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Voorwoord van de programmaleider 

 
Het Nederlandse onderzoek op het gebied van Nanoscience heeft een uitstekende reputatie. Om 
die reden heeft FOM met enkele andere funding agencies in Europa een budget gecreëerd voor 
competitief toe te wijzen gemeenschappelijke Europese projecten. Het ERA-NET Nanoscience 
programma is een van deze ERA-NET programma's.  
 
De diverse fundamenteel-fysische Europese projecten worden uitgevoerd door verschillende 
netwerken van groepen, die ieder hun eigen overleg- en communicatiestructuren hebben. De 
toegewezen middelen worden door de nationale funding agencies besteed. Vanuit het perspectief 
van deze funding agencies is een belangrijke aspect of er meer geld binnen komt dat er uit gaat. 
Voor FOM is deze balans positief, wat spoort met de sterke positie van de Nederlandse 
Nanoscience.   
 
Het Programma 95 rapporteert over de resultaten behaald door de groepen die vanuit Nederland 
in deze Europese projecten participeren. Inhoudelijk gezien is er tussen deze projecten geen 
samenhang. De projecten zijn wel ingebed in de netwerken met de andere Europese groepen. In de 
meeste gevallen zijn de projecten ook ingebed in andere projecten die FOM-werkgroepen hebben.  
 
De programmaleiding betreft alleen de FOM-groepen, die in een dergelijk NaoSci-ERA consortium 
participeren. De programmaleiding concentreert zich dan ook de afstemming met het FOM-bureau 
over de discussie op Europees niveau over dit programma in relatie tot de ervaringen in Neder-
land. De programmaleiding constateert dat FOM op deze wijze stimuleert dat er landsgrenzen 
doorbrekende researchprogramma's voor fundamenteel onderzoek kunnen worden opgezet.  
 
Het thans bestaande programma, wat op nano geconcentreerd is, loopt nog niet lang: drie onder-
zoekers zijn begonnen in 2007, die of gepromoveerd zijn (2, Leiden en Delft) of binnenkort zullen 
promoveren (1, Delft ) in 2012. Twee onderzoekers zijn in 2009 begonnen (Delft, Nijmegen), drie in 
2010 (Groningen, Leiden, Eindhoven). Er worden goede wetenschappelijke resultaten behaald.  
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Highlight uit het FOM Jaarboek 2011 
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Fact sheet per 1 januari 2012 

 FOM - 05.1749/10 
 datum: 01-01-2012 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 95. 
  
Title (code) ERA-NET Nanoscience (NanoSci) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk 
  
Duration 2006-2014 
  
Cost estimate M€ 2.1 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The European Research Area (ERA) is designed to stimulate research by providing competitive 
grants. FOM as an organisation participates in the specific NanoSci-ERA Consortium. The 
objective of NanoSci-ERA is to increase collaboration and integration of the national nanoscience 
research communities in Europe through transnational research projects. Competing for a common 
budget researchers in Europe submit joint proposals, which are evaluated by an international 
panel. It is to be expected that the strong position of Dutch researchers in the field of nanoscience 
will lead to a strong presence of Dutch researchers in these joint European programmes. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Nanotechnology refers to the creation, investigation and application of structures, molecular 
materials, internal interfaces or surfaces with at least one critical dimension or with manufacturing 
tolerances of (typically) less than 100 nanometres. The nanoscale of the system components results 
in new functionalities and properties for improving products or developing new products and 
applications. These novel effects and possibilities arise mainly from the ratio of surface atoms to 
bulk atoms and from the quantum-mechanical behaviour of the building blocks of matter. 
 
During the course of the past decade, advances in our understanding of quantum effects, 
boundary and surface properties, and the principles of self-organisation, have laid the foundations 
for innovative analytical and production techniques which have caused an upsurge of interest in 
nanotechnology and global networking activities along the knowledge chain. 
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Funding 
Salarispeil CAO tot 01-07-2010 

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

FOM-basisexploitatie 984 111 - - - - - 1.095 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO 207 - - - - - - 207 

Doelsubsidies derden 749 31 - - - - - 780 

Totaal 1.940 142 - - - - - 2.082 
 
 
Source documents and progress control 
a) Summary and background information on ERA-NET Nanoscience : FOM-05.1479 
b) Decision Executive Board on participation in ERA-NET Nanoscience: FOM-05.1541 
c) Decision Executive Board on adjustment budget allocation: FOM-06.0597 
d) Progress report on the 2006 Call for Proposals: FOM-06.0646 
e) Decision Executive Board on the prolongation of the Programme: FOM-06.1574 
f) Decision Executive Board on downsizing the budget of the Programme: FOM-07.1261 
g) Granting decision letters FOM-projects Call 2008: FOM-09.0478-FOM-09.0482 
h) Results evaluation with project leaders: FOM-10.0484 
 
 
Remarks 
In 2006 the NanoSci-ERA launched its first 'Transnational Call for Collaborative Proposals'. 
Three out of the twelve projects that were funded have a Dutch project leader, and two others 
have Dutch scientists participating. FOM manages three of the Dutch projects that were granted 
in the first call.  
For the implementation of a second call the NanoSci-E+ scheme was created, a body affiliated 
to NanoSci-ERA. In 2008 this new call was launched, regarding the topic of interfacing 
functional nano-objects or nano-materials. The total budget from the consortium partners for 
this call was M€ 12, on top of this the European Committee contributed an additional M€ 6.  
In 2009 24 projects were granted in total, of which ten projects have one ore two Dutch 
participants. Proposals with Dutch participation constituted number one and two in the 
ranking. FOM manages five of the Dutch projects that were granted in this round. 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the 
programme leader and is foreseen in 2015. 
 
 
 
 
 FP par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 100% NANO 
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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 

2007 - - 1,4 - 77 

2008 - - 3,0 - 135 

2009 - - 3,3 - 223 

2010 - - 6,5 - 378 

2011 - - 7,8 - 375 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2007 - 2 - - 

2008 - 1 28 - 

2009 - 3 21 - 

2010 - 25 47 - 

2011  7 46 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Geen.  

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 
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Personele bezetting in 2011 

 

 
 



 
 
 

 
 
 - 8 - 
 

Output 2011 
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Werkgroep FOM-D-06 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. T.M. Klapwijk 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + nummer Thermal effects in nanoscale superconducting junctions 06NSE01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. Vercruyssen oio 01 mei 2007 31 dec 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Vercruyssen, N, Barends, R, Klapwijk, TM, Muhonen, JT, Meschke, M & Pekola, JP, Substrate-
dependent quasiparticle recombination time in superconducting resonators, Applied 
Physics Letters, 99, 062509, 2011  

2. Visser, PJ de, Baselmans, JJA, Diener, P, Yates, SJC, Endo, A & Klapwijk, TM, Number 
fluctuations of sparse quasiparticles in a superconductor, Physical Review Letters, 106, 
167004, 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 

Geen. 

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

1. R. Barends, N. Vercruyssen, A. Endo, P.J. De Visser, T. Zijlstra, T.M. Klapwijk, P. Diener, S.J.C. 
Yates, J.J.A. Baselmans, H. Wang, M. Hofheinz, J. Wenner, M. Ansmann, R.C. Bialczak, M. 
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Lenander, E. Lucero, M. Neeley, A.D. O'Connell, D. Sank, M. Weides, A.N. Cleland, J.M. 
Martinis, Minimal resonator loss for circuit quantum electrodynamics, APS March Meeting, 
21 mrt 2011, 25 mrt 2011, Dallas, USA  

2. P.J. de Visser, R. Barends, N. Vercruyssen, A. Endo, T. Zijlstra, T.M. Klapwijk, P. Diener, S.J.C. 
Jates, J.J.A. Baselmans, Minimal resonator loss and reduced frequency noise in NbTiN 
superconducting resonators , Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, 
Nederland  

3. P.J. de Visser, J.J.A. Baselmans, P. Diener, S.J.C. Yates, A. Endo, T.M. Klapwijk, Generation 
recombination noise: the fundamental sensitivity limit for Kinetic Inductance Detectors, 
LTD14, 01 aug 2011, 05 aug 2011, Heidelberg, Duitsland  

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-D-41 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Zwiller, V. 

FOM-programma ERA-NET Nanoscience 

Titel van het project + nummer Optical interface for gate-controlled quantum dots 
09NSE05 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
B.J. Witek oio 01 okt 2009 30 sep 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Witek, B.J., Heeres, R.W., Perinetti, U., Bakkers, E.P.A.M., Kouwenhoven, L.P., Zwiller, V., 
Measurement of the g-factor tensor in a quantum dot and disentanglement of exciton spins, 
Physical review B, 84, 195305, 2011  

2. Akopian, N., Wang, L. Rastelli, A., Schmidt, O.G., Zwiller, V., Hybrid semiconductor-atomic 
interface: slowing down single photons from a quantum dot, Nature photonics, 5, 230, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Thomas Gerrits, Burm Baek, Martin Stevens, Brice Calkins, Adriana Lita, Scott Glancy, Emanuel 
Knill, Sae Woo Nam, Richard P. Mirin, Robert H. Hadfield, Ryan S. Bennink, Warren P. Grice, 
Sander N. Dorenbos, Tony Zijlstra, Teun Klapwijk, and Val Zwiller, Characterization of high 
purity, pulsed squeezed light at telecom wavelengths from pp-KTP for quantum 
information applications, Quantum Electronics and Laser Science Conference (QELS) , 01 
mei 2011, onbekend, The optical society, 2011  

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 
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1. Witek, B.J., Engineering quantum dots for single photon to single spin interfaces, Single 
photon workshop 2011, 27 jun 2011, 30 jun 2011, Braunshweig, Germany  

2. Zwiller, V., Single photon interfaces, Quantum Optics workshop, 13 feb 2011, 13 feb 2011, 
Porto de Galinhas, Brazil  

3. Zwiller, V., Quantum optics with nanowire quantum dots, Nanowire Heraeus workshop, 22 
feb 2011, 22 feb 2011, Bad Honnef, Germany  

4. Zwiller, V., Quantum optics with nanowires and quantum dots, Seminar at Hokkaido 
University, 11 mrt 2011, 11 mrt 2011, Hokkaido, Japan  

5. Zwiller, V., Integrated superconducting nanowire detectors for quantum plasmonics, SPIE 
conference, 18 apr 2011, 18 apr 2011, Prague, Czech Republic  

6. Zwiller, V., Putting superconducting nanowire detectors to use, Advanced photon counting 
techniques conference, 28 apr 2011, 28 apr 2011, Orlando, USA  

7. Zwiller, V., InP based quantum light emitting diodes, IPRM, 22 mei 2011, 22 mei 2011, 
Berlin, Germany  

8. Zwiller, V., Nano-optics with single photons, seminar at KTH Stockholm, 15 sep 2011, 15 
sep 2011, Stockholm, Sweden  

9. Zwiller, V., Nano-optics with single photons, seminar at Niels Bohr Institute, 16 sep 2011, 16 
sep 2011, Copenhagen, Denmark  

10. Zwiller, V., Single plasmon detection:towards on chip quantum plasmonics, quantum 
plasmonics workshop, 16 okt 2011, 16 okt 2011, Bad Honnef, Germany  

11. Zwiller, V., Coupling single quantum dots to atomic vapors, Quantum control of Solid State 
systems workshop, 04 nov 2011, 04 nov 2011, Princeton, USA  

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-D-44 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Three-terminal transport through single-molecule magnets 
06NSE03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Zyazin oio 01 jun 2007 30 nov 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Zyazin, A, Zant, HSJ van der, Wegewijs, MR & Cornia, A , High-spin and magnetic anisotropy 
signatures in three-terminal transport through a single molecule, Synthetic Metals, 161, 591, 
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 

Geen. 

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

1. E. Burzurí, A.S. Zyazin, and H. S. J. van der Zant , Magnetic anisotropy in single-molecule 
transistors, European Conference on Molecular Electronics, ECME 2011, 07 sep 2011, 10 sep 
2011, Barcelona, Spanje  
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2. E. Burzuri, A.S. Zyazin, H.S.J. van der Zant, Magnetic anisotropy in single-molecule 
transistors, 3rd European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), 22 nov 2011, 25 
nov 2011, Paris, Frankrijk  

3. A. Zyazin, F. Prins, J.W.G. van den Berg, E.A. Osorio, A. Cornia, E. Coronado, H.S.J. van der 
Zant, Molecular spintronics, Physics@FOM, 18 jan 2011, 19 jan 2011, Veldhoven, Nederland  

4. A. Zyazin, J. van den Berg, E . Osorio, N. Konstantinidis, M. Leijnse, F. May, W. Hofstetter, C. 
Danieli, A. Cornia, M. Wegewijs, H.S.J. van der Zant, Magnetic anisotropy and high-spin 
effects in single-molecule transistors, APS, March Meeting, 21 mrt 2011, 25 mrt 2011, Dallas, 
Verenigde Staten  

5. H.S.J. van der Zant, Three terminal transport through a single molecule, Technische 
Universiteit Eindhoven, 28 apr 2011, 28 apr 2011, Eindhoven, Nederland  

6. H.S.J. van der Zant, Single-molecule spintronics, European Conference on Molecular 
Electronics, ECME 2011, 07 sep 2011, 10 sep 2011, Barcelona, Spanje  

7. H.S.J. van der Zant, Transport properties of a single magnetic molecule or nanoparticle, 
International workshop on Carbon-based Spintronics (Max Planck Institute for the Physics 
of Complex Systems (MPIPKS), 28 nov 2011, 28 nov 2011, Dresden, Duitsland  

8. H.S.J. van der Zant, Transport properties of a single magnetic molecule or nanoparticle, 3rd 
European Conference on Molecular Magnetism (ECMM), 25 nov 2011, 25 nov 2011, Paris, 
Frankrijk  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

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

Geen. 
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Werkgroep FOM-E-06 

Werkgroepleider Prof.dr. A. Fiore 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's A.Y. Silov 

FOM-programma ERA-NET Nanoscience 

Titel van het project + nummer Coupling of single quantum dots to two-dimensional systems 
09NSE06 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.P. Smakman oio 01 nov 2010 31 okt 2014 
R. Pachineela oio 07 apr 2010 30 sep 2010 

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. EP Smakman, Spin Polarized Scanning Tunneling Microscopy, Spintronics & Quantum 
Computation, 01 nov 2010, 05 nov 2010, Sao Carlos, Brazilie  
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2. EP Smakman, Spin Polarized STM with Fe-Coated W Tips and Bulk Cr Tips, Dutch SPM 
Day, 18 feb 2011, 18 feb 2011, Nijmegen, Nederland  

3. EP Smakman, GaSb Quantum Nanostructures Studied by X-STM, QD2D Progress Meeting, 
28 mrt 2011, 28 mrt 2011, Lancaster, Verenigd Koninkrijk  

4. EP Smakman, Spin Polarized STM with Fe-Coated W Tips and Bulk Cr Tips, Jaszowiec 
Semiconductors, 25 jun 2011, 01 jul 2011, Krynica-Zdroj, Polen  

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-G-24 

Werkgroepleider Prof.dr. B.L. Feringa 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Design and relization of autonomously moving nanoswimmers 
09NSE09 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
PMM Erne oio 01 sep 2010 31 aug 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. Petra Erne, Autonomous movement by photocatalysis, MagNaSwimmer Symposium, 31 
mrt 2011, 01 apr 2011, Jerusalem, Israel  

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-17 

Werkgroepleider Prof.dr. Th. Schmidt 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Observation and manipulation of individual type-I interferon 
signalling complexes 06NSE02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Pezzarossa oio 12 nov 2007 11 nov 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Semrau S, Pezzarossa A, Schmidt T, Microseconds Single-Molecule Tracking (µst) , Bioph.J., 
100, 19-21, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

1. Anna Pezzarossa, Probing structure and dynamics of the cell membrane with single 
fluorescent proteins, Springer series on fluorescence, , G.Jung, Springer, , 2011  

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Anna Pezzarossa, Microseconds Single Molecule Tracking: Probing Protein Diffusion at 
High Spatial and Temporal Resolution, Annual Meeting Biophysical Society, 05 mrt 2011, 
09 mrt 2011, Baltimore, Nederland  

2. Anna Pezzarossa, Microseconds Tracking in Living Cells, Micro RNAs and single molecule 
European Meeting/University of Cambridge, 01 nov 2011, 02 nov 2011, Cambridge, UK  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. Anna Pezzarossa, Ras membrane localization in micro-domain revealed by PALM, School " 
Dynamics of Biological Membranes", 20 jun 2011, 23 jun 2011, Porquerolles, France  

2. Anna Pezzarossa, Microseconds Tracking in Cells, KNAW Meeting, 31 mrt 2011, 31 mrt 2011, 
Amsterdam, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

Geen. 

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

Geen. 

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

Geen. 

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

Geen. 

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

Geen. 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

Geen. 

e. Overige professionele producten (software etc.) 

Geen. 
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Werkgroep FOM-L-22 

Werkgroepleider Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. S.J. van der Molen 

FOM-programma ERA-NET Nanoscience 

Titel van het project + nummer Interfacing single molecules via nanoparticle networks 
09NSE07 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.J. Devid oio 15 jun 2010 14 jun 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. C. M. Guédon, J. Zonneveld, E.H. Valkenier, J.C. Hummelen, and S. J. van der Molen, Controlling 
the interparticle distance in a 2D molecule–nanoparticle network, NANOTECHNOLOGY, 
22, 125205, 2011  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

Geen. 

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

1. Sense Jan van der Molen en Peter Liljeroth, Conductance properties of switchable molecules, 
Molecular Switches, 719-777, Ben L. Feringa and Wesley R. Browne, Wiley VCH, 
9783527313655, 2011  

d. Proefschriften 

Geen. 

e. Open Access publicaties 

Geen. 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. S.J. van der Molen, From molecular switching to molecular logic?, Lorentz Workshop on 
Molecular Logic, 31 mei 2011, 31 mei 2011, Leiden, Nederland  

2. S.J. van der Molen, Conductance switching and quantum interference in molecular junctions, 
IGK workshop, 11 aug 2011, 11 aug 2011, Lübbenau, Duitsland  



 
 
 

 
 
 - 24 - 
 

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

1. S.J. van der Molen, Charge transport through atoms and functional molecules, Colloquium 
AMOLF, 31 jan 2011, 31 jan 2011, Amsterdam, Nederland  

2. E.J. Devid, Initial steps in bridging nanotrench devices and linking spin transition molecules 
with gold nanoparticles, KIT meeting NanoSci ERA network, 23 mei 2011, 23 mei 2011, 
Karlsruhe, Duitsland  

3. E.J. Devid, Interfacing single molecules via nanoparticle networks, Casimir course Frontiers 
of condensed matter, 05 sep 2011, 05 sep 2011, Les Houches, Frankrijk  

4. E.J. Devid, Tuning charge transport mechanism in 2D Molecules-Nanoparticles-Networks, 
IPCMS meeting, 28 nov 2011, 29 nov 2011, Straatsburg, Frankrijk  

5. E.J. Devid, Interfacing spin-transition molecules by 2D-nanoparticle networks, NanoSci 
ERA Conference, 07 jul 2011, 08 jul 2011, Dublin, Ierland  

6. E.J. Devid, Interfacing 2D nanoparticle networks by molecules, Frontiers of condensed 
matter, 05 sep 2011, 07 sep 2011, Les Houches, Frankrijk  

7. J.M. van Ruitenbeek, Waarom vier jaar?, Bijeenkomst College van Bestuur en 
Onderzoeksdirecteuren, Radboud Universiteit Nijmegen rond promotiebegeleiding, 15 sep 
2011, 15 sep 2011, Nijmegen, Nederland  

8. J.M. van Ruitenbeek, Wiring single molecules, Visit of students of King's College London, 24 
okt 2011, 24 okt 2011, Leiden, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

1. J.M. van Ruitenbeek: Outstanding Referees of 2011 Award, American Physical Society, 14 
februari 2011  

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

1. E.J. Devid: - Leiden - Delft Casimir meeting on molecular transport, 12 April 2011. This 
meeting enables to introduce scientific results and discussion on work in the field 
molecular electronics between Leiden University and Delft University of Technology.  

2. E.J. Devid: - Meeting bij Arbo- en Milieu faculteit W&N op 19 mei 2011. Uitgelegd en 
daarna verder besproken de werkwijze met nanodeeltjes binnen onze groep AMC. Deze 
gesprekken en informatie vormen de basis voor een overzicht en advies in aan de 
Arbeidsinspectie omtrent wetenschappelijk onderzoek met nanodeeltjes.  

3. J.M. van Ruitenbeek: Director of the Casimir Research School Delft-Leiden vanaf april 2011  
4. J.M. van Ruitenbeek: Scientific Director Leiden Institute of Physics januari 2007 - april 2011  
5. J.M. van Ruitenbeek: Chairman of the foundation “Econophysics”  
6. J.M. van Ruitenbeek: Co-Editor of the Beilstein Journal of Nanotechnology  
7. J.M. van Ruitenbeek: Advisory Editor of Europhysics Letters april 2008 - april 2011  
8. J.M. van Ruitenbeek: Member of the Scientific Advisory Board of the NanoCentre Belgrade  
9. J.M. van Ruitenbeek: External referee for the ERC Advanced Grant  
10. J.M. van Ruitenbeek: Member of the 2012 panel for the ERC Starting Grant  
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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. J.M. van Ruitenbeek: IBM Yorktown Heights. Sabbatical leave 12 june – 1 sept 2011  
2. J.M. van Ruitenbeek: Shell iPOG-II industrial partnership program  

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.) 

1. E.J. Devid: - Begeleider/onderwijzer van 2 VWO studenten. Onderzoeksexperiment 
kwantumgeleiding namens de groep AMC  

2. E.J. Devid: - Tweede begeleider voor diverse master- en bachelor studenten. die in de 
periode januari 2011 tot juli 2011 hun onderzoeksthesissen hebben uitgevoerd bij de AMC  

3. E.J. Devid: - Onderwijzer: 2de jaars bachelor studenten in de categorie Natuurkundig 
onderzoek (NO) experimenten (onderdeel kwantumgeleiding). Januari 2011 tot en met 
april 2011  
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Werkgroep FOM-N-11 

Werkgroepleider Prof.dr. Th.H.M. Rasing 
Affiliatie Radboud Universiteit Nijmegen 
FOM-programma ERA-NET Nanoscience 
Titel van het project + 
nummer 

Femtosecond nano-optical magnetic recording and retrieval 
09NSE08 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R. Medapalli oio 01 dec 2009 30 nov 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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Bijlage bij de outputgegevens 

 
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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