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Voorwoord van de programmaleider 

 
Door de industrialisatie en politieke en economische stabiliteit is de kwaliteit van het leven geste-
gen naar een niveau dat ongekend is in de geschiedenis van de mensheid. Onze hedonistische 
samenlevingen, waarin het collectieve welbevinden is afgeleid van het individuele welbevinden, 
worden aangejaagd door een groeiende overvloed aan energie, voornamelijk fossiele brandstoffen, 
in een lineaire economy of scale. Onze welvaart willen we graag bestendigen en verduurzamen, 
maar ons energiesysteem staat sterk onder druk, met name omdat energie verandert van een source 
probleem - hoe kom je eraan - naar een sink probleem - hoe kom je er op een nette manier weer 
vanaf!  
 
Het sluiten van kringlopen op iedere schaal, vanuit het economisch belang en welbevinden van het 
individu, aangejaagd door energie uit zonlicht, zie ik als de golden bullet om duurzaamheid gestalte 
te geven, in een proces van co-evolutie van de economie en onze habitat. Dit wordt in modern 
politiek jargon de biobased economy genoemd. Om zonne-energie grootschalig te kunnen gebruiken, 
moeten vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd met opslag en concentratie, naar analogie 
van de fotosynthese in de natuur. Biobased is bouwen op een schaalbaar solar fuels energiesysteem, 
wat geïntegreerd is in de bestaande technologische infrastructuur, winstgevend is op iedere schaal, 
en waarbij de grenzen tussen producenten en consumenten vervagen. 
 
Het privaat-publieke BioSolar Cells open innovatie FES programma is erop gericht de ontwikkeling 
van solar fuels in brede zin te versnellen, op het traject fundamenteel, toegepast en utilisatie. Het 
FOM/ALW/NWO open competitie programma Towards BioSolar Cells behelst het fundamentele 
deel van het traject, en draagt bij met 10 onderzoeksprojecten verdeeld over de drie BioSolar Cells 
thema’s (semi-)artificiële systemen, micro-organismen en planten.  
 
In 2011 zijn de 10 onderzoeksprogramma’s van start gegaan en vrijwel alle personeelsplaatsen zijn 
inmiddels bezet. Er wordt met groot enthousiasme gewerkt, en ik ben onder de indruk van de 
jonge aanstormende generatie. Het inspirerende containerbegrip artificial leaf maakt veel creativi-
teit los. De integratie van het fundamentele onderzoek met het toegepaste en utilisatie-programma 
verloopt voorspoedig, dankzij de organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten onder de vlag van 
het BioSolar Cells programma met deelname van bedrijven. Het zwaartepunt van het fundamen-
tele programma ligt met zeven projecten in de onderzoek en ontwikkeling van de (semi-)artificiële 
systemen, waarmee de inzet in dit thema in omvang bijna is verdubbeld. Deze projecten richten 
zich specifiek op de implementatie en demonstratie van nieuwe device-concepten voor solar fuel. In 
de micro-organismen zijn twee projecten gestart, die zich richten op het doorgronden van de fysi-
sche systeembiologie van de conversie van zonlicht naar brandstof, en in de sector van de planten 
is één project gestart, wat zich richt op versnelde evolutie in het Arabidopsis thaliana modelsysteem 
door het opsporen en toegankelijk maken van zeldzame fenotypen om een significant grote ver-
betering van de efficiency te bewerkstelligen, met een mogelijke uitstraling naar het in kaart bren-
gen van wezenlijk nieuwe fysica van leven.  
 
Nederland is het eerste land buiten de VS dat grootschalig investeert in onderzoek en innovatie op 
het gebied van de BioSolar Cells en trekt daarmee internationaal de aandacht. Dat heeft ook een 
keerzijde, drie van de beste jonge solar fuel onderzoekers zijn inmiddels naar het buitenland ver-
trokken, naar Helmholtz, Max-Planck en MIT, en deze brain drain is een bron van zorg. In het ver-
lengde van het fundamentele werk in het BioSolar Cells programma op het gebied van de artificiële 
systemen heeft FOM inmiddels een initiërende rol op Europees niveau met participatie in de 
EuroSolarFuels Eurocores van de ESF. Hier wordt het nieuwe veld van de 'smart matrices' ont-
sloten, modulair opgebouwde moleculaire nanostructuren die door slimme fysisch-chemische 
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programmering in staat zijn om de verschillende taken van het oogsten van licht, het scheiden van 
ladingen en de multi-elektron katalyse voor het oxideren van water en het produceren van brand-
stof, te koppelen en te verrichten met hoge efficiëntie, dichtbij de thermodynamische limiet.  
 
De ontwikkeling van een schaalbaar en duurzaam energiesysteem op de benodigde schaal van 
meer dan 10 terawatt is niet eenvoudig en de transitie naar solar fuel zal zich uitstrekken over 
meer dan een generatie onderzoekers. De projecten in het fundamentele programma van BioSolar 
Cells verkennen nieuwe technologische opties voor toepassing op grote schaal. Voor de semi-arti-
ficiële systemen zijn dit de kleine moleculen die kunnen fungeren als primaire energiedragers voor 
grootschalig gebruik in brandstofcellen, waterstof en methanol uit CO2 puntbronnen. De ontwik-
keling van fysische systeembiologie levert een platform voor de ontwikkeling van levende kataly-
satoren, voor directe conversie van CO2 uit de lucht naar brandstoffen en andere waardevolle pro-
ducten, terwijl het plantenproject de basis legt voor een nieuwe vorm van veredeling waarbij er 
geen a-priori kennis van het biologische systeem nodig is.  
 
Inmiddels is duidelijk dat Nederland achter loopt bij de andere Europese landen als het gaat om 
de inzet van duurzame energie en vermindering van de CO2 uitstoot, en lopen we vanaf 2020 het 
risico op forse boetes als we onze doelstellingen niet halen. Dit geeft aanleiding tot de inzet van 
korte termijn oplossingen, die uiteindelijk niet duurzaam zullen blijken. Gelukkig staan er ook 
weer nieuwe investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek naar BioSolar Cells in de plan-
ning. Inmiddels heeft de NRSC-Catalysis besloten om middelen vrij te geven voor onderzoek van 
solar fuels. Op 1 en 2 november zullen we een joint symposium van NRSC-Catalysis, FOM en het 
BioSolar Cells programma houden. Daarnaast is binnen FOM het onderzoeksinstituut DIFFER in 
ontwikkeling, wat een nieuwe dimensie kan toevoegen op het gebied van de plasma-katalyse. Dit 
sluit goed aan bij het kader zoals vastgelegd in de internationale ontwikkeling richting de smart 
matrices in het Eurosolarfuels programma, en er wordt gewerkt aan een nieuw NWO-breed initia-
tief op solar fuel gebied. Ik wil er in dit stadium sterk voor pleiten om ook de nieuwe inzet te inte-
greren met BioSolar Cells en gezamenlijk op te trekken, nationaal en internationaal. Hiermee neemt 
de kritische massa toe, wat nodig is om binnen de topsectoren de samenwerking met de private 
sector te bestendigen en uit te bouwen en de brain drain van jonge mensen te keren door het bie-
den van een carrièreperspectief in het belang van de verduurzaming van onze samenleving met 
behoud van welvaart. Ik denk dat als we alles op alles zetten en de krachten bundelen, het moge-
lijk moet zijn om in de periode 2020 tot 2025 de eerste honderd vierkante kilometer van de artificial 
leaf operationeel te hebben! 
 
Huub de Groot, programmaleider 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 09.1879/4 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM/ALW/FES PROGRAMME 
 
Number 115. 
  
Title (code) Towards biosolar cells (TBSC) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. H.J.M. de Groot 
  
Duration 2010-2015 
  
Cost estimate M€ 7.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
Biosolar cells are natural or bio-inspired systems that convert solar energy into usable fuel, food or 
feedstock by photosynthesis. The focus of the TBSC programme is on artificial nanostructured 
solar to fuel converters, solar biofuel production with micro organisms, and on improving the 
photosynthetic efficiency of plants according to: 
I. Research and development of nanostructured materials for the production of fuel from visible 

light (eventually solar light) using water as the raw material. This requires light-driven 
catalysts for water oxidation, proton reduction, and/or direct formation of carbon-based fuels 
like methanol. Critical issues include light-driven proton-electron management and multi-
electron catalysis. Functional characterization and theoretical understanding are key elements. 
For high conversion efficiencies, materials will have to be shaped into nanostructures and 
interfaced with fast catalytic systems, and materials should be compatible with tandem or 
multi-junction devices for solar to fuel conversion. 

II. Design, realization and valorization of optimized living photosynthetic objects, i.e. 'living 
catalysts' that convert CO2 from the atmosphere and excrete fuel directly in high yield, without 
biomass as an intermediate. Key issues include physical systems biology and engineering 
platforms to enhance the capacity of organisms to direct electron and energy flow to critical 
metabolic processes for solar fuel production, synthetic biology to insert new enzymatic 
pathways, down regulation of competing pathways genetically as well as physiologically, 
redesign of light harvesting antennae, and managing environmental constraints. 

III. Research and development of plants for enhanced photosynthetic efficiency and improved CO2 
uploading for the high yield and drought and light stress tolerant production of biomass for 
energy, food, feed, and feedstock. Target is unraveling the gene regulatory networks of selected 
photosynthesis processes for adapting crops and growth conditions to obtain higher 
photosynthetic efficiency, more biomass and better energy harvesting per hectare. A physical 
systems biology and phenotypic engineering approach to the model plant Arabidopdis thaliana 
will allow to define and to validate the key elements of the process in an unbiased approach. 

 
b. Background, relevance and implementation 
The sun is an abundant source of energy, and will play a major role in all future energy scenarios. 
In addition, changing diets, urbanization, economic growth and expanding populations are 
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driving food and feed demand. Photosynthesis offers sustainable conversion of solar energy into 
fuel and production of biomass. Yet photosynthesis is a major limiting factor in this production, 
and often less than 1% of the solar energy is converted into these products. Due to recent progress 
in science and technology, photosynthesis can be improved and directed towards optimal 
utilization for sustainable energy supply in a biobased economy. 
 
In the Summer of 2010 an international scientific panel evaluated the proposals of the open call; 10 
projects were granted. 
 
Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 

 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 
FOM-basisexploitatie 
- NWO bonus 

-39 
300 

400 
200 

400 
200 

400 
200 

200 
100 

- 
- 

- 
- 

1.361 
1.000 

FOM-basisinvesteringen 639 - - - - - - 639 
Doelsubsidies NWO 
- ALW 

 
125 

 
125 

 
125 

 
125 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500 

Doelsubsidies derden 
 - min. EL&I (FES) 

 
700 

 
700 

 
700 

 
700 

 
700 

 
- 

 
- 

 
3.500 

Totaal 1.725 1.425 1.425 1.425 1.000 - - 7.000 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-09.0558/DD 
b) Decision Executive Board: FOM-09.1878/D 
c) Panel report: FOM-10.1353 
d) Decision Executive Board: FOM-10.1633 
 
Remarks 
The final evaluation of the programme is foreseen in 2016. 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subgebieden: 100% FL 
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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 

2011 - 2,5 4,0 - 556 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - - 5 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-A-31 

Werkgroepleider Prof.dr. J.N.H. Reek 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. J.I. van der Vlugt 

FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + nummer Photocatalytic water splitting in microfluidic devices 
10TBSC20-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G. Ciancaleoni postdoc 01 feb 2011 31 jan 2013 
H.C. Chen oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

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. J.I. van der Vlugt, Toward Artificial Photosynthetic Devices, 1st International Conference on 
Bioinspired Materials for Solar Energy Utilization, 12 sep 2011, 17 sep 2011, Crete, Greece  

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

1. G. Ciancaleoni, J.I. van der Vlugt, J.N.H. Reek, IMMOBILIZATION OF HYDROGEN 
PRODUCING PHOTOCATALYSTS FOR ARTIFICIAL LEAF DEVICES, 13th Netherlands 
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Chemistry and Catalysis Conference, 05 mrt 2012, 07 mrt 2012, Noordwijkerhout, The 
Netherlands  

2. J.I. van der Vlugt, Proton Reduction Catalysis, BioSolarCells Winterschool 2012, 30 jan 2012, 
02 feb 2012, 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-E-06 

Werkgroepleider Prof.dr. A. Fiore 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's dr. J.E.M. Haverkort 
 Prof.dr.E.P.A.M.Bakkers 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanowire solar energy conversion 10TBSC18-1 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A.J. Standing oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-E-20 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. M.M. Wienk 

 Dr.ir. M. Kemerink 
 Dr. S.C.J. Meskers 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Photoelectrochemical water splitting in artificial nanostructured 
solar converters 10TBSC15-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Esiner oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-E-26 

Werkgroepleider Prof.dr. P.H.L. Notten 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanowire solar energy conversion 10TBSC18-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L. Gao postdoc 01 okt 2011 30 sep 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-G-27 

Werkgroepleider Prof.dr. M.A. Loi 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Photoelectrochemical water splitting in artificial nanostructured solar 
converters 10TBSC15-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L.H. Lai oio 15 jan 2012 14 jan 2016 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-L-32 

Werkgroepleider Prof.dr. E. Bouwman 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. S. Bonnet 

FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + nummer Selective photoreduction of CO2 fuels in a microreactor 
platform 10TBSC22 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
P. Contreras Carballada postdoc 15 aug 2011 14 aug 2012 
E. Askarizadeh postdoc 01 jul 2011 30 jun 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 
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Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-L-33 

Werkgroepleider Prof.dr. H.J.M. de Groot 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Dr. A. Alia 

 Dr. B.J. van der Zaal 
 Prof.dr. P.J.J. Hooykaas 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Phenotypic engineering of higher plants: Developing a new 
paradigm for improving photosynthetic efficiency 10TBSC23 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Madapati oio 01 jan 2012 31 dec 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 
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c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-T-02 

Werkgroepleider Prof.dr. J.L. Herek 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanostructured solar-to-fuel devices 10TBSC07-1 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Park oio 01 nov 2011 31 okt 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-34 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. J Huskens 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanostructured solar-to-fuel devices 10TBSC07-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R. Elbersen oio 01 jul 2011 30 jun 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-35 

Werkgroepleider Prof.dr. J.G.E. Gardeniers 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Photocatalytic water splitting in microfluidic devices 10TBSC20-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Karabudak postdoc 01 jul 2011 30 jun 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 

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-V-07 

Werkgroepleider Dr. R.J. Wijngaarden a.i. 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Engineering surface electrical fields and charge separation in water-
splitting perovskites 10TBSC16 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L. Polak oio 15 aug 2011 14 aug 2015 

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. R.J. Wijngaarden, Engineering surface electrical fields and charge separation in water-
splitting perovskites, Delft -VU TBSC, 07 okt 2011, 07 okt 2011, Amsterdam, Netherlands  

2. F. Buters, L. Polak, J. Rector and R.J. Wijngaarden , Optimizing surface catalysts for photo-
catalytic water splitting , FOM@Veldhoven, 17 jan 2012, 17 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 
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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-V-22 

Werkgroepleider Prof.dr. R. Croce 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + 
nummer 

Studying the regulation of light harvesting in the green alga 
Chlamydomonas to improve its productivity under mass culture 
conditions 10TBSC12-4 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
I. Polukhina oio 01 apr 2011 31 mrt 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-W-02 

Werkgroepleider Prof.dr. H. van Amerongen 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + 
nummer 

Studying the regulation of light harvesting in the green alga 
Chlamydomonas to improve its productivty under mass culture 
conditions 10TBSC12-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H.L. Schaink oio 01 feb 2011 31 jan 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 
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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-W-05 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. R.H. Wijffels 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's dr.ir. M.Janssen 

FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + 
nummer 

Studying the regulation of light harvesting in the green alga 
Chlamydomonas to improve its productivity under mass culture 
conditions 10TBSC12-3 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T. de Mooij oio 15 sep 2011 14 sep 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

Geen. 

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

Geen. 

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

Geen. 

c. Ontvangen prijzen 
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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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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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