsverlagende materialen, zoals grafeen. De looptijd van het programma 

is 2011-2016 met een budget van 2,7 miljoen euro voor die periode. De leiding van het 

programma is in handen van prof.dr. J.W.M. Frenken (LEI).

De geometrie van twee grafi etoppervlakken, met daartussen een verzameling van grafi et nanokristallen. Vanwege de 

verdraaiing van elk nanokristal ten opzichte van ten minste één van de twee oppervlakken waarmee het in contact staat, 

kunnen de buitenste twee grafi etoppervlakken vrijwel zonder wrijving ten opzichte van elkaar bewegen.
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In het ValoRIGHT-project van FOM-Insti-

tuut voor Plasmafysica Rijnhuizen zijn op-

tieken ontwikkeld die ongewenste kleuren 

in het Extreem UV-golfl engtegebied kun-

nen onderdrukken. In beeldvormingstoe-

passingen werken onderzoekers in het al-

gemeen met één operationele golfl engte, 

terwijl de meeste lichtbronnen meerdere 

kleuren produceren. Speciale combinaties 

van refl ecterende fi lms met traliestructu-

ren maken het mogelijk om één golfl engte 

te selecteren. De uitdaging in dit project 

was het combineren van een multilaag-

optiek met een zogenaamde blazed grating. 

Beide structuren moeten op nanoschaal 

nauwkeurig zijn aangebracht om de ge-

wenste eigenschappen in het gekozen golf-

lengtegebied te krijgen.

09VALO2DFOM-valorisatieproject

ValoRIGHT
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Hoofdstuk 2

In 2011 honoreerde FOM drie verschillende 

nieuwe IPP’s met Microsoft, BASF en een 

collaboratie van SKF, Michelin en het Dutch 

Polymer Institute. In totaal investeerde 

FOM daarmee voor 2,7 miljoen euro in 

IPP’s. Er liepen eind 2011 veertien IPP’s.

FOM en Microsoft werken samen in een IPP 

onder leiding van prof.dr.ir. Leo Kouwen-

hoven uitgevoerd aan het Kavli Institute of 

NanoScience aan de Technische Universi-

teit Delft, op het gebied van quantumcom-

puting, gestart in 2011. 

Met BASF startte een gezamenlijk onder-

zoeksprogramma over magnetocalorische 

materialen. Deze nieuwe generatie koel-

materialen zijn veelbelovend om toekom-

stige koelsystemen effi ciënter en stiller te 

maken. Dit is het tweede onderzoekspro-

gramma van FOM en BASF samen, heeft 

een looptijd van vier jaar en staat onder 

leiding van prof.dr. Ekkes Brück (TU Delft). 

FOM en BASF begonnen hun samenwer-

king in 2008. Het eerste onderzoekspro-

gramma heeft nieuwe inzichten opgele-

verd over de natuurkunde van het 

zogeheten giant magnetocaloric effect. 

BASF werkt samen met haar industriële 

partners aan de marktintroductie van de 

eerste magnetocalorische apparaten.

Michelin, SKF en het Dutch Polymer Insti-

tute (DPI) willen onder leiding van prof.dr. 

Daniel Bonn (UvA) een beter fundamenteel 

inzicht krijgen in hoe het toevoegen van 

vulstoffen polymeren versterkt. Bijna alle 

‘plastic’ voorwerpen bestaan uit met vul-

stoffen versterkte polymeren om de fysi-

sche eigenschappen van het plastic te ver-

beteren. De onderzoekers zijn ambitieus: 

zij willen als eerste een kwantitatief ver-

band leggen tussen de eigenschappen en 

prestaties van het versterkte materiaal op 

macroschaal en de structuur op moleculair 

niveau. De partners zetten samen een 

breed scala aan geavanceerde technieken 

in om de netwerkstructuren te bestuderen.

In 2011 werd ook de eerste ronde van het 

‘Joint Solar Programme’ (IPP I09) afgesloten 

(zie de terugblik verderop in dit hoofdstuk). 

Het programma is, nu met Nuon als part-

ner, doorgegaan met een tweede ronde, die 

loopt tot en met 2014. Het programma Ex-

treme UV multilayer optics’ (IPP I10), waar-

in FOM samenwerkte met Shell en het ge-

biedsbestuur Chemische Wetenschappen 

van NWO, werd in december afgesloten. 

Ook IPP I06 ‘The physics of fl uids and 

sound propagation’ werd dit jaar afgeslo-

ten.

2.4  Industrial Partnership 
Programmes

In de Industrial Partnership Programmes 

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

ring met bedrijven fundamenteel onderzoek 

op die gebieden waar de kans op economi-

sche innovaties groot is. FOM gaat hierbij 

actief op zoek naar mogelijke onderzoeks-

partners en formuleert met hen samen 

onderwerpen van onderzoek. Ook in deze 

programma’s is de kwaliteit van het 

onderzoek het ‘sluis’criterium voor 

honorering.
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Industrial Partnership Programmes

  Tabel 11. Goedgekeurde Industrial Partnership Programmes in 2011
   totaal   

nr.** titel periode FOM- partner(s) organisatie-eenheid

   budget***

I06. The physics of fl uids and sound propagation 2003-2011 2,2 Shell BUW

I09. Joint Solar Programme  2005-2013 7,2  Shell, Nuon, 

CW BUW

I10. Extreme UV multilayer optics 2005-2011 7,9 Carl Zeiss Rijnhuizen

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

Tata Steel 

Nederland, 

DSM, Shell

I14.  Microscopy and modifi cation of nano-structures with  2007-2011 2,7 FEI Electron BUW

focused electron and ion beams   Optics

I15. Size dependent material properties 2008-2013 2,0 M2i BUW

I16. Innovative physics for oil and gas 2008-2015 4,5 Shell BUW

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

I19. Bio(-related) materials 2008-2013 5,1 DPI, TIFN BUW

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

I23.  Controlling photon and plasma induced processes at EUV  2009-2015 5,5 Carl Zeiss,  Rijnhuizen/DIFFER

 optical surfaces   ASML 

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

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

I26. Topological quantum computing* 2011-2015 1,4 Microsoft BUW

I27.  Understanding the visco-elasticity of elastomer-based  2011-2015 1,6  Michelin, SKF, BUW

 nanocomposites    DPI

I28. Third generation magnetocaloric materials* 2011-2015 2,4 BASF BUW

 

* Uit deze programma’s, die recent zijn 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.

116
Hoogtepunten uit  het  onderzoek



Samenvatting eindverslag

De huidige olie-en gaswinningtechnieken 

bevatten enkele problemen die een effi -

ciënte exploratie beperken. Deze proble-

men zijn dominant op het gebied van seis-

miek om de aanwezigheid van 

koolwaterstoffen te detecteren en de mul-

tifasestroming, dat wil zeggen mengsels 

van olie, water en gas, die voorkomen bij 

de winning van olie en gas. De twee gebie-

den, seismiek en driefasestroming, waren 

de thema’s van dit Shell-FOM Industrial 

Partnership Programme. Het doel van deze 

samenwerking was om nieuwe contacten 

en samenwerkingsverbanden tussen aca-

demische en Shell onderzoekers tot stand 

te brengen, om getalenteerde nieuwe me-

dewerkers te identifi ceren. Een tweede 

doel was om op dit gebied complementaire 

expertise toe te voegen aan het eigen R&D-

programma van Shell.

In dit onderzoeksprogramma zijn tien pro-

jecten toegekend. Dat laat de breedte aan 

wetenschappelijke uitdagingen rond de 

twee thema’s zien, met zowel fundamen-

tele als toegepaste aspecten. Doel was om 

door de integratie van fundamentele 

nieuwsgierigheidsgedreven met toegepas-

te onderzoeksprojecten de beste kansen 

voor het gebruik van onderzoeksresultaten 

te creëren en om zo een groep onderzoe-

kers enthousiast te maken voor de vaak 

verrassende fundamentele fysische uitda-

gingen in industriële omgevingen. Shell fi -

nancierde dit onderzoeksprogramma vol-

ledig. Uitwisseling van kennis en 

onderzoeksresultaten werd georganiseerd 

via werkoverleg en rapporten, en via bila-

terale contacten tussen FOM onderzoekers 

en Shell ‘spiegel’ projectleiders.

Terugkijkend is de conclusie dat er zeker 

ruimte is voor meer fundamenteel en spe-

culatief onderzoek met een lange-termijn 

focus, interessant voor een diverse groep 

van natuurkundigen. Het programma heeft 

een belangrijke bijdrage geleverd bij het 

totstandkomen van nieuwe contacten en 

het ‘afstoffen’ van oude relaties uit de Ne-

derlandse academische natuurkundige ge-

meenschap en Shell Research. Uit deze 

eerste samenwerking is veel geleerd. Uit de 

wens van zowel FOM als Shell om excellent 

onderzoek uit te voeren, is het huidige 

FOM-Shell-programma ‘Innovatieve fysica 

voor olie en gas (I16)’ tot stand is gekomen 

(zie de highlight hiervan iets verderop).

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

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

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

De looptijd van het programma was 2003-2011 en het budget voor die periode bedroeg 

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

 The physics of fl uids and sound propagationIndustrial Partnership Programme I06

 partner: Shell

Simulaties van geluidspropagatie in modellen van granulaire materialen geven inzicht in seismiek.
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Van zonnefoton naar elektron in één stap: 

eleganter en breder inzetbaar kan duurza-

me energie eigenlijk niet worden. Het effi -

ciënt en goedkoop realiseren van die om-

zetting levert een belangrijke bouwsteen 

voor de toekomstige energievoorziening. 

Tussen die toekomstdroom en de werke-

lijkheid van vandaag staan grote weten-

schappelijke en technologische uitdagin-

gen. Reden voor Shell en FOM om in 2005 

een Industrial Partnership Programme te 

starten onder de naam Joint Solar Pro-

gramme (JSP). Het JSP richtte zich op high-

risk, high-potential opties voor rendements-

verhoging en kostenverlaging van 

zonnecellen (fotovoltaïsche zonne-energie, 

PV): het verkennen en mogelijk verleggen 

van de grenzen van PV-technologie. Neder-

land had al vele jaren een sterke positie op 

het gebied van toegepast PV-onderzoek en 

-technologieontwikkeling, maar het ont-

brak aan een systematische aanpak van 

het funderende onderzoek. In de razend-

snel innoverende wereldwijde PV-sector is 

dat een ernstig gemis en een onaanvaard-

baar risico voor de positie van Nederland 

(en Europa) op langere termijn. Het JSP is 

feitelijk de verzekeringspolis om dat risico 

te dekken. 

Na een zorgvuldige selectie door onafhan-

kelijke internationale experts zijn in 2005 

uit een aantal uitstekende voorstellen acht 

projecten gehonoreerd, waarbinnen tien 

promovendi en acht postdocs hebben ge-

werkt aan zeer verschillende onderwer-

pen, zoals nieuwe polymeren voor effi -

ciënte en stabiele organische zonnecellen, 

materialen voor aanpassing van het zon-

licht aan de gevoeligheid van zonnecellen 

(spectrum shapers), aan quantumdots voor 

een nieuwe klasse van ontwerpbare licht-

absorberende materialen en plasmonische 

nanostructuren voor lichtopsluiting in ul-

tradunne zonnecellen. 

Het JSP heeft een schat aan resultaten en 

publicaties opgeleverd. Een mooi overzicht 

is te vinden in het eindrapport van de eer-

ste fase, dat op de FOM-website bij de in-

formatie over de onderzoeksprogramma’s 

te vinden is. Het programma heeft laten 

zien dat Nederland de hele kennisketen op 

het gebied van zonnecellen beheert en be-

heerst. Het is om die reden dat de overheid 

PV in 2011 heeft aangemerkt als belangrijk 

onderdeel van de topsector Energie, met 

grote potentie voor het creëren van banen 

en opwekken van groene energie. Deze 

eerste ronde van het JSP is in 2011 afge-

rond en vanwege succes inmiddels opge-

volgd door een tweede ronde, gefi nancierd 

door Nuon en FOM. 

Grenzen verkennen en verleggen
Eerste fase van het Joint Solar Programme is afgerond

 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

Nanodeeltjes 

(quantumdots) 

bezitten bijzondere 

eigenschappen. 

Sommige zijn in staat 

één hoog-energetisch 

foton te absorberen 

en daaruit  twee 

elektronen te 

genereren: een sleutel 

tot effi ciënt gebruik 

van het hele 

zonnespectrum. 
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Samenvatting eindverslag

Dit industriële samenwerkingsprogramma 

van FOM en Carl Zeiss is uitgevoerd op het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhui-

zen in de periode 2005 tot 2011 en heeft 

geleid tot belangrijke resultaten op het ge-

bied van de fysica van multilaagoptiek. Dit 

betreft voornamelijk de elementaire pro-

cessen in de lagen op nanometerschaal, 

inclusief de initiële stadia van diffusie en 

de vorming van chemische samenstellin-

gen. Een beter begrip daarvan, onder een 

grote variëteit van materiaal- en aangroei-

condities, heeft een aanzet gegeven tot be-

heersing van een aantal processen rele-

vant voor dunne fi lms, met onder meer 

een wereldrecord in de refl ectie van Ex-

treem Ultraviolet (EUV) straling. 

Zo is bijvoorbeeld vast komen te staan dat 

diffusie ook op een schaal kleiner dan een 

nanometer sterk afhankelijk is van de stoi-

chiometrie van het materiaal en dat de ac-

tivatie-energie op die schaal sterk fl uctu-

eert. Nieuwe diffusiebarrières konden 

verder de diffusie enige ordegroottes redu-

ceren. De bevinding dat een ionenbombar-

dement bij de aangroei van lagen sterk be-

palend is voor de oppervlakteruwheid, 

werd uitgebreid naar dichtheidgemodifi -

ceerde materialen, met aanzienlijke verbe-

tering van de oppervlaktekwaliteit tot ge-

volg. 

Op het instrumentele vlak ontwikkelden 

de onderzoekers in dit programma bijvoor-

beeld lage-energie ionenverstrooiing voor 

de analyse van de toplaag van de multi-

laagoppervlakken. Ook ontwikkelden zij 

een variant van ellipsometrie gebaseerd op 

fi bers en methoden om parasitaire refl ec-

ties van niet-EUV-licht te onderdrukken. 

Veel van deze kennis kon worden toege-

past in EUV-fotolithografi e. Zeiss en ASML 

ontwikkelden dit verder in nauwe samen-

werking met het FOM-team. Kenmerkend 

is het korte traject tussen het onderzoek 

en de daadwerkelijke toepassing ervan in 

een kennisintensieve, high tech toepassing. 

Het programma leidde verder tot toeken-

ning van de FOM Valorisatie Prijs 2010 en 

de FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2009 aan 

leden van het XMO-team.

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘Extreme UV multilayer optics’ was 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 was 2005-2011 en het budget voor die periode 

bedroeg 7,9 miljoen euro. De leiding van het programma was in handen van prof.dr. F. Bijkerk 

(Rijnhuizen).

 partner: Carl Zeiss

 Extreme UV multilayer optics Industrial Partnership Programme I10

Veranderende activatie-energie tijdens de initiële silicidevorming in Mo/Si multilaagstructuren als functie van de diffusie, 

hier weergegeven als interlaagdikte. Om het proces aan elk van de twee grensvlakken gescheiden te onderzoeken werd één 

van de twee geblokkeerd met een diffusiebarrière.
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In dit project staat gedispergeerde gas-

vloeistofstroming centraal en bestuderen 

de onderzoekers het gedrag van een zwerm 

bellen en de wisselwerking met de vloei-

stof. De industriële partners schetsen in dit 

programma het onderzoekskader. Zij ge-

bruiken allemaal bellenkolommen voor 

(chemo)fysische of metallurgische proces-

sen, zoals het produceren van chemicaliën 

en het mengen van vloeibaar staal. Model-

len helpen om deze processen te optimali-

seren, maar vanwege de schaalgrootte 

kunnen deze niet alle details uitrekenen. 

Voor verbetering van de modellen die de 

industrie nu gebruikt, ondanks het gebrek 

aan detail, is het nodig beschrijvingen van 

het gedrag van bellen in belzwermen op te 

nemen. Dit onderzoek stelt zich tot doel 

om deze beschrijvingen, ook wel sluitings-

relaties genoemd, aan te leveren.

De promovendi van dit onderzoekspro-

gramma werken nauw samen om effecten 

op de hydrodynamica, zoals de weerstand 

op een bel in een zwerm, clusteringseffec-

ten, het opbreken en samensmelten van 

bellen, in kaart te brengen en te kwantifi -

ceren. Eén van de belangrijkste parameters 

van een bellenkolom is de belgrootteverde-

ling. Deze komt tot stand door het samen-

smelten en opbreken van de bellen en dit 

bepaalt het contactoppervlak tussen de 

(gas)bellen en de vloeistof. Hoe groter dit 

oppervlak is, des te hoger de productie. Om 

de belgrootteverdeling te bestuderen, ma-

ken de onderzoekers gebruikt van een 

pseudo tweedimensionale bellenkolom, 

die visueel toegankelijk is. Zij passen ge-

avanceerde visuele meettechnieken toe en 

kunnen zo eigenschappen bepalen, zoals 

de grootte en de locatie van de bellen. Zo 

krijgen zij meer inzicht in de verschillende 

belgroottes binnen de kolom, de evolutie 

van de verdeling en het evenwicht tussen 

het samensmelten en opbreken van bellen. 

Binnen een tweetal deelprojecten werken 

onderzoekers met verschillende numerie-

ke modellen aan het gedrag van bellen-

zwermen op verschillende schalen. Een 

belangrijke parameter voor de beschrijving 

van de belbeweging is de wrijvingscoëffi -

ciënt. 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. 

Omdat deze gedetailleerde simulaties zeer 

veel rekentijd vergen, is het alleen moge-

lijk ze op relatief kleine systemen toe te 

passen. De onderzoekers hebben dit opge-

lost door een groot aantal simulaties voor 

kleine systemen te doen en hebben daar-

mee de wrijvingscoëffi ciënt als functie van 

de bellenconcentratie bepaald. Deze resul-

taten kunnen zij vervolgens inzetten bij 

meer grofstoffelijke stromingsmodellen, 

die een hele bellenkolom beschrijven.

Belzwermen in theorie én praktijk 

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

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

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

stromingen pakken dit gezamenlijk met experimentele, theoretische en numerieke technieken 

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

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

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

J.A.M. Kuipers (UT).

 partners: AkzoNobel, Tata Steel Nederland, DSM, Shell

 Fundamentals of heterogeneous bubbly fl owIndustrial Partnership Programme I13

Bellenzwerm, in beeld gebracht met algoritme voor automatisch bellendetectie. Overlappende 

bellen zijn met rood omcirkeld en kunnen van elkaar worden losgekoppeld.

120
Hoogtepunten uit  het  onderzoek •  Industr ial  Partnership Programmes



Een elektronenmicroscoop kan zeer scher-

pe plaatjes maken van de oppervlakken 

van materialen. De fi jne elektronenbundel 

van de microscoop geeft een beeld van de-

tails met afmetingen van enkele nanome-

ters, veel kleiner dan de golfl engte van 

licht. Met een nieuwe, op AMOLF ontwik-

kelde uitbreiding van de elektronenmicro-

scoop is het nu mogelijk deze elektronen-

bundel in te zetten voor het bestuderen 

van licht zelf.

Figuur a laat een miniatuur trilholte zien, 

waarin licht kan worden opgesloten: een 

ringvormig kanaal in een goudoppervlak 

met een omtrek die zó klein is, dat er 

slechts één of twee golfl engten in passen. 

Dat betekent dat de ring een beperkt aan-

tal resonanties heeft. De lichtresonanties 

zijn zogenaamde ‘oppervlakteplasmonpo-

laritonen’, die zich met de lichtsnelheid 

over de bodem van de ring voortbewegen.

Door het aftasten van deze ringvormige 

trilholte met een elektronenbundel raken 

de resonante golven in aangeslagen toe-

stand. Een klein deel van dit licht ontsnapt 

uit de ring. Een parabolische spiegel (fi guur 

b), die met een piëzo-elektrisch positione-

ringssysteem nauwkeurig boven de tril-

holte is geplaatst, vangt dit licht op in de 

elektronenmicroscoop. Door de elektro-

nenbundel gecontroleerd over de structuur 

te rasteren, bepalen de onderzoekers de 

toestandsdichtheid van het licht met een 

plaatsresolutie van tien nanometer, bijna 

honderd keer kleiner dan de golfl engte van 

het licht. Figuur c laat als voorbeeld een af-

beelding van een plasmonische quadru-

poolresonatie zien.

Met dit nieuwe instrument is het nu ook 

mogelijk de hoekverdeling van het uitge-

zonden licht te bepalen (fi guur d). Daarmee 

is het mogelijk de symmetrie van de licht-

resonanties in detail te bepalen. Ook kun-

nen de onderzoekers in complexe fotoni-

sche structuren een tweedimensionale 

afbeelding maken van de impuls van licht, 

met een plaatsresolutie van tien nanome-

ter. Hiermee kunnen zij de optische ban-

denstructuur in detail bepalen. 

De nieuwe meettechniek, Angle-Resolved 

Cathodoluminescence Imaging Spectro-

scopy (ARCIS) genaamd, heeft zeer veel 

toepassingsmogelijkheden in nanofoto-

nisch onderzoek. AMOLF is samen met het 

bedrijf DelMic bezig het zelf ontwikkelde 

apparaat te commercialiseren.

Licht onder de elektronenmicroscoop

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

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

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

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

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

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

het programma is 2007-2011 en het budget voor die periode bedraagt 2,7 miljoen euro. 

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

 partner: FEI Electron Optics

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

Van links naar rechts: een elektronenmicroscoopopname van een miniatuur trilholte voor licht; een schematische weergave 

van het ARCIS-instrument; plaatsopgeloste meting van een quadrupoolresonantie; de hoekafhankelijke stralingsverdeling 

van de resonantie. 
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Kauwgum is vervormbaar, althans bij ka-

mertemperatuur, maar verse chips van een 

aardappel of een elektronische schakeling 

zijn bros. We schrijven het jaar 1635: Gali-

leo, tweeënzeventig jaar oud, voltooide zijn 

Dialoog over een nieuwe wetenschappelij-

ke vraagstelling: wat houdt een materiaal 

bijeen en waarom valt het uit elkaar? (zie 

Discorsi e Dimostrazione matematiche, 

Leyden, 1638). Ieder materiaal breekt onder 

een voldoende hoge mechanische belas-

ting, maar hoe dat precies werkt blijft zelfs 

na bijna vierhonderd jaar nog raadselach-

tig. Nieuwe materialen zijn een belangrijke 

randvoorwaarde voor maatschappelijke en 

industriële innovaties, dat is altijd al zo ge-

weest. Na het stenen tijdperk volgde de 

bronstijd en de ijzertijd en dat was niet 

omdat de stenen plotseling op waren. Meer 

recent legde staal de basis voor de indus-

triële revolutie, silicium de basis voor het 

computertijdperk en de verdere ontwikke-

ling van nieuwe materialen is cruciaal voor 

een toekomstige duurzame energievoor-

ziening.

Ofschoon sinds Galileo de binding van vas-

te stoffen adequaat met elektronen en fo-

nonen kon worden verklaard, was het 

voorspellen van breukgedrag niet zo suc-

cesvol. De reden ligt besloten in het collec-

tieve gedrag van defecten in het materiaal. 

In de huidige trend naar steeds kleinere 

toepassingen, is een actuele vraag wat er 

eigenlijk gebeurt met de eigenschappen 

van een materiaal als we de afmetingen 

van voorwerpen extreem klein maken en 

tegelijkertijd het aantal interne defecten 

extreem verhogen? 

Om deze vraag te beantwoorden hebben 

onderzoekers uit dit onderzoeksprogram-

ma een nieuwe klasse van metallische gla-

zen bestudeerd. Dit zijn amorfe materialen 

met aanzienlijke topologische en chemi-

sche wanorde, die drie keer zo sterk zijn als 

staal. Onlangs zijn nauwkeurige metingen 

verricht in een transmissie elektronenmi-

croscoop op kleine pilaartjes, met een 

doorsnede vanaf vijftig(!) nanometer. Ver-

rassend genoeg blijkt dat het intrinsiek 

brosse materiaal goed vervormd kan wor-

den als de afmetingen kleiner zijn dan 

tweehonderd nanometer: het systeem 

wordt niet brosser maar juist taaier en de 

vervormingen zijn minder gelokaliseerd. 

De pilaartjes zijn gemaakt met behulp van 

een in Groningen nieuw ontwikkelde gefo-

cusseerde ionen etstechniek. Metallische 

glazen zitten nu al in mobiele telefoons en 

in horloges. Het zou mooi zijn als deze ook 

geschikt worden voor de fabricage van 

nano dataputpatronen voor de volgende 

generatie DVD’s. 

Klein maar dapper

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

M2i samen aan onderzoek naar schaalafhankelijke fysische eigenschappen van materialen. 

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

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

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. M. Geers (TU/e) is programmaleider. 

partner: M2i

Size dependent material propertiesIndustrial Partnership Programme I15

Figuur 2. In-situ transmissie elektronenmicro-

scopie afbeelding van de buiging van een 185 

nanometer dun pilaartje van een amorf 

materiaal met (a) de uitgangstoestand en (b–d) 

met toenemende deformatie compressie aan de 

concave en insnoering aan de convexe zijde 

onder trek (aangegeven met respectievelijk 

gevulde en open pijlen). 

Figuur 1. (a) In-situ transmissie elektronenmicroscopie afbeelding van homogene deformatie 

onder druk van een pilaartje met een diameter van 125 nanometer. (b) Driedimensionale Finite 

Element berekeningen van de evolutie van de rek (von Mises 1-3 en afschuif rek 4-5 ) (c) 

spanning versus rek curve. De cijfers 1-5 in (b) en (c) corresponderen met de getallen in (a). 

Bron bij beide fi guren: J.R. Greer et al., Progress in Materials Science 56 (2011) 654–724 en C.Q. 

Chen et al., Physical Review B Rapid Commun 83, 180201 (2011). 

1 2
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Nanodeeltjes wassen oliereservoirs leeg

Een belangrijke beperkende factor bij olie-

winning is dat veel van de olie bestaat uit 

kleine druppeltjes, die vast zitten in de 

nauwe poriën van een poreus gesteente. 

Vaak worden oppervlakte-actieve stoffen 

ingezet die de oppervlaktespanning verla-

gen, zodat het minder energie kost om 

deze druppeltjes met behulp van gas of 

water naar de oppervlakte te krijgen. Dit 

proces is vergelijkbaar met het toevoegen 

van zeep aan afwaswater om het vet van 

de vaat los te krijgen.

Dit project verkent de mogelijkheid om na-

nodeeltjes de rol van deze oppervlakte-ac-

tieve stoffen te laten overnemen. Nano-

deeltjes hechten zich ook aan de grenslaag 

tussen olie en water en verlagen zo plaat-

selijk de vrije energie, ondanks dat ze de 

oppervlaktespanning niet verlagen. Het 

gebruik van nanodeeltjes heeft vele voor-

delen, zowel economisch als milieutech-

nisch. Verder kunnen nanodeeltjes zowel 

letterlijk als fi guurlijk op maat gemaakt 

worden: het is mogelijk om ze te fabriceren 

op gewenste grootte én om ze interessante 

extra eigenschappen mee te geven. 

Dit project richt zich op ferromagnetische 

deeltjes. Hiermee is in theorie de versprei-

ding van de deeltjes in een ondergronds 

oliereservoir vanaf het oppervlak te vol-

gen. Dat kan door een akoestisch signaal 

uit te zenden en het opgewekte elektro-

magnetische signaal te detecteren. Men 

denkt zelfs na over een omgekeerd effect, 

waarbij het aanleggen van een elektro-

magnetisch veld de verspreiding van de 

deeltjes kan sturen. Beide mogelijkheden 

bestaan niet voor de huidige oppervlakte-

actieve stoffen.

Het onderzoek van dit project is tweeledig. 

Ten eerste bestaat het uit simulaties met 

een zeer effi ciënt geavanceerd computer-

programma. Daarmee is het mogelijk om 

meerdere (al dan niet mengbare) vloeistof-

fen te simuleren, evenals de oppervlakte-

actieve stoffen, harde nanodeeltjes en de 

onregelmatige structuren van het poreuze 

gesteente. In de simulaties passen ook 

meer gecompliceerde eigenschappen van 

de nanodeeltjes, zoals het ferromagnetis-

me. Ten tweede zullen experimenten zor-

gen voor een terugkoppeling naar de wer-

kelijkheid. 

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 

2008-2015. Het totaalbudget voor iPOG bedraag 4,5 miljoen euro. Programmaleider is 

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

partner: Shell

Innovative physics for oil and gasIndustrial Partnership Programme I16

‘Pickering’ en ‘Bijel’ fasen van een olie-in-

water emulsie, gestabiliseerd met nanodeeltjes.
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Koeling is verantwoordelijk voor ongeveer 

15 procent van het totale wereldwijde 

energieverbruik. Om dit proces effi ciënter 

te maken is magnetische koeling een veel-

belovende nieuwe techniek. Magnetische 

koeling maakt gebruik van het zogeheten 

magnetocalorisch effect in vaste stoffen. In 

een magnetocalorisch materiaal wisselen 

het rooster en de magnetische spins on-

derling energie uit. Het uitschakelen van 

een extern magnetisch veld leidt tot ontor-

dening van magnetische momenten. De 

overdracht van energie van het rooster aan 

de magnetische spins resulteert in koeling. 

Als vaste-stof koeltechnologie is magneti-

sche koeling milieuvriendelijk, aangezien 

het geen ozonafbrekende chemicaliën en 

broeikasgassen gebruikt. Daarbij geeft 

deze technologie ook de mogelijkheid om 

een hoger rendement te bereiken dan de 

conventionele koeling op basis van damp-

compressie. 

Met de ontdekking van het zogeheten ‘reu-

ze magnetocalorisch effect’, waarbij de ge-

vonden veranderingen in de isotherme 

magnetische entropie veel groter zijn dan 

die in gewone magnetische materialen, is 

de ontwikkeling van goedkope en effi ciën-

te koelers mogelijk geworden. Het reuze 

magnetocalorisch effect is gevonden in 

een aantal verbindingen met een abrupte 

eerste-orde faseovergang. Door deze ab-

rupte overgang concentreert de magneto-

calorische werking zich in een smal tem-

peratuurbereik. Bovendien bepaalt de 

samenstelling de werktemperatuur van 

deze verbindingen. Tot nu toe kennen deze 

materialen echter ook een aantal beper-

kingen, zoals de hoge kosten. Sommige 

van deze verbindingen bevatten schaarse 

grondstoffen zoals zeldzame-aardmetalen 

of elementen zoals germanium. Andere be-

vatten giftige elementen als arseen, waar-

door de kosten voor verwerking en verwij-

dering hoog zijn. 

De onderzoekers van dit programma heb-

ben recent ontdekt dat de magnetocalori-

sche materialen met de hexagonale Fe2P-

structuur een bijzonder type van 

magnetische multilagen vormen. Bij een 

samenstelling van FeMnP0.5Si0.5 vormen de 

ijzeratomen samen met P en Si een laag 

met zwak magnetisme. De Mn-atomen 

vormen samen met P en Si juist een sterk 

magnetische laag. 

Om deze ongebruikelijke vorm van magne-

tisme verder te bestuderen, hebben de on-

derzoekers Fe geleidelijk vervangen door 

Mn in een serie Mn1+xFe1-xP0.5Si0.5. Hierbij 

is gebleken dat de bijzondere magnetoca-

lorische effecten behouden blijven tot een 

vervanging van een derde van de ijzerato-

men. Ook is de schadelijke hysterese sterk 

te reduceren, tot een verwaarloosbaar klei-

ne waarde. Voor waarden van x tussen 0,35 

en 0,85 lijkt het materiaal zich te gedragen 

als een gewone ferromagneet. Als bijna al 

het Fe is vervangen door Mn treedt een 

dubbele structurele faseovergang op. Dit 

duidt op een sterke koppeling tussen het 

magnetisme en de hexagonale fase, die 

theoretisch niet verwacht werd. 

Effi ciënt koelen met spin-rooster koppeling in 
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.H. Brück (TUD). 

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

en Ludwigshafen (D).

partner: BASF

Magnetocaloric materials not only for cooling applicationsIndustrial Partnership Programme I18

Figuur 1. Magnetische respons in een aange-

legd veld van één Tesla van enkele legeringen 

van MnxFe1.95-xP0.5Si0.5. 

Figuur 2. Magnetisch en structureel fasedia-

gram van MnxFe1.95-xP0.5Si0.5. Hysteretisch 

gedrag treedt op zowel voor de magneto-elasti-

sche faseovergang x  1.3 als voor de 

magnetostructurele faseovergang x > 1.85.

1 2
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Biologisch actieve eiwitten zijn normaal 

gesproken opgevouwen in een specifi eke 

secundaire structuur. Wanneer eiwitten 

denatureren door bijvoorbeeld verhitting, 

hebben ze echter de neiging om een uni-

verseel structuurtype aan te nemen dat 

bekend staat als ‘amyloide fi bril’. Deze fi -

brillen (vezels) zijn lang en stijf en zijn 

daarmee nuttig voor toepassingen in nieu-

we materialen. Ze kunnen echter ook aan-

leiding geven tot ernstige ziekten zoals 

Alzheimer en diabetes. De stijfheid van de 

fi brillen is relevant voor de schadelijkheid, 

aangezien stijve fi brillen schade toe kun-

nen brengen aan celmembranen en ook 

kunnen samenklonteren tot grote plaques. 

Het is bekend dat de moleculaire confor-

matie van eiwitten de structuur van de re-

sulterende amyloide-achtige fi brillen beïn-

vloedt, maar het was nog onbekend hoe 

deze conformatie de stijfheid eventueel 

ook beïnvloedt. De onderzoekers van dit 

Industrial Partnership Programme hebben 

atomic force microscopie (AFM) gecombi-

neerd met vibrational sum frequency ge-

neration spectroscopy (vSFG) om voor het 

eerst mechanica van de fi brillen te correle-

ren met de moleculaire conformatie. Als 

modeleiwit kozen zij voor bèta-lactoglobu-

line, dat voorkomt in melk. De stijfheid van 

de fi brillen, gedeponeerd op een plaatje 

mica, bepaalden zij door ze op te meten 

met AFM. Fibrillen met een identieke sa-

menstelling bleken enorm in stijfheid te 

variëren, tot een factor veertig. Fibrillen, 

bereid bij lage concentratie bleken lang en 

stijf, terwijl fi brillen bereid bij hoge con-

centratie kort en kronkelig zijn. 

De onderzoekers gebruikten vSFG vervol-

gens om infraroodspectra van dezelfde fi -

brillen te meten. De grote variatie in stijf-

heid bleek te correleren met veranderingen 

in de conformatie van het eiwit in de fi bril-

len. Zolang ten minste tachtig procent in 

de vorm van gestapelde bèta-sheets aan-

wezig is, zijn de fi brillen stijf. Zodra het 

aandeel aan bèta-sheets beneden deze 

grens komt, gaat de stijfheid van de fi bril-

len drastisch omlaag, doordat eiwitten met 

een afwijkende conformatie (alfahelix of 

wanordelijk) ingebouwd worden. De con-

clusie dat bèta-sheets de stijfheid van 

amyloide-achtige fi brillen bepalen, kan lei-

den tot een beter begrip van het mecha-

nisme achter eiwitmisvouwingsziektes zo-

als Alzheimer. Bovendien is een goed 

begrip van de moleculaire oorsprong van 

de stijfheid van fi brillen nuttig voor het ge-

richt ontwerpen van biomimetische mate-

rialen om nanodraden of weefselequiva-

lenten te maken. 

De stijfheid van amyloide nanofi brillen hangt af van de 
moleculaire conformatie van de eiwitbouwstenen

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 twee en drie. 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

Bio(-related) materialsIndustrial Partnership Programme I19

Amyloide-achtige fi brillen met een identieke samenstelling (bèta-lactoglobuline), maar bereid bij 

verschillende eiwitconcentraties (3 procent of 7,5 procent) verschillen drastisch in stijfheid, zoals 

te zien is met AFM (plaatjes rechts). Om de moleculaire oorsprong van deze verschillen te 

achterhalen zijn vSFG-spectra van dezelfde fi brillen gemeten. De spectra tonen aan dat de lange 

stijve fi brillen uit bijna alleen bèta-sheet structuren is opgebouwd, terwijl de korte kronkelige 

fi brillen vooral alfahelices en/of wanordelijke structuren bevatten.
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Hoe hard moet je blazen om een vloeistoffi lm 
te breken?

Dunne lagen vloeistof zijn niet altijd sta-

biel. Op veel oppervlakken verdeelt een 

vloeistof zich liever in druppels dan als ho-

mogene fi lm. In een dunne fi lm ontstaan 

dan ook spontaan droge plekken die zich 

uitbreiden, het zogenaamde dewetting, tot 

de hele vloeistofl aag is veranderd in een 

druppelpatroon. In industriële toepassin-

gen is het vaak belangrijk om het opbreken 

van dunne vloeistoffi lms te kunnen beïn-

vloeden. De afdrukkwaliteit van inkjet-

printers en de snelheid van immersielitho-

grafi emachines voor de productie van 

computerchips is hier bijvoorbeeld van af-

hankelijk. In dit Industrial Partnership Pro-

gramme werkt FOM samen met ASML, Océ 

en de drie technische universiteiten in 

Twente, Delft en Eindhoven aan het begrij-

pen, voorspellen en sturen van instabilitei-

ten in vloeistoffi lms en bewegende drup-

pels ten behoeve van de industriële 

toepassing.

Onderzoekers van de groep Mesoscopic 

Transport Phenomena van de Technische 

Universiteit in Eindhoven hebben het afge-

lopen jaar onderzocht hoe een dunne 

vloeistoffi lm reageert op een luchtstro-

ming. De nadruk lag vooral op het meten 

en voorspellen van de snelheid waarmee 

deze fi lm kan worden gebroken. Hiertoe 

werd een vloeistoffi lm van vijf micrometer 

(0,005 millimeter) blootgesteld aan lucht-

jets van verschillende diameters en lucht-

snelheden. De onderzoekers legden de ver-

vorming van het vloeistofoppervlak en het 

ontstaanstijdstip van het eerste droge gat 

vast. Dit tijdstip bleek afhankelijk te zijn 

van de luchtsnelheid, maar ook van de dia-

meter van de jet. In computersimulaties 

werden de luchtstromingen gemodelleerd 

en gekoppeld aan een model voor de dun-

ne vloeistoffi lm. De zogenaamde disjoining 

pressure, een interne druk die afhangt van 

de fi lmdikte, veroorzaakt de instabiliteit in 

de fi lm. Voor fi lms met diktes van enkele 

nanometers is deze druk goed beschreven, 

maar de disjoining pressure in vloeistoffi lms 

van rond de één micrometer is nog niet he-

lemaal begrepen. Door de uitkomsten van 

de experimenten te vergelijken met het 

computermodel, was het mogelijk deze 

druk te schatten en een goede voorspelling 

te doen van het opbreektijdstip. 

Met dit resultaat is een eerste stap gezet 

naar het beheersbaar destabiliseren van 

dunne vloeistoffi lms. Dit geeft de moge-

lijkheid de achterblijvende druppelpatro-

nen te beïnvloeden, zodat toekomstige im-

mersielithografi esystemen nog sneller 

kunnen worden.

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

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

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

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

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

zo klein mogelijke) hoeveelheden vloeistof op bepaalde oppervlakken. In dit programma 

worden zes projecten uitgevoerd met een totale omvang van 1,8 miljoen euro. Looptijd van het 

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

partners: ASML, Océ

Contact line control during wetting and dewettingIndustrial Partnership Programme I20

Figuur 1. Instabiliteiten in een dunne laag 

vloeistof ontstaan door de fi lm met een 

luchtstroming te verstoren. Een interferentie-

microscoop legt de vervorming van het 

vloeistofoppervlak en het onstaan van droge 

gaten in de fi lm vast (illustratie is niet op 

schaal).

Figuur 2. Microscoopbeelden van het doorbre-

ken van een dunne vloeistofl aag. Positie, aantal 

en ontstaanstijdstip van droge gaten geven 

inzicht in de stabiliteit van deze fi lms.

Figuur 3. De gemeten en de berekende 

opbreektijden voor een vloeistoffi lm onder 

luchtjets met verschillende diameter en 

luchtsnelheid. De levensduur van de fi lm 

varieert van meer dan honderd tot minder dan 

één seconde.

1 3
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Het gedrag van atomen en moleculen aan 

grenslagen van nanometer-dunne fi lms, 

speelt een belangrijke rol in veel toepas-

singen. Een aansprekend voorbeeld zijn de 

multilaagfi lms, die in gebruik zijn als re-

fl ectieve coatings voor fotolithografi e. In 

het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijn-

huizen kijken onderzoekers binnen dit 

programma naar structuren gebaseerd op 

Mo/Si-multilagen. Daarbij ontwikkelen zij 

speciale diffusiebarrières om thermisch 

geïnduceerde diffusie tussen de Mo- en 

Si-laag te onderdrukken.

Een kritieke eigenschap bij thermische be-

lasting is de multilaagperiode, ofwel de 

exacte afstand tussen opeenvolgende Mo-

lagen in een Mo/Si-multilaagstructuur. 

Deze afstand bepaalt namelijk de waarde 

van de gerefl ecteerde golfl engte. In een 

standaard Mo/Si-multilaag ontwikkelt zich 

bij verwarming een MoSi2-verbinding met 

een relatief hoge dichtheid. Dat resulteert 

in een onacceptabele reductie van de peri-

ode. Om deze veranderingen tegen te gaan, 

zijn binnen dit onderzoeksprogramma nu 

multilagen ontwikkeld met een B4C-diffu-

siebarrière. Deze nieuwe multilagen zijn 

duidelijk stabieler dan Mo/Si-multilagen, 

waarbij de periodereductie vervangen is 

door een combinatie van periodevergro-

ting bij lage temperaturen, gevolgd door 

periodeverkleining bij hogere temperatu-

ren.

Om onderscheid te kunnen maken tussen 

de verschillende processen, die plaatsvin-

den aan elk van de grenslagen in de diver-

se lagen van de totale structuur, hebben de 

onderzoekers gekeken naar alle mogelijke 

combinaties van Mo- en Si-lagen enerzijds 

en B, C, en B4C-lagen anderzijds. In de fi -

guur is de periodeverandering te zien tij-

dens verwarming van lagen van Mo/B4C/

Si/B4C, Si/B4C, en Mo/B4C. Daaruit blijkt dat 

het temperatuurgedrag van de totale struc-

tuur opmerkelijk goed verklaard kan wor-

den uit een superpositie van, aan de ene 

kant, de vorming van lage dichtheid van de 

Si-B verbindingen aan Si/B4C-grenslagen 

en, aan de andere kant, de vorming van 

MoSi2 met hoge dichtheid. Het eerste deel-

proces blijkt dominant bij lage temperatu-

ren en leidt tot toename van de periode (1), 

en het tweede deel blijkt dominant bij 

hoge temperaturen en resulteert in de ge-

meten afname van de periode (2 en 3). Met 

de kennis van deze afzonderlijke proces-

sen kunnen de onderzoekers nu verder 

werken aan het op maat ontwerpen van 

speciale multilaagstructuren voor bijvoor-

beeld hogere temperatuurintervallen.

Verdichting en expansie van dunne fi lms 
ontrafeld op de nanometer schaal

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 multilaagrefl ectie-

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

specifi ek 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 5,5 miljoen euro. De leiding van het programma is in 

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

partners: Carl Zeiss, ASML

Controlling photon and plasma induced processes at EUV optical surfacesIndustrial Partnership Programme I23

Verandering in de laagdikte van complexe 

Mo/B4C/Si/B4C-multilaagsystemen tijdens 

verwarming. De onderzoekers verklaren de 

temperatuursafhankelijkheid van het totale 

proces (zwarte punten in de fi guur) zeer 

nauwkeurig uit de som (grijs) van de 

verschillende verdichting- en expansiebijdragen 

van elk van de dunne lagen (subnanometer) en 

grenslagen in het systeem (de krommen 1, 2 

en 3).
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Koppeling van collectieve plasmonresonanties 
leidt tot hoog rendement

Metalen nanodeeltjes gedragen zich als 

kleine antennes voor licht. Licht dat op een 

dergelijk deeltje valt, kan ervoor zorgen dat 

de vrije elektronen in een collectieve oscil-

latie komen: de zogenaamde gelokaliseer-

de oppervlakteplasmonresonantie (LSPR). 

De ontstane oscillerende elektrische 

stroom leidt vervolgens weer tot lichtemis-

sie in diverse richtingen, afhankelijk van 

de grootte en vorm van het deeltje. De mo-

gelijkheden die de LSPR’s bieden voor 

lichtmanipulatie op de nanoschaal zijn al 

onderzocht voor toepassingen zoals LED’s, 

optische sensoren en zonnecellen. Eén gro-

te hindernis staat het vervolmaken van 

deze toepassingen in de weg: het grote 

energieverlies door zowel de weerstand 

van het metaal als door ongewenste licht-

emissie. 

Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF 

en Philips hebben gezamenlijk experimen-

teel en theoretisch onderzoek gedaan naar 

een nieuwe klasse plasmonresonanties in 

periodiek geordende patronen van meta-

len nanostaafjes. Deze resonanties ver-

liezen zeer weinig energie en bieden 

daarnaast grote, extra voordelen om opto-

elektrische instrumenten te verbeteren. De 

periodieke patronen van metalen nano-

staafjes verbuigen het licht net als opti-

sche tralies: bij belichting met wit licht 

ontstaan mooie regenbogen, zowel in re-

fl ectie als transmissie. De LSPR’s komen 

ook in aangeslagen toestand. De gelijktij-

dig optredende diffractie koppelt de reso-

nanties van de individuele deeltjes echter 

aan elkaar. Deze koppeling leidt tot een 

nieuw soort resonanties: de zogeheten op-

pervlakteroosterresonanties. 

De onderzoekers hebben nieuw fysisch in-

zicht verkregen in het gedrag van deze 

roosterresonanties. Verschillende opper-

vlakteroosterresonanties, ontstaan uit ver-

schillende diffractieordes, kunnen worden 

geëxciteerd door de hoek van het binnen-

vallende licht te variëren. Deze collectieve 

roosterresonanties koppelen dan ook weer 

aan elkaar en dat kan leiden tot extreem 

lage verliezen. Deze doorbraak biedt nieu-

we mogelijkheden om plasmonresonan-

ties te beïnvloeden en opent de deur voor 

het ontwikkelen van uiterst effi ciënte plas-

monische instrumenten, in het bijzonder 

LED’s.

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

Improved solid-state light sourcesIndustrial Partnership Programme I24

De berekende versterking van het elektrische veld van twee gekoppelde roosterresonanties. De individuele metaaldeeltjes 

zijn rechthoekig en bevinden zich op de donkerblauwe posities. Als gevolg van de koppeling tussen de collectieve 

resonanties verandert de lokale veldverdeling zeer sterk. 
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Bijna alle ‘plastic’ voorwerpen om ons 

heen bestaan uit met vulstoffen versterkte 

polymeren om de fysische eigenschappen 

van het plastic te verbeteren. Op funda-

menteel niveau is echter nog steeds niet 

bekend op welke manier de vulstoffen het 

polymeernetwerk versterken. De Universi-

teiten van Amsterdam, Eindhoven, Glas-

gow en het FOM-instituut AMOLF zijn gaan 

samenwerken met Michelin, SKF en het 

Dutch Polymer Institute (DPI) om een beter 

fundamenteel inzicht te krijgen in hoe het 

toevoegen van vulstoffen polymeren ver-

sterkt. Dit nieuwe FOM Industrial Partner-

ship Programme heeft een ambitieus doel: 

een kwantitatief verband leggen tussen de 

eigenschappen en prestaties van het ver-

sterkte materiaal op macroschaal en de 

structuur op moleculair niveau. De part-

ners zetten samen een breed scala aan ge-

avanceerde technieken in om de netwerk-

structuren te bestuderen.

Met vulstoffen versterkte polymeren ken-

nen veel toepassingen, zoals in autoban-

den (Michelin), als pakkingsmateriaal in de 

auto-industrie (SKF) en in tal van andere 

soorten plastic en rubber (DPI). Het doel 

van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste 

willen de onderzoekers een beter begrip op 

fundamenteel niveau van de versterking 

van polymeren door vulstoffen. Het twee-

de doel is het direct toepassen van de ver-

worven kennis binnen ditzelfde project. 

Voor Michelin is het hoofddoel het vermin-

deren van de rolweerstand van autoban-

den door de visco-elastische eigenschap-

pen van het rubber op een gecontroleerde 

manier te veranderen. Dit leidt dan tot zo-

genaamde ‘groene banden’ die het brand-

stofverbruik van auto’s signifi cant verla-

gen. Voor SKF is de hoofdzaak rubbers te 

maken die beter bestand zijn tegen extre-

me omstandigheden (zoals hitte en hoge 

druk) in bijvoorbeeld automotoren. Hier 

geldt dat betere rubbers minder snel ver-

vangen hoeven te worden en er dus min-

der afval ontstaat. 

De bijzondere combinatie van veel ver-

schillende geavanceerde experimentele 

technieken en de combinatie met geavan-

ceerde theorie, maakt dit programma bij-

zonder interessant voor jonge getalenteer-

de onderzoekers. Door de unieke 

combinatie van partners en technieken 

hopen de onderzoekers nu voor het eerst 

een kwantitatief verband te kunnen leggen 

tussen de werking van vulstoffen op de mi-

cro- en macroschaal. 

Groene autobanden voor Michelin en groen 
rubber voor SKF

Het doel van het programma ‘Understanding the visco-elasticity of elastomer-based nanocom-

posites’ van FOM, Michelin, SKF en het Dutch Polymer Institute is om een beter fundamenteel 

inzicht te krijgen in hoe het toevoegen van vulstoffen een polymeernetwerk versterkt. De 

looptijd van het programma is 2011-2015 en het budget voor die periode bedraagt 1,6 miljoen 

euro. De leiding is in handen van prof.dr. D. Bonn (UvA). 

partners: Michelin, SKF en DPI

Understanding the visco-elasticity of elastomer-based nanocompositesIndustrial Partnership Programme I27

Een gevuld rubber. Elektronenmicroscoop-

opname van deeltjes in een polymeermatrix: de 

deeltjes zijn licht, de polymeermatrix is donker. 

In dit sample is een rechthoekig gat gemaakt 

om ook de structuur in de bulk van het 

materiaal zichtbaar te maken.
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FOM wil voor nieuwkomers de toegangs-

mogelijkheden tot het FOM-systeem ver-

groten. Voor nieuwe vaste stafl eden en 

tenure trackers bestaat daarom de mogelijk-

heid om een beroep te doen op een voor-

keursbehandeling en de zogenaamde 

‘joker’ in te zetten. Deze regeling bestaat al 

geruime tijd, maar het Uitvoerend Bestuur 

van FOM heeft met ingang van de voor-

jaarsronde 2011 de regels rondom de indie-

ning en honorering van projectaanvragen 

gewijzigd. De voornaamste wijziging houdt 

in dat slechts de beste drie voorstellen die 

ook naar referenten gaan (categorie II), 

maar net niet goed genoeg scoren om ge-

honoreerd te worden, in aanmerking ko-

men voor het verzilveren van de joker en 

subsidie krijgen. Deze beperking van het 

aantal was er eerder niet, waardoor de 

kans op honorering voor onderzoekers 

zonder joker erg klein werd. 

De najaarsronde van 2010 werd in april 

2011 afgehandeld, waarbij nog zes projec-

ten werden gehonoreerd: van de 62 inge-

diende aanvragen werden er daarmee in 

totaal 16 gehonoreerd voor in totaal 6,7 

miljoen euro. Qua aangevraagd budget was 

het honoreringspercentage 26 procent. 

Van de 61 aanvragen die in de voorjaars-

ronde 2011 zijn ingediend voor de 

FOM-Projectruimte, werden 15 aanvragen 

gehonoreerd voor een bedrag van 6,4 mil-

joen euro. Het totale honoreringspercenta-

ge (in aanvragen) bedroeg in deze aan-

vraagronde 25 procent. Deze gehonoreerde 

aanvragen werden achtereenvolgens gefi -

nancierd uit het resterende reguliere Pro-

jectruimtebudget, de additionele middelen 

in het kader van de implementatie van het 

Sectorplan natuur- en scheikunde, het ge-

reserveerde budget voor toepassing van de 

voorkeursbehandeling en extra middelen 

(voor het streven naar een honoreringsper-

centage van ten minste 25 procent).

Binnen de najaarsronde van 2011 werden 

55 aanvragen ingediend, waarvan er na de 

voorselectie 27 direct werden afgewezen, 

één direct werd gehonoreerd en 27 door-

gingen voor beoordeling door referenten. 

De besluitvorming hierover wordt afge-

rond in april 2012. 

Hoofdstuk 2

2.5 FOM-Projectruimte

De FOM-Projectruimte is bedoeld voor 

risicovol grensverleggend onderzoek. Er is 

geen enkele beperking aan te kiezen 

onderwerpen. In de praktijk is de FOM-

Projectruimte vaak een kraamkamer voor 

nieuwe ideeën. In de Projectruimte kunnen 

onderzoekers aanvragen doen tot een 

bedrag van maximaal 400.000 euro, of tot 

maximaal 550.000 euro wanneer ze ook 

een belangrijke investering in apparatuur 

willen doen of wanneer indieners uit twee 

of meer verschillende onderzoeksgroepen 

een aanvraag voor een samenwerkingspro-

ject indienen. Eind 2011 liepen er in totaal 

153 Projectruimteprojecten.
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Piëzoelektrische materialen kunnen me-

chanische energie in elektrische energie 

omzetten en andersom. Om die reden zit-

ten ze in veel apparaten, variërend van ge-

neratoren van ultrasoon geluid in medi-

sche toepassingen zoals echografi e, 

bloedsensoren en niersteenvergruizers, tot 

trillingsdempers in auto’s, ski’s en rotor-

bladen van helikopters. Eén van de belang-

rijkste uitdagingen is het verder verkleinen 

van piëzoelektrische materialen met be-

houd van hun unieke eigenschappen. Mi-

niaturisatie van piëzoelektronica biedt 

mogelijkheden voor vele nieuwe toepas-

singen, vooral in (nano)sensoren en actua-

toren, maar ook voor energieproductie en 

energieonttrekking. Recent hebben twee 

samenwerkende FOM-werkgroepen uit 

Groningen en Twente een methode gevon-

den om de piëzoelektrische respons op de 

nanoschaal te versterken. Zij publiceerden 

de resultaten in 2011 in het toptijdschrift 

Nature Materials. 

Het is al bekend dat roostervervorming via 

het piëzoelektrisch effect is gekoppeld aan 

elektrische polarisatie. Het is veel minder 

bekend dat vervormingsgradiënten ook tot 

elektrische polarisatie kunnen leiden via 

het zogenaamde fl exoelektrische effect. In 

alle diëlektrica kan dit effect optreden, 

maar gewoonlijk is het te klein om nuttig 

te zijn. Recent bleek dat dit niet langer op 

gaat voor de nanoschaal: vervormingsgra-

diënten kunnen daar zo groot zijn, dat 

zelfs kleine fl exoelektrische effecten kun-

nen leiden tot grote elektrische polarisa-

ties. Door gebruik te maken van synchro-

tron röntgendiffractie (zie fi guur 1), hebben 

de onderzoekers in dit project bepaalde 

epitaxiale, ferroelektrische dunne fi lms la-

ten groeien, bestaande uit nanotweeling-

kristallen, zogenaamde ‘domeinen’, met 

een goed gedefi nieerde periodiciteit in de 

orde van de fi lmdikte (variërend van 15 tot 

100 nanometer).

De recente experimenten hebben laten 

zien dat vervormingsgradiënten niet al-

leen, zoals verwacht, in de verticale rich-

ting aanwezig zijn in deze fi lms, maar ook 

in de horizontale richting, tussen de do-

meinwanden (zie fi guur 2). In deze fi lms is 

de gemiddelde horizontale fl exoelektrici-

teit over een bepaald domein (namelijk 

Px(fl exo)  15 Ccm-2) de grootste ooit gerap-

porteerd en van dezelfde ordegrootte als 

de intrinsieke, verticaal georiënteerde, fer-

roelektrische polarisatie. Daarom is deze 

combinatie van ferro- en fl exopolaire vec-

toren in staat de totale polarisatie in de 

fi lm te roteren (zie fi guur 2b). Omdat de 

rotatie van de polarisatie gerelateerd is aan 

de toename van de piëzoelektrische res-

pons, biedt dit mechanisme een nieuwe 

manier om de piëzoelektrische respons te 

versterken. De uitkomsten zijn daardoor 

belangrijk voor het onderzoek naar nieuwe 

materialen  met uitzonderlijke piëzoelek-

trische eigenschappen.

project 04PR2359FOM-Projectruimte

Energie uit vervormingsgradiënten 

Figuur 1. a) Afbeelding van de reciproke ruimte rond de (002) Bragg-refl ectie van een PbTiO3 fi lm 

met tweelingdomeinen. b) Lijnmeting (H00) rond de (200) refl ectie in het vlak van dezelfde fi lm, 

als een functie van de invalshoek. De aanwezigheid van vervormingsgradiënten, gekoppeld aan 

gradiënten van de roostervervormingen zijn zichtbaar, evenals de periode van de tweelingdomei-

nen langs de richting in het vlak.

Figuur 2. a) Doorsnede van een transmissie elektronenmicroscoopopname van een dunne fi lm met 

tweelingdomeinen. De inzet toont tweelingdomeinen met een hoek , waarmee de nominale ( i) 

en de echte ( ) invalshoek van elkaar verschillen (  is sterk overdreven in deze schets). De zwarte 

pijlen geven de richting aan van de intrinsieke ferroelektrische polarisatie in de domeinen. 

b) Van een afbeelding met de hoogste resolutie (hier niet getoond) kan men de vervormings-

gradiënten verkrijgen (verschillende kleuren betekenen verschillende vervormingen) en de richting 

van de polaire as op eenheidscelniveau (kleine zwarte pijlen). Duidelijk is te zien dat de polarisa-

tie grotendeels geroteerd is in het c-domein, in overeenstemming met de verwachtingen van het 

fl exo-elektrisch effect.

1

2

131
Hoogtepunten uit  het  onderzoek •  FOM-Projectruimte



Energieniveaus van atomen en moleculen 

zijn met grote nauwkeurigheid te bereke-

nen door de Schrödinger-vergelijking op te 

lossen. Deze vergelijking beschrijft heel 

nauwkeurig hoe twee protonen en twee 

elektronen in een waterstofmolecuul be-

wegen. Vanuit het ‘vacuüm’ ontspringen 

echter voortdurend spookdeeltjes. Dat zijn 

deeltjes die niet direct meetbaar zijn, maar 

waarvan het bestaan wel aangetoond kan 

worden. De spookdeeltjes waar het hier 

om gaat zijn elektron-positron paren en 

virtuele fotonen. 

Alle elektronen weten zich voortdurend 

omringd door dergelijke spookdeeltjes, die 

de elektronische energietoestanden van 

een atoom verstoren. Deze uiterst geringe 

effecten zijn te berekenen met de theorie 

van de Quantum Elektro Dynamica (QED). 

Deze theorie is meer dan een halve eeuw 

geleden geformuleerd door Feynman, 

Schwinger en Tomonaga en een van de ef-

fecten is de zogenaamde Lamb-shift. De 

geavanceerde berekeningen zijn onlangs 

uitgevoerd door onderzoekers aan de Uni-

versiteit van Warschau. Zij namen naast 

QED-effecten ook hogere orde relativisti-

sche effecten mee in hun berekeningen 

van de energieniveaustructuur van mole-

culair waterstof. 

In dit project hebben de onderzoekers een 

experimentele opstelling in het LaserLaB 

van de Vrije Universiteit de energieën van 

een serie toestanden met een oplopend 

draai-impulsmoment (het tolgetal) zeer 

nauwkeurig gemeten (via laserprecisie-

spectroscopie) en vergeleken met de Pool-

se berekeningen. Daaruit blijkt dat de ef-

fecten van de spookdeeltjes ook in 

waterstof echt bestaan en dus zowel bere-

kend als gemeten kunnen worden. Daar-

mee is voor het eerst aangetoond dat deze 

spookdeeltjes een rol spelen bij de chemi-

sche binding van moleculen.

Waterstofmoleculen krijgen in het experi-

ment een hoog tolgetal door moleculen 

waterstofbromide met een UV-laser te be-

schieten. Deze moleculen vallen dan uit-

een, waarbij een waterstofatoom met hoge 

snelheid ontsnapt. Dat atoom botst dan 

tegen een volgend waterstofbromidemole-

cuul en in die chemische reactie ontstaat 

dan een snel tollend waterstofmolecuul. 

De onderzoekers meten de energieniveaus 

van die tollende moleculen dan weer heel 

nauwkeurig met een laser. 

project 08PR2616FOM-Projectruimte

Spookdeeltjes te zien in moleculen

Figuur 2. Cartoon van de QED-effecten die een rol spelen: (a) de ‘zelfi nteractie’ van elektronen, 

(b) de vacuümpolarisatie, (c) en (d) hogere orde effecten. In alle gevallen gaat het om (spook)

deeltjes die kortstondig worden gegenereerd en daarna weer geannihileerd.

Figuur 3. Voor het experiment is het van belang om snel tollende waterstofmoleculen te gebruiken. 

Deze worden geproduceerd door moleculen waterstofbromide te fotodissociëren met UV-licht. De 

vrijkomende waterstofatomen botsen dan met veel kinetische energie tegen een volgend molecuul 

waterstofbromide. Aangezien het overblijvende atoom zo zwaar is, kan een snel tollend water-

stofmolecuul gevormd worden.

1 2

3

Figuur 1. Deze laseropstelling in het LaserLaB 

van de VU is speciaal gebouwd voor het 

verrichten van precisiemetingen. Alleen het 

zichtbare licht is te zien op de foto. In de 

opstelling worden de laserpulsen getransfor-

meerd naar UV-laserlicht bij een golfl engte van 

210 nanometer om het experiment uit te 

voeren. 
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Vijfentwintig jaar na haar ontdekking blijft 

supergeleiding bij hoge temperaturen (Tc) 

de gemoederen verhitten. De reden is dat 

een monumentaal resultaat van de na-

tuurkunde van de vorige eeuw op het spel 

staat: de Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) 

theorie van lage temperatuur supergelei-

ding, die ook elders in de natuurkunde een 

grote rol speelt. Hoewel de hoge Tc-super-

geleidende toestand een zogenaamd Bose-

condensaat van elektronenparen vormt, is 

het een mysterie waarom deze paren ont-

staan. Het grote probleem is dat de metal-

lische toestand boven de supergeleidende 

overgangstemperatuur niets te maken lijkt 

te hebben met de Fermi-vloeistof van de 

BCS-theorie. Daarnaast ontbreekt elke 

aanwijzing voor de aanwezigheid van een 

eenvoudige aantrekkende wisselwerking, 

die nodig is voor het Cooper-paringsme-

chanisme.

Tot er hulp arriveerde uit onverwachte 

hoek in de vorm van de zogeheten Anti-de-

Sitter/Conforme-Velden-Theorie (AdS/

CFT) correspondentie. Dit baanbrekende 

resultaat uit de snaartheorie legt een pre-

cies wiskundig verband tussen het gedrag 

van extreem sterk wisselwerkende quan-

tummaterie en speciale zwarte gaten. In 

2009 werd ontdekt dat een elektrisch gela-

den zwart gat via AdS/CFT een quantum 

kritische toestand beschrijft die sprekend 

lijkt op de vreemde metalen die waargeno-

men worden in hoge Tc-supergeleiders. In 

2008 was al ontdekt dat bij lage temperatu-

ren dit soort rare zwarte gaten zich aankle-

den met ‘scalair haar’. Dit leidt via de AdS/

CFT-correspondentie tot een supergelei-

dende toestand met een paringsmecha-

nisme dat verrassend genoeg niets te ma-

ken heeft met het Cooper-mechanisme! 

Afgelopen jaar hebben snaartheoretici en 

gecondenseerde materie fysici in Leiden 

gezamenlijk laten zien dat het grote ver-

schil tussen BCS en deze ‘holografi sche’ 

supergeleiders in principe te meten is. De 

fysische eigenschap die dit geheim ver-

raadt, is de zogenaamde dynamische paar-

susceptibiliteit in de metallische toestand. 

Deze eigenschap blijkt een verschillende 

energie- en temperatuursafhankelijkheid 

te hebben in beide soorten supergeleiders. 

Hoewel er wat technische haken en ogen 

aan zitten, is deze paarsusceptibiliteit in 

principe redelijk eenvoudig te meten met 

een speciaal soort Josephson-junctie.

project 10PR2759FOM-Projectruimte

Een harig zwart gat in het 
supergeleiderlaboratorium

In principe is het niet moeilijk om in het laboratorium aan te tonen of het elektronen paringsme-

chanisme in een supergeleider van het conventionele Bardeen-Cooper-Schrieffer soort is, of 

verklaard wordt door de ‘harige zwarte gaten’ van de snaartheorie (holografi sche supergeleider). 

Door de stroom te meten als functie van spanning in een tunnelingjunctie tussen een supergelei-

dende sonde en de metallische fase van de onbekende supergeleider kan de zogenaamde dynami-

sche paarsusceptibiliteit ( pair) bepaald worden, die de informatie bevat over de neiging tot 

paring. Deze gedraagt zich heel anders in beide gevallen (rechts), vooral ten aanzien van het 

schalingsgedrag als functie van energie ( ) en temperatuur ( ) die informatie blijkt te bevatten 

over de geometrie van het zwarte gat. De nanotechnologische uitdaging is om een nanometer 

dunne isolerende barrière te fabriceren tussen de verschillende materialen.

Credits: herdruk uit Physics 4, 89 (2011) met toestemming van de American Physical Society. 

Afbeelding van D. van der Marel en J. N. Hancock gemaakt op basis van J.-H. She et al., Phys. Rev. 

B 84, 144527 (2011).
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Ten tijde van de start van dit Projectruim-

teproject was de LHC nog niet van start ge-

gaan. Inmiddels heeft de versneller een 

zeer succesvol jaar achter de rug, waarbij 

de ATLAS-detector een grote hoeveelheid 

botsingen heeft geregistreerd. In december 

2011 werd een eerste ‘hint’ van het bestaan 

van het higgsdeeltje bekend gemaakt. Hoe-

wel daarmee de ontdekking van het higgs-

deeltje slechts een kwestie van tijd lijkt, 

maakt het de studie van dit Projectruimte-

project niet overbodig. 

Dit project draait om de studie en analyse 

van botsingen tussen W-bosonen bij hoge 

energie. Dit is een zeldzaam proces, waar-

bij virtuele quarks in beide protonen een 

W-boson afstralen, die vervolgens met el-

kaar een harde interactie aangaan. Het 

Standaardmodel beschrijft dit proces met 

diagrammen waarbij drie of vier bosonen 

bij elkaar komen. Deze zijn een direct ge-

volg van de symmetriestructuur van het 

model. 

Ook het higgsdeeltje speelt een rol in de 

beschrijving van dit proces. Het fascine-

rende hier is de mogelijkheid dat het 

higgsboson niet bestaat: in dat geval tonen 

berekeningen aan dat de botsingskans, een 

meetbare grootheid, bij zeer hoge botsings-

energie van W-bosonen de unitariteit 

schendt. Grofweg betekent dit dat de bot-

singskans tussen W-bosonen bij voldoende 

energie groter dan één wordt; een intrin-

sieke onmogelijkheid. De LHC is in staat 

om deze energie te leveren - en daarmee 

dit proces te bestuderen. Het higgsdeeltje 

redt de berekening en beschermt de bot-

singskans op een manier dat de theorie 

zinnige antwoorden oplevert. Dit is dé mo-

tivatie voor de introductie van het higgs-

deeltje in het Standaardmodel.

In dit Projectruimteproject is gekozen voor 

een experimentele en een fenomenologi-

sche benadering van botsingen tussen W-

bosonen. Experimenteel is gekeken naar 

het verval van twee uitgaande W-bosonen, 

die in de ATLAS-detector een muonspoor 

en ‘missende energie’ opleveren. Deze stu-

dies zijn ook gebruikt voor de speurtocht 

naar het higgsdeeltje zelf en hebben bijge-

dragen aan de resultaten van afgelopen 

december. 

Anderzijds is een computerprogramma ge-

schreven (CAMGEN), dat de botsingen tus-

sen W-bosonen kan simuleren. Daarbij is 

het programma fl exibel genoeg om meet-

bare voorspellingen van mogelijke scena-

rio’s, inclusief die met alternatieven voor 

het higgsdeeltje, te produceren. Met 

CAMGEN hebben de onderzoekers in dit 

project een fantastische toolbox in handen 

om alle mogelijkheden na te gaan. Ook als 

het higgsdeeltje bestaat, kan CAMGEN aan 

de onderzoekers vertellen hoe deze botsin-

gen er precies uitzien in ATLAS en kunnen 

zij processen in het hart van het Stan-

daardmodel experimenteel verifi ëren.

project 06PR2502FOM-Projectruimte

Higgs or no Higgs at the LHC

1 2

Figuur 1. De productie van twee W-bosonen in een botsing bij ATLAS. 

Het ene W-boson is vervallen in een elektron plus een ontsnappend 

neutrino, het andere in een muon plus een neutrino. 

Figuur 2. Feynman-diagrammen voor botsingen tussen W-bosonen bij de 

LHC. Eén van de diagrammen is die waarbij het higgsdeeltje een rol 

speelt. Deze diagrammen worden gesimuleerd met het CAMGEN-pro-

gramma.
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Frank: ‘Het onderzoek dat FOM-promoven-

di uitvoeren, hadden wij nooit zelf kunnen 

doen. Hun expertise vult de onze aan, 

maar staat er ook weer niet zo ver van af 

dat je niets uit kunt wisselen. Dat is ideaal: 

een uitbreiding van onze kennishorizon. 

De ideeën die uit de samenwerking voort-

komen, leiden niet direct tot een te ver-

markten product; wat dat betreft was ik in 

het begin te optimistisch. Al zijn de oplos-

singen nog onaf, er zijn nu wel werkbare 

voorstellen die over enkele jaren hun 

vruchten zullen afwerpen. Zo heeft het 

programma concepten opgeleverd waar-

mee we op termijn bewegende elektronen-

microscopie mogelijk hopen te maken. En 

dat op een manier die zich echt onder-

scheidt van waar de rest van de wereld 

mee bezig is.’ 

Inspiratie

Pieter: ‘Het is mooi dat de industrie helpt 

om onderzoek te fi nancieren, maar er is 

meer. De industrie is 

ook belangrijk voor de in-

spiratie. Zo ben ik in Delft be-

gonnen met het ontwikkelen 

van een nieuwe ionenbron, 

omdat ik zag dat onderzoe-

kers bij bedrijven daar grote 

behoefte aan hebben. Voor 

hen zijn ionenbronnen in de 

toekomst alleen bereikbaar als 

FEI ze gaat maken. Dat moti-

veert mij. Ik vind het een pretti-

ge gedachte dat heel veel mensen 

mijn vindingen gaan gebruiken. 

Voor mij is het niet voldoende te weten 

hoe iets werkt. Ik wil die kennis gebruiken 

om te zorgen dat iets werkt, zodat anderen 

er hun voordeel mee kunnen doen. Daar-

voor heb ik bedrijven nodig: zij zijn de 

schakel tussen mij en de markt.’

Frank: ‘Voor mij is het een uitdaging om 

binnen FEI de langetermijnstrategie aan de 

man te brengen. Dat gaat niet vanzelf; net 

Ideeën, winst en voordeel voor heel veel 
mensen
Voor Frank de Jong van FEI betekent de samen-
werking met FOM een uitbreiding van de ken-
nishorizon van zijn bedrijf. Pieter Kruit van 
de Technische Universiteit Delft heeft be-
drijven als FEI nodig om ervoor te zorgen 
dat de vindingen die hij doet bij zo veel 
mogelijk mensen terechtkomen.

Frank de Jong, 
Pieter Kruit en 

industriële innovatie

Ook buiten de programma’s om onderhouden veel FOM-groe-

pen goede relaties met de industrie. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

de Delftse vakgroep Deeltjesoptica en de Amerikaanse wereldleider 

in elektronenmicroscopie FEI. De Nederlandse vestiging van dit bedrijf 

heeft zelfs haar wortels in de wetenschappelijke wereld: eind jaren 

veertig introduceerde hoogleraar Jan Le Poole het idee voor een elektro-

nenmicroscoop bij Philips, waarvan de huidige Nederlandse FEI-vesti-

ging een spin-off is. Vanaf 2007 is de samenwerking geformaliseerd in 

het Industrial Partnership Programme Microscopy and modifi ca tion 

of nano-structures with focused electron and ion beams. 

Dr. Frank de Jong is 

directeur Research & Technology 

bij FEI. Prof.dr.ir. Pieter Kruit leidt de 

groep Deeltjesoptica aan de Technische Uni-

versiteit Delft en heeft 46 octrooien op zijn 

naam staan. Hij ontving de FOM Valorisatie 
Prijs 2011. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan 

een Nederlandse onderzoeker in de fysica die erin 

geslaagd is resultaten uit het eigen onderzoek 

op succesvolle wijze tot nut te maken voor 

de maatschappij. 

Interview
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Hoogleraar Pieter Kruit en researchdirecteur Frank de Jong: 

‘De echte uitwisseling vindt plaats op de werkvloer.’
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als alle bedrijven moeten ook wij zorgen 

voor rendement op de korte termijn. Het is 

aan mij om met goede argumenten komen 

voor investeringen in de toekomst. En ver-

volgens moet ik zorgen dat interessante 

ideeën uit het lab worden omgezet in zake-

lijk succes. Het lukt niet altijd, maar áls het 

lukt geeft het veel voldoening. En omdat 

we steeds weer aan nieuwe technologieën 

werken, gaat het niet snel vervelen.’

Werkvloer

Frank: ‘Tweemaal per jaar komen we met 

het hele team bij elkaar, maar dat is lang 

niet voldoende om echt samen te werken. 

Als manager kan ik ook niet alle vier de 

programmalijnen voldoende bijbenen. 

Daarom hebben we op elk van die lijnen 

een senior onderzoeker aangesteld, die 

zeer regelmatig contact heeft met de men-

sen van FOM. De echte uitwisseling moet 

toch op de werkvloer gebeuren; daarom 

kun je daar maar beter veel verantwoorde-

lijkheid leggen.’

Pieter: ‘In Delft proberen we onze studen-

ten al vroeg op het juiste spoor te zetten, 

omdat we enthousiast zijn over de moge-

lijkheden van samenwerken met de indus-

trie. We experimenteren nu met probleem-

gestuurd onderwijs. Daarbij laten we 

Delftse natuurkundestudenten samen met 

Rotterdamse bedrijfskundestudenten een 

plan schrijven om een bepaald probleem - 

dat zowel technische als organisatorische 

aspecten heeft - aan te pakken.’

Topsectoren

Pieter: ‘Ons programma laat zien dat het 

goed mogelijk is om hoogwaardig funda-

menteel onderzoek te doen op terreinen 

die interessant zijn voor de industrie. De 

herschikking die dit kabinet voorstelt rond 

de topsectoren is een goede gedachte: ik 

denk dat wetenschap en industrie veel 

meer met elkaar kunnen samenwerken op 

gebieden waar dit nog niet gebruikelijk is.’

Frank: ‘Maar wij maken ons beiden wel gro-

te zorgen over de manier waarop die be-

oogde herschikking aangestuurd wordt. 

Door het stopzetten van de FES-gelden en 

het inkrimpen van subsidies worden grote 

bedragen onttrokken aan de Nederlandse 

innovatiekracht. Dit wordt gedeeltelijk ge-

compenseerd door belastingmaatregelen, 

maar dat geld komt echt niet automatisch 

terecht bij investeringen in innovatie. Zo 

moeten bedrijven eerst winst maken, pas 

dan profi teren ze van het belastingvoor-

deel. Het is belangrijker dat onderzoeksfi -

nanciers excellente groepen aan de univer-

siteit nog verder omhoog trekken, 

bijvoorbeeld door hoogleraren uit het bui-

tenland aan te trekken. Zo investeer je in 

infrastructuur en zorg je voor goed opge-

leide promovendi.’

Pieter: ‘Het idee achter de topsectoren en de 

gemeenschappelijke roadmaps is goed, 

maar de uitvoering is belabberd. Er zullen 

minder promotieplaatsen komen en het 

wordt lastig om excellente onderzoeks-

groepen overeind te houden. Zo kunnen 

we niet meer deelnemen aan alle interna-

tionale projecten, waarvoor veel Europees 

geld klaarligt. Ik was onlangs betrokken bij 

een Joint Technology Initiative van weten-

schappers en industriële onderzoekers uit 

Frankrijk, Duitsland en Nederland. Op de 

valreep moest Nederland zich terugtrek-

ken: geen geld. Dat vind ik van de zotte.’
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‘De contacten beperkten zich aanvankelijk 

wel tot een paar grote spelers: Philips, Shell 

en een enkele keer de Hoogovens. FOM-

onderzoekers kregen er een baan na hun 

promotie en van daaruit was het niet 

moeilijk de banden met hun hoogleraar bij 

FOM weer aan te halen. Alleen AMOLF 

deed van het begin af aan ook zaken met 

kleinere bedrijven.’

Technische fysica

 ‘Met de oprichting van het programma 

voor Technische Natuurkunde kregen de 

contacten tussen FOM en het bedrijfsleven 

meer structuur en waaierden ze ook wijder 

uit. De aanleiding voor dit programma was 

dat er eind jaren zeventig voor het eerst 

steunverzoeken uit Delft kwamen. Tech-

nisch-fysici waren tot dan toe nauwelijks 

vertegenwoordigd in FOM-kringen. Ze had-

den FOM niet nodig omdat de Technische 

Hogeschool essentieel werd geacht voor de 

wederopbouw na de oorlog en daardoor ro-

yaal werd bedeeld door het Ministerie van 

Onderwijs en Wetenschappen. Toen dit kli-

maat verschraalde, klopten de Delftenaren 

bij FOM aan.’ 

Kakofonie

‘Ik moest een 

commissie op-

richten om het 

programma voor Tech-

nische Natuurkunde ge-

stalte te geven en kwaliteits-

criteria vast te stellen voor de 

beoordeling van technisch-fysisch onder-

zoek. Die commissie kwam er. Maar toen 

de andere technisch-fysici – uit Enschede, 

Eindhoven en Groningen – daar lucht van 

kregen wilden zij natuurlijk ook meedoen. 

Er ontstond een ware kakofonie rond de 

vraag wat nu goede technische natuurkun-

de was. Totdat een van de initiatiefnemers 

van het eerste uur, Jan Le Poole, het verlos-

sende woord sprak: technische natuurkun-

de is gewoon goede natuurkunde waarop 

anderen zitten te wachten. Rond die ge-

dachte hebben we het programma opgezet. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie 

moest je net als in de FOM-Projectruimte 

een goed voorstel indienen, maar daar-

naast moest je aannemelijk maken dat er 

buiten de wetenschap mensen waren die 

verder zouden gaan met jouw resultaten. 

Om die verankering zeker te stellen was 

een deel van de juryleden afkomstig uit 

het bedrijfsleven.’ 

Bescherming

‘Ik ben een groot deel van mijn werkzame 

leven met toegepaste natuurkunde bezig 

geweest. Maar ik vind wel dat toepassin-

gen van universitaire natuurkunde als 

spin-off moeten worden gezien, niet als 

doel op zich. De echte doorbraken komen 

toch uit nieuwsgierigheidsgedreven onder-

zoek. Als dat er niet was geweest zouden 

we nu nog werken aan betere kaarsen en 

hadden we geen LED-lampen gehad. Nu de 

tijdgeest naar de kant van toepassing is 

doorgeslagen, verdient het fundament be-

scherming.’

Goede natuurkunde waarop iemand zit te 
wachten
‘FOM heeft sinds haar oprichting altijd een goede 
relatie onderhouden met het bedrijfsleven. 
Philips zat toen al in de Raad van Bestuur. 
Vroeger moest je daar niet te veel mee te 
koop lopen. NWO was toen nog ZWO en 
hamerde op het zuivere karakter van de
wetenschap. In vergaderingen werden 
daarover wel eens de degens ge-
kruist.’

Kees le Pair en 
de FOM-geschiedenis

Toen eind jaren zeventig de royale budgetten voor tech-

nisch onderzoek aan de universiteiten opdroogden, groeide de 

druk op FOM om niet alleen algemene maar ook technische na-

tuurkunde te fi nancieren. Het FOM-bestuur zag geen reden om dit 

verzoek te weigeren. Het bedong wel extra budget bij het toenmalige 

Ministerie van Economische Zaken, omdat anders de spoeling te dun 

zou worden. Om de nieuwe geldstroom in goede banen te leiden werd 

het FOM-programma voor Technische Natuurkunde opgericht. 

Dr. Kees le Pair was destijds adjunct-directeur van FOM en zette het 

op. Uit dit programma kwam in 1981 de Stichting Technische We-

tenschappen (nu Technologiestichting STW) voort. Le Pair 

werd hiervan directeur en bleef dat tot zijn pensionering 

in 1999.

Interview
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Oud-directeur Kees le Pair: ‘Toepassingen zijn belangrijk, maar ze moeten 

aan de universiteiten wel als spin-off worden gezien, niet als doel op zich.’
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De tabellen op deze pagina’s geven een 

meer gedetailleerd (meerjarig) beeld van 

input in mensen en geld en output in ter-

men van wetenschappelijke producten bij 

FOM. Het personeelsbestand bij FOM vari-

eert voornamelijk als gevolg van schom-

melingen in toegekend jaarbudget en in 

uitvoering genomen onderzoek. Vooral bij 

het tijdelijke wetenschappelijke personeel 

(oio’s en postdocs) leidt dit tot golfbewe-

gingen in zaken als gerealiseerde bezet-

ting, aantallen proefschriften en uitstroom. 

Wetenschappelijke productie ijlt altijd na 

op de personele bezetting, waardoor pie-

ken in bezetting en output nooit samenval-

len.

3.1 Extra tabellen

Hoofdstuk 3

Tabel 12. Samenwerking in het kader van FOM-programma’s met partners binnen NWO op 31-12-2011

partner(s) FOM-programma

CW 69  Self-organised nanostructures

EW 79  Dynamics of patterns

STW 95  ERA-NET NanoScience

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

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

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

NIOZ 123  KM3NeT: The next generation neutrino telescope

CW, Shell en Nuon I09  Joint Solar Programme
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Tabel 13. Samenwerkingsvormen met en bij universiteiten op 31-12-2011*

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

  -  samenwerking met TU/e, TUD, UT en TNO (en Carl Zeiss, ASML, en PANalytical) in vier NanoNextNL- 

projecten

  - samenwerking met UT/MESA+ Institute for Nanotechnology (en PANalytical) in drie STW-projecten

  -  samenwerking met het Zernike Instituut (RUG), TU/e en de UT op het gebied van vrije- 

elektronenlasers

  - 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 

  -  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)

  - neemt deel aan NanoNextNL (FES)

  -  neemt deel aan Memphis (FES)

universitaire werkgroepen - focusgroep Solid state quantum information processing bij TUD, met inbreng van LEI

  - focusgroep TRIμP bij KVI, RUG

  - focusgroep FELIX (FELIX/FELICE/FLARE) vanaf 2013 bij de RU

  - Lorentz Center samen met LEI en EW 

   - stichting beheer internationale magneetfaciliteit (SBIM) met de RU

  - samenwerkingsverband HFML, met een focusgroep bij de RU

* Bij alle FOM-instituten werken onderzoekers die als hoogleraar aan een universiteit verbonden zijn en hier niet apart vermeld staan.
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Extra tabellenHoofdstuk 3.1

Tabel 14. FOM in de Europese Unie op 31-12-2011*

samenwerking omschrijving

AIDA Nikhef doet mee aan detectorontwikkeling, uit het Zevende Kaderprogramma

AMOLF  AMOLF ontvangt fi nanciering uit het Marie Curie SP3-People Programma voor twee 

Intra-European Fellowships en een International Incoming Fellowship

ASPERA-2  Nikhef participeert in ERA-netwerk voor het opstellen van een astrodeeltjesfysica-

roadmap, uit het Zevende Kaderprogramma

ATTOFEL  AMOLF neemt deel aan dit EU-netwerk Ultrafast Dynamics using ATTosecond and 

XUV Free Electron Laser Sources

CASPIC  AMOLF participeert in dit Specifi c 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

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

voert experimenten uit op JET

EGI InSPIRE  Nikhef neemt deel aan grid operations en in het bijzonder aan grid security in EGI 

(European Grid Infrastructure) uit het Zevende Kaderprogramma

EMFL RU, FOM en HFML participeren in het European Magnetic Field Laboratory

EMI  Nikhef draagt bij aan de ontwikkeling en interoperabiliteit van grid middleware in het 

European Middleware Initiative (EMI) uit het Zevende Kaderprogramma

ET-DS  Nikhef (via partner VU) participeert in de Design Study van de Einstein Telescope 

(gravitatiegolvendetectie) uit het Zevende Kaderprogramma 

EU CATRENE  Rijnhuizen neemt deel aan een industriëel EU-consortium rond EUV-fotolilthografi e, 

met fi nanciering uit het EU CATRENE-programma

EU IP Nanomedicine   AMOLF neemt deel in het EU Intensive Programme Nanomedicine

EUDET  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 programma rond Extreem 

UV-fotolithografi e, met fi nanciering uit het EU CATRENE-programma
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(vervolg tabel 14)

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  Nikhef draagt bij aan de ontwikkeling van Globus middleware in het Initiative for 

Globus in Europe (GBE) uit het Zevende Kaderprogramma 

JET  Rijnhuizen participeert in de wetenschappelijke exploitatie van de Joint European 

Torus (JET)

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

uit het Zevende Kaderprogramma

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

LEIF), HFML (RU) en  Research Infrastructures programma in het Zevende Kaderprogramma

FELIX (Rijnhuizen)  

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    Nikhef participeert in dit Marie Curie Initial Training Network rond Fenomenologie uit 

het Zevende Kaderprogramma

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

ontwikkeling, uit het Zevende Kaderprogramma

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 Specifi c Targeted Project uit het Zesde Kaderprogramma 

Slow Photon Light Activated Switch

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)

*  ERC Grants en internationale Industrial Partnership Programmes zijn hierin niet opgenomen. Deze staan in 

hoofdstuk 1 vermeld.
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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 (DZero) in het kader van 

FOM-programma ATLAS

RHIC, Brookhaven (VS)  experimenten (STAR) in het kader van 

FOM-programma ALICE

Middellandse Zee  in een consortium met universiteiten, 

laboratoria en onderzoeksinstellingen uit 

zeven Europese landen werken Nikhef en 

KVI aan de onderzeese neutrino detector 

ANTARES en de toekomstige neutrinode-

tector KM3NeT

Cascina(Italië)  in een consortium met universiteiten, 

laboratoria en onderzoeksinstellingen uit 

drie Europese landen werkt Nikhef aan de 

gravitatiegolvendetector Virgo

Pampa Amarilla  in een consortium met universiteiten, 

(Argentinië)  laboratoria en onderzoeksinstellingen uit 

achttien landen verrichten KVI en Nikhef 

metingen van kosmische straling aan het 

Pierre Auger Observatorium

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 Nikhef in nationale en 

internationale inspanningen voor het 

ontwikkelen van een wereldwijd GRID

European Committee  actieve rol van Nikhef in ECFA voor

for Future Accelerators  het opstellen van lange-termijn plannen

(ECFA)  voor (hoge-energie) versnellerfaciliteiten 

in Europa

samenwerking omschrijving

Astroparticle Physics  actieve rol van Nikhef in ApPEC om

European Coordination  astrodeeltjesfysica in Europa te

(ApPEC) promoten

Rijnhuizen  de Britse EPSRC fi nanciert 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 fotolithografi e

Rijnhuizen  Rijnhuizen heeft een vaste onderzoeks-

groep binnen ASML Research (Veldhoven)

Rijnhuizen  Rijnhuizen werkt samen met PANalytical 

aan spectroscopisch XRF-onderzoek

FLASH  Rijnhuizen doet bij FLASH (Hamburg) 

onderzoek naar multi laagoptiek voor 

gebruikersexperimenten aan FLASH en 

XFEL

ESRF (Grenoble)  Rijnhuizen doet onderzoek aan aangroei 

van dunne fi lms 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

Tabel 15. FOM internationaal op 31-12-2011

Extra tabellenHoofdstuk 3.1
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(vervolg tabel 15)

samenwerking omschrijving

Rijnhuizen/NIFS  uitwisseling van kennis en personen met National Institute for 

Fusion Sciences, Toki, Japan

Rijnhuizen/ASIPP en uitwisseling van kennis en personen met ASIPP (Institute of 

Rijnhuizen/SWIP  Plasma Physics of the Academia Sinica) en met SWIP (South-

Western Institute of Plasma Physics) in China

Rijnhuizen/IPR  uitwisseling van kennis en personen met IPR (Institute of 

Plasma Research) in Ahmedabad, India

Centre of Excellence  samenwerking van Rijnhuizen met een viertal Russische 

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

and Technology  en General Physics Inst.)

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  (gefi nancierd door vier grote bedrijven, gecoördineerd door  

Stanford University) voor onderzoek aan plasmon zonnecellen

DFG Transregio  gelijknamig FOM-programma is onderdeel van dit 

Sonder- ‘Physics of initiatief in external fi elds

colloidal dispersions

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.

IPP  FOM heeft enkele Industrial Partnership Programmes met 

bedrijven buiten Nederland (BASF, Carl Zeiss, Michelin, 

Microsoft)
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Tabel 16. Gerealiseerde bezetting* bij FOM in 2011
         

locatie  WP/V WP/T oio TP/V TP/T OP/V OP/T totaal

FOM-Nikhef  39,68 22,17 49,61 66,82 10,80 22,96 3,07 215,10

Rijnhuizen  21,72 8,38 31,39 50,98 5,18 24,70 1,43 143,79

AMOLF  13,05 39,68 64,33 34,52 10,35 18,05 5,73 185,71

FOM-bureau       43,71 6,66 50,36

TUD  4,00 14,32 60,51 1,00 2,55   82,37

TU/e   4,11 25,44     29,55

UT    3,65 37,88  0,50   42,03

UU  1,00 13,99 24,24  1,00 1,05  41,27

UvA   14,12 30,26     44,38

VU  1,00 10,70 13,34 1,42    26,47

RUG  3,00 9,25 36,47 7,00 1,20  0,04 56,96

RUN  2,00 4,30 25,63 0,90    32,83

LEI    15,96 32,97  0,58   49,51

EUR    2,00     2,00

WUR    6,13     6,13

NIN-KNAW    1,00     1,00

totaal  85,45 160,63 441,19 163,64 32,20 109,42 16,93 1009,46

BUW-totaal  11,00 90,40 295,86 11,32 5,88 0,00 0,04 414,50

* 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

Extra tabellenHoofdstuk 3.1
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Tabel 17.  Gerealiseerde bezetting bij FOM in meerjarig perspectief (in fte)

2010 2011

200

400

600

800

1000

1200

2007 2008 2009

844,08 808,99 847,73 988,88 1009,46

Tabel 18. Uitstroom van oio’s per jaar naar baan elders

uitstroomjaar   2006 2007 2008 2009 2010

Nederlands bedrijfsleven   37 39 23 6 13

andere baan in Nederland   34 35 34 29 15

baan in het buitenland   35 38 30 21 22

uitkering of onbekend   14 8 15 14 21

totaal   120 120 102 70 71

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 2010 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 (31-12-2011) geen baan.

3.   Het verschil in uitstroomaantallen in deze tabel en het aantal proefschriften (zoals in tabel 19 en 20) weerspiegelt 

zaken als uitval, promotie na einde van de arbeidsovereenkomst, variaties in de aantallen instromers vier jaar 

eerder, verlengingscontracten etcetera. 
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Tabel 20. Wetenschappelijke output FOM-totaal* in meerjarig perspectief

soort product 2007 2008 2009 2010 2011

proefschriften 97 83 80 48 78

wetenschappelijke publicaties (refereed) 1156 1256 1112 1145 1447

overige publicaties en voordrachten 2201 1741 1904 2921 2762

octrooien    14 7

* Gecorrigeerd op dubbeltellingen.

 Tabel 19. Wetenschappelijke output in 2011*

  BUW AMOLF Nikhef Rijnhuizen totaal

proefschriften 32 16 17 13 78

wetenschappelijke publicaties (refereed) 563 154 455 275 1447

overige publicaties, voordrachten en  1677 392 339 354 2762

producten

octrooien 3 3 1 0 7

* In 2011 was de respons op het verzoek om de output aan te leveren honderd procent!

Extra tabellenHoofdstuk 3.1
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De fi nanciële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 2011 van 

de Stichting FOM, opgenomen in het Financieel Jaarverslag 2011. 

De jaarrekening is gecontroleerd door Blömer, Accountants en 

Adviseurs te Nieuwegein en is voorzien van een goedkeurende 

accountantsverklaring.

ACTIVA  31-12-2011  31-12-2010
   k c     kc

   

VASTE ACTIVA

1. materiële vaste activa  41.414    41.923

2. fi nanciële vaste activa  4.429    4.417

   45.843    46.340

VLOTTENDE ACTIVA

3. voorraden  295    314

4. vorderingen op korte termijn  17.313    16.074

5. liquide middelen   49.562    36.966

   67.170    53.354 

TOTAAL ACTIVA   113.013    99.694 

PASSIVA  31-12-2011  31-12-2010
    k c     kc

 

6. eigen vermogen   72.929    64.523 

7. voorzieningen   10.899    11.277 

8. kortlopende schulden   29.185    23.894 

 

TOTAAL PASSIVA   113.013    99.694

Tabel 21. Balans per 31-12-2011
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      Begroting
    2011  2011  2010
    k c  k c  k c

  BATEN
 1. NWO-basissubsidie  75.225   75.225    70.747

 2. overheidsbijdragen en subsidies  5.729   4.832   3.322

 3. baten werk in opdracht van derden 13.687    13.361    13.644

 4. overige baten  2.567   3.388    3.461 

 

  totaal baten   98.208   96.806   91.174 
 

 5. LASTEN
 6. missiebudgetten         23.105           27.111           27.099 

 7. FOM-programma’s         24.826           24.048           24.583 

 8. Industrial Partnership Programmes           6.679             5.297             6.170 

 9. FOM-Projectruimte           8.404           12.446             7.498 

 10. andere activiteiten         22.567           23.097           22.259 

 11. algemene kosten van de organisatie           4.729             4.615   4.225 

 

  totaal activiteiten  90.311        96.614   91.834 
 

 12. balansmutaties  295     1.082   11.747

 13. bestedingsmutaties  -   (5.463)   - 

 

  totaal lasten    90.606   92.233   103.581 
 

  saldo baten en lasten    7.602  4.573  (12.407)
 14. fi nanciële baten en lasten  804   869   481

 

  netto exploitatiesaldo    8.406  5.442  (11.926)
 

  bestemming netto exploitatiesaldo: 
 15. mutatie algemene reserve, onbestemd 2.017  1.822  (9.090) 

 16. mutatie algemene reserve, bestemd 457  (1.843)  (2.323) 

 17. mutatie bestemde reserves 4.838   4.118   673

 18. mutatie bestemde fondsen 1.094          1.345  (1.186)

 

  totaal netto exploitatiesaldo  8.406  5.442  (11.926)

Tabel 22. Staat van baten en lasten 2011

Extra tabellenHoofdstuk 3.1
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   2011 2010
   kc kc

kasstroom uit operationele activiteiten
 

saldo baten en lasten 7.602  (12.407)

 

aanpassingen voor: 

afschrijvingen       3.332       5.794 

mutaties voorzieningen       (378)       9.764

    2.954        15.558 

veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden            19             16 

- vorderingen         (1.239)          (122) 

- schulden      5.291       (3.388) 

         4.071       (3.494) 

 

totaal kasstroom uit operationele activiteiten  14.627     (343)

 

kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

investeringen in materiële vaste activa      (2.823)    (3.895)

desinvesteringen in materiële vaste activa               -                - 

kapitaalstortingen in deelnemingen               -    - 

verkoop deelnemingen -    - 

resultaat op deelnemingen 46 (128) 

 

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  (2.777)    (4.023)

 

kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten
 

afl ossingen leningen -     -

fi nanciële baten en lasten 804  481 

toename/afname pensioendepot (58)  95 

verstrekte leningen - (25) 

 

totaal kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  746  551 

 

netto kasstroom      12.596      (3.815)

beginstand liquide middelen     36.966      40.781

 

eindstand liquide middelen  49.562      36.966 

Tabel 23. Kasstroomoverzicht 2011
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3.2 Organisatieoverzicht op 31-12-2011

Hoofdstuk 3

Raad van Bestuur

prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, 

voorzitter (TU/e) 

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

vice-voorzitter (LEI) 

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

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

prof.dr. C. Dekker (TUD)

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

prof.dr. R.H. Dijkgraaf (UvA) 

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

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

prof.dr. R. van Grondelle (VU)

prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny (TU/e) 

prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)

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

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

dr. C.M. Hooymans (TNO)

dr. H. van Houten (Philips)

dr. G.J. Jongerden (Nuon)

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

prof.dr. K.H.K.J. Jungmann (RUG)

prof.dr. J. Knoester (RUG)

prof.dr. D. Lohse (UT)

prof.dr. R. Loll (UU)

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

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

prof.dr. Th. Peitzmann (UU)

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

prof.dr. P. Rudolf (RUG)

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

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

NIN-KNAW

UT

WUR

TU/e

UvA

UU

RU(incl. HFML)

RUG

EUR

LEI

VU

AMOLF

Centrale
Ondernemingsraad Directeur

Uitvoerend Bestuur

Raad van Bestuur

Bureau

FOM-Nikhef Rijnhuizen
(DIFFER vanaf
01-01-2012)

Beheerseenheid
Universitaire
Werkgroepen

Organisatieschema FOM naar organisatie-eenheden. Het 

FOM-onderzoek wordt verricht op twee soorten locaties: 

instituten en werkgroepen aan universiteiten. Alle universi-

taire groepen zijn beheersmatig ondergebracht onder één 

eenheid, de Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen 

(BUW). Het FOM-onderzoek is georganiseerd in Vrije 

FOM-programma’s en Industrial Partnership Programmes, de 

FOM-Projectruimte en andere activiteiten. De werkgemeen-

schapscommissies adviseren het bestuur en bewaken de 

voortgang van de lopende onderzoeksprogramma’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 FOM-programma’s. 

Werkgemeenschapscommissie 
Nanofysica/-technologie (NANO)

prof.dr. L. Kuipers (voorzitter, 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. S.G. Lemay (UT)

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

prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp (LEI)

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. D. Bonn (UvA)

prof.dr.ir. M. Dijkstra (UU)

prof.dr. M.S. Golden (UvA)

prof.dr. J.L. Herek (UT)

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

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. P.G. Bolhuis (UvA)

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

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

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

dr. M. Minor (Danone Research BV)

prof.dr. A.M. van Ooijen (RUG)

prof.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)

prof.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.ir. H. Wijshoff (Océ-Technologies)

ir. N.M. Vis (secretaris)
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Onder de Beheerseenheid Universitaire 
Werkgroepen (BUW) vallen alle FOM-werk-

groepen die in universitaire gebouwen zijn 

gehuisvest. Op deze pagina’s vindt u een 

overzicht van de FOM-werkgroepen en 

werkgroepleiders per instelling per 31-12-

2011.

Hoofd: drs. H.G. van Vuren

OrganisatieoverzichtHoofdstuk 3.2

 Kengetallen 2011

Mensen (in aantal fte op 31-12-2011)

 wetenschappelijk personeel vast 11,00

 oio’s 324,30

 postdocs 93,50

 overig personeel vast 10,74

 overig personeel tijdelijk 6,00

Financiën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  28,20

Output

 proefschriften  32

 gerefereerde artikelen  563

 overige artikelen 1677

 octrooien 3

 www.fom.nl
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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-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

FOM-A-31  prof.dr. J.N.H. Reek

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.ir. L.J. van Vliet

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-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

FOM-D-53  prof.dr.ir. T.J.H. Vlugt

FOM-D-54  dr.ir. L. Nicola

FOM-D-55  dr.ir. W.M. van Spengen

FOM-D-56  dr. Y.M. Blanter

FOM-D-57  dr. M. Blaauboer

Werkgroep  Werkgroepleider

Technische Universiteit Eindhoven

FOM-E-01  prof.dr. K.A.H. van Leeuwen

FOM-E-04  prof.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. 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

FOM-E-26  prof.dr. P.H.L. Notten

FOM-E-27  prof.dr. E.P.A.M. Bakkers

FOM-E-28  prof.dr.ir. H.J.M. Swagten
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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-20  prof.dr. A.J.M. Driessen

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

FOM-G-28  prof.dr. A.M. van Ooijen

FOM-G-29  prof.dr. E.J. Boekema

FOM-G-31  prof.dr. S.J. Marrink

Werkgroep  Werkgroepleider

Universiteit Leiden

FOM-L-01  prof.dr. A. Achúcarro

FOM-L-02  prof.dr. E.R. Eliel

FOM-L-05  prof.dr. C.W.J. Beenakker

FOM-L-07  dr. V. Vitelli

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.L. van Hecke

FOM-L-26  prof.dr. H. Schiessel

FOM-L-27  prof.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

FOM-L-31  dr. M.P. van Exter

FOM-L-32  prof.dr. E. Bouwman

FOM-L-33  prof.dr. H.J.M. de Groot

FOM-L-34  prof.dr. G.W. Canters

FOM-L-34  prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp

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-20  dr. C. Logie

FOM-N-21  dr. K.G. Blank

FOM-N-22  prof.dr. G. Nelemans

FOM-N-24 prof.dr. A. Fasolino

Erasmus Universiteit Rotterdam

FOM-R-03  prof.dr. R. Kanaar

FOM-R-04  prof.dr. C.P. Verrijzer

FOM-R-06  prof.dr. J.C. de Jongste

Nederlands Instituut voor
Neuroscience (KNAW)

FOM-S-01  dr. E.M. Hol

OrganisatieoverzichtHoofdstuk 3.2
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Werkgroep  Werkgroepleider

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-15  prof.dr. V. Subramaniam

FOM-T-17  prof.dr. F. Mugele

FOM-T-20  prof.dr. 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

FOM-T-34  prof.dr.ir. J. Huskens

FOM-T-35  prof.dr. J.G.E. Gardeniers

FOM-T-36  prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet

FOM-T-37  dr. P.W.H. Pinkse
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‘In mayonaise voor mensen die op hun lijn 

letten, is het een optie om de olie te ver-

vangen door luchtbelletjes. Deze worden 

bij elkaar gehouden door kleine vezels, die 

zichzelf organiseren. Het procedé werkt 

prima, maar niemand snapt hoe en daar is 

de producent niet tevreden mee. Hij wil 

graag begrijpen waarom de vezels zich ge-

dragen zoals ze doen. Ik had dit probleem 

uitgekozen omdat ik belletjes altijd wel 

fascinerend vind.’

Tandenstokers

‘Het vezels-en-bellen-probleem staat be-

hoorlijk ver af van mijn eigen vakgebied. 

Anderen hadden er veel meer verstand 

van. Zelf zou ik de details niet snappen. 

Daarom heb ik op me genomen om me met 

de grote lijnen bezig te houden en de eind-

presentatie te houden. Ik zorgde dat ik be-

greep waar iedereen mee bezig was, gooide 

daar een structuur overheen en maakte er 

een aansprekend verhaal van. Dat was niet 

moeilijk; in plaats van saaie grafi eken had-

den we leuke fi lmpjes. Van de luchtbellen 

en vezels waren macromodellen gemaakt: 

leeglopende ballonnen waarop tandensto-

kers waren geplakt en schuddende em-

mers water waarop tandenstokers dreven. 

Ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat 

Unilever daar iets aan zou hebben, maar ze 

zeiden dat ze dankzij ons op een nieuwe 

manier tegen de vraag aankeken. Mis-

schien heb je daarvoor juist ideeën nodig 

die een beetje idioot zijn.’

Grote puzzel

‘Eén van de redenen waarom ik me voor de 

workshop had aangemeld, was dat ik 

straks moet beslissen wat ik na mijn pro-

motie wil doen. Ik had altijd het idee dat de 

industrie niets voor mij zou zijn, maar dat 

was maar een onderbuikgevoel, dat ik 

graag eens aan de praktijk wilde toetsen. 

Na afl oop geloof ik inderdaad dat ik me 

niet de rest van mijn leven wil inzetten 

voor het verbeteren van halfvolle mayo-

naise. In mijn hart ben ik nu eenmaal een 

wereldverbeteraar. Al snap ik best dat je als 

individu nooit de honger in Afrika kunt op-

lossen, ik hoop toch een functie te vinden 

waarin ik kan bijdragen aan het oplossen 

van de grote puzzels!

Tandenstokers, ballonnen en de honger in 
Afrika
‘Meedoen aan de workshop Physics with Industry 
was voor mij een bijzondere ervaring. Ik ben theo-
reet en meestal bezig met cijfers en formules. 
Het was leuk om voor de verandering eens te 
‘knutselen’ aan concrete, praktische proble-
men. Voor iemand die getraind is in ab-
stract denken – en die een jet lag heeft 
van hier tot Bangalore omdat ze net te-
rug is uit India -  vond ik dat ik nog 
aardig kon meekomen.’

Interview

Irene Niessen en 
Physics with Industry

Physics with Industry is een speeltuin voor jonge fy-

sici, die zich in teamverband vijf dagen buigen over een 

door de industrie aangedragen vraagstuk. Maar wel een 

speeltuin waarin hard gewerkt wordt, soms tot in de kleine uur-

tjes. Want aan het eind van de week moeten zij een oplossing 

presenteren.

Drs. Irene Niessen legt als theoretisch fysicus bij de Universiteit 

Nijmegen de laatste hand aan een proefschrift over supersym-

metrie. Zij nam deel aan Physics with Industry in oktober 

2011.
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Promovenda Irene Niessen: ‘Misschien heb je juist ideeën nodig die 

een beetje idioot zijn om op een nieuwe manier naar een vraag te kunnen 

kijken.’
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‘Een van mijn producten is een zogenaam-

de voerdraad, waarmee kijkoperaties kun-

nen worden uitgevoerd. Die draden be-

staan al: jaarlijks worden er in Nederland 

meer dan 100.000 van gemaakt. Maar ze 

zijn van metaal en kunnen daardoor niet 

in de MRI-scanner worden gebruikt. Het ij-

zer werkt als een magneet en binnen een 

minuut kook je van binnen. Artsen kunnen 

daarom de huidige voerdraad alleen ge-

bruiken in combinatie met röntgenstraling 

en contrastvloeistof. Dat is schadelijk voor 

de gezondheid van patiënt en arts en bo-

vendien slecht voor het milieu.’ 

Ruwe schets

‘Met mijn bedrijf Nano4Imaging heb ik een 

voerdraad ontwikkeld van kunststof en ve-

zels. Daarmee wil ik mogelijk maken dat 

ingrepen in de toekomst wél in de MRI-

scanner kunnen plaatsvinden. In de draad 

zitten markers. Die zijn zichtbaar op een 

scherm en zorgen ervoor dat de arts de 

draad kan zien en besturen. Ik wil het ont-

werp van de marker kunnen aanpassen 

aan de ingreep die de arts wil doen, het or-

gaan waarin hij wil werken en het appa-

raat dat hij wil 

gebruiken. Phy-

sics with Industry 

heeft een ruwe 

schets opgeleverd van 

een computermodel waar - 

mee je de grootte van de mar-

ker kunt manipuleren. We zijn dat 

nu zelf verder aan het perfectioneren. Ko-

mende zomer wil ik ermee naar mijn klan-

ten kunnen. Met een commercieel onder-

zoeksbureau was het wellicht ook gelukt, 

maar dat had ik me fi nancieel niet kunnen 

veroorloven in deze fase. Nu waren we 

voor duizend euro klaar en we kregen een 

interessante wisselwerking met de weten-

schap op de koop toe. Dat is onverslaan-

baar.’

Lijntjes

‘Tot voor kort was de wereld van de na-

tuurkunde voor mij een parallel univer-

sum. Ik kwam bij toeval op het spoor van 

de workshop. Als klein high tech bedrijf 

komen wij vaak kennis tekort en FOM zit 

aan het front, dus dat leek mij een goede 

combinatie. Het is leuk als er bruggen ge-

slagen worden tussen wetenschap en be-

drijfsleven, maar ik ziet het nog maar wei-

nig gebeuren. De opzet van Physics with 

Industry is een heel mooie werkvorm. Sa-

men je tanden zetten in een probleem 

werkt toch het beste: gekieteld worden 

vanuit een parallel universum. Voor het 

werven van nieuwe medewerkers is het 

ook goed om lijntjes te hebben met deze 

wereld. Mijn teamleden hebben hun ogen 

goed de kost gegeven. We hebben een lijst-

je met namen van mensen die we over een 

paar jaar eens gaan bellen. En als ik weer 

eens kennis tekort kom… ik weet nu de 

weg.’ 

Gekieteld worden vanuit een parallel 
universum
‘Mijn medewerkers kwamen heel enthousiast te-
rug van de workshop Physics with Industry. Ze 
waren ervan onder de indruk dat een stel 
bollebozen hard had moeten werken om 
ons probleem aan te pakken: zo simpel 
kon het dan toch niet zijn. Samenwer-
ken met jonge academische fysici was 
voor hen stimulerend. Zo’n ervaring 
waar de vonken van af spatten heb je 
af en toe nodig.’ 

Paul Borm en 
Physics with Industry

In oktober 2011 organiseerde FOM voor de tweede maal 

de workshop Physics with Industry. Een week lang trokken 

enkele tientallen natuurkundigen van een universiteit of FOM-

instituut zich terug in het Lorentz Center in Leiden, om in teams te 

werken aan vijf vraagstukken die door de industrie waren ingebracht. 

Op speelse wijze slaat Physics with Industry zowel op inhoudelijk als 

op persoonlijk vlak een brug tussen wetenschap en industrie.

Dr. Paul Borm is een vooraanstaand Nederlands toxicoloog. In 2003 

verliet hij de academische wereld om te gaan ondernemen. Nano4 

Imaging bestaat sinds 2011 en is zijn tweede bedrijf. Het produ-

ceert instrumenten en technieken die medische ingrepen en 

diagnostiek ondersteunen met beeld, om deze veiliger, 

duurzamer en effectiever te maken. Voorlopig ligt 

de focus op de behandeling van hart- en 

vaatziekten met MRI.

Interview
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Ondernemer Paul Borm: ‘Als klein high tech bedrijf komen wij 

vaak kennis tekort en FOM zit aan het front; dat bleek een goede combinatie.’
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Bijlage

  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)

 CWTS Centre for Science and Technology Studies (Leiden)

 DFG  Deutsche Forschungsgemeinschaft

 DIFFER FOM-instituut DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (Nieuwegein)

 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 Nikhef (Amsterdam)

 FuF  subgebied Fusiefysica

Lijst van afkortingen
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 GB  Gebiedsbestuur van NWO

 GBN  Gebiedsbestuur Natuurkunde (NWO)

 GUTHz  Generation and Utilization of TeraHertz radiation

 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

 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

 NIN-KNAW  Nederlands Instituut voor Neuroscience (KNAW-instituut)

 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

 Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen (Nieuwegein)

 RU  Radboud Universiteit Nijmegen

 RUG  Rijksuniversiteit Groningen
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 SAC  scientifi c advisory committee

 SAF  subgebied Subatomaire fysica

 STW  Technologiestichting STW

 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

 ZonMw  Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (NWO)

Bijlage
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False-color elektronenmicroscoopopname van 
een mini-quantumcomputer: een diamanten 
chip, met daarin de vier quantumbits 
getekend. De onderzoekers gebruiken de 
gouden elektrodes om de spins te controleren 
en lezen met rood laserlicht de spintoestanden 
uit. Deze meettechniek is bijzonder, omdat de 
meting de toestand van de atoomkernen niet 
verandert. Daardoor is deze meetmethode ook 
een goede manier om de atoomkernen klaar te 
zetten voor verdere quantumberekeningen. 
De uitlezing is ook een belangrijke stap op weg 
naar correctie van elementaire quantumfouten. 
Dit zijn essentiële onderdelen voor gebruik 
in een grootschalige quantumcomputer. 
In hoofdstuk 2 leest u meer over FOM-
programma 73, waar deze illustratie bij hoort 
(zie pagina 74). 
Credits: W.Pfaff, TUD.

Door het Jaarboek heen staan 
interviews met de op de achter-
zijde afgebeelde personen, over 
hun ervaringen met publiek-
private samenwerking bij FOM.
Fotografi e: Nout Steenkamp.
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