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In februari heeft FOM de laatste Young Energy 
Scientist (YES!) fellowship toegekend aan dr. 
Jonathan Citrin. De voormalig FOM-promovendus 
(DIFFER) zal met de beurs de komende vier jaar het 
effect van wolfraam op het plasma in fusiereacto-
ren onderzoeken. FOM biedt jonge onderzoekers 
met de YES!-fellowships de kans om zich aan een 
buitenlands topinstituut te ontwikkelen op het 
gebied van funderend energieonderzoek. Citrin 
gaat voor zijn onderzoek naar het CEA Research 
Institute on Magnetic Fusion (IRFM) in Frankrijk, 
vlakbij het internationale kernfusieproject ITER. 

“Ik wil mijn wetenschappelijke kennis graag inzetten om één van 

de grootste, wereldwijde uitdagingen aan te pakken - het 

ontwikkelen van duurzame energiebronnen. De wetenschappelijke 

uitdagingen en de grote potentie van fusie-energie spreken mij 

enorm aan”, licht Citrin toe. “Met mijn onderzoek ga ik kijken naar 

de processen die plaatsvinden in de reactor en die de tempera-

tuur, de stroming, en de dichtheid van het plasma beïnvloeden. 

Door hier goede modellen van te maken kunnen stabielere 

plasma’s en effi ciëntere fusiereactoren worden ontwikkeld.”

De beoordelingscommissie van de YES!-fellowships prees de 

originaliteit en het vernieuwende karakter van het onderzoeks-

voorstel van Citrin. Tijdens het fellowship wordt Citrin begeleid 

door prof.dr. Tony Donné van FOM-instituut DIFFER: “Jonathan 

gaat opwindend nieuw onderzoek opzetten van groot belang voor 

de fusiegemeenschap, met een grote kans op wetenschappelijke 

doorbraken. Zijn werk is daarnaast een brug tussen de twee 

fusie-onderzoeksthema’s binnen DIFFER en gaat helpen daar in 

de toekomst één programma van te smeden.”

Citrin is de vijfde YES!-fellow en is hiermee de laatste die uit het 

huidige YES!-programma van FOM een beurs ontvangt. Het doel 

van de YES!-fellowships is om het energieonderzoek in Nederland 

te stimuleren. In het programma keren onderzoekers na een 

verblijf van maximaal drie jaar in het buitenland met de opgedane 

kennis terug naar Nederland. Ze krijgen 

dan nog een jaar de tijd om hun nieuwe 

kennis te verankeren en een basis te 

leggen voor nieuwe onderzoeksrichtin-

gen en een wetenschappelijke loopbaan 

in Nederland.  

  www.YouTube.com/FOMphysics
  www.fom.nl/yes
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Symposium

Tijdens het symposium spraken betrokkenen 

van Shell, NWO en FOM over de kansen en 

uitdagingen binnen de computational sciences, 

het energieonderzoek en publiek-private 

samenwerkingen. “We geloven in de kracht van 

continue innovatie en zien veel kansen waarbij 

computational sciences het verschil zullen gaan 

maken. Het gaat niet alleen om geld en 

patenten, maar om samenwerkingen - wat wij 

kunnen bieden en wat anderen ons kunnen 

bieden”, aldus ir. Gerald Schotman van Shell. 

“Publiek-private samenwerking is een intrinsiek 

onderdeel van hoe we bij Shell problemen 

aanpakken. We geloven sterk in het programma 

met NWO en FOM en kijken uit naar de 

resultaten.”

Ook het belang van hoogstaande opleidingspro-

gramma’s voor onderzoekers kwam aan bod. 

Prof.dr.ir. Hester Bijl sprak over de universitaire 

uitdagingen. “De Nederlandse universiteiten zijn 

relatief goed in vakgebieden gerelateerd aan 

computational sciences. Maar om bij te blijven 

hebben we toegang tot geavanceerde computer-

faciliteiten nodig”, pleitte zij. “Drie factoren zijn 

essentieel voor het succes van het ‘Computatio-

nal sciences for e nergy research’ programma in 

Nederland: goede educatie, investeringen in de 

infrastructuur, en het bouwen van een sterke 

computational sciences community.”

Als offi ciële start van het programma werden de 

onderzoekers die de gehonoreerde projecten 

gaan leiden, symbolisch gekoppeld aan de door 

hen geselecteerde promovendi, waarvan het 

merendeel uit India komt. Zij zullen zich dit jaar 

in Nederland vestigen om te starten met hun 

promotieonderzoek.

Nieuwe Call for Proposals dit voorjaar

Het CSER-programma omvat 75 promotie-

plaatsen en grootschalige investeringen in de 

onderzoeksinfrastructuur op het gebied van 

computational sciences, de ontwikkeling van 

CO2-neutrale brandstoffen en de betrouwbaar-

heid van slimme energiesystemen. In vervolg op 

de succesvolle pilot call in 2012, is eind maart 

2013 een tweede call for 

proposals geopend voor 

onderzoeksprojecten binnen 

de computational sciences. 

In deze tweede ronde kunnen 

circa twaalf onderzoeksvoorstellen gehonoreerd 

worden. Onderzoekers kunnen projectvoorstel-

len indienen bij FOM. Oio-kandidaten kunnen 

via Shell solliciteren naar een promotieplek.  

Lees verder op pagina 2

  www.fom.nl/cser

Onderzoeksprogramma ‘Computational 
sciences for energy research’ offi cieel van start
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Op 22 en 23 januari 2013 vond het jaarlijkse 

congres Physics@FOM Veldhoven plaats. 

Ruim 1900 natuurkundigen lieten zich niet 

weerhouden door de sneeuw en verzamelden 

zich in congrescentrum NH De Koningshof in 

Veldhoven. Hiermee werd het deelnemersaantal 

van voorgaande jaren opnieuw overtroffen. 

De internationaal vooraanstaande professoren 

Sibylle Günter, Anette (Peko) Hosoi, Leo 

Kouwenhoven en Stan Bentvelsen gaven dit 

jaar de plenaire lezingen. Daarnaast waren er 

14 focussessies en 18 parallelsessies met in 

totaal 210 lezingen, waarin de deelnemers over 

het nieuwste van het nieuwste in de fysica 

konden horen. Tussendoor was er genoeg 

tijd om te netwerken en mogelijke samen-

werkingen te bespreken.

Het FOM blauw-wit werd dit 

jaar aangevuld met rood om 

het congres een Hollands 

tintje te geven. Ook stonden er traditionele 

Hollandse stamppotten op het menu voor het 

grote dinsdagavonddiner, dat heel toepasselijk 

gevolgd werd door lezingen van twee top-

onderzoekers uit eigen land.  

Kijk op pagina 6 voor een sfeerverslag 
en een fotoreportage van 

Physics@FOM Veldhoven 2013.

  www.fom.nl/veldhoven

Physics@FOM Veldhoven 2013 
goes Dutch

Via YouTube kunt u een fi lm bekijken 
met Jonathan Citrin op FOM-instituut DIFFER: ‘Fusion and 

solar fuels: energy research at FOM-DIFFER’.

FOM deelt laatste YES!-fellowship uit aan Jonathan Citrin

Shell, NWO en FOM presenteren eerste projectvoorstellen 
en bijbehorende onderzoeksteams

Op maandag 4 februari 2013 werd de lancering van het nieuwe onderzoekspro-
gramma ‘Computational sciences for energy research’ (CSER) gevierd. Tijdens 
een minisymposium op FOM-instituut DIFFER in Nieuwegein werd het offi ciële 
startschot gegeven voor dit grootschalige onderzoeksprogramma van Shell, 
NWO en FOM. De 22 geselecteerde onderzoeksleiders uit de eerste call, werden 
hier samen met hun promovendi gepresenteerd.

Ir. Gerald Schotman, dr. Bertholt Leeftink, 
prof.dr. Jos Engelen en FOM-directeur 
dr.ir. Wim van Saarloos 
geven symbolisch het start-
sein voor het programma.



(vervolg van pagina 1)

Publiek-private samenwerking

Het publiek-private onderzoeksprogramma 

CSER is van groot belang voor de Neder-

landse energiesector en past binnen de 

Topsector Energie. In het programma 

worden grootschalige investeringen in de 

Nederlandse kennisinfrastructuur gedaan, 

bijvoorbeeld in nieuw personeel, 

zoals tenure-track aanstellingen, en 

nieuwe hardware. Dr. Bertholt Leeftink, 

directeur-generaal Bedrijfsleven & 

Innovatie van het ministerie van 

Economische Zaken, noemt het samen-

werkingsverband tijdens zijn presentatie 

een best practice: “Den Haag bepaalt niet 

waar onderzoek over moet gaan. 

Wetenschappers en de industrie bepalen 

dat samen, gebaseerd op de uitdagingen 

die ze tegen komen in de maatschappij en 

de industrie. Wetenschap, industrie en de 

maatschappij vormen zo een triple helix.” 

Opleiding

Shell fi nanciert de opleidingstrajecten van 

de onderzoekers, die na afronding van hun 

promotieonderzoek een baan aangeboden 

krijgen bij het Shell Technology Centre 

Bangalore (STCB) in India. NWO en FOM 

voorzien in de publieke fi nanciering van 

het onderzoeksprogramma. “Dit 

programma is een heel goed voorbeeld 

van publiek-private samenwerking”, aldus 

NWO-voorzitter prof.dr. Jos Engelen. 

“Het laat zien hoe wetenschap en bedrijfs-

leven elkaar vinden in de gezamenlijke 

fi nanciering van baanbrekend fundamen-

teel onderzoek en hoe de kwaliteit van 

in Nederland opgeleide onderzoekers 

internationaal gewaardeerd wordt.” 

(HvdM)  

Onderzoeksprogramma ‘Computational sciences for energy research’
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Een ontwerpteam geleid door Ector Hoogstad 

Architecten heeft, in nauw overleg met een 

groep medewerkers van DIFFER, vorm gegeven 

aan het eerder opgestelde Programma van 

Eisen. Het ontwerp moest bovendien passen 

binnen de bestaande bouwstijl op de campus 

van de TU/e, de goedkeuring krijgen van de 

welstandscommissie van de gemeente 

Eindhoven, binnen het budget blijven én passen 

op het beschikbare bouwkavel. Dat is allemaal 

gelukt en het resultaat mag gezien worden.

Het ontwerp is vrij simpel: het nieuwe gebouw 

met een vloeroppervlak van 12.000 m2 komt 

aan De Zaale te staan, de hoofdas van de 

campus. Twee clusters van 10 meter hoge 

experimenteerhallen worden omsloten door een 

drie verdiepingen hoge schil van kantoren en 

ondersteunende ruimtes. In het hart van het 

gebouw tussen de experimenteerhallen zijn de 

gemeenschappelijke ruimtes zoals vergader-

kamers, een colloquiumzaal en een restaurant 

ondergebracht. Open trappen en talrijke vides 

moeten de ontmoetingen van medewerkers 

onderling en met bezoekers stimuleren.

Een instituut als DIFFER streeft natuurlijk naar 

een zeer duurzame huisvesting. Voor de 

kenners: het doel is het verkrijgen van de 

BREEAM kwalifi catie ‘excellent’ voor zowel 

ontwerp als uitvoering. Als dat lukt, dan wordt 

DIFFER het eerste laboratoriumgebouw in 

Nederland met zo’n hoge klassering.

In de eerste helft van 2013 zal FOM, samen met 

bouwbedrijf Dura Vermeer, het ontwerp verder 

uitwerken tot een bestek. En als de benodigde 

vergunningen op tijd verleend worden, start de 

bouw nog deze zomer. (NO)  

  www.differ.nl
  www.fom.nl/energie

Binnen het NWO-thema Duurzame Energie is een 

nationaal, multidisciplinair wetenschappelijk 

programma geïnitieerd op het gebied van schone 

productie van CO2-neutrale brandstoffen uit water en 

koolstofdioxide. Dit programma is ingebed in de 

NWO-propositie voor de Topsector Energie 

2012-2013. Binnen het totale programmabudget van 

negen miljoen euro is door NWO, FOM en Shell een 

bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar gesteld voor 

deze open call ‘CO2-neutral fuels’, waarmee 

vernieuwend onderzoek gefi nancierd 

kan worden. Op de FOM-website 

vindt u meer informatie over deze 

call, inclusief de handleiding van de 

call en de thematekst. Indienen kan 

tot 31 mei 2013.  

  www.fom.nl/co2

Call onderzoeksprogramma 
CO2-neutrale brandstoffen 
geopend
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FOM-instituut DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy 

Research) is het Nederlandse centrum voor funderend 

energieonderzoek. Onderzoekers van DIFFER doen onderzoek 

naar kernfusie als schone, duurzame en veilige energiebron en 

sinds kort ook naar solar fuels.Deze nieuwe onderzoekslijn richt 

zich op effi ciënte opslag en transport van duurzame energie in de 

vorm van chemische brandstoffen. DIFFER is momenteel 

gevestigd op het landgoed Rijnhuizen in Nieuwegein. Om ruimte 

te bieden aan het nieuwe onderzoek én voor een betere 

inbedding in een academische omgeving verhuist DIFFER in 2015 

naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

Impressie 
van het 
nieuwe 
DIFFER-
gebouw. C
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Nieuwbouw DIFFER 
start deze zomer

Het toekomstige DIFFER-terrein op de campus van 
de TU/e wordt bouwrijp gemaakt.

FOM-Projectruimte gaat 
door zonder deadlines
Onderzoekers kunnen vanaf 1 mei 2013 het hele jaar door 
voorstellen indienen

De Raad van Bestuur van FOM heeft in het najaar van 2012 besloten om voor de 

FOM-Projectruimte over te gaan op een systeem van doorlopend indienen. 

Vanaf 1 mei 2013 kent de FOM-Projectruimte daarom geen deadlines meer en 

kunnen onderzoekers het hele jaar door voorstellen indienen. De Projectruimte is 

één van de subsidie-instrumenten die FOM tot haar beschikking heeft. 

De FOM-Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel 

onderzoek in de fysica met een vernieuwend karakter en een aantoonbare 

wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie, tot een bedrag van 

vier ton of (als aan bepaalde voorwaarden is voldaan) tot maximaal 5,5 ton. 

Achtergrond

In de FOM expres van december 2012 kon u al lezen dat de fi nanciële perspectie-

ven van FOM momenteel minder goed zijn: het FOM-budget zal de komende jaren 

teruglopen. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om op dit sombere meerjarenpers-

pectief in te spelen. Deze aanpassing van de FOM-Projectruimte is één van die 

maatregelen. Het ligt in de verwachting dat het nieuwe systeem ertoe zal leiden 

dat er minder aanvragen binnenkomen. Daarmee hoopt FOM, ondanks de 

bezuinigingen, een nagenoeg gelijkblijvend honoreringspercentage te kunnen 

realiseren. Voordeel van deze aanpak is dat er verder niets verandert. De Project-

ruimte blijft voor iedereen toegankelijk: elke onderzoeker die wil indienen en aan 

de reguliere criteria voldoet, kán ook indienen. De voorkeursregeling voor 

nieuwkomers (nieuwe vaste-stafl eden en tenure trackers) blijft in stand en ook de 

extra middelen vanuit het Sectorplan natuur- en scheikunde blijven beschikbaar. 

Het nieuwe proces 

In de nieuwe opzet mag een onderzoeker per twaalf maanden zijn of haar naam 

aan één Projectruimte-aanvraag verbinden als (mede-)indiener. Voor onderzoekers 

die een aanvraag hebben ingediend in de Najaarsronde 2012 geldt een overgangs-

regel: zij mogen vanaf 24 oktober 2013 een nieuwe aanvraag indienen. Voor de 

overige indieners geldt 1 mei 2013 als eerste indiengelegenheid. 

Behandeling aanvraag

De aanvragen die vanaf 1 mei 2013 bij FOM binnenkomen, worden op volgorde 

van binnenkomst in batches van 15 à 25 behandeld. Een beoordelingsbatch start 

drie maanden na de eerste ontvangen aanvraag, als er tenminste 15 aanvragen 

zijn, of al eerder dan drie maanden als er 25 aanvragen binnen zijn. In de regel 

worden aanvragen dus binnen drie maanden in behandeling genomen (in 

uitzonderlijke gevallen uiterlijk binnen zes maanden). De beoordelingsprocedure 

neemt daarna nog ongeveer drie maanden in beslag. 

De (eerste) indieners krijgen kort na het indienen van hun aanvraag een ontvangstbe-

vestiging. Bij het van start gaan van een beoordelingsbatch ontvangen ze een bericht 

met details over het tijdspad van de beoordelingsprocedure van hun aanvraag.  

  www.fom.nl/projectruimte

In 2012 is hard gewerkt aan het ontwerp van de 
nieuwe huisvesting van het FOM-instituut DIFFER, 
dat zich in 2015 zal vestigen op de campus van 
de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 
Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft 
de Stichting FOM het project gegund aan de 
aannemer Dura Vermeer Groep. Op 25 februari 
ondertekenden FOM en Dura Vermeer de opdracht 
voor de bestekfase van de nieuwbouw.
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Op de tafel in zijn kamer in het Science Park ligt 

het meest recente schaalmodel van de nieuwste 

zonnecel. Bijna onmiddellijk na aanvang van het 

gesprek neemt Polman het plaatje in handen en 

laat de vele kleurschakeringen zien. “Dit is de 

reden van mijn switch. Ik wil nieuwe zonnecel-

len ontwikkelen. Als directeur heb ik de doelen 

bereikt die ik zeven jaar geleden formuleerde.” 

Toen Polman in 2006 aantrad, had AMOLF net 

de zesjaarlijkse instituutsevaluatie achter de 

rug. De commissie oordeelde dat AMOLF 

relatief weinig samenwerkte met de industrie. 

Polman was al aan de slag: in 2005 richtte hij 

het Center for Nanophotonics op. Daarbinnen 

startte toen de nieuwe onderzoeksgroep 

Nanowire photonics onder leiding van Jaime 

Gomez Rivas bij Philips Research. Polman: 

“Sommige critici zeggen dat onderzoek in 

samenwerking met bedrijven ten koste gaat van 

de kwaliteit. Dat is onzin. In de recente 

instituutsevaluatie staan lovende woorden over 

de toegenomen kwaliteit van ons onderzoek. 

Dat terwijl we méér samen met de industrie 

hebben gedaan. AMOLF is altijd zowel 

fundamenteel als toegepast onderzoek 

geweest. Ik heb nooit in het onderscheid 

geloofd.” 

Een ander doel dat Polman zich stelde was van 

biofysica en nanofotonica top-of-the-bill 

programma’s met een wereldwijde impact te 

maken. Dat lukte, eigenlijk vanuit het niets, zegt 

hij. Voor de laatste evaluatie moest AMOLF een 

nieuw strategisch plan schrijven. Het bood de 

gelegenheid de koers opnieuw te verleggen 

naar een ander thema: zonne-energie. De 

FOM-focusgroep ‘Light management in new 

photovoltaic materials’ kwam recent tot stand. 

“Binnen de focusgroep zijn drie onderzoeks-

groepen actief. We bouwen met zonne-energie 

voort op alles wat we bij AMOLF hebben 

gedaan”, stelt Polman. “Ik wil er een succes van 

maken. We gaan steeds meer samenwerken 

met alle stakeholders, ook met de industrie. De 

coördinatie van dit onderzoek is een megaklus. 

Alleen al aan het werven van toponderzoekers 

kun je een dagtaak hebben.” In 2012 won 

Polman samen met zijn collega van Calltech 

Harry Atwater de prestigieuze ENI Renewable 

and Non-Conventional Energy Prize, voor hun 

onderzoek aan effi ciënte zonnecellen gebaseerd 

op een nanofotonisch 

ontwerp. De toekenning van 

deze ‘Nobelprijs voor de 

Energie’ heeft een rol 

gespeeld in zijn overwegin-

gen. Polman: “Nu wil ik ook 

door. Mensen zijn al vijftig jaar 

bezig met zonnecellen en 

plaatjes silicium. In het 

onderzoek naar het materiaal 

zijn ze het licht vergeten. 

AMOLF heeft momenteel een 

wereldwijd unieke positie door 

de toepassing van nanofoto-

nica: wij begrijpen hoe licht 

zich op nanoschaal voortplant. 

Door op een slimme manier 

licht in te vangen kun je een 

grote effi ciencyverbetering tot 

stand brengen. Daarnaast 

maakten we de folie van 

silicium drie keer dunner. 

Silicium wordt verdampt en slaat op glas neer. 

De kostprijs van een zonnecel is afhankelijk van 

hoe lang het glasplaatje in de verdampingsma-

chine zit. Dan geldt ‘hoe dunner, hoe 

goedkoper’. Polman benadrukt dat niet iedereen 

in zijn groep aan zonnecellen werkt: “Diversiteit 

is belangrijk, zoals bijvoorbeeld onderzoek naar 

het fundamenteel begrip van licht. Ook 

ontwikkelen we een bijzondere microscoop 

waarmee we met extreem hoge resolutie 

afbeeldingen kunnen maken.”

Onder Polman werd niet alleen het wetenschap-

pelijke programma ververst, maar vonden ook 

in de staf wisselingen plaats: er zijn acht jonge 

groepsleiders aangetrokken. De vertrokken 

groepsleiders kwamen allen op topfuncties 

terecht: onder andere Marc Vrakking in Berlijn 

en Mischa Bonn in Mainz. Is het ongemakkelijk 

dat hij zelf als ex-directeur op AMOLF blijft? 

Polman: “Het is de consequentie van het 

FOM-beleid: als je vindt dat een onderzoeker 

directeur van een instituut moet zijn, moet 

diegene erna ook weer terug kunnen naar zijn 

onderzoek. Die stap is voor mij niet te groot, 

want instituutsmanager Bart van Leijen nam 

altijd een groot deel van de managementtaken 

voor zijn rekening. Bart en ik vormden een 

superteam. Hij maakte mogelijk dat ik tijdens 

mijn directeurschap ook mijn promovendi kon 

begeleiden.”

De nieuwbouw en de verhuizing waren de 

grootste projecten van de afgelopen zeven jaar. 

Polman: “Door de geoliede organisatie onder 

leiding van Piet Kistemaker en Huub Kersten is 

dat soepel en zonder enige wanklank verlopen. 

De nieuwbouw is een zeer goed besluit 

geweest. De uitstraling van dit gebouw heeft 

aantrekkingskracht op goede promovendi en 

andere onderzoekers.” Met enige regelmaat 

leidde Polman prominente politici rond in het 

nieuwe AMOLF. Bleef dat een aantrekkelijke 

taak? Polman: “Dat is juist een heel leuk aspect 

van het directeurschap. Het afgelopen jaar zijn 

hier vier Tweede Kamerleden, Bernard Wientjes 

en minister Verhagen op bezoek geweest. Ik 

ben ieder keer ontzettend trots hoe onze 

onderzoekers dan over hun werk vertellen. 

Zowel voor AMOLF als voor FOM en de 

Nederlandse natuurkunde is deze PR belangrijk. 

Als wij aan minister Verhagen uitleggen hoe 

cruciaal fundamenteel onderzoek is voor de 

topsectoren dan heeft dat denk ik echt effect.”

Zijn er dingen minder goed gegaan? “Dat 

mogen anderen beoordelen”, vindt hij. “We 

hebben met bezuinigingen te maken, maar ik 

zie voornamelijk kansen. NWO krijgt extra geld 

voor toepassingsgericht onderzoek binnen de 

topsectoren en AMOLF heeft daar de laatste 

jaren goed op voorgesorteerd. Met voorbedach-

ten rade? “Nou ja¸ de overheid zegt nu ook dat 

de samenwerking met de industrie heel 

belangrijk is. Wij doen dat op AMOLF al lang en 

kozen jaren geleden al voor thema’s waarop 

toepassingen mogelijk zijn.”

Wat wenst hij zijn opvolger toe? “AMOLF staat 

er keigoed voor. Het is een mooi moment om in 

te stappen. AMOLF is een dynamische, platte 

organisatie met een ideale schaal van 

tweehonderd gedreven mensen. Het MT is een 

fantastisch team en de directeur komt in een 

warm bad. Hij of zij kan eigen accenten aan 

gaan brengen. Als directeur krijg je de 

geschiedenis erbij. Vanaf 1949 heeft AMOLF 

425 proefschriften opgeleverd. Je staat op de 

schouders van de mensen voor je. Sommige 

goede dingen zijn voortgezet. Het gezamenlijk 

koffi edrinken om half elf stamt nog uit de tijd 

van Jacob Kistemaker. Binnen AMOLF heeft 

iedereen de drive om topkwaliteit te leveren, 

van onderzoekers tot ondersteuning, 

administratie, personeelszaken, de kantine! Dat 

maakt het werken hier zo leuk.”  

En over zeven jaar? “Dat is wel ver weg”, is het 

antwoord. Vervolgens: “Solar energy. We gaan 

er ook een masteropleiding aan de UvA voor 

opzetten. Weet je dat er naast ons gebouw een 

veldje met zonnepanelen komt? Daar kunnen de 

studenten van het Amsterdam University 

College stage lopen.” (AvS)  

Wie AMOLF zegt, noemt in één adem prof.dr. Albert Polman. De directeur is 
het boegbeeld van het FOM-instituut. Op 1 juli a.s. stopt hij ermee, na zeven 
jaar directeurschap. Alleen zijn intimi zagen dit afscheid aankomen. Polman 
gaat zich fulltime wijden aan de verdere uitbouw van de FOM-focusgroep 
‘Light management in new photovoltaic materials’ en aan het leiden van zijn 
onderzoeksgroep. Reden voor een afscheidsinterview. Heeft Albert Polman last 
van metaalmoeheid? “Nee, absoluut niet”, antwoordt hij. “Het is een aantrek-
kelijke baan, maar voor onderzoek moet je regelmatig even afstand nemen. 
Daar krijg ik tijd voor, denk ik. En ook voor de concerten van mijn koor.”
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Wisseling op een goed moment: 
AMOLF staat er keigoed voor
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van de Stichting voor 

Fundamenteel Onderzoek 
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aantal keer per jaar en is bestemd voor

FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van 

de adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie 

(FOM) maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
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Kabinet verdeelt extra investeringen 
in onderzoek via NWO

In februari 2013 werd bekend dat het kabinet 

een aantal maatregelen heeft aangekondigd die 

er voor zorgen dat het structurele NWO-budget 

in de komende jaren ongeveer op peil wordt 

gehouden. Het kabinet zal de in het regeerak-

koord aangekondigde extra 100 miljoen euro 

voor fundamenteel onderzoek per jaar namelijk 

via NWO inzetten. Dit biedt ruimte voor verdere 

versterking van samenwerking tussen 

excellente onderzoekers en ambitieuze 

ondernemers om aan de hand van strategische 

kennisthema’s te werken aan groei van 

welvaart en welzijn in de toekomst. 

Het kabinet bouwt met deze maatregelen voort 

op het gezamenlijk manifest van kennisorgani-

saties en het georganiseerd bedrijfsleven uit 

september 2012. Daarin werd gepleit voor 

structurele investeringen in onderzoek en 

innovatie om aansluiting te houden met de top 

vijf kenniseconomieën van de wereld. De extra 

investering van 100 miljoen euro voor onder-

zoek, die komt van het ministerie van OCW, 

start met 25 miljoen euro in 2014 en loopt via 

75 miljoen euro in 2015, 2016 en 2017 op tot 

100 miljoen euro vanaf 2018. Daarnaast is het 

kabinet voornemens eenmalig 50 miljoen euro 

van de jaarlijkse extra middelen voor de TKI’s 

(Topconsortium voor Kennis en Innovatie) in 

te zetten voor privaat-publieke samenwerking 

op het terrein van fundamenteel onderzoek 

via NWO. 

FOM ontvangt TKI-toeslagen 

Eind februari is bekend gemaakt dat het TKI van 

de Topsector High Tech Systemen en Materialen 

(HTSM) een TKI-toeslag heeft toegekend aan de 

Stichting FOM van 750.000 euro. Eind 

november hebben verschillende kennisorgani-

saties zoals FOM, STW, universiteiten en TNO 

een verzoek ingediend om een TKI-toeslag te 

ontvangen. In een TKI bundelen overheid, 

bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen hun 

krachten, met het doel 

publiek-private 

samenwerking te 

bevorderen. Het 

ministerie van 

Economische Zaken 

verstrekt de smeerolie 

voor deze samenwerking in de vorm van een 

TKI-toeslag. De TKI-toeslag bedraagt 25% over 

de cash bijdragen van bedrijven aan samenwer-

kingen met organisaties zoals universiteiten, 

NWO, FOM, STW, TNO en ECN. 

FOM zal de toegekende TKI-toeslag inzetten 

voor nieuwe onderzoeksactiviteiten binnen deze 

sector en in ieder geval ten goede laten komen 

aan nieuw onderzoek met bedrijven die de 

grondslag hebben opgebracht. De toeslag vloeit 

bijvoorbeeld terug naar promotie- of postdoc-

projecten of valorisatieprojecten. FOM zet zich 

in om de koppeling tussen de programma’s 

(bijvoorbeeld de Industrial Partnership Program-

mes) en de besteding van de toeslag zo sterk 

mogelijk te maken, zodat de prikkel voor 

bedrijven om in deze programma’s te investeren 

zo sterk mogelijk is.

Ook bij andere topsectoren heeft FOM een 

verzoek ingediend om een TKI-toeslag te 

ontvangen. Vanuit de Topsector Energie heeft 

FOM een toeslag van 190.000 euro toegekend 

gekregen; dit bedrag is gegenereerd door en zal 

ingezet worden voor het programma van Shell, 

NWO en FOM 

‘Computational sciences 

for energy research’.

Topsectorenbeleid 
2014-2015

NWO, waar FOM deel 

van uitmaakt, zal dit 

voorjaar een rapport 

opstellen met daarin hun bijdrage aan het 

topsectorenbeleid in de periode 2014-2015. 

FOM levert aan deze ‘NWO-propositie’ een 

belangrijke bijdrage. Zo zal FOM bij NWO 

aangeven welke middelen er in de FOM-begro-

ting voor die periode al aan de topsectoren 

zijn toegekend en hoeveel nieuwe initiatieven 

FOM kan opstarten. En natuurlijk ook welke 

plannen FOM heeft voor de besteding van het 

NWO-accres van 100 miljoen euro. 

Zie Tabel 1.

HTSM verdeelt 19 miljoen euro over 
32 projectvoorstellen 

In juni vorig jaar schreef de Topsector HTSM 

een call for proposals uit. Van de 73 ingediende 

voorstellen zijn in december 32 projectvoorstel-

len gehonoreerd voor een totaalbedrag van 19 

miljoen euro. Technologiestichting STW, NWO, 

FOM en ZonMw dragen 11,4 miljoen euro bij. 

Het hightech bedrijfsleven legt 7,5 miljoen euro 

in waarvan 4 miljoen euro cash, 40% van de 

totale projectkosten. De call werd georgani-

seerd door Technologiestichting STW, samen 

met de Stichting FOM en ZonMw. Van de 32 

projecten zal FOM vier natuurkundeprojecten 

uitvoeren. Alle projecten passen in één van de 

vijftien HTSM-roadmaps. 

Advanced Instrumentation: 
roadmap in ontwikkeling binnen 
Topsector HTSM 

Binnen de Topsector HTSM worden topweten-

schap en hightech industrie bij elkaar gebracht 

om nieuwe ideeën en technologieën te 

ontwikkelingen. Hiermee kunnen belangrijke 

industriële en maatschappelijke uitdagingen 

worden aangepakt, zoals gezondheid, mobiliteit, 

duurzaamheid en nieuwe energiebronnen. 

De inhoudelijke thema’s zijn beschreven in 

verschillende roadmaps, zoals Healthcare, 

Solar en Hightech Materials. Een nieuwe 

roadmap is in ontwikkeling om een belangrijke 

tak van de Nederlandse wetenschap en 

industrie optimaal aan te laten sluiten bij de 

Topsector HTSM: ‘Advanced Instrumentation’.

Update topsectoren
In deze rubriek vindt u een update over FOM en de topsectoren, 
verdeeld over verschillende kaders. 
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Topsector HTSM* Energie Chemie AgriFood LSH* Water Algemeen Geen 
topsector

Totaal 
topsectoren

Totaal in k€ 38.713 14.797 625 963 6.339 163 495 18.751 80.846

Totaal in % 48% 18% 1% 1% 8% 0% 1% 23% 100%

Tabel 1. Overzicht van de verwachte bijdrage in 2013 

(in k€) van FOM aan de topsectoren. 

* Topsector HTSM: High Tech Systemen en Materialen

* Topsector LSH: Life Sciences & Health
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Op zoek naar de motivatie van onder-
zoekers in het fundamentele veld. 
Wat maakt hun werk leuk? Wat 
maakt fundamenteel onderzoek fun?

Of hij begrijpt waarom een collega hem heeft 

aangemeld voor deze rubriek? Hedde begint te 

lachen. “Ja, waarom ze me precies heeft 

voorgedragen weet ik niet, maar ik heb 

inderdaad wel fun in mijn werk.” Mijn interview 

heeft daarmee een goede start, maar 

vervolgens krijgt het al een andere wending. 

Het element ‘fundamenteel’ van de rubriek vindt 

Hedde namelijk minder van toepassing op zijn 

werkplezier. “Ik heb er vooral veel plezier in 

omdat het niet alleen maar fundamenteel 

is. Ons werk is heel tastbaar. Ik kan zien 

wat het nut is van mijn onderzoek. Waarom 

het belangrijk is om het beter te begrijpen.” 

Hedde praat nu over de mechanobiologie, 

een tak van wetenschap die de werking van 

cellen, ofwel de celmechanica, bestudeert. 

“Mijn taak is om te knutselen om krachten en 

verplaatsingen van cellen te kunnen meten. 

Het is een beetje een materiaalkundige aanpak. 

Extra leuk is het om metingen van gezonde en 

gemuteerde cellen te kunnen vergelijken.” 

Daarmee is de brug van fundamenteel naar 

toegepast gemaakt: de uitkomsten van Heddes 

onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage 

leveren aan de ontwikkeling van gerichte 

medicatie. “Het ontwikkelen van medicijnen 

is nu nog een soort zwarte doos. Je schiet 

eigenlijk met één groot hagelschot en probeert 

dan zoveel mogelijk dingen tegelijk. Je weet 

niet precies wat er gebeurt. Onze stappen 

om de celmechanica te kwantifi ceren zullen 

ons in staat stellen om slimmer en gerichter 

(medische red.) oplossingen te vinden.” 

Hoewel deze toepassing nog ver weg is, is 

dit doel een belangrijke bron van motivatie 

voor Hedde.

Door een grote toename van de technische 

mogelijkheden is het vakgebied van de 

mechanobiologie enorm in ontwikkeling. 

Ook is er nog zoveel onbekend dat keuzes 

maken soms lastig is. “Tussen dat vele 

onbekende zoek ik naar een plekje om me 

in te specialiseren. We kunnen nog gigantisch 

veel ontdekken en grote stappen maken. 

Mooi is dat ik niet ergens in de marge bezig ben 

met een of andere procesoptimalisatie. Nieuwe 

technieken leveren belangrijke nieuwe inzichten 

op waaraan de maatschappij ook daadwerkelijk 

wat heeft.”

De weg vanaf zijn Masteropleiding in Groningen 

leidde Hedde niet direct naar zijn huidige 

promotieplek in Leiden. Hij werkte eerst 

anderhalf jaar als strategieconsultant. 

“Promotieonderzoek doen is een stuk 

uitdagender en fi jner, omdat je veel meer 

kunt leren. En de universiteit is een prettigere 

werkomgeving.” Wat na zijn promotie komt 

is voor Hedde nog geen issue. Hij lacht: 

“Ik heb hier nu nog genoeg te doen.”

In Leiden werkt hij in een inspirerende 

onderzoeksgroep met mensen vanuit diverse 

achtergronden. Hedde vindt dat fantastisch, 

The fun in fundamental

Naam: Hedde van Hoorn

Leeftijd: 28 jaar

Gestudeerd: Technische Natuurkunde in 
Groningen

Werkt als: FOM-oio bij de Universiteit 
Leiden

Doet onderzoek naar: de mechanische 
werking van cellen binnen de FOM 
werkgroep Mechanobiology 

  www.mechanobiology.nl
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Drie Nikhef-onderzoekers ontvingen 
eind 2012 een prestigieuze Advanced 
Grant van de European Research 
Council (ERC). Deze subsidie op 
persoonlijke titel is bedoeld voor 
vernieuwend onderzoek met een 
hoge risicofactor en naar verwachting 
een grote impact. Die van dr. Harry 
van der Graaf, prof.dr. Piet Mulders en 
dr. Jos Vermaseren werden - samen 
met enkele honderden anderen - 
geselecteerd uit duizenden aanvragen, 
en gehonoreerd! De komende vijf jaar 
kunnen zij elk rond de twee miljoen 
euro inzetten voor baanbrekend onder-
zoek naar respectievelijk een revolutio-
naire detector, nieuwe theorieën en een 
programma voor tot dusver onmogelijke 
berekeningen.

Dr. Harry van der Graaf (61), 
bij Nikhef sinds 1983, technisch 

directeur van Sensifl ex en nauw 

verbonden aan de TU Delft, kreeg 

2,5 miljoen euro voor ‘MEMS-made 

Electron Emission Membranes’.

“Als het lukt een single soft 
photon detector te ontwikkelen 
met picoseconde nauwkeurig-
heid, is de impact enorm.”

Van der Graaf verzint en bouwt nieuwe detectoren voor 

experimenten bij de deeltjesversnellers op CERN. Sinds 

2000 werkt hij aan gasgevulde GridPix-detectoren 

waarmee onderzoekers de sporen van geladen deeltjes 

zichtbaar kunnen maken. “Samen met MESA+ in 

Twente bouwen we die detectoren bovenop pixelchips. 

Zo ontstond het idee om dunne elektronenvermenigvul-

digers te gebruiken”, vertelt Van der Graaf, die met de 

ERC dynodemembranen wil ontwikkelen. “Voor elk 

elektron dat erin gaat, komen er meerdere uit. Met een 

stapeltje van zulke membranen bovenop een pixelchip 

krijg je een bijzonder gevoelige detector, met een 

digitaal signaal en nauwelijks ruis.” Met een fotokathode 

erboven, kan deze detector individuele fotonen 

nauwkeurig detecteren. Met een, nog te ontwikkelen, 

elektronen emissie membraam (e-brane) wordt het een 

nauwkeurige tracker voor geladen deeltjes. Van der 

Graaf is blij met de erkenning van de ERC grant: “Bij 

STW en FOM kreeg ik helaas geen projecten gehono-

reerd, omdat mijn onderzoek niet paste in de protocol-

len, of omdat de jury onvoldoende bekend was met het 

onderwerp. Deze Europese honorering is een revanche.”

Prof.dr. Piet Mulders (59), 
bij Nikhef sinds 1984, sinds 1995 

hoogleraar theoretische fysica 

aan de VU, kreeg 2 miljoen euro 

voor ‘Quantum Chromodynamics 

at Work’.

“Ik houd er steeds rekening mee 
dat het standaardmodel niet 
klopt. Misschien zien we toch 
iets essentieels over het hoofd.”

Piet Mulders doet fenomenologisch 

onderzoek naar quantum chromodynamica (QCD) van 

de allerkleinste deeltjes. Hij denkt na over de mogelijk-

heden die theorieën over de beweging, spin en (kleur)

lading van quarks en gluonen in een proton bieden, met 

steeds als doel de experimenten in deeltjesversnellers 

beter te begrijpen en verklaren. “Ik help mijn experimen-

tele collega’s om uit de botsingen van protonen nieuwe 

informatie te halen”, vertelt hij. “Als fenomenoloog zoek 

je voortdurend nieuwe opties en reken je die door.”

Met de ERC wil Mulders de deeltjesstructuur binnen het 

proton verder ophelderen en optimaal gebruiken. 

“Het higgsdeeltje kan aanknopingspunten bieden. 

Dat deeltje heeft zelf geen kleur en spin, denken we, 

maar valt uiteen in deeltjes die dat wel hebben. Zo kan 

het omgekeerd de poort zijn naar een nieuwe wereld. 

Er zijn nog veel open vragen. De fenomenologie van QCD 

vereist nu gecompliceerde hogere orde berekeningen. 

Ik houd altijd in het achterhoofd dat het misschien veel 

simpeler kan.” Voor Mulders betekent de subsidie dat hij 

meer kan focussen op het onderzoek. “Daarnaast is het 

ook een persoonlijke erkenning van toegewijd werk, dat 

vaak wat minder zichtbaar is.”

Dr. Jos Vermaseren (63), bij Nikhef sinds 1981, 

regelmatig gasthoogleraar aan de Universidad Autonoma 

de Madrid, kreeg 1,7 miljoen euro voor ‘Solving High 

Energy Physics Equations 

using Monte Carlo Gaming 

Techniques – HEPGAME’.

“Mijn werk lijkt veel op 
een partij GO, een aan 
schaken verwant spel. 
Vandaar het idee om 
speltheorie te gebruiken 
bij berekeningen in de 
deeltjesfysica.”

Vermaseren ontwikkelde en 

verfi jnde de afgelopen 

dertig jaar het computer-

algebrasysteem FORM, 

waar fysici uit de hele 

wereld hun ingewikkelde 

berekeningen mee uitvoeren. FORM is onder andere 

belangrijk voor berekeningen aan de data van de LHC 

in Genève. “Die berekeningen hebben zo’n twintig 

arbeidsjaren gekost en een aantal jaar computertijd”, 

aldus Vermaseren. “Nog ingewikkelder berekeningen 

zijn vrijwel onmogelijk, behalve als je de arbeid kunt 

automatiseren. Dat gaan we nu doen met de nieuwe 

Monte Carlo Tree Search technieken uit de speltheorie. 

We willen aan het eind van het project enkele 

berekeningen kunnen doen in ‘weinig tijd’, bijvoorbeeld 

in één arbeidsjaar en met twintig computers.” 

De ERC grant betekent veel voor Vermaseren: “Het is 

een persoonlijke erkenning en het biedt zekerheid. 

Het geeft me ook de mogelijkheid mijn kennis over te 

dragen. Want de fysica kan niet zonder FORM.” (BV)  
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Zo ziet zes miljoen euro eruit! Harry van der Graaf (links), 
Piet Mulders (2e van links) en Jos Vermaseren (rechts) 

kregen ieder een ERC Advanced Grant.

Deeltjesfysici Nikhef krijgen 
ruim zes miljoen EU-geld

Harry van der Graaf: “Als 
deze detectoren werken, 
gaan de experimenten op 
CERN er op den duur heel 

anders uitzien.”

Jos Vermaseren: “Eén van 
mijn postdocs heeft de 

Monte Carlo technieken al 
ingezet voor een kleiner 
probleem en daar werkt 

het fantastisch.”

Piet Mulders: “Wie weet 
spelen we over een paar 

jaar met quarks zoals we 
nu met elektronen spelen.”
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Vermaseren: “Eén van

Advanced Instrumentation omvat technologieën 

die het mogelijk maken om extreem snel, 

extreem precies, of in bijzonder uitdagende 

omgevingen te kunnen meten. De ontwikkeling 

van dit soort instrumentatie speelt in de 

wetenschap een belangrijke rol. Bijvoorbeeld 

bij grote wetenschappelijke projecten als de 

LHC bij CERN, het fusieproject ITER, maar ook 

bij de ontwikkeling van telescopen en in de 

ruimtevaart, zoals bij ASTRON en SRON 

gebeurt. Daarnaast speelt ook de ontwikkeling 

van ICT-infrastructuur voor het verwerken 

van grote hoeveelheden gegevens een 

belangrijke rol. 

In het Nederlandse bedrijfsleven zijn honderden 

grote, maar vooral midden- en kleinbedrijven 

(mkb) actief op het gebied van Advanced 

Instrumentation; producenten van sensoren voor 

UV-straling, leveranciers van mechanische 

opstellingen op maat, fabrikanten van lenzen en 

spiegels etcetera. In de huidige situatie hebben 

deze bedrijven moeite om toegang te krijgen tot 

de noodzakelijke wetenschappelijke infrastruc-

tuur voor nieuwe productontwikkeling. Ook de 

fi nanciële mogelijkheden die de Topsector 

HTSM biedt zijn voor het mkb onbekend of 

moeilijk toegankelijk. Juist publiek-private 

samenwerking leidt tot nieuwe bedrijvigheid en 

de ontwikkeling van nieuwe producten voor 

nieuwe markten. Uiteindelijk is het deze 

bedrijvigheid, waarmee grote maatschappelijke 

uitdagingen aangepakt zullen worden.

Om de wetenschap en de industrie op het 

gebied van Advanced Instrumentation optimaal 

bij elkaar te brengen, is binnen HTSM nu dus de 

Roadmap Advanced Instrumentation in 

ontwikkeling. Het bedrijfsleven en NWO, TNO en 

FOM werken hierbij nauw samen. Het TKI HTSM 

nodigt wetenschap en industrie uit om een 

bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de 

roadmap Advanced Instrumentation. Als u 

interesse heeft, kunt u een e-mail sturen aan 

advancedinstrumentation@htsm.nl. Dan wordt 

u op de hoogte gehouden van de ontwikkelin-

gen en zal er contact met u worden gezocht 

om uw mogelijke bijdrage te bespreken.  

nnn
maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat het 

aanbrengen van focus in het eigen promotie-

werk een permanente uitdaging is. “Er loopt 

altijd wel iemand rond met een gaaf en 

interessant idee. Ik moet ook af en toe nee 

zeggen.” Gelukkig kan hij daarin zijn eigen 

keuzes maken en er zijn eigen invulling aan 

geven. “Ik zou het verschrikkelijk vinden om in 

een vast stramien van mini-opdracht naar 

mini-opdracht te werken.”

Of promoveren hem zwaar valt, vraag ik Hedde 

nog. Hij lacht weer. “Ja. Je ziet altijd net dat-

gene waar je naar op zoek bent op vrijdagmid-

dag kwart over vier en dan wil je dus nog even 

doormeten.” In zijn tijd als consultant maakte 

hij destijds meer uren, maar promoveren is 

intensiever. “Het is erg hard werken, maar het 

is wel leuk hard werken, omdat je allemaal 

mensen om je heen hebt die enthousiast zijn en 

waar je samen nieuwsgierig mee kunt zijn. 

We zijn gewoon met zijn allen op zoek naar iets 

interessants en heel leuks.” Beter kun je plezier 

in onderzoek doen niet verwoorden. (EP)  

Wil je zelf je fun delen of heb je een 
collega die je hiervoor op wilt geven, 
mail dan naar fun@fom.nl.



communicatie over het werk. Ook moedigde hij 

de deelnemers aan om veel te ontdekken en 

ontmoeten op het congres: “Vergeet de grenzen 

en ontmoet mensen van de verschillende 

vakgebieden. Wees open en nieuwsgierig, en 

proef van alle inspirerende wetenschap die hier 

aanwezig is.”

Hierna beet Günter het spits af met haar 

lezing over de toekomst van het fusie-

onderzoek. Vervolgens verspreidden de 

deelnemers zich over de verschillende 

zalen voor de parallelsessies, 

waarin een breed scala aan 

onderzoeken voorbij kwam. 

Tussendoor was er tijd om te praten 

en om nog meer van de natuurkunde 

te proeven, met 435 posters, live 

experimenten en de beste fi lms uit de 

eerste editie van de FOM Film 

Challenge. Ook tijdens een speciale 

netwerklunch voor wetenschappers 

en vertegenwoordigers uit de 

industrie deden de deelnemers 

nieuwe ideeën op en legden zij 

interessante contacten. 

Avondprogramma

Na een goedgevulde dag was het tijd 

om de maag te vullen. De koks waren 

uitgedaagd om het diner te bereiden 

voor nog meer mensen dan vorig jaar. 

In lijn met het thema stonden traditionele 

Hollandse stamppotten op het menu. 

Staatssecretaris drs. Sander Dekker (OCW) 

was bij het diner aanwezig om de jaarlijkse 

FOM-prijzen uit te reiken. De FOM 

Natuurkunde Proefschrift Prijs en FOM 

Valorisatiehoofdstukprijs werden uitgereikt 

aan respectievelijk dr. Anton Akhmerov 

en dr. Ernst Jan Vesseur. De FOM 

Valorisatieprijs met een waarde van 

250.000 euro werd in ontvangst genomen 

door prof.dr. Joost Frenken. 
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Leo Kouwenhoven en Stan Bentvelsen, twee 

toponderzoekers van eigen bodem, sloten het 

diner af met lezingen over dé doorbraken van 

2012: de creatie van Majorana-fermionen en de 

vondst van het higgsdeeltje. Kouwenhoven 

noemde het Majorana-fermion ‘drie keer niks’: 

geen energie, geen lading en geen magnetisch 

moment. Bentvelsen vergeleek de zoektocht 

naar het higgsdeeltje met het ‘zoeken naar een 

speld in tienduizend hooibergen’, vanwege de 

enorme hoeveelheid data die geanalayseerd 

moest worden om het deeltje te vinden. Na 

het diner was er tijd voor ontspanning en 

begaf menig fysicus zich richting de disco.

Woensdag

Ook op dag twee was er een druk programma 

met lezingen, waaronder die van de drie prijs-

winnaars. In de laatste plenaire lezing liet 

Hosoi met haar robotslak zien dat er 

nog veel van de natuur geleerd kan 

worden om technologie te verbeteren. 

Het congres werd afgesloten met de 

uitreiking van de Physics@FOM 

Veldhoven Poster Prize. Die ging dit jaar 

naar Thomas Huisman, broer van de 

winnaar van 2012, zo later bleek. 

Zowel deelnemers als organisatie kunnen 

terugkijken op wederom een geslaagd 

congres. (HvdM)  

De volgende editie van Physics@FOM 

Veldhoven vindt plaats op 21 en 22 januari 

2014. Deadline abstracts: 13 september 2013.

Tijdens het diner voor 
FOM-werkgroepleiders op maandagavond 
lieten de acteurs van de fi rma Het 
Consulaat onder leiding van adviesbureau 
Room to grow treffend zien hoe communi-
catie en interpretatie op de werkvloer kan 
leiden tot onbedoelde 
neveneffecten. Kijk voor 
meer informatie op 
www.roomtogrow.nl 
of scan de QR-code. 

Voor honderd promovendi begon Physics@FOM 

Veldhoven al op maandagavond. Zij mochten 

deelnemen aan een masterclass van prof.dr. 

Sibylle Günter, prof.dr. Anette (Peko) Hosoi, 

prof.dr. Anne Green of prof.dr. Costas Soukoulis. 

Ieder van deze vooraanstaande fysici bood 

hiermee 25 promovendi de kans om met hen 

de diepte in te gaan op 

hun onderzoeksgebied.

Diversiteit

Ook voor de FOM-werk-

groepleiders ging het 

congres op maandag-

avond van start. 

Zij werden tijdens een 

diner uitgedaagd om mee 

te denken over een van de speerpunten in het 

FOM-beleid: het vergroten van het aandeel 

vrouwen in de Nederlandse natuurkunde, 

en met name in de hogere functies. Onder 

leiding van Mirjam ten Cate van advies-

bureau Room to grow lieten acteurs van 

de fi rma Het Consulaat treffend zien hoe 

communicatie en interpretatie op de 

werkvloer kan leiden tot onbedoelde 

neveneffecten. Na een levendige discussie, 

die ook de aandacht vestigde op het feit dat 

mannen net zo goed in deze situaties komen, 

konden de werkgroepleiders een opvallend 

kralen-keycord om hun nek hangen. Hiermee 

droegen ze heel bewust tijdens het congres uit 

dat zij FOM’s missie voor meer vrouwen in de 

natuurkunde steunen.

Proeven van natuurkunde

Dinsdag stroomde het congrescen-

trum snel vol voor de offi ciële 

opening door prof.dr. Niek Lopes 

Cardozo, voorzitter van FOM. 

Hij riep iedereen op om ambassa-

deur te zijn voor de natuurkunde en 

aandacht te hebben voor 
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Terugkijken

De lezingen, masterclasses, prijsuitreikingen en de 

fi lmpjes van de FOM Film Challenge kunt u terugkijken op 

www.YouTube.com/FOMphysics in de afspeellijsten 

‘Physics@FOM Veldhoven’ en ‘FOM Film Challenge 2012’.  

Meer informatie

  www.fom.nl/veldhoven
  www.fom.nl/prijzen  

Sfeerimpressie op Twitter

 “Higgs vs Majorana. Briljante presentaties 

van respectievelijk Bentvelsen en Kouwenhoven 

op @FOMveldhoven. Toekomstige Nobel Prize 

winnaars?” (@SanderDekker)

 “Valorisatielunch poogt contact bedrijfsleven-FOM 

te verbeteren. Een nieuw idee heeft ‘t me al opgeleverd 

#fomveldhoven” (@MarcodeBaar)

 “Inspirerende bijeenkomst achter de rug met bijna 

2000 NL fysici, andere wetenschappers en mensen 

uit het bedrijfsleven #FOMVeldhoven” 

(@JoostWMFrenken)  
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Met praktische oplossingen het 
onderzoek naar de grote vragen 
binnen de natuurkunde vooruit 
helpen. En ‘als een heel klein 
onderdeeltje’ meedoen aan enorme 
internationale projecten. Dat is wat 
ing. Krista de Roo zo mooi vindt aan 
haar werk als technisch onderzoeker 
bij FOM-instituut Nikhef. 

De Roo studeerde Technische Natuurkunde aan 

de Technische Hogeschool Rijswijk. Direct na 

haar afstuderen ging ze aan de slag bij het 

Nikhef. Dat was een heel bewuste keuze. 

“Tijdens mijn studie kreeg ik een rondleiding op 

het instituut. Ik was meteen razend enthousiast. 

Ik heb er stage gelopen en ben daarna blijven 

hangen.” Ze werkt er bij de afdeling Mechani-

sche Technologie. “Maar daar ben ik wel een 

beetje een vreemde eend in de bijt hoor”, 

lacht De Roo.”‘Ik ben een technisch onderzoe-

ker, op een afdeling waar met name mechanici 

en technici rondlopen.” 

De natuurkundig ingenieur werkt aan de 

Cryolink, een onderdeel van de Italiaanse detec-

tor Virgo. Deze is bedoeld om zwaartekrachts-

golven te meten, minuscule rimpelingen van de 

ruimtetijd. In twee armen van drie kilometer 

lang wordt laserlicht heen en weer gekaatst op 

spiegels. Een passerende zwaartekrachtsgolf 

verandert de afmetingen van de armen een heel 

klein beetje en maar heel eventjes. Dit effect 

kan gemeten worden met behulp van de 

lichtgolven en spiegels. 

Waterdamp vastvriezen

In klare taal legt De Roo uit wat de bedoeling is 

van het onderdeel waar zij aan werkt: “De 

armen van Virgo staan onder vacuüm. 

Het vacuümniveau is echter nog niet voldoende. 

Het probleem is dat er waterdamp vanuit de 

spiegeltorens de armen in komt. Op het Nikhef 

heeft men bedacht dat je dit probleem kunt 

oplossen door zogeheten Cryolinks te plaatsen 

tussen de spiegeltorens en de armen van de 

interferometer. De Cryolinks zijn eigenlijk koude 

wanden waarop de waterdamp vastvriest.” 

De Cryolink is bedacht en ontworpen op Nikhef. 

Een externe fabrikant heeft een eerste 

prototype gebouwd. De Roo kijkt nu of deze 

voldoet aan alle eisen. “Samen met mijn 

collega’s heb ik bedacht welke testen we 

moeten uitvoeren en hoe we dat gaan doen. 

We laten water in, kijken hoe dat vastvriest, en 

meten de concentratie waterdamp voor en na 

het invriezen. Maar daarnaast nemen we ook 

massaspectra om de kwaliteit van het vacuüm 

te bekijken. Zo weten we of er bijvoorbeeld 

geen lekken in het systeem zitten.” 

Daarnaast wordt er ook gemeten of de Cryolink 

geen trillingen veroorzaakt. VIRGO meet 

zwaartekrachtsgolven. Als er een zwaarte-

krachtgolf voorbijkomt, wordt periodiek de ene 

arm van de interferometer langer en de andere 

korter. Die lengteverandering is zo klein – een 

verschuiving van een atoomdikte op een lengte 

van tienduizend keer de afstand tussen de 

aarde en de zon – dat hij heel moeilijk te meten 

is. De kleinste trilling in de opstelling kan 

daardoor al desastreus zijn.

Klein onderdeel van groot geheel

De Roo werkt inmiddels vier jaar bij Nikhef. 

Nu aan een opstelling voor zwaartekrachts-

golven, daarvoor aan detectorkoeling van de 

VErtex LOcator (VELO) in de Large Hadron 

Collider. Die afwisseling maakt het boeiend, 

zegt ze. “Nikhef is een leerzame omgeving. 

Je werkt in wisselende teams aan grote 

internationale projecten, die zowel technisch als 

wetenschappelijk enorm uitdagend zijn. Het is 

heel bijzonder om daar aan mee te werken, al is 

dat maar aan een heel klein onderdeel van het 

grote geheel.” De internationale contacten vindt 

ze een pré. “In mijn vorige project ben ik een 

aantal keer voor onderhoudswerkzaamheden 

naar CERN geweest. Dat is natuurlijk prachtig. 

Uiteindelijk moeten de Cryolinks rond 2014 

geïnstalleerd worden bij Virgo in Pisa. “Daar 

zou ik wel graag bij willen zijn”, droomt De Roo. 

“Dan komt echt alles samen.” (SK)  W
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Krista de Roo, technisch onderzoeker bij Nikhef

Koelsystemen testen voor 
grootschalige opstellingen

Krista de Roo werkt bij de afdeling Mechanische Technologie 
van het Nikhef onder andere aan de Cryolink. Op de bovenste foto is ze 
sensoren aan het installeren om functietesten mee uit te voeren.
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Promoties 
  Alina Hriscu, Theoretical proposals of quantum phase-slip 

devices, 26 oktober 2012, TUD, promotor prof.dr. Y.V. Nazarov, 

werkgroep FOM-D-46.

  Jurrian Boom, Characterization of edge localized modes 

in tokamak plasmas, 7 november 2012, TU/e, promotor 

prof.dr. A.J.H. Donné, copromotoren dr. P.C. de Vries en 

dr.ir. I.G.J. Classen, FOM-instituut DIFFER.

  Hidde Westra, Nonlinear beam mechanics, 8 november 

2012, TUD, promotor prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant, werkgroep 

FOM-D-44.

  Jan Dahlhaus, Random-matrix theory and stroboscopic 

models of topological insulators and superconductors, 

21 november 2012, UL, promotor prof.dr. C.W.J. Beenakker, 

werkgroep FOM-L-05.

  Nguyen Huu Dung, Moment formation and giant 

magnetocaloric effects in hexagonal Mn-Fe-P-Si compounds, 

3 december 2012, TUD, promotor prof.dr. E.H. Brück, 

copromotor dr.ir. N.H. van Dijk, werkgroep FOM-D-48.

Magnetische systemen hebben een veelbelovende 
toekomst in een aantal opkomende schone technologieën. 

  Manohar Kumar, A study of electron scattering through 

noise spectroscopy, 5 december 2012, UL, promotor 

prof.dr. J.M. van Ruitenbeek, werkgroep FOM-L-22.

  Alireza Mashaghi, Single molecule investigations of 

chaperone assisted protein folding, 12 december 2012, TUD, 

promotor prof.dr. S.J. Tans, FOM-instituut AMOLF.

  Paul Cleary, Manipulation of ultracold bose gases in 

a time-averaged orbiting potential, 20 december 2012, UvA, 

promotor prof.dr. J.T.M. Walraven, copromotor dr. T.W. Hijmans.

  Marten Jan Bosma, On the cutting edge of semiconductor 

sensors, 21 december 2012, UvA, promotor prof.dr.ir. E.N. 

Koffeman, copromotoren dr. M.G. van Beuzekom en dr. J. Visser, 

FOM-instituut Nikhef.

  Stefan von Kann, Dense suspensions: force response 

and jamming, 21 december 2012, UT, promotor prof.dr. D. van 

der Meer, compromotor prof.dr. D. Lohse, assistent-promotor 

dr.ir. J. Snoeijer.

  Erik van Elferen, Magneto-transport properties of 

(multilayer) graphene: the lowest Landau level in high magnetic 

fi elds, 9 januari 2013, RU, promotor prof.dr.ir. J.C. Maan, 

copromotor dr. U. Zeitler, werkgroep FOM-N-08.

  Asmae Khaldoun, Quicksand and quickclay, 9 januari 2013, 

UvA, promotor prof.dr. D. Bonn, compromotoren prof.dr. G.H. 

Wegdam en dr. E. Eiser, werkgroep FOM-A-03.

  Rajaram Lakkaraju, Boiling turbulent rayleigh-bénard 

convection, 11 januari 2013, UT, promotoren prof.dr. D. Lohse 

en prof.dr. A. Prosperetti, werkgroep FOM-T-03.

  Krijn Dominique de Vries, Macroscopic modelling of 

radio emission from ultra-high-energy-cosmic-ray-induced air 

showers, 11 januari 2013, RUG, promotoren prof.dr. O. Scholten 

en prof.dr. K. Werner.

  Jakub J. Zielinski, A high power pulsed plasma system 

for material testing under simultaneous continuous and 

transient loads, 14 januari 2013, TU/e, promotoren prof.dr. 

N.J. Lopes Cardozo en prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden, 

copromotor dr.ir. G. De Temmerman, FOM-instituut DIFFER.

  Hans van Eck, The linear plasma generator Magnum-PSI, 

17 januari 2013, TU/e, promotoren prof.dr. N.J. Lopes Cardozo 

en prof.dr. A.W. Kleyn, copromotor dr. P.A. Zeijlmans van 

Emmichoven, FOM-instituut DIFFER.

  Hyoungsoo Kim, Moving liquid droplets with inertia: 

experiment, simulation and theory, 5 februari 2013, TUD, 

promotor prof.dr.ir. J. Westerweel, werkgroep FOM-D-36.

Het is belangrijk om fundamentele onderwerpen voor 
academisch onderzoek te vinden in industriële problemen. 

  Wilco den Dunnen, Polarization effects in proton-proton 

collisions within the standard model and beyond, 15 februari 

2013, VU, promotoren prof.dr. D. Boer en prof.dr. P.J.G. Mulders, 

werkgroep FOM-V-01.

  Ciprian Padurariu, Spin, vibrations and radiation in 

superconducting junctions, 18 februari 2013, TUD, promotor 

prof.dr. Yu.V. Nazarov, werkgroep FOM-D-46.

Oefeningen in natuurkunde dragen bij aan geestelijke 
ontwikkeling. In die zin zijn ze vergelijkbaar met gebed 
en meditatie. 

  Ali Reza Khorsand, Spectroscopic study of ultrafast 

laser-induced magnetization reversal, 5 maart 2013, RU, 

promotoren prof.dr. Th.H.M. Rasing en prof.dr. A.I. Kirilyuk, 

copromotor dr. A.V. Kimel, werkgroep FOM-N-11.

  Johannes Wilhelmus Haverkort, Magnetohydrodynamic 

waves and instabilities in rotating tokamak plasmas, 

21 maart 2013, TUD, promotor prof.dr.ir. B. Koren, copromotor 

dr. H.J. de Blank, werkgroep FOM-E-30.
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SolMateS verkoopt eerste 
twee Pulsed Laser 
Deposition machines 

Het Twentse bedrijf SolMateS heeft zijn eerste 

twee orders binnen voor de levering van de 

PiezoFlare 1200, een machine gebaseerd op 

Pulsed Laser Depositie (PLD). De gepatenteerde 

productiemachine kan computerchips met 

beweegbare lagen produceren, waardoor chips 

meer functionaliteiten krijgen: een revolutie in 

de chipindustrie. Het systeem werd in januari 

van dit jaar als eerste geleverd aan SINTEF in 

Noorwegen en zal worden gebruikt voor het 

aanbrengen van piezo-elektrische lagen voor de 

ontwikkeling en pre-productie van nieuwe 

generatie computerchipapplicaties. Een tweede 

order werd in februari geleverd aan de Bosch 

Groep. De PiezoFlare 1200 is gebaseerd op 

deposititietechnologie ontwikkeld in het MESA+ 

Instituut voor nanotechnologie aan de 

Universiteit Twente in Enschede. De onder-

zoeksgroepen van FOM-werkgroepleiders prof.

dr.ing. Dave Blank en prof.dr.ing. Guus Rijnders 

werken met dezelfde technologie op laboratori-

umschaal aan dunne lagen voor toekomstige-

generatie zonnecellen, batterijen, transparante 

elektronica en röntgenspiegels. SolMateS 

ontstond in 2006 uit FOM-onderzoek en wordt 

door FOM gesteund met een starterslening.  

Workshop 
‘Heavy Quark Production in 
Heavy-Ion Collisions’

Van 14 tot 17 november 2012 vond de vijfde 

internationale workshop ‘Heavy Quark Production 

in Heavy-Ion Collisions’ plaats in het historische 

Academiegebouw in Utrecht. De workshop, die 

voor het eerst in Nederland werd gehouden, 

faciliteerde de uitwisseling van informatie en 

ideeën tussen theoretici en experimentalisten 

over open en verborgen heavy fl avour production 

in botsingen tussen hoogenergetische zware 

ionen. Zowel recente resultaten van experimen-

ten, upgrades en toekomstige experimenten 

bij CERN-LHC, BNL-RHIC en GSI-FAIR faciliteiten 

als theoretische ontwikkelingen werden 

besproken. Aan de workshop, die plaats vond 

onder voorzitterschap van Nikhef-onderzoeker 

dr. André Mischke, namen 73 onderzoekers deel 

uit alle delen van de wereld. De workshop werd 

mede mogelijk gemaakt door FOM.  
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FOM presenteert 
jaarverslagen 2012

Deze maand heeft FOM met trots haar 

drie jaarverslagen gepresenteerd: het 

FOM Jaarboek 2012, het FOM Sociaal 

Jaarverslag 2012 en het FOM 

Financieel Jaarverslag 2012. In het 

FOM Jaarboek vindt u een verslag van 

de realisatie van het strategisch beleid 

in 2012, de hoogtepunten uit het 

FOM-onderzoek en een overzicht van FOM in feiten en 

cijfers over het afgelopen jaar. U kunt de jaarverslagen 

downloaden via de FOM-website.  

  www.fom.nl/jaarverslag
  www.fom.nl/annualreport

An executive summary of the annual report in English 

is available via the FOM website. 

FOM Financieel Jaarverslag 2012 versneld opgeleverd

Aan het Financieel Jaarverslag 2012 is extra hard gewerkt om de resultaten over het afgelopen jaar 

volledig weer te geven. Het verslag moest dit jaar namelijk één maand eerder dan voorheen 

opgeleverd worden bij NWO. De afdeling Financiële Zaken op het FOM-bureau kreeg medio 2012 

van NWO te horen dat het Financieel Jaarverslag 2012 niet op 1 april 2013, maar op 1 maart 2013 

gereed moest zijn. NWO moest de cijfers namelijk ook eerder bij het ministerie van OCW aanleveren. 

Alle betrokken administrateurs, van zowel de instituten als de BUW en het FOM-bureau, kwamen 

onder leiding van Peter van Hengstum (wrnd. hoofd Financiële Administratie) bij elkaar om een 

plan de campagne te maken en de uitdaging aan te gaan: “We hebben actie ondernomen door 

onze planning in elkaar te schuiven en het proces anders in te richten. Met onze collega’s op de 

afdeling Onderzoekbeleid en de Centrale Personeelsdienst hebben we afspraken gemaakt over 

het tijdig afsluiten van projecten en hoe en wanneer de informatie aangeleverd moest worden. 

Aan de collega’s bij de instituten en de universiteiten hebben we vroegtijdig laten weten dat we 

fi nanciële gegevens eerder nodig hadden om het jaar af te kunnen sluiten.” Met een strakke 

planning en ieders medewerking heeft de accountant Blömer op 1 maart zijn stempel op het 

Financiële Jaarverslag kunnen zetten. “We hebben het echt samen gedaan”, zegt Van Hengstum. 

“Het was gedurende het gehele proces hard werken, maar dankzij de goede werksfeer en de 

grote betrokkenheid en inzet van alle collega’s bij de instituten, de BUW en het FOM-bureau hebben 

we het voor elkaar gekregen!”  

Project Vernieuwing 
Financiële 
Processen 
actief van start

Op donderdag 7 februari vond op 

het FOM-bureau de kick-off plaats 

van het FOM-brede project 

Vernieuwing Financiële Processen 

(VFP). De doelstelling van het 

project is om de huidige fi nanciële 

en begrotingsprocessen tegen het 

licht te houden en deze in te richten 

conform de eisen en wensen van 

deze tijd. Daar waar mogelijk zullen 

ze worden vereenvoudigd en geüniformeerd 

binnen FOM. De nieuwe processen zullen 

worden ondersteund door een modern, effi ciënt 

en gebruikersvriendelijk fi nancieel systeem. 

Bij het project, dat wordt uitgevoerd onder 

leiding van Marja Knoop, zijn veel verschillende 

medewerkers uit de FOM-organisatie 

betrokken. Tijdens de kick-off is aan alle 

betrokkenen, waaronder de leden van de 

verschillende werkgroepen, een toelichting 

gegeven op onder andere de fasering, planning 

en de projectstructuur. Inmiddels zijn de diverse 

werkgroepen aan de slag gegaan om de nieuwe 

processen vorm te geven. Het streven is om de 

processen voor 2015 te implementeren.  

Tijdens de kick-off zaten de diverse 
werkgroepen bij elkaar om een toekomst-
gericht huis te bouwen, dat transparant, 
uniform, degelijk en fl exibel naar de 
omgeving moest zijn: een metafoor voor 
het project ‘Vernieuwing Financiële 
Processen’. 

Kernfysisch Versneller 
Instituut krijgt nieuwe 
toekomst

Het College van Bestuur van de Rijksuniver-

siteit Groningen (RUG) heeft eind maart 

ingestemd met een plan van de interim-

directeur van het Kernfysisch Versneller 

Instituut (KVI) voor de toekomst van dit 

instituut. Op basis hiervan zal een reorganisa-

tie in gang worden gezet waarbij vermoedelijk 

alle werkgelegenheid behouden blijft. 

Voor de zes vaste FOM-medewerkers zijn 

goede afspraken gemaakt. Het programma 

van de FOM-focusgroep TRIμP, waarbinnen 

zij aangesteld zijn, loopt namelijk eind dit jaar 

af. In het plan gaat een deel van het weten-

schappelijke personeel en het merendeel van 

de technici (en bijbehorende werkplaatsen) 

over in een nieuwe samenhangende eenheid: 

het Centre for Advanced Radiation Technology 

(CART). Dit centrum blijft gehuisvest in het 

huidige KVI-gebouw, in eerste instantie als 

zelfstandige dienst onder het College van 

Bestuur. De andere onderzoekers en technici 

van het KVI krijgen posities in de faculteit 

Wiskunde en Natuurwetenschappen van 

de RUG.  

n 

Dit jaar organiseert FOM samen met 

Technologiestichting STW en het Lorentz 

Center de vierde editie van de workshop 

Physics with Industry. Het doel van deze 

workshop is (jonge) fysici actief mee te 

laten helpen om problemen uit de 

industrie op te lossen, hen kennis te laten 

maken met het bedrijfsleven en ook 

bedrijven in contact te brengen met 

talent. Via de FOM-website is een 

‘Call for problems’ voor bedrijven 

uitgeschreven (deadline: 17 mei 2013). 

Uit de ingediende problemen zal de 

programmacommissie problemen 

selecteren die het meest geschikt zijn 

voor de workshop. Deelnemers kunnen 

zich vanaf de zomer aanmelden bij het 

Lorentz Center.  

  www.fom.nl/pwi
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Deeltjesversneller LHC 
tijdelijk met pauze 
Eerste driejarige datarun succesvol 
afgesloten 

De LHC (Large Hadron Collider) op CERN in 

Zwitserland heeft half februari na een looptijd 

van drie jaar een tijdelijke pauze genomen. De 

‘fi rst run’ heeft tot grote doorbraken in de fysica 

geleid: zo werd in juli 2012 de ontdekking van 

een nieuw deeltje aangekondigd, dat steeds 

meer lijkt op het langgezochte higgsdeeltje. 

Een fors aantal Nikhef-onderzoekers is nauw 

betrokken bij het higgsonderzoek.

De LHC is nu langdurig stilgelegd, zodat er grote 

onderhoudswerkzaamheden plaats kunnen 

vinden in de hele versneller op CERN. De deel-

tjesversneller wordt zo klaargestoomd om op 

nog hogere energieën te kunnen draaien en ook 

de experimenten zullen een grote onderhouds-

beurt krijgen. Waarschijnlijk zal de LHC-ver-

sneller in 2015 weer op volle kracht draaien. 

De rest van het CERN-complex zal in de tweede 

helft van 2014 alweer in bedrijf komen. 

Nikhef-directeur prof.dr. Frank Linde kijkt terug 

op een succesvolle periode: “Met de ontdekking 

van, volgens mij, het standaardmodel higgs-

deeltje waren de eerste drie jaren van de 

LHC een giga succes in het kwadraat. En het 

standaardmodel staat er beter voor dan ooit...

helaas. Ik kijk nu uit naar de LHC in bedrijf op 

de nominale energie van 14 TeV, bijna het 

dubbele van de afgelopen jaren, want dan zullen 

we heel snel (2016-2017) weten of er 

wel-of-niet een hele nieuwe (supersymmetri-

sche?) deeltjescollectie klaar staat om ontdekt 

te worden!”

Prof.dr. Marcel Merk, programmaleider van de 

Nikhef LHCb-groep: “De eerste lange LHC 

data-run periode heeft voor LHCb een schat 

aan gegevens opgeleverd met nieuwe waar-

nemingen van asymmetrieën tussen materie 

en anti-materie. Het experiment kijkt dan ook 

reikhalzend uit naar de botsingen bij de hoogste 

energie.”

Prof.dr. Nicolo de Groot, deputy-programma-

leider van de Nikhef ATLAS-groep: “Het is heel 

indrukwekkend wat we met de LHC op halve 

kracht al bereikt hebben. De hoeveelheid data 

die er ligt is ruim genoeg om de shutdown 

periode door te komen. Toch kijken we nu al 

uit naar de periode daarna wanneer we met de 

LHC op volle energie en met nog veel meer 

data processen kunnen bestuderen die nu 

nog buiten onze horizon liggen.”  

Nikhef-directeur prof.dr. Frank 
Linde over de vondst van het 
higgsdeeltje. Is het vakgebied nu 
afgesloten of vormt het juist een 
nieuw startpunt?

“Nu de ontdekking van de higgs een feit is, 

staat CERN’s LHC-programma voor de 

uitdaging de eigenschappen van het higgsdeel-

tje het komende decennium in kaart te brengen. 

Nu met het onderzoek stoppen is alsof je als 

ontdekkingsreiziger na jaren op zee omkeert 

juist als je aan de horizon een nieuw, onbekend 

eiland ziet liggen. De higgsontdekking is ook 

een gigantische boost voor de versneller waar 

al lang over gedroomd wordt: een lineaire 

elektron-positron botsingsmachine (de 

International Linear Collider of ILC) met een 

zwaartepuntsenergie van 500-1000 GeV. 

Met name in Japan wordt hier momenteel al 

op regeringsniveau over gepraat, daarmee zou 

dit het eerste wereldwijde versneller project 

worden. Met de ILC kan de higgs tot in detail 

bestudeerd worden. 

En terzijde: afgezien van de higgs (oorsprong 

van massa) heeft Nikhef nog meer dan 

voldoende andere uitdagingen van het hoogste 

(Nobelprijswaardig) wetenschappelijke niveau: 

de asymmetrie tussen materie en anti-materie 

in ons universum (LHCb); de samenstelling van 

het prille universum vlak na de oerknal (ALICE); 

het mysterie van de donkere materie (XENON); 

de directe detectie van gravitatiegol-

ven (Virgo); de identifi catie van 

puntbronnen voor kosmische straling 

en/of hoge-energie neutrino’s 

(KM3NeT en Auger). En dan zeg ik nog 

niets over de eigenschappen van de 

neutrino’s; het begrip donkere energie; 

etcetera.”  

FOM verloot tien DVD’s: HIGGS 
into the heart of imagination

HIGGS is een documentaire over de 

zoektocht naar het higgsdeeltje. 

Ook wel ‘The God Particle’ genoemd. De 

missing-link uit de deeltjesnatuurkunde. 

Een fi lm over de nieuwsgierigheid, passie en 

verbeeldingskracht van wetenschap. 

De fi lm volgt onder andere Nikhef-onderzoeker 

prof.dr. Stan Bentvelsen, programmaleider van 

de Nederlandse onderzoeksgroep bij CERN. 

Ook vertelt Peter Higgs, de Schotse natuurkun-

dige naar wie het deeltje is vernoemd, zelf hoe 

hij in de zomer van 1964 tot zijn baanbrekende 

ontdekking kwam. 

Winnen? Stuur dan vóór 1 juni 2013 

een e-mail met uw naam 

en adresgegevens naar 

info@fom.nl. Onder alle 

inzendingen verloot FOM 

tien DVD’s. De winnaars 

krijgen de DVD per post 

thuisgestuurd.  

De ATLAS-detector op CERN. 

Drie FOM-onderzoeken 
in top tien van 
2012-breakthroughs

Op 14 december 2012 maakte het gezagheb-

bende magazine Physics World bekend dat dé 

doorbraak van het jaar op naam staat van 

LHC-experimenten ATLAS en CMS op CERN 

voor de ontdekking van het higgsdeeltje. 

Daarnaast wordt de ontdekking van majorana-

deeltjes door FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. 

Leo Kouwenhoven (TUD) gezien als één van de 

tien belangrijkste doorbraken in het natuurkun-

deonderzoek in 2012. Hij deed zijn onderzoek 

naar Majorana’s binnen een FOM Industrial 

Partnership Programme ‘Topological quantum 

computing’ in samenwerking met Microsoft. 

Nature bracht het in februari 2012 als breaking 

news. Het onderzoek van FOM-werkgroeplei-

ders prof.dr. Allard Mosk, prof.dr. Ad Lagendijk 

en prof.dr. Willem Vos van het MESA+ instituut 

aan de Universiteit Twente staat ook in de top 

tien. Ze slaagden erin afbeeldingen te maken 

door geheel ondoorzichtige lagen.  

FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. Leo 
Kouwenhoven met zijn team in het lab 
bij de Majorana-opstelling. 

Helder zicht door ondoorzichtige 
materialen, uit het onderzoek van de 
groep van prof.dr. Allard Mosk, prof.dr. Ad 
Lagendijk en prof.dr. Willem Vos. 

Kennislink zoekt 
wetenschappers!
Schrijf een artikel en maak 
uw onderzoek bekend onder 
het grote publiek

Wilt u uw onderzoek onder de aandacht 

brengen van het grote publiek? 

Dat kan! De populairwetenschappelijke 

website Kennislink zoekt wetenschap-

pers die in samenwerking met een 

redacteur een artikel willen schrijven over hun 

eigen onderzoek. Na een check zal 

het artikel verschijnen op de Kennislink-website 

met 2,7 miljoen unieke bezoekers per jaar. 

Niet alleen een goede kans om uw onderzoek 

te verspreiden maar ook om uw (populair)

wetenschappelijke schrijfvaardigheden te 

oefenen en verbeteren. Interesse? Neem dan 

contact op met Roel van der Heijden, redacteur 

Natuurkunde en Techniek van Kennislink: 

roel.van.der.heijden@kennislink.nl.  

  www.kennislink.nl

FELIX in Nijmegen

Nijmegen is een grote faciliteit rijker: de 

FELIX-faciliteit (Free Electron Lasers for Infrared 

eXperiments) die drie vrije elektronlasers bevat 

waarvan de werking gebaseerd is op het 

gebruik van relativistische elektronen. De 

faciliteit levert intense ver-infrarode straling 

over een groot golfl engtegebied van 3 tot 1500 

micron (ofwel een frequentiegebied van 200 

GHz tot 100 THz). FELIX biedt niet alleen 

straling maar ook geavanceerde experimentele 

opstellingen. Mede dankzij de koppeling met 

het High Field Magnet Laboratory (HFML) in 

Nijmegen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor 

natuurkundigen, chemici, materiaalonderzoe-

kers, astrofysici en biomoleculaire wetenschap-

pers, die er structuurbepalingen, transportme-

tingen en dynamische metingen kunnen 

uitvoeren. FELIX is een samensmelting van een 

vrije elektronlaserfaciliteit (FLARE), sinds 2008 

in opbouw in Nijmegen, met de faciliteiten van 

het FOM-instituut DIFFER (FELIX en FELICE), 

waarbij niet alleen de lasers maar ook de staf 

uit beide organisaties samengevoegd zijn. De 

faciliteit in Nijmegen wordt in de tweede helft 

van 2013 operationeel. 

Het FOM-programma ‘Free electron lasers for 

infrared experiments’ wordt uitgevoerd in de 

gelijknamige FOM-focusgroep. Het programma 

heeft als doel om een toonaangevende 

gebruikersfaciliteit te maken van de vrije 

elektronenlaser FELIX en een onderzoek te 

doen aan de structuur en 

dynamica van complexe 

moleculen, ionen en clusters in 

gasfase. Het programma en de 

FOM-focusgroep staan onder 

leiding van FOM-focusgroep-

leider prof.dr. Wim van der 

Zande en heeft een looptijd 

van 2013-2022 met een 

budget voor die periode van 

9,1 miljoen euro.  

De ATLAS-detector op CERN
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Per 1 september 2012 zijn prof.dr. Robbert 
Dijkgraaf en prof.dr. Gerard Meijer tussen-

tijds afgetreden als lid van de Raad van Bestuur 

van FOM. Dijkgraaf werkt nu bij het Institute of 

Advanced Study te Princeton in de Verenigde 

Staten en Meijer is benoemd tot voorzitter van 

het College van Bestuur van de RU. Dijkgraaf 

krijgt op 24 mei ook een eredoctoraat van de RU 

vanwege zijn wetenschappelijke prestaties en 

omdat hij wetenschap bij het grote publiek 

toegankelijk maakt. Verder hebben de leden 

dr. Gert Jan Jongerden en prof.dr. Erik van 
der Giessen per 31 december 2012 afscheid 

genomen van hun functie als lid van de Raad van 

Bestuur. Het Uitvoerend Bestuur van FOM heeft 

deze vier leden eervol kunnen ontheffen met 

dank voor hun bewezen diensten. Dr. Dirk Smit 
en prof.dr. Theo Rasing zijn beiden herbe-

noemd voor een tweede zittingsperiode van vijf 

jaar en per 1 januari 2013 zijn de volgende twee 

nieuwe leden in de Raad van Bestuur van FOM 

benoemd: prof.dr.ing. Dave Blank (hoogleraar 

Inorganic Materials Science, UT) en prof.dr. 
Fred MacKintosh (hoogleraar Fysica van 

zachte en biologische materie, VU). Overigens 

heeft de council of the American Physical Society 

(APS) MacKintosh gekozen tot fellow van de 

APS. De beurs is een erkenning door de peers 

van MacKintosh voor zijn fundamentele bijdragen 

aan het begrip van biopolymeren en de 

netwerken van het cytoskelet.

FOM-werkgroepleider prof.dr.ir. Herre van der 
Zant  1   (TUD) heeft in november 2012 een ERC 

Advanced Grant ontvangen voor zijn onderzoek 

‘Controlling Molecular Spin at the Molecular 

Scale’. Deze beurs wordt voor vijf jaar toegekend 

aan excellente wetenschappers die een onaf-

hankelijk team en ambitieus programma van 

wereldklasse leiden. 

Hugo van den Brand MSc  2   heeft in 

november één van de drie prestigieuze Shell 

Afstudeerprijzen voor Natuurkunde in de wacht 

gesleept. Van den Brand onderzocht bij 

FOM-instituut DIFFER hoe je instabiliteiten in een 

fusiereactor op tijd kunt opsporen en beteugelen 

en zet zijn werk nu bij DIFFER en de TU/e voort in 

de vorm van een promotieonderzoek.

Eind november 2012 ontving voormalig 

FOM-promovendus dr. Richard Stevens  3   

de ‘Overijssel PhD-award’ van de UT voor het 

beste proefschrift van het voorgaande 

academische jaar. Stevens promoveerde in de 

onderzoeksgroep ‘Physics of Fluids’ van prof.dr. 

Detlef Lohse aan de UT. Stevens werkt nu aan de 

Johns Hopkins University in Baltimore met een 

YES!-fellowship van FOM. 

Per 1 december 2012 is dr. Martijn de Jager  
4   in dienst op het FOM-bureau. Als program-

macoördinator voor de Industrial Partnership 

Programmes (IPP’s) is De Jager verantwoordelijk 

voor onderzoeksprogramma’s waarbij FOM- 

onderzoekers en het bedrijfsleven samenwerken. 

De Jager is gepromoveerd op de afdeling 

Celbiologie en Genetica aan het Erasmus 

Medisch Centrum. Na eerst als postdoc gewerkt 

te hebben op dezelfde afdeling en daarna op 

de afdeling Biofysica in Leiden, heeft Martijn 

gewerkt als adviseur bij Agentschap NL. 

Hij hield zich daar bezig met diverse Europese 

onderzoeksprogramma’s, zoals KP7. 

FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. Leo Kouwen-
hoven (TUD) krijgt samen met FOM-werkgroep-

leiders prof.dr.ir. Lieven Vandersypen (TUD) 

en prof.dr. Carlo Beenakker (LEI) een prestigi-

euze ERC Synergy Grant. De Europese Unie 

investeert daarmee 15 miljoen euro in het maken 

van de eerste werkende quantumcomputer, 

op basis van het onderzoek naar de Majorana-

fermionen. Met de ERC Synergy Grant gaan de 

onderzoekers een nieuw lab oprichten in Delft. 

Het idee is dat zij daarin nauw gaan samenwer-

ken over de hele keten – van de theoretische 

quantumfysica tot en met de ontwikkeling van 

een miniatuur quantumcomputer. 

In december 2012 is de Frederik Medal, de 

hoogste prijs van de Russian Liquid Crystal 

Society toegekend aan voormalig AMOLF-

groepsleider prof.dr.ir. Wim de Jeu voor zijn 

excellente werk op dit gebied.

FOM-werkgroepleider dr. Ronald Hanson  5   

(TUD) heeft de Nicholas Kurti European Science 

Prize 2012 toegekend gekregen. Hanson werkt 

ook in de FOM-focusgroep ‘Solid state quantum 

information processing’ aan de TUD. De prijs is 

bedoeld om jonge fysicatalenten te erkennen, 

hun hoge prestaties te bevorderen en hun 

loopbaan te ondersteunen. Hanson is begin 

december 2012 bovendien benoemd tot Antoni 

van Leeuwenhoekhoogleraar door de TU Delft.

Eind december 2012 heeft NWO drie onder-

zoekers en in april 2013 nog eens drie onder-

zoekers in de natuurkunde een Rubiconsubsidie 

toegekend. Met Rubicon geeft NWO pas 

gepromoveerde Nederlandse wetenschappers 

de kans om onderzoekservaring op te doen 

aan internationaal vooraanstaande instituten in 

het buitenland. Dr. Joost de Graaf (Universität 

Stuttgart, D), drs. Guinevere Mathies (MIT, 

USA), ir. Menno Veldhorst (University of New 

South Wales, AU), dr. Jan Dahlhaus (University 

of California Berkeley, USA), dr. Tjonnie Li 
(California Institute of Technology, USA) en 

Milena Lazova MSc (MIT, USA). 

FOM-werkgroepleider en emeritus-hoogleraar 

aan de TU/e prof.dr.ir. Anton van Steenhoven  

6   is op 8 januari 2013 benoemd tot Offi cier in 

de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 

onderscheiding voor zijn vele en langdurige 

verdiensten voor wetenschap en maatschappij. 

Bij FOM was Van Steenhoven verantwoordelijk 

voor het FOM-onderzoeksprogramma 

‘Turbulence in energy conversion processes’. 

Op 29 januari 2013 is een samenwerkingsver-

band gevormd voor de implementatie van de 

eerste fase van de KM3NeT Onderzoeksinfra-

structuur. Nikhef-onderzoeker prof.dr. Maarten 
de Jong is verkozen tot de eerste woordvoerder 

van dit nieuwe samenwerkingsverband. KM3NeT 

is een neutrinotelescoop met een volume van 

enkele kubieke kilometers in de Middellandse 

Zee. De Jong is programmaleider van de 

ANTARES/KM3NeT-groep binnen Nikhef. Nikhef 

is vanaf de eerste ontwerpstudie in 2006 inten-

sief betrokken geweest bij het KM3NeT-project. 

FOM-onderzoekers dr. Anouk Rijs (RU) en 

dr. André Mischke (UU) kregen eind januari 

een Van Gogh-onderzoeksbeurs. Het doel 

van dit programma is de uitwisseling van 

Nederlandse en Franse onderzoekers die binnen 

één onderzoeksproject werkzaam (willen) zijn, 

te stimuleren en te ondersteunen.

NWO heeft in februari 2013 de volgende drie 

vernieuwende wetenschappers binnen het 

natuurkundige onderzoeksveld een zogeheten 

Vici-subsidie toegekend: FOM-werkgroepleider 

dr. Pepijn Pinkse (UT), dr. Koenraad Schalm 

(LEI) en FOM-werkgroepleider prof.dr.ir. Tjerk 
Oosterkamp (LEI). De Vici-subsidie bedraagt 

anderhalf miljoen euro per persoon. Met de 

subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd 

een eigen onderzoekslijn opzetten. Oosterkamp 

ontving begin februari, net als FOM-werkgroep-

leider prof.dr. Henny Zandbergen, ook de ERC 

Proof of Concept Grant. Dit is een beurs, met een 

waarde van 150.000 euro, bedoeld om onder-

zoekers die al eerder een ERC-subsidie hebben 

ontvangen, te stimuleren om het gat tussen hun 

onderzoek en vermarktbare innovatie te dichten.

Samen met twee partners van Yale, is AMOLF- 

groepsleider dr. Tom Shimizu  7   geselecteerd 

voor een Allen Distinguished Investigator Award 

van de Amerikaanse Paul G. Allen Family 

Foundation. Dit is een competitief driejarig 

subsidieprogramma dat een handvol weten-

schappers ondersteunt om ambitieus, creatief 

onderzoek uit te voeren. Shimizu deelt de prijs 

van 1,44 miljoen US dollar met de onderzoekers 

Thierry Emonet en Steven Zucker van Yale.

Op 28 februari ontving dr. Daan van Eijk  8   

de Jan Kluyver-prijs. Van Eijk deed onderzoek 

binnen de LHCb-groep op FOM-instituut Nikhef 

en promoveerde in oktober 2012. De Engelse 

samenvatting van zijn proefschrift werd gekozen 

als de beste van 2012. De Jan Kluyver-prijs is 

in 2010 ingesteld door de onderwijscommissie 

van de Onderzoekschool Subatomaire Fysica. 

De jury bestaat uit voormalige directeuren van 

het Nikhef.

AMOLF-groepsleider prof.dr. Ron Heeren  9  

heeft in februari een ‘Netherlands Proteomics 

Centre Valorisation Voucher’ ontvangen voor 

zijn onderzoeksvoorstel ‘MobilityPix: A fast and 

sensitive detection-device for nanoparticles 

utilising ambient desorption and ionisation 

techniques’. Met dit Valorisation Voucher wil 

Heeren een technologie van zijn groep op de 

markt brengen, in samenwerking met zijn recent 

opgerichte start-up Omics2Image.

Nikhef-directeur prof.dr. Frank Linde  10   en 

Nikhef-onderzoeker prof.dr. Stan Bentvelsen  
11   ontvingen in april de Physicaprijs 2013 voor 

hun bijdragen aan de ontdekking van het 

higgsdeeltje met de ATLAS-detector. Linde is 

voormalig programmaleider van de Nikhef 

ATLAS-groep (tot 2004), Bentvelsen is de 

huidige programmaleider. De Physicaprijs 

wordt jaarlijks uitgereikt aan een eminente, in 

Nederland werkzame, fysicus. De voorzitters van 

de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en de 

Stichting Physica kennen de prijs toe. 

Per 1 april 2013 versterkt Ans Hekkenberg 
MSc  12   de afdeling Communicatie op het 

FOM-bureau. Hekkenberg studeerde Natuur- 

en Sterrenkunde aan de RU, gevolgd door 

een Masteropleiding Science Education and 

Communication aan de UU. Hiernaast werkt ze 

als freelance webredacteur bij NWT Online 

(binnenkort New Scientist). Ze vervangt Isabel 
Poyck MSc, die tijdelijk parttime gedetacheerd 

is bij de RU/HFML.  
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Ger van Middelkoop overleden 
21 november 1937 - 4 februari 2013

Met droefheid heeft FOM kennisgenomen van het plotselinge 

overlijden op 4 februari van oud-instituutsdirecteur 

prof.dr. Ger van Middelkoop. Ger van Middelkoop was van 1983 

tot 1988 wetenschappelijk directeur van de sectie kernfysica 

van het FOM-instituut NIKHEF en van 1996 tot 2011 de eerste 

directeur van het samengevoegde instituut FOM-Nikhef en 

het nationale Nikhef-samenwerkingsverband. Hij heeft in die 

periode met zijn kenmerkende innemendheid belangrijke bijdragen 

geleverd aan de integratie van de kern- en hoge-energiefysica 

groepen tot één instituut. Ook in vele commissies en andere 

rollen heeft Van Middelkoop zich in een lange reeks van jaren 

met verve ingezet voor de FOM-organisatie en de Nederlandse 

en internationale natuurkunde. Wij gedenken hem in grote 

dankbaarheid.  
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From India to Twente

“After gaining my Masters in Physics in Delhi, 

I spent four years working for a company in 

India that is doing research into semiconductor 

technology. During my time there my interest 

in research grew. I therefore looked for a PhD 

position in the area of spintronics”, says 

Sharma. “A friend of mine was working at the 

University of Twente and he told me that a 

position was becoming available there. So I 

applied and that is how I ended up in Twente.” 

In the group of FOM workgroup leader Dr Ron 

Jansen, Sandeep worked on spintronics. 

In spintronics the magnetic moment (the ‘spin’) 

is used to make switches and electronic 

memories. “In the current generation of 

electronic equipment, electric charges are used 

for this, but that costs a relatively large amount 

of energy and yields a considerable quantity of 

heat”, he explains. “By using the spin instead of 

electric charge, faster equipment can be made 

that consumes less energy.”

Choice 

The PhD research was going well and at the 

end of 2009 it yielded a publication in Nature. 

Several months later, however, his supervisor 

decided to emigrate with his research to Japan 

and Sandeep had to make a choice: either 

remain in the Netherlands and carry on in a 

different group, or go with his supervisor to 

Japan. “I had my doubts about the relocation”, 

says Sandeep. “So Ron invited me to come and 

take a look before I made up my mind. Together 

we visited the lab in Tsukuba. The research 

infrastructure was very good, even better than 

in Twente.” He continues: “The collaboration 

with Ron also suited me. Furthermore, the 

research project was going really well and I did 

not want to change the subject of my research. 

These three factors together tipped the balance 

and I decided to go to Japan.”

And so Sandeep left for Tsukuba, the ‘science 

city’ of Japan. “Tsukuba is about the same 

size as Enschede and highly international. The 

people are very friendly,” he says, “but it is 

diffi cult to communicate with the Japanese as, 

with the exception of my colleagues, they often 

speak no English. That was not a problem in the 

Netherlands, as there you can even use English 

to buy things at the market!”

Earthquake 

During a large earthquake in March 2011, 

Sandeep was working in the lab. “You often feel 

small earthquakes here, but it was immediately 

obvious that this one was far stronger. I was on 

the third fl oor and saw the entire building 

shake. I crept under a table to protect myself 

from all of the stuff that was falling down”, says 

Sharma. “In Tsukuba, none of the buildings 

collapsed but there was a lot of damage. The 

majority of our equipment had fallen and no 

longer worked. We could not work in the lab 

for two months.”

Sandeep brought forward a holiday that he had 

already planned and visited his family in India. 

Once the damage had been repaired he went 

back to resume his research. “I was very 

motivated to fi nish my PhD within the set time 

period. I was responsible for the lab work, and 

together with my supervisor I interpreted the 

results and processed these into scientifi c 

articles. Together we managed to ensure that 

my PhD research was still completed on time.”

On 25 March 2013, Sharma gained his PhD 

under professor Bart van Wees at the University 

of Groningen. He hopes to be able to continue 

his research soon at a university in India. 

(HvdM)  

FOM PhD Sandeep Sharma follows supervisor to Japan

A PhD programme does not always proceed as expected, but during his PhD 
research, FOM PhD researcher Sandeep Sharma gained many unusual 
experiences. In 2009, he came to the Netherlands from India to do his PhD 
here. A year later, however, he emigrated with his supervisor to Japan where 
he also experienced the large earthquake. Nevertheless he still managed to 
complete his PhD within four years and he was also the co-author of two 
articles in the renowned scientifi c journal Nature. 
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Unexpected turns during a PhD programme

COR members 2013-2014
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Agenda
Dutch meeting on Molecular 
and Cellular Biophysics 2013

This year the Dutch meeting on Molecular and Cellular 

Biophysics will be held on Monday 30 September and 

Tuesday 1 October 2013. Goal of this meeting is to bring 

together all groups that work on molecular and cellular 

biophysics and microscopy in the Netherlands. The meeting 

consists of plenary sessions, with invited presentations 

by (inter)national speakers, and special oral and poster 

sessions.

The deadlines for the submission of abstracts are: 

- 31 May 2013 for an oral presentation

- 2 September 2013 for a poster presentation  

  www.fom.nl/biophysics

FOM Young Scientists’ Day 2013

On Thursday 12 December 2013 FOM will be organising 

the fourth edition of the FOM Young Scientists’ Day. Both 

FOM PhDs and FOM postdocs are invited to attend. 

This year the event will be held at Casa 400 in Amsterdam. 

Participation is free of charge.

Participants can again look forward to a programme, 

aimed at developing and acquiring the personal skills and 

knowledge needed to successfully complete a PhD and 

embark upon a professional career. Besides workshops, 

former FOM employees have been invited to come and talk 

about their careers. All FOM postdocs and PhDs will receive 

an invitation detailing the programme in the fall.  

The fi rst months of 2013 have already passed, a period in which 

much has happened but also changed at the FOM Central Works 

Council (COR). In December 2012, elections were held and in 

January the new COR came together. Five members of the 

previous COR have continued and have been joined by no less 

than nine new faces. Do you recognise one or more colleagues in 

the photo and do you actually know who your representative is? 

We hope so, because this COR will represent the interests of all 

FOM employees, and therefore you, over the next two years!

The COR has elected Wessel Vlug (Utrecht/Wageningen) as chair 

and Sjoerd Wouda (AMOLF) as secretary. Veer Keizer (Leiden) has 

been elected as deputy chair and Leo Wiggers (Nikhef) as deputy 

secretary. Together they form the COR’s Executive Committee. 

Unfortunately there is still a vacancy in the COR, as we do not yet 

have a representative from Eindhoven/Nijmegen. Interested? 

Then sign up by sending an e-mail to cor@fom.nl. With the 

fourteen current members we are at least ready to think about, 

talk about and also to give advice about the personnel interests 

and policy of FOM in the period 2013-2014. 

In the closing months of 2012, the COR and FOM have held 

negotiations about the secondary employment conditions. 

Agreement was reached about the modifi ed Implementation 

Regulations for the period 1 December 2012 to 1 January 2014. 

This includes agreements about the change in secondment 

regulation and the remuneration for business trips abroad. The 

COR managed to convince FOM not to lower the mileage 

allowance for business trips in the Netherlands and to also 

include holiday pay and the end-of-year bonus in the calculation 

of service jubilees. Would you like to know more about the COR’s 

activities in 2012? Scan the QR code for the COR Annual Report 

2012 or see the FOM website for the latest news. 

Over the next year, the COR’s activities include further 

negotiations about the Implementation Regulations. Several new 

items are also on the agenda. The COR is closely watching the 

developments at the KVI in Groningen where the TRIμP FOM 

focus group will fi nish at the end of 2013. The COR has also been 

informed by FOM about the Renewal of the Financial Processes 

Project in which FOM is now making a survey about the funding 

and budgeting processes and procedures and how they 

can be redesigned via a new or renewed fi nancial system. 

And, of course, FOM’s health and safety policy will continue 

to be on the COR’s agenda. 

Via the FOM website and through FOM expres we will keep 

you informed about all of the subjects we will be involved in 

over the course of 2013. Did you know that the COR meetings 

are open to the public and that you are most welcome to 

attend these? You can also sign up for receiving the agenda 

and the minutes by e-mail. 

All you need to do is register with our 

offi cial secretary, via cor@fom.nl. 

We look forward to seeing you!  

  www.fom.nl/cor
(in Dutch)

  www.fom.nl/
centralworkscouncil
(in English)



 Indien deze adressering onjuist is, s.v.p. gecorrigeerd terugzenden.
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 Postbus 3021, 3502 GA Utrecht

Het geleidt elektrische stroom beter 
dan koper, is sterker dan staal, laat 
geen gassen door, en is tegelijk dun 
en buigbaar. En ook is het in over-
vloed verkrijgbaar. Geen wonder 
dat grafeen zowel door wetenschap 
als bedrijfsleven wordt omarmd als 
hét materiaal voor de toekomst. 
De Europese Unie heeft ‘grafeen’ 
onlangs benoemd tot een van de 
eerste ‘EU Future Emerging Techno-
logy fl agships’. Dat betekent een 
miljard euro, voor tien jaar.

Het doel van het Graphene fl agship is grafeen 

en verwante gelaagde materialen vanuit het 

laboratorium beschikbaar maken voor de 

samenleving. “Toepassingen kunnen variëren 

van oprolbare beeldschermen, warmtebesten-

dig plastic en sterke composieten tot 

geavanceerde batterijen. Het is die veelzijdig-

heid van het materiaal die er volgens mij voor 

gezorgd heeft dat de EU er nu zoveel in 

investeert”, analyseert FOM-werkgroepleider 

prof.dr. Lieven Vandersypen (TUD), fl agship 

contactpersoon voor Nederland.

120 artikelen per week

Theoretici hadden al voorspeld dat grafeen, een 

enkele atoomlaag koolstof gepeld vanaf het 

huis-tuin-en keukenmate-

riaal grafi et, speciale 

eigenschappen zou 

hebben. In 2004 wisten 

Nobelprijswinnaars 

prof.dr. André Geim en 

voormalig FOM-promo-

vendus prof.dr. Kostya 

Novoselov het materiaal 

met een plakbandje te maken tijdens een 

vrijdagmiddagexperiment. Het resultaat opende 

de deur naar een volledig nieuw onderzoeks-

gebied. Inmiddels verschijnen er wekelijks 

120 nieuwe artikelen over het opzienbarende 

materiaal.

Vandersypen was meteen gefascineerd door 

het tweedimensionale materiaal. Het onder 

zijn leiding in 2008 gestarte FOM-programma 

‘Graphene-based electronics’ was belangrijk 

voor de Nederlandse inbreng in het Europese 

programma. “Via dat FOM-programma hebben 

we niet alleen expertise op dit terrein opge-

bouwd, maar ook een sterke 

gemeenschap gevormd. Onze 

grafeendagen, die we twee tot 

drie keer per jaar organiseren, 

worden ook door onderzoekers 

van buiten het FOM-programma 

bezocht. We hadden dus meteen 

een goede club 

mensen om 

de inhoud van 

het fl agship-

programma mee 

vorm te geven.”

Open 
competitie

Bij het Graphene 

fl agship zijn in de aanloopfase 126 academi-

sche en industriële groepen in 17 Europese 

landen betrokken. De EU betaalt de helft van 

het budget. De andere helft komt van nationale 

overheden en bedrijven. Voor de eerste dertig 

maanden is nu 54 miljoen euro toegekend. 

Naast de groep van Vandersypen zijn op dit 

moment ook de groepen van de FOM-werk-

groepleiders prof.dr. Cees Dekker (TUD), prof.

dr. Herre van der Zant (TUD), prof.dr. Misha 

Katsnelson (RU) en prof.dr.ir. Bart van Wees 

(RUG) betrokken bij het fl agship.

De rest van het miljard zal voor het leeuwendeel 

in open competitie worden verdeeld. Naar 

verwachting komt er in totaal zo’n zestig miljoen 

euro beschikbaar in Nederland. “Dat is een forse 

impuls”, vindt Vandersypen. “Als je bekijkt hoe 

groot de impact van het FOM-programma is 

geweest, met maar 3,8 miljoen euro voor zes 

jaar, mogen we van deze investering zeker veel 

van het Nederlandse onderzoek verwachten.” 

Wat het fl agship uiteindelijk zal opleveren, durft 

Vandersypen niet te voorspellen. “Het is een 

user-inspired research programma, dus er zal 

met name worden gekeken naar ontwikkeling 

van toepassingen, zoals vliegtuigvleugels, 

fl exibele mobieltjes, beeldschermen of 

batterijen. Daarnaast is er ook veel aandacht 

voor het grootschalig en goedkoop produceren 

van grafeen, wat nog een technologische 

uitdaging is.” 

Plastic

Zelf is Vandersypen vooral geïnteresseerd 

in het elektrisch gedrag van het materiaal. 

“Elektronen gedragen zich in grafeen als 

relativistische deeltjes. Ze bewegen met een 

constante snelheid door het materiaal, en zijn 

met elektrische velden niet te versnellen of 

af te remmen. Als je ze recht afschiet op een 

potentiaalbarrière, schieten ze er dwars 

doorheen.” De grote uitdaging voor de komende 

jaren is om nieuwe toepassingen te vinden, 

waarin de unieke eigenschappen optimaal 

worden gebruikt. Als dat lukt, wordt grafeen het 

‘plastic van de 21ste eeuw’, zoals Nobelprijs-

winnaar Geim de koolstofhoningraatstructuur 

noemt. (SK)  

  www.graphene-fl agship.eu

Televisieprogramma EenVandaag 
heeft op 19 februari 2013 een uitgebreide 
reportage uitgezonden over grafeen.

  www.eenvandaag.nlT
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Dutch meeting on Molecular 
and Cellular Biophysics 

30 september - 1 oktober 2013

NH Koningshof, Veldhoven

  www.fom.nl/biophysics

Workshop Physics with Industry

18 - 22 november 2013

Lorentz Center, Leiden 

  www.fom.nl/pwi

FOM Young Scientists’ Day

12 december 2013

Casa 400, Amsterdam 

  www.fom.nl/ysd

Europees fl agship grafeen gehonoreerd

Miljard voor materiaal 
van de toekomst

Buigbaar 
grafeen


