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Voorwoord van de programmaleider 

 
Op het gebied van de personele zaken valt te vermelden dat alle posities in het programma bezet 
zijn tot aan het eind van het programma (medio 2014). Dit behelst twee oio posities in Twente en 
twee oio posities in Nijmegen, alsmede de programmaleider. 
 
In de afgelopen periode werden drie nieuwe aanvragen gehonoreerd en de bijbehorende projecten 
zijn intussen van start gegaan:  
- Chemische wetenschappen beloonde een echo-aanvraag van het hoofd van de afdeling solid 

state materials for electronics (Prof.dr. T. Palstra) van het Zernike institute for advanced materi-
als (RUG) (waar de programmaleider als buitengewoon hoogleraar aan verbonden is). Doel is 
de praktische realisering van de voorspelde nieuwe vorm van spintronica ('spinorbitronics'). 
Voor details verwijs ik naar het highlight van programma 88 zoals afgedrukt in het FOM Jaar-
boek 2011. Theoretisch werd het fononspectrum van Greigite bestudeerd.  

- STW honoreerde een grote aanvraag op het gebied van de alternatieve energie ('Flash'). Het 
betreft de ontwikkeling van zonnecellen gebaseerd op amorf silicium en met een hoog rende-
ment. Randvoorwaarde is ook dat, teneinde het energie gebruik tijdens het productie proces in 
de hand te houden, alleen gebruik zal worden gemaakt van processen bij relatief lage tempe-
raturen. Het programma ('Flash') gaat 10 mei van dit jaar van start. Programma 88 is verant-
woordelijk voor de fundamentele aspecten van het programma.  

- De theoretische onderbouwing van het 'giant-magneto-caloric effect' kon zich verheugen in de 
nodige aandacht in dagbladen, radio etc. Voor het onderzoek betekent het dat we nu gericht 
aan het werk kunnen om bestaande materialen te verbeteren en naar nog beter systemen te zoe-
ken. Een tweede aandachtspunt is het inverse proces: de productie van elektriciteit uit 
(afval)warmte. Dit vormt de kern van het nieuwe FOM industriële partnership programma 
'Third generation magnetocaloric materials' dat recent van start ging. In samenwerking met de 
industriële partner (BASF) (en onze experimentele collega's in Delft) werden een tweetal 
patenten aangevraagd. 

 
Wat de 'lopende' projecten betreft: 
In samenwerking met de VASP groep in Wenen werd een lineaire response implementatie voor de 
berekening van de NMR chemical shifts in kristallen gerealiseerd. Verscheidene studies van che-
mical shifts van organische materialen zijn gedaan: een studie toont onverwachte waterstofbrug-
gen aan, een ander gaat over hoe de nauwkeurigheid van berekende spectra te optimaliseren.  
Lopende studies gaan over substituties in silicaten, nanogestructureerde waterstofopslag materia-
len (ACTS) en interne waterstofbruggen in zeer grote, organische moleculen (polymeren). Vooral 
voor het ophelderen van de structuur van bijvoorbeeld waterstofopslagmaterialen geïntercalleerd 
in poreuze netwerken, en voor het begrip van de fysisch-chemische eigenschappen daarvan, is 
(first-principles) modellering van NMR spectra cruciaal. 
Binnen het ACTS programma is waterstofopslag in LiBH4-clusters bestudeerd, met name hoe 
'nano-structurering' de thermodynamica van de (de)hydrogenatie reacties beïnvloedt. 
Het project over (organisch-anorganische) hybride materialen is (na een enigszins langzame start) 
goed op gang gekomen. In het kader van de samenwerking met Bandung zal een AIO uit Indone-
sië de zomer in Nijmegen verblijven om onderzoek te verrichten op dit gebied. 
Het project over ferromagnetisme gebaseerd op p-electronen scoorde met de rubidium en cesium 
superoxides alsmede kalium-barium-sesquioxide. In het eerste geval werden ook de Raman spec-
tra berekend teneinde de experimentele gegevens te interpreteren. 
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Verder werd het onderzoek aan ruthenium-dioxide voortgezet. Dit oxide is interessant om twee 
redenen. Ten eerste is het (bij lage temperatuur) waarschijnlijk het beste metaal voor wat betreft de 
elektrische geleidbaarheid. Ten tweede is het beste (binaire) anode materiaal bij de elektrolyse van 
water. Onderzocht wordt of het eerste gerelateerd is met een ultra relativistisch Dirac punt aan het 
Fermi-niveau, terwijl het tweede veroorzaakt wordt door het magnetisme van het (110) oppervlak. 
 
De meerwaarde van het programma is de grotere kritische massa, synergie en coherentie. Alle 
participanten functioneren naar behoren. De uitvoering van het programma ligt op schema. De 
programmabeschrijving is adequaat, gebruikersfaciliteiten etc., zijn reeds ter sprake gekomen. 
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 03.2017/11 
 datum: 01-01-2012 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 88. 
  
Title (code) Materials-specific theory for interface physics and 

nanophysics (MTIN) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. R.A. de Groot 
  
Duration 2004-2014 
  
Cost estimate M€ 3.7 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The aim of this programme is to understand the electronic, optical, magnetic and structural 
properties of materials and devices which are structured on a length scale of the order of 
nanometres. Basing this work on modern, parameter-free electronic structure calculations and 
simulations, ideally suited for problems of this size, makes materials-specific interpretation and 
predictions possible and allows studies complementary to phenomenological theories and 
experiment. 
 
b. Background, relevance and implementation 
One of the most important driving forces in condensed matter physics in the last thirty years has 
been the controlled growth of layered structures so thin that interface effects dominate bulk 
properties and quantum size effects can be observed. The huge success of this venture with 
virtually all classes of materials (semiconductors, magnetic materials, superconductors etc.) is the 
reason for wanting to reduce lateral dimensions to the nanoscale - leading to NanoScience. As 
lateral dimensions approach the nanoscale, surfaces, interfaces and ultimately nano-structures 
come to dominate the physical properties. 
 
Structures and properties on the atomic level are determined by complex interactions that require 
a full quantum-mechanical treatment. Microscopic characterisation of nano-scale systems presents 
a great challenge to experimentalists as well as theorists. The systems are small enough to allow 
studies from first-principles, and modern electronic structure calculations can make a significant 
contribution to this field. Computational studies can provide reliable and complementary 
information. Materials-specific theory provides a unique possibility to correlate electronic, 
magnetic and mechanical properties of nanosystems and interfaces with their atomic composition, 
structure, and environment. 
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Funding 
salarispeil CAO tot 01-07-2010 
 
bedragen in k€ < 2011 2012 2013 2014 2015 2016 > 2017 Totaal 

FOM-basisexploitatie 2.765 312 312 312 - - - 3.701 

FOM-basisinvesteringen  - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 2.765 312 312 312 - - - 3.701 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-03.1627 
b) Decision Executive Board: FOM-03.2000/D 
c) Self-evaluation: FOM-08.1827 
d) Midterm evaluation: FOM-09.0537 
e) Decision Executive Board: FOM-09.0791/D 
 
 
Remarks 
In 2009 there has been a midterm evaluation of the programme. 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen in 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
 
Subgebieden: 65% NANO, 35% 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 

2004 p.m. p.m. p.m. p.m. 244 

2005 p.m. p.m. p.m. p.m. 282 

2006 3,0 1,0 1,0 - 332 

2007 3,0 1,8 1,0 - 367 

2008 2,0 0,8 1,0 - 305 

2009 2,0 - 0,5 - 218 

2010 2,0 0,9 0,7 - 266 

2011 2,0 1,0 3,6 - 397 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2004 1 - - - 

2005 - 13 29 - 

2006 - 11 30 - 

2007 2 18 46 - 

2008 2 18 33 - 

2009 1 8 10 - 

2010 - 7 18 1 

2011 1 9 20 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2004 
L. Chioncel, 13 september 2004, FOM-N-16. 

2005 
Geen. 

2006 
Geen. 

2007 
M.A. Uijttewaal, 16 mei 2007, FOM-N-16. 
P.C Rusu, 25 oktober 2007, FOM-T-09. 

2008 
J.J. Attema, 4 december 2008, FOM-N-16. 
Michiel van Setten, 28 augustus 2008, FOM-N-16. 

2009 
I. Shokaryev, 7 december 2009, FOM-N-16. 

2010 
Geen. 

2011 
K. Jarolimek, 11 oktober 2011, FOM-N-16. 
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Personele bezetting in 2011 
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Output 2011 
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Werkgroep FOM-N-16 

Werkgroepleider Prof.dr. R.A. de Groot 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. G.A. de Wijs 

FOM-programma Materials-specific theory for interface physics and nanophysics 

Titel van het project + nummer Materials-specific theory for interface- and nanophysics 
(Nijmegen) 03MTIN01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
P. Zolfaghari oio 01 dec 2010 30 nov 2014 
G.A. de Wijs WP/V 01 feb 2002 31 jan 2012 
F.M. Vasconcelos postdoc 15 feb 2010 14 feb 2012 
E. Torun oio 01 jun 2010 31 mei 2014 
I. Shokaryev oio 15 apr 2005 14 jun 2009 
R.W.A. Havenith postdoc 16 mrt 2007 15 mrt 2008 
R.A. de Groot WP/V 01 jul 1984 30 jun 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M. J.van Setten, R. Gremaud, G. Brocks, B. Dam, G. Kresse and G. A. de Wijs, Optical response 
of the sodium alanate system: GW(0)-BSE calculations and thin film measurements, 
Physical Review B, 83, 035422, 2011  

2. C. M. Gowda, F. Vasconcelos, E. Schwartz, E. R. H. van Eck, M. Marsman, J. L. M. Cornelissen, A. 
E. Rowan, G. A. de Wijs and A. P. M. Kentgens, Hydrogen bonding and chemical shift 
assignments in carbazole functionalized isocyanides from solid-state NMR and first-
principles calculationse, Physical Chemistry Chemical Physics, 13, 13082, 2011  

3. E. Hazrati, G. Brocks, B. Buurman, R. A. de Groot and G. A. de Wijs, Intrinsic defects and 
dopants in LiNH(2): a first principle study., Physical Chemistry Chemical Physics, 13, 6043, 
2011  

4. S. Riyadi, S. Giriyapura, R. A. de Groot, A. Caretta, P. H. M. van Loosdrecht, T. T. M. Palstra and 
G. R. Blake, Ferromagnetic Order from p-Electrons in Rubidium Oxide, Chemistry of 
Materials, 23, 1578, 2011  

5. N. H. Dung, Z. Q. Ou, L. Caron, L. Zhang, D. Cam Thanh, G. A. de Wijs, R. A. de Groot, K. J. H. 
Buschow and E. Bruck , Mixed Magnetism for Refrigeration and Energy Conversion, 
Advanced Energy Materials, 1, 1215, 2011  

6. D. Cakir, G. A. de Wijs and G. Brocks, Native Defects and the Dehydrogenation of NaBH4, 
Journal of Physical Chemistry C, 115, 24429, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

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

Geen. 

d. Proefschriften 

1. K. Jarolimek, Atomistic Models of Amorphous Semiconductors, 10 okt 2011, M. Zeman & R. 
A. de Groot, TU Delft, CPI, Wohrmann Printservice, Zutphen, 978-90-8570-860-5  

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. F. Vasconcelos, Chemical shift tensors with VASP by the converse approach: 
implementation, tests and first applications for hydrogen bonding, SMARTER2 workshop, 
23 mei 2011, 27 mei 2011, Aveiro, Portugal  

2. F. Vasconcelos, Chemical shifts with VASP by the converse approach: revealing H-bonding 
in isocyanoalyl-carbazole amide, Reseau RNM structurale dans le bassin Parisien, 20 jan 
2011, 20 jan 2011, Saclay, Frankrijk  

3. R. Havenith, The many-electron band structure approach: theory and application, 
Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

4. B. Zhang, Homegeneous spintronics, Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, 
Nederland  

5. F. Vasconcelos, NMR shielding tensors with VASP: implementation and first applications, 
NWO scientific meeting chemistry related to physics & materials science, 14 mrt 2011, 15 
mrt 2011, Veldhoven , Nederland  

6. E. Hazrati, Intrinsic defects and dopants in LiNH2: a first-principles study, Physics@FOM, 
18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven , Nederland  

7. B. Zhang, Greigite and spinorbitronics, APS March Meeting, 18 mrt 2011, 26 mrt 2011, 
Dallas, VS  

8. E. Hazrati, Role of intrinsic defects and dopants in dehydrogenation of LiNH2, 
sIMMposium , 16 mei 2011, 17 mei 2011, Nijmegen, Nederland  

9. B. Zhang, Magnetite versus Greigite, NWO scientific meeting chemistry related to physics & 
materials science, 14 mrt 2011, 15 mrt 2011, Veldhoven , Nederland  

10. E. Hazrati, Intrinsic defects and dopants in LiNH2: A first principles study, NWO scientific 
meeting chemistry related to physics & materials science, 14 mrt 2011, 15 mrt 2011, 
Veldhoven, Nederland  



 
 
 

 
 
 - 12 - 
 

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

1. R. A. de Groot: Journal of Physics: Condensed Matter, Advisory board  
2. G. A. de Wijs, Scientific Users´ Selection Panel, HPC Europa2  

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 Materials-specific theory for interface physics and nanophysics 

Titel van het project + nummer Materials-specific theory for interface- and nanophysics 
(Twente) 03MTIN02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Q. Zhang postdoc 01 aug 2005 31 jul 2008 
R.J.H. Wesselink oio 01 apr 2011 31 mrt 2015 
G.H.L.A. Brocks WP/V 01 jan 1998 31 dec 2007 
T. Amlaki oio 15 feb 2011 14 feb 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M. Bokdam, P.A. Khomyakov, G. Brocks, Z.C. Zhong & P.J. Kelly , Electrostatic doping of 
graphene through ultrathin hexagonal boron nitride films, Nano Lett., 11, 4631-4635, 2011  

2. M. Bokdam, D. Cakir & G. Brocks , Fermi level pinning by integer charge transfer at 
electrode-organic semiconductor interfaces, Appl. Phys. Lett. , 98, 113303/1-113303/3, 2011  

3. J.I. Martinez, E. Abad, F. Flores, J. Ortega & G. Brocks , Barrier height formation for the 
PTCDA/Au(111) interface, Journ. of Chem. Phys. , 390, 14-19, 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. P.J. Kelly, Connecting graphene to the outside world, Indian Association for the Cultivation 
of Science, 11 jan 2011, 11 jan 2011, Kolkata, India  

2. P.J. Kelly, Connecting graphene to the outside world, Colloquium, S.N. Bose Centre, 13 jan 
2011, 13 jan 2011, Kolkata, India  

3. G. Brocks, Charge transfer, doping and Fermi level pinning at metal-organic interfaces, 
CeCAM workshop: organic electronics, 31 jan 2011, 03 feb 2011, Lausanne, Switzerland  

4. G. Brocks, Doping, Dipoles and Charge transfer at graphene interfaces, Colloquium DTU, 27 
sep 2011, 27 sep 2011, Lyngby, Denmark  

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

1. M. Bokdam, P.A. Khomyakov, G. Brocks & P.J. Kelly, Electrostatic doping of graphene on an 
ultrathin h-BN dielectric, Conference Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, 
the Netherlands  

2. M. Bokdam, P.A. Khomyakov, G. Brocks & P.J. Kelly, Electrostatic doping of graphene on an 
ultrathin h-BN dielectric, CeCAM workshop: Organic Electronics, 31 jan 2011, 03 feb 2011, 
Lausanne, Switzerland  

3. M.Bokdam, D. Cakir & G. Brocks, Fermi level pinning at electrode-organic semiconductor 
interfaces, CeCAM workshop, 31 jan 2011, 03 feb 2011, Lausanne, Switzerland  

4. M. Bokdam, D. Cakir G. Brocks, Fermi level pinning at electrode-organic semiconductor 
interfaces, CW meeting, 14 mrt 2011, 15 mrt 2011, Veldhoven, the Netherlands  

5. M. Bokdam, P.A. Khomyakov, G. Brocks & P.J. Kelly, Electrostatic doping of graphene on an 
ultra-thin h-BN dielectric, Eurographene week: Fundamental Science of Graphene and 
Applications of Graphene-Based Devices, 24 apr 2011, 29 apr 2011, Obergurgl, Austria  

6. M. Bokdam, P.A. Khomyakov, G. Brocks, Z.C. Zhong & P.J. Kelly, Electrostatic doping of 
graphene through ultrathin hexagonal boron nitride films, MESA+ meeting, 27 sep 2011, 27 
sep 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. 
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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 bij de ouputgegevens 

 
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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