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Voorwoord van de programmaleider 

In het jaar 2011 werden binnen de verschillende deelprojecten in het programma mooie resultaten 
behaald, waarvan een gedeelte inmiddels ter publicatie is aangeboden of reeds gepubliceerd (in 
2011 verschenen vanuit het project 2 Physical Review Letters, 1 Nature Communications, 
1 Ultramicroscopy en 1 Applied Physics Letters).  
 
Er is een Interphase project bijeenkomst geweest op 19 juli 2011 in Twente, waarin de stand van 
zaken in het programma werd besproken en afspraken werden gemaakt over de verdeling van het 
nog resterende projectbudget. Afgesproken werd deze middelen in te zetten voor apparatuur die 
de onderlinge samenwerking op experimenteel vlak nog verder versterkt. In concreto betreft het 
daarbij o.a. voorzieningen om dunne lagen samples die in Twente worden gefabriceerd in een 
vacuüm omgeving naar oppervlakte-karakterisatie-opstellingen in Amsterdam en Berlijn (Bessy) 
te transporteren.  
 
Gedurende het hele jaar zijn er daarnaast vele bilaterale bezoeken geweest tussen de verschillende 
deelnemende groepen, en verblijven van de verscheidene promovendi/postdocs voor enkele 
dagen in de laboratoria van de partnergroepen (conform de 'round robin' uitwisseling uit het pro-
grammavoorstel). 
 
Wat betreft de experimentele studies stond 2011 vooral in het teken van de nadere analyse van een 
groot aantal dunne lagen heterostructuren gefabriceerd in 2010 en 2011. Het ging hierbij met name 
om uitgebreide X-Ray spectroscopie studies en transport studies bij hoge magnetische velden. Het 
zou te ver voeren in detail op al deze studies in te gaan, maar een mooi voorbeeld is de nadere 
analyse van ultra-hoge mobiliteitssamples; In het Interphase samenwerkingsverband werd in 2010 
een doorbraak bereikt in het verhogen van de mobiliteit van de ladingsdragers in de oxidische 
interfaces. Door op het SrTiO3-LaAlO3 systeem enkele eenheidscellen SrCuO2 te groeien bleek de 
mobiliteit aan het SrTiO3-LaAlO3 grensvlak tot (wereld)-record hoogten toe te nemen (waarden tot 
50.000 cm2/Vs zijn gemeten, waar tot voor kort maximaal 1000 cm2/Vs werden gevonden). De 
hoge mobiliteit in deze systemen maakte het mogelijk quantum oscillaties (Shubnikov-de Haas) te 
onderzoeken, teneinde inzicht te krijgen in de elektronische (banden)-structuur aan het SrTiO3-
LaAlO3 grensvlak. In een samenwerking tussen de RUN en UT groepen, waarin met name Alix 
McCollam (Interphase postdoc Nijmegen) en Sander Wenderich (Interphase aio Twente) centraal 
staan, is dit in de loop van 2011 verder in detail gedaan. Een artikel hierover is momenteel in het 
review proces bij Physical Review Letters. Een ander voorbeeld zijn de systematische hard X-Ray 
spectroscopie studies die Erik Slooten (Interphase oio UvA) heeft uitgevoerd, en die mooi laten 
zien waar evt. interne elektrostatische velden in de heterostucturen optreden. Een artikel hierover 
is in voorbereiding. 
 
Ook de theoretische studies gaan onverminderd verder. In de Twentse theorie groep heeft Nirmal 
Ganguli op 1 december 2011 de vrijgekomen postdoc plek gevuld, die ontstond na het voortijdig 
vertrek van de Interface promovendus Tomasz Potapczyk. In Dresden is Interphase promovendus 
Jorn Venderbosch erg succesvol met een aantal Physical Review Letters (gepubliceerd en nog 'on-
derweg') over o.a. de invloed van de rooster topologie op Interphase magnetisme en de elektroni-
sche vrijheidsgraden. 
 
Al met al ligt het programma goed op schema, en worden met regelmaat wetenschappelijke resul-
taten gepubliceerd in aansprekende tijdschriften. De werkzaamheden zijn conform het program-
mavoorstel, zowel organisatorisch als wetenschappelijk-inhoudelijk. Er hoeven dus geen aanpas-
singen te worden gemaakt aan de programmabeschrijving. De programmaleider heeft een uitge-
breide 'Mid term' toelichting gegeven op 24 november 2011 voor de FOM COMOP en NANO 
commissies, die daar vervolgens een positieve reactie op hebben gegeven. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 
 FOM - 08.1864/4 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
Number 108. 
  
Title (code) Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces 

in complex oxide heterostructures (IP) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp 
  
Duration 2009-2013 
  
Cost estimate M€ 3.1 
  
 
Concise programme description 
a. Objectives 
The prime goal of this FOM programme is to create, investigate and control novel electronic and 
magnetic phases, arising from electronic and orbital reconstruction at hetero-interfaces in complex 
oxides.  
 
The concrete objectives of the programme are: 
I:  To establish a theoretical basis for the identification of the most promising combinations of 

materials and the understanding of their interface characteristics. 
II:  The experimental realization of atomically designed interfaces in these materials.  
III: The micro-structural and spectroscopic characterization of these interfaces.  
IV: The investigation and understanding of their electronic and magnetic transport properties, 

especially focusing on the occurrence of new phases and the fabrication of novel devices. 
 
b. Background, relevance and implementation 
In many ionic materials, such as the complex oxides, surfaces created along specific crystalline 
directions become electrically polarized. Equally, such electronic polarization can occur at the 
hetero-interface between two abutting materials. This polarization implies that the electrostatic 
potential would diverge when moving from the interface into the bulk. As such a divergence is 
energetically not allowed, this phenomenon is also known as a 'polar catastrophe'. Nature deals 
with this situation by reconstructing the electronic configuration of the interface.  
 
A tantalizing consequence of such an electronic reconstruction is that it provides a means to create, 
and ultimately to control and exploit, novel electronic and magnetic phases that intrinsically 
cannot exist in the bulk. Moreover, being bound to the interface, these phases are characterized by 
a reduced dimensionality, providing a rich basis for exciting new physics.  
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By pulsed laser deposition, interfaces will be realized between complex oxides. These will be 
studied by microscopy, spectroscopy and transport measurements. In addition, a theoretical basis 
will be developed to describe their properties and to predict novel features.  
 
Such studies will not only greatly enhance the basic understanding of the materials involved, but 
will also represent important steps in the quest for electronic nano-devices 'beyond Moore'. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 2.054 646 275 - - - - 2.975 

FOM-basisinvesteringen 120 - - - - - - 120 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.174 646 275 - - - - 3.095 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-08.1410 
b) Ex ante evaluation: FOM-08.1623 
c) Decision Executive Board: FOM-08.1863 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen in 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NV par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: COMOP 50%, NANO 50% 
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2009 - 0,8 1,1 - 135 

2010 - 1,5 6,5 - 633 

2011 - 1,1 6,1 - 551 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2009 - 4 8 3 

2010 - 15 29 - 

2011 - 13 15 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-A-11 

Werkgroepleider Prof.dr. M.S. Golden 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. Jeroen Goedkkop 

 Dr. Anne de Visser 
 Dr. Yingkai Huang 

FOM-programma Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in 
complex oxide heterostructures 

Titel van het project + 
nummer Spectroscopic studies on oxide films and heterostructures 08IP06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Slooten oio 01 sep 2009 31 aug 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Mark Golden, Spectroscopy and scattering of (quasi)2D electronic states in oxide 
heterointerfaces and topological insulators, Physics Colloquium, University of Würzburg, 
14 jul 2011, 14 jul 2011, Würzburg, Germany  

2. Mark Golden, Core level spectroscopy of thin film oxide heterointerfaces and bilayer CMR 
manganites, HAXPES 2011, 14 sep 2011, 16 sep 2011, DESY, Hamburg, Germany  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Erik Slooten, 'Internal electric field in SrTiO3/LaAlO3 heterostructures probed with hard x-
ray photoemission spectroscopy', APS March meeting, 21 mrt 2011, 25 mrt 2011, Dallas, 
USA  

2. Erik Slooten, 'A hard x-ray photoemission study of SrTiO3/LaAlO3 interfaces', ECOSS 27, 
29 aug 2011, 03 sep 2011, Groningen, NL  

3. Erik Slooten, 'A hard x-ray photoemission study of SrTiO3/LaAlO3 interfaces' , Summer 
School: 'The new generation in strongly correlated electron systems', 03 jul 2011, 08 jul 2011, 
Santiago de Campostella, Spain  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. M. S. Golden Co-organiser, international workshop: 100th Anniversary of 
Superconductivity: Hot Topics and Future Directions 4-8 April 2011 Lorentz Center, 
Leiden, The Netherlands  

2. A. de Visser Co-organiser, international workshop: 100th Anniversary of 
Superconductivity: Hot Topics and Future Directions 4-8 April 2011 Lorentz Center, 
Leiden, The Netherlands  

3. M. S. Golden Member of the advisory committee (CvA) of the Nijmegen NCAS facility.  
4. M. S. Golden Review Committee Member (sub committee Hard condensed matter - 

Electronic & Magnetic Structure), ELETTRA, Trieste, IT.  
5. M. S. Golden Member of the Scientific Panel for reviewing beamtime proposals, Helmholtz-

Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB). Scientific college: C4 Electronic 
Structure (not magnetism) [HZB's title, not mine].  

6. M.S. Golden Member of the FOM Network Committee: Condensed Matter and Optical 
Physics, COMOP (2010-)  

7. M.S. Golden Member of the Physics Board of the Lorentz Center, Leiden (2006-).  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. M. S. Golden 27 Nov 2011. 'Expert Vraagbak'. Klokhuis Vragendag, NEMO Science Center, 
Amsterdam.  
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2. Mark Golden 14 November 2011, Montessori Lyceum, Amsterdam. Presentation and 
demonstrations to kick-off the school's Science Week.  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-D-05 

Werkgroepleider Prof.dr. H.W. Zandbergen 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 

FOM-programma Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in 
complex oxide heterostructures 

Titel van het project + 
nummer TEM investigations on oxide heterostructures 08IP05 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Q. Xu postdoc 05 feb 2010 04 feb 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Gao, B, Rudneva, M, McGarrity, KS, Xu, Q, Prins, F, Thijssen, JM, Zandbergen, HW & Zant, HSJ 
van der , In situ transmission electron microscopy imaging of grain growth in a platinum 
nanobridge induced by electric current annealing, Nanotechnology, 22, 205705, 2011  

2. Klimczuk, T, Wang, CH, Lawrence, JM, Xu, Q, Durakiewicz, T, Ronning, F, Llobet, A, Trouw, F, 
Kurita, N, Tokiwa, Y, Lee, HO, Booth, C, Gardner, JS, Bauer, ED, Joyce, JJ, Zandbergen, HW, 
Movshovic, R, Cava, RJ & Thompson, JD, Crystal fields, disorder, and antiferromagnetic 
short-range order in Yb(0.24)Sn(0.76)Ru, Physical Review B(Condensed Matter and 
Materials Physics), 84, 075252-1, 2011  

3. Song, B, Schneider, GF, Xu, Q, Pandraud, G, Dekker, C & Zandbergen, HW , Atomic-scale 
electron-beam sculpting of near-defect-free graphene nanostructures, Nano Letters, 11, 
2247, 2011  

4. Klimczuk, T, Wang, CH, Xu, Q, Lawrence, J, Durakiewicz, T, Ronning, F, Llobet, A, Bauer, ED, 
Griveau, JC, Sadwoski, W, Zandbergen, HW, Thompson, JD & Cava, RJ, Crystal growth of CsCl-
type Yb(0.24)Sn(0.76)Ru, Journal of Crystal Growth, 318, 1005, 2011  

5. Tirumalasetty, GK, Huis, MA van, Fang, C, Xu, Q, Tichelaar, FD, Hanlon, DN, Sietsma, J & 
Zandbergen, HW, Characterization of NbC and (Nb,Ti)N nanoprecipitates in TRIP assisted 
multi phase steels, Acta Materialia, 59, 7406, 2011  

6. Xu, Q, Zandbergen, HW & Dyck, D Van , Applying an information transmission approach to 
extract valence electron information from reconstructed exit waves, Ultramicroscopy, 111, 
912, 2011  

7. Xu, Q, Zandbergen, HW & Dyck, D Van , Imaging from atomic structure to electronic 
structure, Micron, online, 1, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 
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d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 
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e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-L-15 

Werkgroepleider Prof.dr. J. Zaanen 
Affiliatie Universiteit Leiden 

FOM-programma Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in 
complex oxide heterostructures 

Titel van het project + 
nummer 

Many body interactions and long range ordered phases at oxide 
hetero-interfaces 08IP04 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.W.F. Venderbos oio 01 jul 2009 30 jun 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J.W.F. Venderbos, M. Daghofer, J. van den Brink and S. Kumar, Macroscopic Degeneracy and 
Emergent Frustration in a Honeycomb Lattice Magnet, Phys. Rev. Lett., 107, 076405, 2011  

2. J.W.F. Venderbos, M. Daghofer and J. van den Brink, Narrowing of topological bands due to 
electronic orbital degrees of freedom, Phys. Rev. Lett., 107, 116401, 2011  

3. Ruijuan Xiao, F. Tasnádi, K. Koepernik, J.W.F. Venderbos, M. Richter, and M. Taut, Density 
functional investigation of rhombohedral stacks of graphene: Topological surface states, 
nonlinear dielectric response, and bulk limit, Phys. Rev. B, 84, 165404, 2011  

4. J.W.F. Venderbos, S. Kourtis, J. van den Brink and M. Daghofer, Fractional quantum-Hall liquid 
spontaneously generated by strongly correlated t2g electrons, Preprint ArXiv:1109.5955, 0, 
0, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. J.W.F. Venderbos, Fractional Quantum Hall states in strongly correlated multi-orbital 
systems, Max Plack Institut für Physik Komplexer Systeme, 24 nov 2011, 24 nov 2011, 
Dresden, Germany  

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-N-08 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. J.C. Maan 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. U. Zeitler 

 Dr. P.C.M. Christianen 
 Dr. J.A.A.J. Perenboom 
 Dr. S.A.J. Wiegers 
 Dr. H. Engelkamp 

FOM-programma Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in 
complex oxide heterostructures 

Titel van het project + 
nummer 

Investigations on magnetic interactions at oxide hetero-interfaces 
08IP07 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
V.K. Guduru oio 01 jan 2010 31 dec 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

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

1. V.K. Guduru, Magnetic behaviour of LaAlO3/SrTiO3 heterointerface, Programme meeting 
of FOM InterPhase project, 19 jul 2011, Enschede, the Netherlands  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-09 

Werkgroepleider Prof.dr. P.J. Kelly 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G.H.L.A. Brocks 

FOM-programma Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in 
complex oxide heterostructures 

Titel van het project + 
nummer 

First principles electronic structure calculations on oxide hetero-
interfaces 08IP03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T. Potapczyk oio 01 jun 2010 31 jan 2011 
N. Ganguli postdoc 23 nov 2011 22 apr 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

1. P.J. Kelly, Polarity-induced oxygen vacancies at LaAlO3|SrTiO3 interfaces, Monami 
Network Meeting, 03 jan 2011, Indian Institute of Science, Bangalore, India  
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2. Z.C. Zhong, P.X. Xu & P.J. Kelly, Polarity-induced oxygen vacancies at LaAlO3/SrTiO3 
interfaces, Conference Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, the Netherlands  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-27 

Werkgroepleider Prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G. Koster 

FOM-programma Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in 
complex oxide heterostructures 

Titel van het project + 
nummer 

Fundamentals of growth and realization of high-quality oxide 
heterostructures 08IP02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H.J.A. Molegraaf postdoc 01 apr 2009 31 mrt 2011 
M.K. Kruize oio 01 jan 2010 31 dec 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

1. Rijnders, A.J.H.M., Huijben, M., Koster, G., Molegraaf, H.J.A., Wenderich, S., Kleibeuker, J.E., 
Brinkman, A., Hilgenkamp, J.W.M., Blank, D.H.A., Kruize, M.K., McCollam, A., Guduru, V.K., 
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Zeitler, U. & Maan, J.C., High mobility interface electron gas by defect engineering in a 
modulation doped oxide heterostructure, APS March Meeting 2011, 21 mrt 2011, 25 mrt 
2011, Dallas, Texas, USA  

2. Kruize, M.K., Huijben, M., Koster, G., Wenderich, S., Molegraaf, H.J.A., Kleibeuker, J.E., 
Brinkman, A., Hilgenkamp, J.W.M., Blank, D.H.A. & Rijnders, A.J.H.M. , High mobility 
interface electron gas by defect engineering in a modulation doped oxide heterostructure, 
Annual MESA+ meeting, 27 sep 2011, Enschede, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-29 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H. Hilgenkamp 
Affiliatie Universiteit Twente 

FOM-programma Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in 
complex oxide heterostructures 

Titel van het project + 
nummer 

Device-aspects. coherence. electron-correlation and confinement of 
oxide hetero-interfaces 08IP01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Wenderich oio 01 okt 2009 30 sep 2013 
P.D. Eerkes oio 01 feb 2010 31 jan 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Ariando, A., Wang, X., Baskaran, G., Liu, Z.Q., Huijben, J., Yi, J.B., Annadi, A., Barman, A.R., 
Rusydi, A., Dhar, S., Feng, Y.P., Ding, J., Hilgenkamp, J.W.M. & Venkatesan, T, Electronic phase 
separation at the LaAlO3/SrTiO3 interface, Nature communications, 2, 188, 2011  

2. Drera, G., Banfi, F., Federici Canova, F., Borghetti, P., Sangaletti, L., Bondino, F., Huijben, J., 
Huijben, M., Rijnders, A.J.H.M., Blank, D.H.A., Hilgenkamp, H. & Brinkman, A. , Spectroscopic 
evidence of in-gap states at the SrTiO3/LaAlLaAlO3 ultrathin interfaces, Applied physics 
letters, 98, 052907, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Hilgenkamp, H., High mobility LaAlO3/SrTiO3 interfaces; fabrication, transport properties 
and quantum oscillations, Invited lecture at the TRR-80 Workshop Functionality from 
Heterostructures., 10 okt 2011, Obergurgl, Oostenrijk  
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2. Hilgenkamp, H., Special effects at complex oxide interfaces, Invited oral presented at the 
Biannual Vlieland Meeting Zernike Institute University of Groningen., 15 mei 2011, 
Vlieland, Nederland  

3. Hilgenkamp, H., Special effects at complex oxide interfaces, Invited lecture presented at the 
van der Waals-Zeeman Colloquium Institute for Theoretical Physics, University of 
Amsterdam, 19 mei 2011, Amsterdam, Nederland  

4. Hilgenkamp, H., Interfacing two - fundamentally different (?) - condensates; Hybrid high-Tc 
vs. low-Tc Josephson structures, Invited lecture, presented at the Royal Society workshop 
on Superconductivity at oxide Interfaces., 14 sep 2011, Chicheley, London, Engeland  

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. H. Hilgenkamp: - Visiting professor National University of Singapore - Founding member 
Global Young Academy - Elected Board Member American Superconductivity Conference  

2. A. Brinkman: - Lid van de Jonge Akademie (KNAW)  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. H. Hilgenkamp: Plenaire spreker bij het 4th Asia-Pacific Youth Science Festival, Bangkok 
Thailand, 22 augustus 2011.  

2. A. Brinkman: Interview over Quantum transport en teleportatie, BNR Nieuwsradio, 29 
Maart 2011.  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 
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e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
 
 



 
 
 

 
 
 - 26 - 
 

Bijlage 

 
Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een voorwoord geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gegevens 
staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publicatie van 
dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte resultaten 
te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragenlijst voor de 
onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. 
 
Geachte professor, 
 
Bijgaand ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2011. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2012. Lees deze mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips bij 
het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkgemeen-
schapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende projecten 
binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de zomer de 
voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken worden, beschik-
baar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject. Alleen van FOM-medewerkers die op het formulier staan kunt u output opgeven. Eventueel 
kunt u twee of drie andere relevante publicaties opnemen die niet aan deze eisen voldoen maar 
wel uit het project resulteren.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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