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Voorwoord van de programmaleider 

 
Het programma 'Proton mobility in confinement' is nu twee jaar bezig en komt goed op stoom. 
Eind 2011 heeft er een wisseling van het programmaleiderschap plaatsgevonden omdat 
Mischa Bonn naar het Max Planck Instituut für Polymerforschung in Duitsland is vertrokken. In 
alle deelnemende groepen zijn de in de eerste jaren geplande posities voor promovendi en post-
docs ingevuld. De meesten hebben reeds delen van hun onderzoek afgerond en daarover artikelen 
gepubliceerd. In juni 2012 wordt er een workshop georganiseerd waarin de juniorwetenschappers 
hun eerste resultaten zullen rapporteren. Ook zullen er plannen worden gemaakt om de samen-
werking van de deelnemende groepen verder in te vullen. In het volgende geef ik een korte 
beschrijving geven van de belangrijkste tot dusver verkregen resultaten en de huidige activiteiten 
van het programma. 
 
In de groepen van Bakker (AMOLF), Bonn (MPI) en Woutersen (UvA) zijn de eigenschappen van 
watermoleculen en protonen in nanodruppels en in nanokanaaltjes onderzocht. Water nanodrup-
peltjes zijn geproduceerd door water samen met een surfactant op te lossen in een apolair oplos-
middel. De surfactant moet zeer speciale eigenschappen hebben om protonen in het water-
nanodruppeltje te kunnen oplossen. In een eerste studie is met femtoseconde infrarood pulsen 
onderzocht hoe water zich gedraagt in de nanodruppeltjes gevormd met een neutrale surfactant 
(Igepal) (Tibert van der Loop). Uit de femtoseconde mid-infrarood metingen blijkt dat het water in 
de druppel op te delen valt in een centraal gedeelte met eigenschappen die sterk lijken op die van 
bulk water, en een buitenste schil waarin de watermoleculen veel langzamere energiedynamica en 
moleculaire beweeglijkheid vertonen. Voor de watermoleculen in de nanokanaaltjes van een nafi-
onmembraan wordt een zelfde vertraging van de energierelaxatie en de moleculaire beweeglijk-
heid waargenomen (Liyuan Liu, Wouter Ensing). Voor deze nanokanaaltjes is ook de protongelei-
ding onderzocht met behulp van microgolf straling (dielectrische relaxatie). Het blijkt dat de pro-
tongeleiding vanaf een bepaalde hydratatiegraad zeer sterk toeneemt. Uit twee-dimensionale 
infrarood metingen volgt dat de protonen in het nafion kanaal worden gesolvateerd door enkele 
water moleculen en dat de lading van het proton gedelocaliseerd is over de hydratatiestructuur. Er 
wordt ook een zeer snelle uitwisseling van protonhydratatiestructuren waargenomen. 
 
In een ander project van het programma wordt door de groepen van Bonn, Bakker, Oosterkamp 
(Universiteit Leiden), Meijer en Ensing onderzoek gedaan naar de structuur en dynamica van de 
eerste laag van watermoleculen aan een grensvlak, als eerste stap naar de bestudering van de 
protongeleiding aan grensvlakken. Hiertoe is een speciale oppervlakte specifiek techniek ontwik-
keld, twee-dimensionale oppervlakte som-frequentie generatie. Met deze techniek is de energie-
dynamica aan de toplaag van water aan een water-lucht oppervlak bestudeerd (Zhen Zhang, 
Lukasz Piatkowski). In deze experimenten werd ontdekt dat watermoleculen in de bovenste laag 
zeer snel energie aan elkaar doorgeven en dat de hydroxylgroepen die uit het oppervlak steken als 
zeer efficiënte antennes voor infrarood licht fungeren. Met dezelfde techniek zal in de nabije toe-
komst ook de structuur en dynamica van water aan lipide membranen en hydrofobe oppervlakken 
als grafeen worden bestudeerd. In de groep van Oosterkamp is de frequentieafhankelijke demping 
van een AFM tip in water bij een oppervlak onderzocht. In de toekomst zal dit worden gedaan 
voor water aan een grafeen op mica oppervlak. In de groepen van Meijer en Ensing zullen de 
eigenschappen van dit water worden berekend (Wagner Homs Brandeburgo). 
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Een ander groot project van het programma is de studie van de effecten van hydrofobe molecu-
laire groepen en ionen op de snelheid en het mechanisme van protontransport door water. In de 
groepen van Meijer en Ensing is het effect van hydrofobe moleculaire groepen op het waterstof-
brugnetwerk van water berekend voor oplossingen van tetramethylureum (TMU) in water 
(Wagner Homsi Brandeburgo). Uit de simulaties blijkt dat watermoleculen in de nabijheid van 
TMU zich in ketens gaan rangschikken. Deze verandering van het waterstofbrugnetwerk is moge-
lijk de verklaring voor de recente experimentele waarneming door Bonn en Bakker dat de toevoe-
ging van TMU aan water leidt tot een grote afname van de protonmobiliteit. Met een microfluïdi-
sche opstelling is in de groepen van Bonn en Bakker gekeken naar de effecten van ionen op de dif-
fusiesnelheid van protonen in water (Maarten Soudijn). De geleiding van protonen door water 
berust op een ladingsoverdracht mechanisme waarin de dynamica van het waterstofbrugnetwerk 
van water een belangrijke rol speelt. Ionen zijn in staat watermoleculen sterk aan zich te binden en 
daarmee het waterstofbrugnetwerk van water te vervormen. Uit de eerste metingen blijkt echter 
dat zelfs sterk hydraterende ionen als Mg2+ de protondiffusiviteit in water nauwelijks beïnvloeden. 
Dit verrassende resultaat zal nog nader worden uitgezocht. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 

 



 
 
 

 
 
 - 5 - 
 

Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 10.0178/3 
 datum: 01-01-2012 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
Number 118. 
  
Title (code) Proton mobility in confinement (PMC) 
  
Executive organisational unit AMOLF & BUW 
  
Programme management Prof.dr. H.J. Bakker 
  
Duration 2010-2016 
  
Cost estimate M€ 2.4 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
Main objective: elucidate the molecular-scale mechanism of proton conduction through aqueous 
media in confined geometries, specifically when confinement is limited to 1-dimension (aqueous 
systems at surfaces and interfaces), 2 dimensions (water in wires and channels) and 3 dimensions 
(nanopools / nanodroplets). The key question is to resolve how proton hydration in general, and 
the interruption of the hydrogen bonded network in confined spaces in particular, affect proton 
conduction.  
 
b. Background, relevance and implementation 
Proton transfer in aqueous media is an extremely widespread and important process in nature and 
technology. For bulk water and bulk ice strong indications have been found that protons are not 
transported by ordinary diffusion, but by special conduction mechanisms that strongly resemble 
the mechanism of transport of holes through a semi-conductor. While the fundamental principles 
of proton transport in a uniform bulk environment have recently been established, the most 
interesting and relevant aqueous proton transport processes that occur in complex, strongly 
confined environments, are not understood. 
 
In many cases proton conduction takes place in confined water volumes. Examples are proton 
transfer along (biological) membranes, in small embedded water pools within proteins, through 
water channels like that of the channels of nafion membranes in hydrogen fuel cells, and through 
trans-membrane protein pores. Our understanding of the intricate process of proton conduction in 
these confined geometries is essential to comprehend - and ultimately control - the many 
important biological and technological systems that rely on this process. Despite the apparent 
fundamental and technological relevance of understanding proton conduction in confinement, the 
molecular-scale mechanism of proton conduction has remained a largely unexplored area of 
research. The reason for this lag in our knowledge is clearly not the lack of relevant questions, but 
the limited number of experimental and theoretical techniques that are sufficiently sensitive and 
specific to probe proton conductivity in confined spaces. Thanks to recent advances in 
experimental and theoretical techniques, this study has now become possible. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
a. Via AMOLF  

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

FOM-basisexploitatie 596 253 253 165 72 - - 1.339 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 596 253 253 165 72 - - 1.339 
 
b. Via BUW 

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

FOM-basisexploitatie 400 281 281 122 - - - 1.084 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 400 281 281 122 - - - 1.084 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-09.1543 
b) Ex ante evaluation: FOM-09.1708 
c) Decision Executive Board: FOM-10.0176 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2016. 
 
 
 
 
 COH par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 100% COMOP 
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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 

2010 - 0,7 1,5 0,7 456 

2011 - 2,8 3,8 0,5 547 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2010 - 5 2 - 

2011 - 9 26 1 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
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-08 

Werkgroepleider Dr. E.J. Meijer 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. B. Ensing 

FOM-programma Proton mobility in confinement 

Titel van het project + nummer Multiscale modelling of proton conduction in water 
nanostructres 09PMC04 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
W. Homsi Brandeburgo oio 15 jan 2011 14 jan 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. X. Liu, X. Lu, R. Wang, E.J. Meijer, H. Zhou, Acidities of confined water in interlayer space of 
clay minerals, Geochimica et Cosmochimica Acta, 75, 4978, 2011  

2. X. Liu, X. Lu, R. Wang, E.J. Meijer, Understanding hydration of Zn(2+) in hydrothermal 
fluids with ab initio molecular dynamics, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 13305, 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. E.J. Meijer, Various topics, 2011 Summmer School at Nanjing University for computional 
geochemistry, 16 aug 2012, 28 aug 2012, Nanjing, China  

2. B. Ensing, Photoactive proteins in action, Extending the limits of ab-initio Molecular 
Dynamics Simulations for Materials Science and Biophysics, 05 sep 2011, 09 sep 2011, 
Barcelona, Spain  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. W. Homsi Brandeburgo, E.J. Meijer, B. Ensing, Path Metadynamics of the SN2 reaction, 
Chains, 28 nov 2011, 30 nov 2011, Maarsen, Nederland  

2. W. Homsi Brandeburgo, E.J. Meijer, B. Ensing, Path-Metadynamics of the proton transfer in 
the PYP, Scientific meeting on Chemistry related to Physics & Material Sciences, 14 mrt 
2011, 15 mrt 2011, Veldhoven, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. E.J. Meijer: 14th International Conference on Theoretical Aspects of Catalysis, Vlissingen, 
The Netherlands, June 26-30, 2012. Member organizing committee  

2. E.J. Meijer: Centre Européen de Calcul Atomic et Moléculaire (CECAM) Member of the 
Council  

3. B. Ensing: Panel member and lecturer (title: NWO grant applications) at the CHAINS 
Talent Class, for the Dutch Science Foundation (NWO), Maarsen, The Netherlands (30-11-
2011)  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-A-28 

Werkgroepleider Prof.dr. W.J. Buma 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's S. Woutersen 

 H. Zhang 
FOM-programma Proton mobility in confinement 

Titel van het project + nummer Femtsecond spectroscopy of the mechanism of aqueous proton 
transfer 09PMC03 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.H. van der Loop oio 01 mrt 2010 28 feb 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. T. van der Loop, Ultrafast dynamics in nano-confined water, Ultrafast chemical physics, 14 
dec 2011, 16 dec 2011, Glasgow, Schotland  
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c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. Editor Advances in Physical Chemistry (Buma)  
2. Scientific Director Holland Research School of Molecular Chemistry (Buma)  

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-14 

Werkgroepleider Prof.dr. J.W.M. Frenken 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Proton mobility in confinement 
Titel van het project + nummer Scanning probe microscopy of proton conduction 09PMC02 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.H. van Es postdoc 01 mrt 2011 31 jul 2011 

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-35  

Werkgroepleider Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Proton mobility in confinement 
Titel van het project + nummer Spanning probe microscopy of proton conduction 09PMC02-2 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M.H. van Es postdoc 01 aug 2011 28 feb 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. A.J. Katan, T.H. Oosterkamp, Measuring hydrophobic interactions with 3D nanometer 
resolution., 241st ACS National Meeting Exposition., 27 mrt 2012, 31 mrt 2012, Anaheim, 
California, U.S.A.  

c. Ontvangen prijzen 

1. Bachieneprijs, Leiden, The Netherlands. MRI-scan van een eiwitmolecuul. 22 maart 2011  
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d. Bekleden van posities in organisatie congressen, wetenschappelijke 
samenwerkingsverbanden, adviesraden, internationale panels, redacteurschap bij tijdschriften 

1. Lid van de KNAW, De Jonge Akademie.  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

1. Cofounder of Leiden Probe Microscopy BV  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. Hoe?Zo! Radio / Radio 5, interview: Op twee plekken tegelijk, 30 november 2011  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Groep H.J. Bakker  

Werkgroepleider Prof.dr. H.J. Bakker 
Affiliatie AMOLF 
FOM-programma Proton mobility in confinement 
Titel van het project + nummer Proton mobiliy confinement at AMOLF 09PMC01 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.H.G. Backus postdoc 01 sep 2011 31 jan 2012 
R.K. Campen postdoc 01 aug 2010 31 jul 2011 
J.M. Hunger postdoc 01 apr 2010 31 jan 2012 
L. Liu oio 01 apr 2010 30 jun 2014 
N.E. Ottosson postdoc 01 nov 2011 31 okt 2013 
L. Piatkowski oio 01 nov 2010 31 okt 2011 
Y. Tong postdoc 01 apr 2011 31 mrt 2012 
M.J. van Zadel TP/T 10 feb 2010 31 dec 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J. Hunger, I. Cerjak, H. Schoenmaker, M. Bonn, H.J. Bakker, Precision waveguide system for 
measurement of complex permittivity of liquids at frequencies from 60 to 90 GHz, Rev. Sci. 
Instr., 82, 104703, 2011  

2. Z. Zhang, L. Piatkowski, H.J. Bakker, M. Bonn, Ultrafast vibrational energy transfer at the 
water/air interface revealed by two-dimensional surface vibrational spectroscopy, Nat. 
Chem. , 3, 888–893 , 2011  

3. J. Hunger, Liyuan Liu, K.-J. Tielrooij, M. Bonn, H.J. Bakker, Vibrational and orientational 
dynamics of water in aqueous hydroxide solutions, J. Chem. Phys. , 135, 124517 1-11, 2011  

4. Z. Zhang, L. Piatkowski, H.J. Bakker, M. Bonn, Communication: Interfacial water structure 
revealed by ultrafast two-dimensional surface vibrational spectroscopy, J. Chem. Phys. , 
135, 021101 1-3 , 2011  

5. L. Piatkowski, H.J. Bakker, Vibrational dynamics of the bending mode of water interacting 
with ions, J. Chem. Phys. , 135, 214509, 2011  

6. L. Liu Liyuan, J. Hunger, H.J. Bakker, Energy Relaxation Dynamics of the Hydration Complex 
of Hydroxide, J. Chem. Phys. , 115, 14593-14598 , 2011  

7. K.-J. Tielrooij, S.T. van der Post, J. Hunger, M. Bonn and H.J. Bakker, Anisotropic water 
reorientation around ions, J. Phys. Chem. B , 115, 12638-12647 , 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

Geen. 

d. Proefschriften 
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Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. M. Bonn, Structure and Dynamics of Interfacial Water - 2D-surface sensitive spectroscopy , 
Femtochemistry 10, 15 jul 2011, 15 jul 2011, Madrid, Spain  

2. M. Bonn, 2D-surface sensitive spectroscopy reveals structure and dynamics of interfacial 
Water , CECAM meeting ‘interfacial water’ 2011, 27 jun 2011, 27 jun 2011, Lausanne, 
Switzerland  

3. L. Piatkowski, Ultrafast dynamics of surface water , Elementary Processes in Solids and at 
Interfaces: Carrier, Lattice, and Molecular Dynamics, 31 mei 2011, 31 mei 2011, Kloster 
Banz, Germany  

4. H.J. Bakker, Ultrafast energy transfer at water interfaces studied with two-dimensional vibrational 
spectroscopy, International CECAM workshop 'Vibrational Spectroscopy of Complex 
Systems', Paris, France, May 23-25, 2011 

5. H.J. Bakker, Water interfaces studied with two-dimensional surface vibrational spectroscopy, 
International conference 'Ultrafast Chemical Physics', Glasgow, UK, December 14-16, 2011 

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

1. E.H.G. Backus, J.M. Kuiper, J.B.F.N. Engberts, B. Poolman, M. Bonn, Reversible optical control 
of monolayers on water through photoswitchable lipids, Physics@FOM Veldhoven, 18 jan 
2011, 19 jan 2011, Veldhoven, The Netherlands  

2. Lukasz Piatkokwski , Vibrational relaxation pathways of AI and AII modes in N-
methylacetamide clusters, Physics@FOM Veldhoven, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, 
The Netherlands  

3. E.H.G. Backus, J.M. Kuiper, J.B.F.N. Engberts, B. Poolman, M. Bonn, H.J. Bakker , Ultrafast 
vibrational probing of heat transport through model membrane systems, International 
conference 'Time-resolved Vibrational Spectroscopy XV, 19 jun 2011, 24 jun 2011, Ascona, 
Switzerland  

4. J. Hunger, K.-J. Tielrooij, M. Bonn, H. J. Bakker , Effect of Protons and Hydroxide Ions on the 
Dynamics of Water, Time-resolved Vibrational Spectroscopy XV, 19 jun 2011, 24 jun 2011, 
Ascona, Switzerland  

5. Lukasz Piatkowski, Adam D. Wexler, Elmar C. Fuchs, Hinco Schoenmaker, Huib J. Bakker, 
Ultrafast vibrational energy relaxation of the water bridge, Time-resolved Vibrational 
Spectroscopy XV, 19 jun 2011, 24 jun 2011, Ascona, Switzerland  

6. Z. Zhang, C. Hsieh, L. Piatkowski , H. Bakker and M. Bonn, Ultrafast vibrational energy 
transfer at the water-air interface: two-dimensional surface vibrational spectroscopy, 
International Workshop on Ultrafast Chemical Physics (UCP ’11), 14 dec 2011, 14 dec 2011, 
Glasgow, United Kingdom  

7. Z. Zhang, L. Piatkowski , H. Bakker and M. Bonn, Ultrafast 2-Dimensional Surface Vibrational 
Spectroscopy of Water at Lipid Interface, Femtochemistry 10, 15 jul 2011, 15 jul 2011, 
Madrid, Spain  



 
 
 

 
 
 - 20 - 
 

8. Z. Zhang, L. Piatkowski , H. Bakker and M. Bonn, Ultrafast 2-Dimensional Surface Vibrational 
Spectroscopy of Water at Lipid Interface, Time-resolved Vibrational Spectrocopy XV, 20 jun 
2011, 20 jun 2011, Ascona, Switzerland  

9. Z. Zhang, L. Piatkowski , H. Bakker and M. Bonn, Quantifying the heterogeneity of the water 
interface, Physics@FOM Veldhoven, 17 jan 2011, 17 jan 2011, Veldhoven , The Netherlands  

10. J. Hunger, L. Liu, K.-J. Tielrooij, M. Bonn, H. J. Bakker, Effect of Protons and Hydroxide Ions 
on the Dynamics of Water, Time Resolved Vibrational Spectroscopy, 20 jun 2011, 20 jun 
2011, Ascona, Switzerland  

11. H.J. Bakker, Ions in water: two is a crowd! Plenary presentation Fysica 2011, Amsterdam, The 
Netherlands, April 15, 2011 

12. J. Hunger, K.-J. Tielrooij, M. Bonn, H. J. Bakker (poster), Effect of Protons and Hydroxide Ions 
on the Dynamics of Water, Time-resolved Vibrational Spectroscopy XV', Ascona, 
Switzerland, June 19-24, 2011 

c. Ontvangen prijzen 

1. S.T. van der Post, Posterprize for The Effect of Cations on the Anionic Hydration Shell, 
International conference 'Time-resolved Vibrational Spectroscopy XV', Ascona, 
Switzerland, June 19-24, 2011 

2. K.-J. Tielrooij, FOM Proefschriftprijs 2011 

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

1. 2011 Member, FOM Committee Condensed Matter and Optical Physics  
2. 2011 Member, Programme Advisory Board of the FOM Institute 'Rijnhuizen' 
3. 2011 Member, Advisory Editorial Board of Chemical Physics Letters 
4. 2011 Member, Advisory Editorial Board of Chemical Physics 
5. 2011 Member, Editorial Advisory Board of ChemPhysChem 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

1. Nanonext project with Unilever 'Effect of co-solutes on biopolymer structural dynamics' 
2. Nanonext project with Danone 'Effect of co-solutes on biopolymer structural dynamics', 

NanoNext 
3.  Industrial Partnership Program met Wetsus 'Spectroscopic analysis of Particles in Water' 
4.  Industrial Partnership Program met Michelin, SKF en DPI 'Understanding the visco-

elasticity of elastomer-based nanocomposites' 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. Interview with the Austrian radio Ö1 Dimensionen ('Gesprächsstoffe 4: Mysterium H2O' ), 
June 26, 2011 
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2. Interview with Radio 1 with Sven Kockelmann about research on the water bridge, 
November 2, 2011 

3. Tv interview in 'Noord-Hollands Diep' of RTV Noord-Holland, Februari 1, 2012 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. Magische waterbrug bevat raar water, De Volkskrant, November 2, 2011 
2. Bijzonder water in een zwevende waterbrug, Het Friesch Dagblad, November 5, 2011 
3. Door ‘tussenijs’bevriest water soms pas bij min 48 graden, De Volkskrant, November 9, 2011 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Outreach 
1. Photovoltaics, 8 lecture hours in master course Advanced Materials and Energy Physics 

(AMEP), University of Amsterdam (2010, 2011) 
2. Jurylid op het 'Techniek toernooi' voor basisscholen, Alkmaar, March 24, 2011 
3. Lecture on gravity for ‘Plusklas’ (=selection of talented children of groups 7 and 8) 
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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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