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Een botsing waarin een higgsdeeltje is 
geproduceerd, dat ogenblikkelijk uiteen is 
vervallen in vier muonen (de vier rode lijnen). 
Op 4 juli 2012 maakten de LHC-experimenten 
ATLAS en CMS bekend dat zij een nieuw deeltje 
in het massagebied rond 125-126 GeV hebben 
geobserveerd: het langgezochte higgsdeeltje. 
FOM-programma 7 'Physics at the TeV scale: 
ATLAS' bundelt de Nederlandse inbreng in 
de ATLAS-groep (zie ook pagina 64). 
FOM-instituut Nikhef heeft voor het ATLAS-
experiment op alle gebieden belangrijke 
bijdragen geleverd: aan de hardware, aan de 
computing infrastructuur, aan de software, en 
aan de analyse en complexe combinatie van 
alle meetgegevens van de meetresultaten. 
Bron: CERN.
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Kengetallen 2012
per 31 december

 Mensen bij FOM
in aantal mensen

 79 vaste wetenschappelijke staf

 186 postdocs

 512 oio’s

 347 ondersteunend personeel

 1124 totaal

Organisatie 
van FOM-onderzoek

 3 FOM-instituten

 203 werkgroepen bij universiteiten

 55 Vrije FOM-programma’s

 14 Industrial Partnership Programmes

 187 projecten in de FOM-Projectruimte

 Geld in FOM
totaal op activiteitenniveau

       99,2 miljoen euro

Output FOM
 71 proefschriften

 1634 wetenschappelijke

  publicaties (refereed)

 2667 overige publicaties
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Inhoudelijk was 2012 voor de natuurkunde een gedenk-
waardig jaar. Twee grote doorbraken werden vlak na elkaar 
bekend gemaakt: de in de Delftse FOM-focusgroep gede-
tecteerde Majorana-fermionen en de vondst van het higgs-
deeltje op CERN. Tijdens de dinsdagavond op Physics@
FOM Veldhoven 2013 was daar terecht aandacht voor en op 
beide gebieden gaat het vervolgonderzoek heel hard door. 
Ook internationaal scoorde FOM-onderzoek goed: boven-
staande twee onderwerpen stonden samen met het 
Twentse lichtonderzoek in de top 10 van doorbraken uit 
2012 van Physics World. De NRC schonk aan deze goede 
score van de natuurkunde in eigen land zelfs aandacht op 
pagina twee. Vlak daarvoor had de Nederlandse fysica bij 
de toekenningen van het Zwaartekracht-programma uiter-
mate goed gescoord.

Het speerpunt energie van FOM, in gang gezet met het Stra-
tegisch Plan 2010-2015, krijgt steeds meer vorm. Het 
nieuwe FOM-instituut voor funderend energieonderzoek 
DIFFER ging offi cieel van start in 2012. De workshop over 
solar fuels in november trok veel belangstelling vanuit 
wetenschap en industrie. Een programma binnen dit thema 
zal in 2013 van start gaan. In samenwerking met NWO en 
Shell ging een groot programma op het gebied van de com-
putational sciences voor energieonderzoek van start. Ik 
merk dat juist ook veel jong talent geïnteresseerd is in 
onderzoek op energiegebied. U ziet dit enthousiasme terug 
in dit Jaarboek in de interviews met onderzoekers op dit 
gebied.

Ondanks al die mooie resultaten en nieuwe samenwerkin-
gen was het lange termijn perspectief in 2012 zorgelijk. Het 
Nederlandse wetenschapssysteem bevindt zich duidelijk in 
een overgangsfase, door de combinatie van bezuinigingen 
en de druk om meer in te zetten op thematische program-
ma’s en vraagsturing vanuit de topsectoren. De Raad van 
Bestuur van FOM nam op 30 oktober besluiten over de 
opvang van de bezuinigingen, die vrijwel alle programma’s 
en onderdelen van FOM raken. Eind 2012 heb ik weer een 
‘zeepkist’-ronde langs de universiteiten en FOM-instituten 
gemaakt om het veld bij te praten over deze maatregelen, 
de topsectoren en het nationale wetenschapsbeleid. 

Gelukkig werd bij het ter perse gaan van dit Jaarboek deze 
negatieve trend door het kabinet in een positieve omgezet. 
In de brief van minister Henk Kamp (EZ) en staatssecretaris 
drs. Sander Dekker (OCW) van 11 februari 2013 aan de 
Tweede Kamer over de uitwerking van het regeerakkoord, 
werd voor de versterking van de kenniseconomie een forse 

verhoging van het NWO-budget aangekondigd. Hoopgevend 
is ook dat FOM in de brief als een voorbeeld werd genoemd 
van succesvolle publiek-private samenwerking. Gaande-
weg 2013 zal het beeld ongetwijfeld helder worden.

Trots bied ik u dit Jaarboek 2012 aan. 
Veel leesplezier!

Wim van Saarloos
maart 2013

N.B.:  An executive summary 
in English is available in print 
as well as online: 
››› www.fom.nl/annualreport

Woord vooraf

Het Uitvoerend Bestuur van FOM, waarin per 1 januari 2012 

prof.dr. Nynke Dekker (rechts) prof.dr. Carlo Beenakker is opgevolgd 

(v.l.n.r. prof.dr. Theo Rasing, prof.dr. Detlef Lohse, prof.dr. Niek Lopes 

Cardozo en prof.dr. Nynke Dekker; dr. Dirk Smit staat niet op de foto).
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1.1 FOM in 2012 (samenvatting)

Voor de Nederlandse natuurkunde was 
2012 een gedenkwaardig jaar. Twee 
grote doorbraken werden vlak na 
elkaar bekend gemaakt. In april de in 
de FOM-focusgroep in Delft gedetec-
teerde Majorana-fermionen, drie 
maanden later gevolgd door de vondst 
van het higgsdeeltje op CERN, met bij-
dragen van vele Nederlandse onder-
zoekers.

FOM heeft in 2012 het natuurkunde-
onderzoek in Nederland een impuls 
gegeven door het honoreren van vijf 
nieuwe zogeheten Vrije FOM-pro-
gramma’s. In totaal lopen er nu 55 
Vrije programma’s, waarin een groot 
aantal fysici van verschillende univer-
siteiten en instituten in Nederland hun 
krachten bundelt. Daarnaast gingen 
27 nieuwe FOM-Projectruimteprojec-
ten van start. Meer over deze instru-
menten en de onderzoeksresultaten 
uit 2012 vindt u in hoofdstuk 2. 

Voor de drie FOM-instituten AMOLF, 
DIFFER en Nikhef werden in 2012 de 
zesjaarlijkse instituutsevaluaties for-
meel afgerond. Alle drie de FOM-insti-

tuten zijn excellent beoordeeld: een 
bevestiging van de topkwaliteit die 
FOM nastreeft. De instituten zijn in 
2012 hard verder gegaan met de uit-
voering van hun strategische plannen. 
Meer over hun activiteiten in 2012 
leest u in hoofdstuk 1.2. Daar vindt u 
ook de winnaars van de FOM-prijzen 
2012 en prestigieuze honoreringen en 
benoemingen. 

FOM werkte ook in 2012 intensief 
samen met NWO om de wetenschap 
goed te laten aansluiten bij de topsec-
toren en om tot de eerste innovatie-
contracten te komen. Deze werden in 
april getekend. FOM ziet hierin kansen 
voor nieuwe dynamiek en voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden met bedrij-
ven. ‘Physics for science & society’ is 
precies wat FOM nastreeft. 

In 2012 startte een nieuwe samenwer-
king met NWO en Shell op het gebied 
van computational sciences voor ener-
gieonderzoek en werden twee start-
ups opgericht: Omics2Image en Single 
Quantum. FOM heeft in december haar 
missie en statuten aangepast, zodat nu 

ook de overdracht van kennis en kunde 
naar de maatschappij expliciet is opge-
nomen als doel. Het is nu ook mogelijk 
voor FOM om aandelen in een start-up 
te verkrijgen voor ingebrachte kennis 
en expertise, en om startersleningen te 
verstrekken. Meer over FOM en de 
samenwerking met bedrijven leest u in 
hoofdstuk 1.3. 

De ontwikkelingen rond het speerpunt 
‘Physics for energy’ gingen in rap 
tempo door in 2012 (zie hoofdstuk 
1.5). Er startte één YES!-fellow en de 
workshop voor de start van het nieuwe 
programma CO2-neutrale brandstof-
fen, in het kader van de Topsector 
Energie en het NWO-thema Duurzame 
energie, was druk bezocht. Het FOM-
Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 
ging op 1 januari 2012 verder onder de 
naam DIFFER, dat staat voor Dutch 
Institute for Fundamental Energy 
Research. De voorbereidingen voor de 
nieuwbouw van DIFFER in Eindhoven 
gingen in volle vaart verder. Ook buiten 
het energieonderzoek is dat van grote 
betekenis: twee succesvolle weten-
schappelijke divisies van DIFFER 

De missie van FOM is, zoals 
omschreven in haar statuten, ‘de 
bevordering in Nederland van het 
fundamenteel wetenschappelijk 
onderzoek der materie, inclusief het 
door mogelijke toepassingen geïn-
spireerde, in het algemeen belang 
en in dat van het hoger onderwijs’. 
FOM bestrijkt het hele spectrum 
van fundamenteel onderzoek, van 
nieuwsgierigheidsgedreven tot 
mede door mogelijke toepassingen 
geïnspireerd onderzoek. In dat laat-
ste ligt ook een belangrijke link naar 
het bedrijfsleven. 

Deze missie krijgt vorm in een 
aantal speerpunten, die voor de 
komende jaren verwoord zijn in het 
Strategisch Plan FOM/N 2010-
2015 ‘Topfysica midden in de 
wereld’.

››› www.fom.nl/strategie

fomStichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie

Topfysica 
midden in 
de wereld

Strategisch Plan FOM/N 2010-2015
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(FELIX en nSI) gaan verder aan een 
Nederlandse universiteit (respectieve-
lijk aan de RU en de UT). 

Samenwerken met aangrenzende 
onderzoeksgebieden is ook één van de 
aandachtspunten uit het strategisch 
plan van FOM. De NWO-thema’s en 
topsectoren zijn natuurlijke manieren 
om dat te doen. Ook buiten de natuur-
kunde denkt FOM actief mee over ver-
beteringen van het wetenschapssys-
teem. In 2012 lag de focus op het 
verder ontwikkelen en invullen van het 
topsectorenbeleid en op de tussen-
evaluatie van het Sectorplan natuur- 
en scheikunde. Meer over deze onder-
werpen leest u in hoofdstuk 1.4. Ook is 
er een onderzoek gedaan naar rede-
nen van vertrek uit de wetenschap van 
vrouwelijke onderzoekers, resulterend 
in een aantal concrete adviezen die 

FOM nu oppakt. Daarover meer in 
hoofdstuk 1.7.

Voor het uitvoeren van grensverleg-
gend toponderzoek zijn grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten en samenwer-
king essentieel. Zowel binnen als bui-
ten de natuurkunde heeft FOM dan 
ook vele (inter)nationale samenwer-
kingsverbanden en streeft FOM ernaar 
haar eigen onderzoeksfaciliteiten toe-
gankelijk te laten zijn voor externe 
onderzoekers. In maart 2012 werd de 
nieuwe Nationale Roadmap bekend. 
Het magnetenlab HFML, dat eind 2012 
een vergaand samenwerkingsverband 
met Dresden aanging, kreeg via deze 
roadmap 11 miljoen euro om zijn toon-
aangevende activiteiten verder uit te 
bouwen. Neutrinotelescoop KM3NeT, 
NanoLab NL en het Netherlands Sili-
con Solar Cell Laboratory van ECN en 

AMOLF zijn op de Nationale Roadmap 
gebleven. Belangrijk is ook dat de 
Nikhef-aanvraag voor de upgrade van 
de LHC-detectoren een plaats op de 
roadmap heeft gekregen. Via het 
NWO-groot programma kregen nog 
drie faciliteiten een extra impuls (zie 
hoofdstuk 1.6).

Het wetenschapssysteem bevindt zich 
momenteel duidelijk in een overgangs-
fase, door de combinatie van bezuini-
gingen en de druk om meer in te zet-
ten op thematische programma’s en 
vraagsturing vanuit de topsectoren en 
het bedrijfsleven. De Raad van Bestuur 
nam op 30 oktober 2012 besluiten 
over de opvang van de bezuinigingen, 
die vrijwel alle programma’s en onder-
delen van FOM de komende jaren zul-
len raken. Meer hierover leest u in 
hoofdstuk 1.8.

FOM + GBN = FOM/N

De Stichting FOM en het Gebied Natuurkunde (GBN) van NWO geven vanuit 
nationaal perspectief samen mede vorm aan het natuurkundeonderzoek aan 
universiteiten en instellingen in Nederland. GBN verzorgt met name de ver-
nieuwingsimpuls en de grote NWO-subsidierondes en FOM exploiteert haar 
drie instituten en voert ook aan universiteiten onderzoeksprojecten en pro-
gramma’s uit. Het Uitvoerend Bestuur van FOM vormt een personele unie met 
het Gebiedsbestuur Natuurkunde en de directeur FOM is tevens de directeur 
GBN. Het Strategisch Plan is een gezamenlijke inspanning van FOM en GBN en 
geeft de koers aan voor natuurkundig onderzoek in Nederland voor de 
komende jaren. Deze uitstekende samenwerking zorgt voor slagvaardigheid, 
effi ciëntie, goede samenwerking en afstemming met NWO en ook voor de 
uitzonderlijke kwaliteitspositie van de Nederlandse natuurkunde aan de uni-
versiteiten en de drie FOM-instituten.

Een geïntegreerde aansturing van het fysisch onderzoek bij FOM-instituten én 
universitaire FOM-werkgroepen samen is essentieel voor een effi ciënte en 
effectieve realisatie van de beleidsdoelen. Dankzij deze organisatievorm kan 
FOM/N vanuit een nationale regievoering zowel de focus op een beperkt aan-
tal (thematische) programma’s tot stand brengen, als de benodigde kritische 
massa creëren die noodzakelijk is voor een internationaal succesvolle uitvoe-
ring van het onderzoek. Omdat FOM/N onderdeel is van NWO, is ook nationale 
afstemming met andere gebieden verzekerd.

››› www.nwo.nl/n

FOM zet zich in voor:

Topkwaliteit natuurkundeonderzoek
-  adequate fi nancieringsinstrumenten, goede infrastructuur 

& competitief klimaat;
-  ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en vrij onderzoek;
-  oog voor multidisciplinaire samenwerking;

Fysica voor de samenleving
-  maatschappelijk relevante onderzoeksprogrammering;
-  samenwerking met de industrie en technologische instituties;
-  kennisbenutting van lopend onderzoek;

Duurzame energie
-  breed nationaal coördinerend instituut voor funderend energieonderzoek;
-  focusgroepen bij de universiteiten;
-  specifi ek instrument: Fellowships for Young Energy Scientists (YES!);

Het wetenschapssysteem
-  Sectorplan natuur- en scheikunde;
-  vrouwen in de fysica;

Onderzoeksfaciliteiten
- grote researchinfrastructuren;
- verdere internationalisering HFML;
- focusgroepen bij universiteiten.

››› www.fom.nl /strategie

Artist’s concept: 

het nieuwe laboratorium 

van DIFFER op de 

campus van de TU 

Eindhoven.
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Prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven gebruikt duplo 

om bij Pauw en Witteman zijn onderzoek 

uit te leggen. 

FOM-oio drs. Vincent Mourik (links) en 

drs. Kun Zuo voor de opstelling waarmee 

ze als eersten op de wereld Majorana-deeltjes 

wisten te creëren.

Majorana gevonden?

Dit jaar slaagden nanowetenschap-
pers van de TU Delft, de TU Eindhoven 
en FOM er in een Majorana-deeltje te 
detecteren. De geniale Italiaanse 
natuurkundige Majorana leidde in de 
jaren dertig van de vorige eeuw al uit 
de quantumtheorie af dat er een bij-
zonder deeltje kon bestaan, een deel-
tje dat zelf zijn eigen antideeltje is: het 
Majorana-fermion. Die ‘Majorana’ 
bevindt zich precies op de grens van 
materie en antimaterie. FOM-focus-
groepleider prof.dr.ir. Leo Kouwenho-
ven veroorzaakte in februari 2012 al 

grote opwinding onder natuurkundi-
gen door de voorlopige resultaten op 
een wetenschappelijk congres te pre-
senteren, die het onderzoeksteam op 
12 april in toptijdschrift Science publi-
ceerde. Het onderzoek werd gefi nan-
cierd door FOM en Microsoft. FOM 
startte al in 2004 een focusgroep 
onder leiding van Kouwenhoven, met 
als doel zijn veelbelovende onderzoek 
een impuls te geven.

Anne-Wil Lucas (VVD) 
@annewillucas
12 april 2012

Fundamentele wetenschap in 

actie bij #PenW. Mooi dat 

bedrijf als Microsoft ook durft 

te investeren in lange termijn 

onderzoek!

Arend Jan Boekestijn 
@ajboekestijn 12 april 2012

Geweldig zo’n beta man in 

P en W. Zag je die 2 

promovendi? Jongens werken 

dag en nacht. Zijn totaal in de 

ban van hun onderzoek

Ministerie van OCW 
@MinOCW 13 april 2012

feliciteert Leo Kouwenhoven en 

zijn team met de ontdekking 

van de #majorana. Prachtig 

voorbeeld van topwetenschap 

in NL

Jacco Neleman 
@JaccoNeleman 13 april 2012

‘Ik snap het nog steeds niet’ : 

wetenschap en #PenW, het 

blijft een lastige combinatie. 

Zelfs met Lego-blokjes 

#majorana

Jeroen @h3r03n 14 april 2012

@giel3fm de ergste dag: 0 en 1 

bestaan niet meer; alles is alles 

tegelijkertijd #majorana

#FOMonline

1.2 Topkwaliteit
De primaire doelstelling van FOM is onderzoek van inter-
nationale topkwaliteit te selecteren en uit te voeren. 
Alleen topkwaliteit garandeert dat:

• Nederlandse deskundigen een relevante bijdrage aan 
de internationale kennisontwikkeling leveren; 

• zij kunnen profi teren van resultaten uit het beste 
onderzoek in het buitenland; 

• zij interessante partners voor collega’s elders zijn om 
mee samen te werken; 

• Nederland aantrekkelijk blijft voor onderzoekers en 
bedrijven die zich in een hoogwaardige kennisomge-
ving willen vestigen.

De kwaliteit van de FOM-onderzoeksprogramma’s is 
gewaarborgd door de selectie en beoordeling van de aan-
vragen, door tussentijdse beoordelingen en door evalua-
ties bij afronding.

Een wetenschappelijk verslag van lopend FOM-onderzoek 
én een overzicht van de lopende en de nieuwe, in 2012 
gehonoreerde voorstellen vindt u in hoofdstuk 2.
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Het jaar van de Higgs

Toen op 4 juli de woordvoerder van de ATLAS-collaboratie de resultaten van 
ATLAS bekend maakte, keek de hele wereld mee. De ontdekking van het lang-
verwachte higgsdeeltje was na intense analyses van de ontelbare botsingen, 
door een samenwerking die twintig jaar geleden startte met de visie op deze 
ontdekking, een feit. De beelden van een geëmotioneerde professor Peter Higgs 
illustreerde de ontroering van alle betrokken wetenschappers. 

Ook voor Nikhef is de higgsontdekking het resultaat van jarenlange voorberei-
dingen, de ontwikkeling van de hardware, het uitrollen van de computing infra-
structuur, de optimalisatie van de performance en de analyse van de ultrahoog-
energetische protonbotsingen. Met analyses in twee van de drie ‘ontdek-
kingskanalen’ en een leidende rol in het samenvoegen van alle informatie, is de 
Nederlandse inbreng in deze ontdekking onmiskenbaar.

In de top tien doorbraken in de natuur-
kunde van 2012 opgesteld in decem-
ber door Physics World, ging de titel 
‘doorbraak van het jaar’ naar de 
ATLAS en CMS collaboraties op CERN, 
voor hun gezamenlijke ontdekking van 
een higgsdeeltje. In de top tien zijn nog 
twee doorbraken van Nederlandse 
bodem te vinden: de ontdekking van 
FOM-werkgroepleiders prof.dr. Allard 
Mosk, prof.dr. Ad Lagendijk en prof.dr. 
Willem Vos van de Universiteit Twente, 
die erin slaagden door matglas te kij-
ken, en het detecteren van Majorana-
fermionen door FOM-focusgroepleider 
prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven. Criteria 
voor de lijst waren het fundamentele 

belang van het onderzoek, een signifi -
cante sprong in kennis en inzicht op 
dat gebied, een sterke connectie tus-
sen experiment en theorie en een 
algemeen belang voor de natuur-
kunde. 

Het Centrum voor Wetenschaps- en 
Techniek Studies publiceerde in okto-
ber 2012 een overzicht van de best 
geciteerde wetenschappers in Neder-
land. Onder de eerste tien zijn acht 
natuurkundigen. Nobelprijswinnaar 
prof.dr. Andre Geim staat hoog boven-
aan, gevolgd door veel Delftse colle-
ga’s: prof.dr.ir. Hans Mooij en prof.dr.ir. 

Ronald Hanson, FOM-werkgroepleider 
prof.dr.ir. Lieven Vandersypen en 
FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. Leo 
Kouwenhoven. Ook Nikhef-onderzoe-
kers prof.dr. Raimond Snellings en 
prof.dr. Thomas Peitzmann en de 
Groningse theoreet prof.dr. Maxim 
Mostovoy staan vermeld. 

Jacqueline de Vree@jacvre
‘thanks nature’, zegt Fabiola 

Gianotti na haar ATLAS-

presentatie #higgs

Govert Schilling@
govertschilling
nu ook applaus voor alle 

mensen die 25 jaar aan 

lhc-versneller hebben gewerkt 

#higgs

Robbert Dijkgraaf@
RHDijkgraaf
In Princeton om 5u aan de 

champagne. Nieuwe dag voor 

de fysica. 50 jaar van eerste 

Barry van der Meer@
barryvandermeer
Ze maken het weer ouderwets 

spannend met een lange aan-

loop. Typisch wetenschappers: 

conclusie voor het eind 

bewaren. #higgs

Jacqueline de Vree@jacvre
Als natuurkunde sociale 

wetenschap was, was het 

#Higgs allang ontdekt. Daar 

noemen ze meting al 

signifi cant bij kans op toeval 

van 1 op 20

Gabby Zegers @gabbyzegers 27 oktober 2012

Zo, @FOMphysics is uitstekend vertegenwoordigd in de lijst 

#topwetenschappers in #vk vandaag! Pg 9.

4 juli 2012 

jan van den berg@janyama
@FOMphysics Op bezoek bij Peter #Higgs om 

hem te fi lmen aan de vooravond van het #CERN-

seminar van a.s. woensdag. 

martijn v calmthout@vancalmthout
Zo, vandaag gaan we maar eens een deeltje 

ontdekken. #vkhiggs

Nog iets beter: CMS komt op 5,1 sigma standaard 

model 125 GeV Higgs. Ze hebben hem echt. En 

dan moet Atlas nog komen! #vkhiggs

Ook 5 sigma, en 126,5 GeV. Atlas vindt zelfde als 

CMS en zonder bij elkaar te spieken. #vkhiggs

#FOMonline

#FOMonline

#FOMonline

#FOMonline
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De vraag naar gepromoveerden stijgt 
wereldwijd, volgens een rapport van 
de European University Association uit 
het najaar van 2012. Gepromoveerden 
leveren dan ook een belangrijke bij-
drage aan de kenniseconomie. De 
FOM-promovendi vliegen uit en nemen 
hun bij FOM opgedane kennis en vaar-
digheden mee. Dit geldt ook voor onze 
buitenlandse promovendi, die zich na 
hun promotie vaak in Nederland vesti-
gen. Op deze manier wordt de meest 
effectieve bijdrage geleverd van 
onderzoek aan de samenleving, zowel 
binnen als buiten het bedrijfsleven. De 
effecten van de fi nanciële crisis op de 
carrière van promovendi zijn duidelijk 
terug te zien in de meest recente 
cijfers (zie tabel 2). In hoofdstuk 3.1 
zijn deze gegevens in meerjarig per-
spectief weergegeven. 

Met enige regelmaat levert FOM-
onderzoek een octrooiaanvraag op. In 
2012 werden er acht aanvragen inge-
diend, vier gepubliceerd en één eer-
dere aanvraag gehonoreerd (zie tabel 
3). AMOLF verkocht twee octrooien 
aan industriële partijen. Het ken-
nishandelsbeleid van FOM is er primair 
op gericht resultaten uit FOM-onder-
zoek voor derden toegankelijk te 
maken. Het zelf realiseren van een 
octrooiportefeuille hoort niet tot de 
doelstellingen van FOM. Wanneer er 
sprake is van mogelijke octrooien, 
zoekt FOM zo snel mogelijk een 
gebruiker. Doorgaans wordt een 
octrooi pas aangevraagd als er een 
geïnteresseerde partij is die de nieuwe 
kennis wil kopen. FOM heeft in 2012 
haar statuten gewijzigd om het ont-
wikkelde start-upbeleid goed uit te 
kunnen voeren. Meer hierover leest u 
in hoofdstuk 1.3.

Prof.dr. Albert Polman en prof.dr. Harry Atwater 

ontvangen de ENI Renewable and Non-

Conventional Energy Prize 2012 van de Italiaanse 

president Giorgio Napolitano. 

Polman en Atwater winnen ‘Nobelprijs’ 
voor energie

Prof.dr. Albert Polman, directeur van FOM-instituut AMOLF en zijn collega van 
Caltech, prof.dr. Harry Atwater hebben de prestigieuze ENI Renewable and 
Non-Conventional Energy Prize 2012 gewonnen. Ze ontvangen deze prijs voor 
hun onderzoek aan effi ciënte zonnecellen gebaseerd op een nanofotonisch 
ontwerp. De jury heeft hun kandidatuur voor de prijs beoordeeld als ‘outstan-
ding and fully deserving the Prize’. De prijs, een geldbedrag van 200.000 euro 
is op 15 juni 2012 in Rome overhandigd in aanwezigheid van de Italiaanse 
president. 

Polman en Atwater hebben in hun onderzoek aangetoond dat door toepassing 
van slimme nanostructuren in de zonnecel de verschillende kleuren van het 
licht beter opgenomen worden en het licht veel effi ciënter in elektriciteit wordt 
omgezet. Daardoor kunnen zonnecellen ook veel dunner en goedkoper gepro-
duceerd worden. Dit is van groot belang voor zonnecellen die worden gemaakt 

van schaars natuurlijk materiaal. De 
nanotechnieken zijn bovendien op 
grotere schaal toepasbaar.

Energiebedrijf ENI kent de ENI 
Awards sinds juli 2007 toe voor ver-
nieuwende ideeën voor een beter 
gebruik van energiebronnen, ter pro-
motie van milieuonderzoek en als 
stimulans voor jonge onderzoekers. 
Het is de ambitie van ENI dat de ENI 
Awards een soort Nobelprijs voor 
Energie worden.

Output

Wetenschappelijke publicaties in toon-
aangevende tijdschriften zijn bij uit-
stek graadmeters voor de kwaliteit 
van wetenschappelijk onderzoek. 
Nederlandse wetenschappers publice-
ren veel vergeleken met hun collega’s 
in andere landen. Gemeten naar het 
aantal publicaties per onderzoeker 
scoort alleen Zwitserland hoger, zo 
blijkt uit een analyse ‘Trends in Beeld’ 
van het Ministerie van OCW. 

In 2012 leverde FOM-onderzoek 1634 
publicaties op die door externe refe-
renten werden beoordeeld (zie tabel 1; 
een overzicht per organisatie-eenheid 
en in meerjarig perspectief staat in 
hoofdstuk 3.1). Daarvan verschenen er 
9 in Nature, 5 in Science, 3 in Ange-
wandte Chemie en 82 in Physical 
Review Letters. In 2012 promoveerden 
71 FOM-oio’s. 

Overigens kent FOM vanaf 2012 beleid 
om het vrij toegankelijk (open access) 
publiceren van resultaten te stimule-
ren, direct, of indirect door de inhoud 
door te plaatsen. 

Tabel 1. FOM-output 2012

proefschriften 71 
wetenschappelijke publicaties 
(refereed ) 1634
overige publicaties  2667
octrooien 12

Tabel 2. Carrièrekeuzes FOM-promovendi, gepromoveerd in 2012

sector aantal percentage

industrie Nederland 6 8,5
dienstensector Nederland 10 14,1
onderzoeksinstelling Nederland 8 11,3
universiteit Nederland 9 12,7
onderwijs Nederland 1 1,4
industrie buitenland 2 2,8
dienstensector buitenland 1 1,4
onderzoeksinstelling buitenland 9 12,7
universiteit buitenland 9 12,7
werkzoekend 8 11,3
Onbekend 8 11,3
     
totaal 71 100
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Tabel 3. Octrooien 2012 

Uitvinders: S. Diedenhofen en D. de Boer
Titel: Flexible nanowire-based solar cells
Eigenaar: Philips
Status:  Gepubliceerd
Nummer:  2011PF02429
Beschrijving:  Dit betreft een nieuw type zonnecel gebaseerd op halfge-
leider nanodraden, bestaande uit p/n-gedoteerde nanodraden in een polymeer. 
Door de nanodraad-polymeerfi lm te buigen kan de brekingsindex zo worden 
veranderd dat de lichtinkoppeling maximaal is. Dit resulteert in een goedkope, 
lichte zonnecel.

Uitvinders:  P. Larson, J. Hammond, G. Fisher en R. Heeren
Titel:  Method and apparatus to provide 

parallel acquisition of mass spectrometry/mass 
spectrometry data

Eigenaar:  Physical Electronics
Status:  Aangevraagd
Nummer:   Provisional patent docket no. 334.00070160
Beschrijving:  Dit betreft een nieuwe methode om tandem massaspec-
trometrie te bewerkstelligen, waarbij de niet geselecteerde precursor ionen 
toch middels stigmatische afbeeldingen geanalyseerd kunnen worden. De 
voorgestelde methode verbetert de identifi catiemogelijkheden van verschei-
dene moleculaire klassen bij hoge resolutie imaging massaspectrometrie.

Uitvinders:  J. Jungmann, R. Heeren en D. Spaanderman
Titel:  Electrical vacuum-compatible feedthrough 

structure and detector assembly using such 
feedthrough structure

Eigenaar:  AMOLF (over te nemen door Omics2Image)
Status:  Aangevraagd
Nummer:  EP 18835
Beschrijving:  Dit behelst een elektromechanische structuur die het o.a. 
mogelijk maakt om gepixeleerde detectoren vacuüm compatibel te monteren 
waarbij gelijktijdig voeding- en signaallijnen van het vacuüm naar de atmosfe-
rische omgevingen worden gebracht. Met deze unieke doorvoer is het mogelijk 
om naversnelspanningen aan te brengen op deze detectoren zodanig dat de 
detectie-effi ciëntie sterk verbetert t.o.v. bestaande doorvoeren. Hierdoor kun-
nen zowel positief als negatief geladen ionen bij imaging massa spectrometrie 
in kaart worden gebracht.

Uitvinders:  R. Surdeanu, M. Buscema, C. Cox en A. Koenderink
Titel:  Method to detect the LED wavelength 

and fl ux output without external sensors
Eigenaar:  NXP
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Onontkoombare fl uctuaties in kleur en fl ux bij de fabricage 
van LEDs betekenen dat LEDs momenteel stuk voor stuk handmatig gesor-
teerd worden op kleur en lichtsterkte. Het gaat hier om een geheel elektrische, 
in CMOS IC te realiseren methode die dit kostbare binning proces overbodig 
maakt door elektrische meting van de absolute golfl engte en fl ux. 

Uitvinders:  B. Gjonaj en P. Johnson
Titel:  Scanning plasmonic microscope
Eigenaar:  AMOLF
Status:  Aangevraagd
Nummer:  Europese octrooiaanvraag 12165040.2
Beschrijving:  Het betreft een nieuwe techniek voor hoge resolutie 
microscopie. Daarmee wordt licht dat langs een metalen oppervlak stroomt, de 
zogeheten surface plasmon polaritons of SPPs, gefocusseerd en gescand. De 
hoge resolutie ontstaat doordat de golfl engte van de SPPs bij dezelfde frequen-
tie veel korter is dan van het normale licht.

Uitvinders:  H. van der Graaf en J. Visschers
Titel:  Tipsy: Photon detector with high time resolution 

and high spatial resolution 
Eigenaar:  FOM-instituut Nikhef 
Status:  Aangevraagd
Nummer:  1039339
Beschrijving:  Het betreft een fotondetectieprincipe, bestaande uit een 
multiplicatiestructuur in de vorm van een gelaagde stack, gecombineerd met 
een tweedimensionale array van elektrondetecterende elementen. Deze wor-
den samen met de bijbehorende circuits aangeduid als pixels. Elke laag in de 
stack heeft eigenschappen om elektronen te vermeerderen. Een inkomend 
elektron zal van laag tot laag leiden tot secundaire emissie en uiteindelijk een 
elektrisch signaal afgeven in één van de pixels, hetgeen tot een hoge ruimte-
lijke resolutie kan leiden.

Vervolg op volgende pagina.
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Uitvinders:  A. Kuznetsov, M. Gleeson, R. van de Kruijs en F. Bijkerk
Titel:  Method for producing a refl ective optical element 

for EUV lithography
Eigenaar:  Carl Zeiss
Status:  Gepubliceerd
Nummer:  WO 2012/175494
Beschrijving: Deze methode maakt het mogelijk robuuste optische com-

ponenten te maken die uit meerdere lagen bestaan en 
onder zware omstandigheden (straling) ingezet kunnen 
worden. 

Uitvinders:  F. van Goor, F. Bijkerk, A. van den Boogaard en 
R. van der Meer

Titel:  Spectral fi lter for splitting a beam with electro-
magnetic radiation having wavelengths in the 
extreme ultraviolet (EUV) or soft X-Ray (Soft X) 
and the infrared (IR) wavelength range

Eigenaar:  Universiteit Twente
Status:  Gepubliceerd
Nummer:  WO 2012/023853 (A1)
Beschrijving: Het gaat hier om het gebruik van een systeem om te 

werken met twee verschillende maar gesuperponeerde 
lichtbundels langs twee verschillende optische paden. 

Uitvinders:  U. Dinger, F. Bijkerk, M. Bayraktar en O. Dier
Titel:  EUV Mirror arrangement, optical system 

comprising EUV mirror arrangement and method 
for operating an optical system comprising an 
EUV mirror arrangement

Eigenaar:  Carl Zeiss
Status:  Gepubliceerd
Nummer:  WO 2012/126954 A1
Beschrijving: Dit octrooi beschrijft een methode om nieuwe toepassin-

gen te ontwikkelen voor EUV optische arrangementen.

Uitvinders:  E. Kieft, F. Kiewiet, A. Lassise, O. Luiten, P. Mutsaers, 
E. Vredenbregt en A.Henstra

Titel:  Beam pulsing device for use in charged-particle 
microscopy

Eigenaar:  FEI
Status:  Aangevraagd
Nummer:  12189369.7
Beschrijving:  Het gaat hier om een device voor snellere, goedkopere en 

kwalitatief betere femtoseconde elektronen microscopie.

Uitvinder:  J. Koelemeij
Titel:  Tijd en frequentie synchronisatie in optische 

communicatienetwerken
Eigenaar:  VU
Status:  Aangevraagd
Nummer:  PCT/NL2012/050367
Beschrijving:  Het gaat hier om een device ter verbetering van optische 

communicatienetwerken, door tijd- en frequentiesynchro-
nisatie. 

Uitvinders:  S. Zhu en G. Janssen
Titel:  Low temperature synthesis of graphene on fl at 

and prepatterned trench surface in a sputter 
deposition system

Eigenaar:  TUD en FOM
Status:  Aangevraagd
Nummer:  NL48805
Beschrijving:  Het gaat hier om een methode om grafeen te groeien.

Uitvinders:  R. Sprik en R. de Boer 
Titel:  Method and system for non-destructive testing
Eigenaar:  UvA en HvA
Status:  Toegekend
Nummer:  NL 2006345
Beschrijving:  Het gaat hier om de basisbescherming van een methode 

om zonder schade te kunnen testen. Valorisatie is verder 
ontwikkeld in samenwerking met belangstellenden uit de 
luchtvaartindustrie. 
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(waterzuivering), Profi brix (weefsel-
technologie), Michelin/SKF/DPI (nano-
composieten), AKZO (verbetering van 
verf). Daarnaast werkt AMOLF binnen 
het NanoNext consortium samen met 
een groot aantal industriële partners. 
Via AMOLF’s in 2011 geopende ken-
nis-webwinkel Store for Science werd 
advies geven aan verschillende klei-
nere bedrijven. In november 2012 
werd een succesvolle Industrial Affi li-
ates Day gehouden waar bestaande 
industriële banden werden aange-
haald en nieuwe gesmeed. 

AMOLF ontving in 2012 veel bezoe-
kers uit de wereld van wetenschaps-
beleid en politiek, waaronder Tweede 
Kamerleden van CDA, PvdA en SP, 
mr. Bernard Wientjes (voorzitter VNO-
NCW), en drs. Maxime Verhagen 
(toenmalig minister EL&I). Velen van 
hen verlieten het instituut met een 
hernieuwd beeld van het belang van 

fundamenteel onderzoek voor toepas-
singen op de lange termijn.

FOM-instituten 

In 2012 is de evaluatie van de drie 
FOM-instituten AMOLF, DIFFER en 
Nikhef formeel afgerond. Een extern 
panel van internationale experts eva-
lueerde in opdracht van NWO in 2010 
en 2011 de FOM-instituten en gaf hen 
alle drie de hoogste kwalifi catie: 
‘excellent’. Uit de evaluaties sprak 
grote waardering voor het baanbre-
kende onderzoek, voor de nationale 
functie en faciliteiten van de instituten, 
en voor hun mondiale toppositie bin-
nen hun wetenschappelijke veld. De 
panels benadrukten expliciet het 
belang van blijvende steun van NWO 
aan de instituten. Het Algemeen 
Bestuur van NWO kende eenmalig 
extra geld toe: voor AMOLF en DIFFER 
elk 925 duizend euro en voor Nikhef 
1,17 miljoen euro. Hen is overigens in 
2012 een structurele bezuiniging van 
450 duizend euro per jaar opgelegd 
vanaf 2013. In hoofdstuk 2.2 leest u 
meer over de missies en onderzoeks-
resultaten uit 2012 van de FOM-insti-
tuten. 

AMOLF

AMOLF ging in 2012 voortvarend van 
start met de uitvoering van het nieuwe 
strategisch plan dat in 2011 door het 
Uitvoerend Bestuur van FOM werd 
vastgesteld. Er zijn drie nieuwe tenure 
track groepsleiders gestart. Het nano-
fotonicaprogramma werd versterkt 
met dr. Ewold Verhagen, die het 
nieuwe onderwerp ‘Photonic forces’ 
op AMOLF binnen bracht. Het nieuwe 
photovoltaicsprogramma begint vorm 
te krijgen met de aanstelling van dr. 
Erik Garnett, die zijn groep ‘Nanoscale 
solar cells’ startte (zie het interview op 
pagina 48). Binnen het biofysicapro-
gramma begon dr. Jeroen van Zon, 
met zijn groep ‘Quantitative develop-
mental biology’. 

AMOLF verricht een kwart van het 
onderzoek in samenwerking met 
industriële partners: Philips (solid-
state lighting), Shell (voorplanting van 
licht en geluidsgolven), FEI (elektro-
nen- en ionenmicroscopie), Wetsus 

Postersessie tijdens de 

Industrial Affi liates Day op AMOLF.

Tanja Jadnanansing@tanjajad 6 februari 2012

Indrukwekkend werkbezoek AMOLF achter de rug, baanbrekend 

fundamenteel onderzoek en gedreven promovendi,studenten en 

docenten!#fb

Maarten Haverkamp@mchaverkamp 8 juni 2012

dag begint met werkbezoek aan #FOM onderzoeksinstituut waar ik 

alles ga leren over fundamenteelonderzoek der materie 

Leuk(st)e activiteit Kamerleden; werkbezoeken! Net jonge 

onderzoekers gesproken over bestrijden Alzheimer maar ook 

effi ciëntere zonnepanelen

’s ochtends werkbezoek over fundamenteel onderzoek.

’s middags enthousiaste gipsmeester over tape (v enkel).

Zonder onderzoek bestond ‘t niet

#FOMonline

 Kengetallen 2012

mensen (in aantal fte op 31-12-2012)

 wetenschappelijk personeel vast 11,85
 oio’s 64,19
 postdocs 31,05
 overig personeel vast 56,38
 overig personeel tijdelijk 9,44
fi nanciën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  16,22
output

 proefschriften  13
 gerefereerde artikelen  57
 overige artikelen 171
 octrooien 5

 www.amolf.nl
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DIFFER

In 2012 maakte het nieuwe FOM-insti-
tuut voor funderend energieonderzoek 
DIFFER een vliegende start met de 
missie Science for future energy. Op 
16 april gaven drs. Halbe Zijlstra, 
staatssecretaris van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap, en dr. Steven 
Koonin, voormalig onderminister voor 
wetenschap bij het Amerikaanse 
Department of Energy, het startsein 
voor DIFFER. Het FOM-instituut DIF-
FER heeft twee grote onderzoeksthe-
ma’s: opslag van energie in de vorm 
van solar fuels, en energie opwekking 
uit kernfusie. 

Voor grootschalige toepassing van 
duurzame energiebronnen is een effi -
ciënte vorm van energieopslag en 
-transport nodig. Een aantrekkelijke 
oplossing is energieopslag in de vorm 
van chemische bindingen, bijvoor-
beeld door synthetische brandstoffen 
te produceren uit koolstofdioxide en 
water: solar fuels. DIFFER heeft een 
uitstekende positie om hierin doorbra-
ken te forceren met een plasma-che-
mische benadering. In eerste CO2-
dissociatie experimenten samen met 
het Institut für Plasmaforschung in 
Stuttgart is het potentieel van de tech-
niek aangetoond. Op basis van de ver-
kregen kennis bouwt DIFFER nu aan 
een eigen dissociatieopstelling.

De nieuwe faciliteit Magnum-PSI is in 
2012 opgeleverd voor wetenschappe-
lijk gebruik met een symposium en 
feestelijke opening. Magnum-PSI is de 
eerste laboratoriumopstelling ter 
wereld die wandmaterialen kan bloot-
stellen aan de intense plasmacondities 

die worden verwacht bij de wand van 
de toekomstige fusiereactor ITER. 
Directeur-generaal van ITER, profes-
sor Osamu Motojima, roemde Mag-
num-PSI tijdens het openingssympo-
sium: Magnum-PSI is van groot belang 
voor ITER en de fusiegemeenschap.

Nuclear Fusion, het topblad in de 
fusiefysica, publiceerde in 2012 een 
speciale editie over controle van bran-
dend plasma, met zes artikelen van 
onderzoekers van DIFFER en de TU/e, 
waaronder het hoofdartikel.

 Kengetallen 2012

mensen (in aantal fte op 31-12-2012)

 wetenschappelijk personeel vast 18,91
 oio’s 31,30
 postdocs 10,93
 overig personeel vast 67,43
 overig personeel tijdelijk 6,80
fi nanciën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  14,54
output

 proefschriften  9
 gerefereerde artikelen  144
 overige artikelen 281
 octrooien 3

 www.differ.nl

Met één druk op de knop zette staatssecretaris drs. Halbe Zijlstra op 

16 april een systeem in werking dat de toekomst van FOM-instituut 

DIFFER goed illustreert: vol energie op weg naar een nieuwe toekomst. 

Te beginnen bij het nieuwe DIFFER-logo, zichtbaar gemaakt door 

draaiende groene en oranje lampjes, aangedreven door een waterstofcel. 

Zowel de naam DIFFER als fundamenteel onderzoek liep als een 

rode draad door de dag.

Onthulling van 

DIFFER’s nieuwe 

plasma-experiment 

Magnum-PSI.

Provincie Overijssel, Stichting 

FOM en Universiteit Twente 

ondertekenen het Memorandum of 

Understanding voor de overgang 

van de groep van Bijkerk van 

DIFFER naar Twente. 
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Zowel het fusieonderzoek als solar 
fuels hebben de interesse van de 
industrie. Via het kennisconsortium 
ITER-NL helpt DIFFER de bedrijven 
HIT, 3D-Metal Forming, DeMaCo en 
Dutch Space opdrachten voor het 
internationale fusieproject ITER binnen 
te halen. DIFFER was gastheer van de 
eerste Nederlandse Big Science 
industriemiddag en coördineert het 
programma ‘CO2-neutral fuels’ binnen 
het NWO-thema Duurzame energie, 
gefi nancierd door NWO, FOM en 
industriële partners Shell en Alliander.

In 2012 begon de opbouw van de 
Nieuwegeinse gebruikersfaciliteit 
FELIX op de Radboud Universiteit Nij-
megen. De afdeling van prof.dr. Fred 
Bijkerk, die zich bezighoudt met 
oppervlak- en interfacefysica van 
nanolagen, sloot een akkoord met de 
Universiteit Twente en een groot aan-
tal industriële partners, waaronder 
ASML en Carl Zeiss, om vanaf juli 
2014 door te groeien als Industriële 
Focusgroep XUV Optics, onderdeel van 
MESA+ in Enschede. De verwachtin-
gen van deze overgang zijn hoog, aan-
gezien de ambities en mogelijkheden 
van alle partners goed bij elkaar pas-
sen. 

Nikhef

Vier juli was een gedenkwaardige dag, 
met het succesvolle resultaat van bijna 
een halve eeuw higgsjacht. En terwijl 
deeltjesfysici de higgsontdekking vie-
ren, het algemene publiek geniet van 
de vele openbare lezingen en popu-
laire wetenschappelijke publicaties, 
vragen velen zich af of het nu klaar is. 
Nee, dat is het niet. Met de Higgs als 
feit, is bekend hoe deeltjesmassa’s in 
het standaardmodel passen, maar nog 
onbekend blijven de specifi eke deel-
tjesmassa’s. Met de LHC die in 2015 
op volle (ontwerp)energie gaat draaien 
en met een blauwdruk voor een toe-
komstige elektron-positron lineaire 

versneller in de hand, is een sterke 
verbetering van de metingen aan de 
eigenschappen van het higgsdeeltje 
mogelijk. Bovendien blijven er nog 
grote uitdagingen in de deeltjesfysica 
staan: het raadsel van de donkere 
materie en energie, quantumzwaarte-
kracht, eigenschappen van neutrino’s, 
materie en antimaterie asymmetrie et 
cetera. 

Essentieel voor het succes van de LHC 
was (en is) een probleemloze werking 
van WLCG, een wereldwijd netwerk 
van state-of-the-art (grid) rekencen-
tra. Nikhef en SARA verzorgen één van 
de zogenaamde Tier-1-centra. De BiG 

Grid-subsidie die dit mogelijk maakte, 
liep in 2012 af. BiG Grid trekt een grote 
en diverse wetenschappelijke 
gemeenschap, variërend van deeltjes-
fysica, astronomie, biowetenschappen 
en economie tot de geestesweten-
schappen. Bovendien biedt BiG Grid 
niet alleen grid services, maar ook 
Cloud en Hadoop (raamwerk voor 
open-source software) services. Over 
de toekomstige fi nanciering wordt nog 
onderhandeld. 

Nikhef’s pionierswerk met start-ups 
zoals Sensifl ex en Amsterdam Scien-

 Kengetallen 2012

mensen (in aantal fte op 31-12-2012)

 wetenschappelijk personeel vast  36,85
 oio’s 50,75
 postdocs 29,65
 overig personeel vast 92,99
 overig personeel tijdelijk 9,85
fi nanciën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  25,17
output

 proefschriften  16
 gerefereerde artikelen  579
 overige artikelen 430
 octrooien 1

www.nikhef.nl

16 april 2012

Jacqueline Mout 

@JacquelineMout 
Vanochtend feestelijke opening 

#DIFFER (gefeliciteerd!), 

met Stas Zijlstra en nu op weg 

naar 070 voor ruimtevaart.

Renee-A. Koornstra 

@RAKstra 
Fun is what make people DO 

things!So change the name of 

DIFFER into Institute for FUN 

energy research?!@Hesselink 

http://pic.twitter.com/

rFLKu8KR

#FOMonline

Nikhef-directeur prof.dr. Frank Linde en ATLAS-groepsleider 

prof.dr. Stan Bentvelsen wijzen trots op de cover van het Nikhef 

jaarverslag 2011, waar toen al de massa van het 

higgsdeeltje op prijkte. 

Op 4 juli 2012 werd op Nikhef de persconferentie van CERN 

over de vondst van het higgsdeeltje samen met de aanwezige pers 

en andere belangstellenden gevolgd en gevierd. 
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tifi c Instruments passen uitstekend 
binnen het topsectorenbeleid. Tegelij-
kertijd heeft ook FOM-instituut AMOLF 
zich aangesloten bij Nikhef’s paraplu-
bedrijf voor start-ups Particle Physics 
Inside Products (P2IP). De Neder-
landse chipmachinefabrikant ASML 
verleende Nikhef een contractonder-
zoeksproject. Bovendien voeren 
Nikhef en Shell serieuze gesprekken 
over een joint venture. Samen met 
Philips verdiende Nikhef in 2012 een 
Europese INFIERI Grant. De onder-
zeese neutrinotelescoop KM3NeT 
heeft besloten een techniek van 
Nikhef te gaan gebruiken voor de 
detectoren in aanbouw. Dit leidde op 
Nikhef tot een vergroting van haar 
reeds aanzienlijke KM3NeT-activitei-
ten, vooral voor de mechanica- en 
elektronica-afdelingen. 

Prestigieuze 
honoreringen

FOM-onderzoekers die buiten FOM 
eigen onderzoeksgeld binnenhalen 
zijn een indicatie en voorbeeld van 
de goede kwaliteit die FOM 
nastreeft. Stimuleringssubsidies 
stralen af op de hele organisatie. 
Alle honoreringen van FOM zelf zijn 
hier dus niet opgenomen, deze 
vindt u in hoofdstuk 2 per subsidie-
vorm toegelicht. 

In 2012 heeft NWO aan zeven onder-
zoekers in de natuurkunde fi nanciering 
uit het programma Rubicon toege-
kend: dr. Jia Gao (Princeton University, 
USA), dr. Anthony George (Rice Univer-
sity, USA), dr. Maarten van de Meent 
(University of Southampton, UK), dr. 
Johan Mentink (Universität Hamburg, 
D), dr. Joost de Graaf (Universität Stutt-
gart, D), drs. Guinevere Mathies (MIT, 
USA) en ir. Menno Veldhorst (University 
of New South Wales, AU). Met Rubicon 
geeft NWO pas gepromoveerde Neder-
landse wetenschappers de kans om 
onderzoekservaring op te doen aan 
internationaal vooraanstaande institu-
ten in het buitenland. De wetenschap-
pers kunnen met hun fi nanciering uit 
Rubicon tot 24 maanden onderzoek 
doen. De hoogte van de fi nanciering is 
afhankelijk van de gekozen bestem-
ming en de duur van het verblijf.

NWO heeft aan zes jonge talenten in de 
natuurkunde een Veni-subsidie toege-
kend. Zij maken deel uit van de 147 
veelbelovende, pas gepromoveerde 
onderzoekers die de komende drie jaar 
hun wetenschappelijke ideeën verder 
kunnen uitwerken. Een Veni-fi nancie-
ring bedraagt maximaal 250.000 euro. 
De zes talenten zijn: dr. Pierre Barthe-
lemy (TUD), dr. Alessandro Grelli (UU), 
dr. Michal Heller (UvA), dr.ir.ing. Rein-
oud Lavrijsen (TU/e), dr. Ivan Vera 
Marun (RUG) en dr. Steffen Wiedmann 
(RU). 

De Vidi-ronde van 2011 werd pas in 

2012 afgerond. Daarin kregen zes 
natuurkundigen subsidie van NWO: 
AMOLF-groepsleiders dr. Mirjam Leu-
nissen (AMOLF) en dr. Tom Shimizu 
(AMOLF), FOM-werkgroepleider dr. 
Vicenzo Vitelli (LEI), dr. Geoffrey Com-
père (UvA), dr. Sander Otte (TUD) en dr. 
Devaraj van der Meer (UT). Met deze 
subsidie, van maximaal 800.000 euro, 
biedt NWO talentvolle onderzoekers de 
mogelijkheid om een eigen onder-
zoekslijn te ontwikkelen en een eigen 
onderzoeksgroep op te bouwen.

Zes vernieuwende wetenschappers 
binnen de natuurkunde kregen maxi-
maal 1,5 miljoen euro per persoon in de 
Vici-ronde 2011, die in 2012 afgerond 
werd. Met de subsidie kunnen zij in vijf 
jaar tijd een eigen onderzoekslijn 
opzetten. FOM-werkgroepleider prof.
dr. Martin van Hecke (LEI), voormalig 
FOM-onderzoeker dr. John Kennis 
(VU), DIFFER-groepsleider prof.dr. Jos 
Oomens (DIFFER/UvA), FOM-werk-
groepleider dr. René van Roij (UU), 
FOM-onderzoeker prof.dr. Raimond 
Snellings (UU) en AMOLF-groepsleider 
prof.dr.ir. Sander Tans (AMOLF) kregen 
een subsidie. Ook voormalig FOM-
onderzoeker prof.dr. Alexander van 
Oudenaarden (UU/Hubrecht) heeft een 
Vici-subsidie ontvangen. 

Nikhef heeft voor het onderzoekspro-
ject Advanced Virgo een NWO-groot 
subsidie in de wacht gesleept van 2 
miljoen euro. Ook FOM-werkgroeplei-
der prof.dr. Bert Koopmans krijgt 
1.950.000 euro om een faciliteit te 
bouwen voor de productie, analyse en 
behandeling van atomaire structuren. 
Tenslotte ontvangt prof.dr. Paul Koen-
raad 1.569.000 euro voor een micro-
scoop waarmee de chemische struc-
tuur tot op atomair detail te bepalen is. 
Met het NWO-groot programma inves-
teert NWO in totaal 15,5 miljoen euro in 
grote apparaten, dataverzamelingen en 
software. 

Het ministerie van OCW heeft twee 
natuurkundevoorstellen in het nieuwe 
programma Zwaartekracht gehono-
reerd: ‘Frontiers of nanoscience’ (35,9 

miljoen euro) en ‘Matter at all scales’ 
(18,3 miljoen euro). In totaal zes onder-
zoeksteams van topwetenschappers 
van verschillende Nederlandse univer-
siteiten kregen geld om de komende 
tien jaar excellente wetenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s op te zetten. 
OCW stelde in totaal 167 miljoen euro 
beschikbaar voor dit nieuwe initiatief. 
Doel van het programma is het identifi -
ceren en stimuleren van consortia die 
de potentie hebben om tot de absolute 
wereldtop in hun onderzoeksveld te 
gaan behoren of zich al op dat niveau 
bevinden. 

De European Research Council 
(ERC) heeft twee prestigieuze subsi-
dies voor onderzoekers, de Starting 
Independent Researcher Grant en de 
Advanced Grant. Nieuw sinds 2011 is 
de Proof of Concept subsidie voor ERC-
laureaten die hun resultaten willen ver-
markten om de kloof te overbruggen 
tussen ERC-onderzoek en een com-
mercieel product. FOM-werkgroeplei-
der prof.dr. Maria Antonietta Loi en dr. 
Meike Stöhr sleepten een ERC Star-
ting Grant in de wacht, evenals FOM-
werkgroepleider dr.ir. Ronald Hanson 
en dr. Val Zwiller. Ook FOM-werkgroep-
leider en bestuurslid prof.dr. Nynke 
Dekker en haar collega’s dr. Chirlmin 
Joo en dr. Francesco Pedaci ontvingen Nanno Siegers @NannoSiegers 

13 april 2012

@vangroningen #Majorana 
trending maken! 100% 

#nobelprijswaardig 
Nederlander vindt Majorana 

bouwsteen quantumcomputer 

http://www.computable.nl/

artikel/achtergrond/

ictinfrastructuur/...

Jeroen v Houwelingen 

@houwelingenlive 12 april 

2012

@gabbyzegers had 

#Majorana nu maar een 

makkelijkere naam gehad, 

nu zijn Duplo deeltjes trending 

:) Majarana, majarona, 

majablabla, mojarana.

#FOMonline

In 2012 is de Young Academy of 
Europe gelanceerd. Deze academie 
is een platform voor Europese jonge 
wetenschappers met een ERC Star-
ting Grant. De eerste jaarlijkse bij-
eenkomst was op 7 en 8 december 
2012 in Brussel, met ongeveer hon-
derd deelnemers. Dit initiatief kan 
interessant zijn voor jonge talent-
volle groepsleiders. Het plan is om 
in het voorjaar van 2013 een Neder-
landse ERC Starting Grant netwerk-
bijeenkomst te organiseren. Nikhef-
onderzoeker dr. Andre Mischke is 
één van de initiatiefnemers van de 
academie. Hij kreeg hiervoor een 
pluim van de decaan van de Univer-
siteit Utrecht:  een waardering voor 
extra activiteiten van medewerkers.
››› www.yacadeuro.org
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een ERC Starting Grant. Drie onderzoe-
kers van Nikhef kregen een ERC 
Advanced Grant: dr.ir. Harry van der 
Graaf, prof.dr. Piet Mulders en dr. Jos 
Vermaseren. Ook FOM-werkgroeplei-
ders prof.dr.ir. Herre van der Zant (TUD) 
en prof.dr. Joost Frenken (LEI) vielen in 
2012 in de prijzen voor een ERC Advan-
ced Grant. FOM-werkgroepleiders prof.
dr. Henny Zandbergen en prof.dr.ir. 
Tjerk Oosterkamp kregen elk tenslotte 
een ERC Proof of Concept subsidie in 
2012. 

FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. Leo 
Kouwenhoven (TUD) krijgt samen met 
FOM-werkgroepleiders prof.dr.ir. Lie-
ven Vandersypen (TUD) en prof.dr. 
Carlo Beenakker (LEI) een prestigieuze 
ERC Synergy Grant. De Europese 
Unie investeert daarmee 15 miljoen 
euro in het maken van de eerste wer-
kende quantumcomputer, op basis van 
het onderzoek naar de Majorana-fermi-
onen. Met de ERC Synergy Grant gaan 
de onderzoekers een nieuw lab oprich-
ten in Delft. Idee is dat zij daarin nauw 
gaan samenwerken over de hele keten 
– van de theoretische quantumfysica 
tot en met de ontwikkeling van een 
miniatuur quantumcomputer. 

In de Campus Challenge van SURFnet 
is een gezamenlijk voorstel van de ICT-
afdelingen van AMOLF, Nikhef en het 
CWI gehonoreerd. Zij krijgen 400.000 
euro om hun ICT-infrastructuur te 
moderniseren en bundelen. Dat is van 
belang voor het onderzoek aan de insti-
tuten, omdat de dienstverlening daar-
door verbetert. 

FOM-onderzoekers dr. Anouk Rijs (RU) 
en dr. Andre Mischke (UU) kregen een 
Van Gogh-onderzoeksbeurs. Het doel 
van dit programma is de uitwisseling 
van Nederlandse en Franse onderzoe-
kers die binnen één onderzoeksproject 
werkzaam (willen) zijn, te stimuleren en 
te ondersteunen. 

FOM-werkgroepleider en 
bestuurslid prof.dr. Detlef 
Lohse (UT) heeft als eerste 
Europese wetenschapper de 
George K. Batchelor Prize toe-
gekend gekregen. Deze 
wereldwijde prijs op het gebied 
van vloeistofdynamica wordt 

eens per vier jaar uitgereikt door het Journal of Fluid 
Mechanics (Cambridge University) en de Internatio-
nal Union of Theoretical and Applied Mechanics. 
Lohse kreeg de prijs ter waarde van 25.000 pond 
voor zijn uitstekende onderzoek op een breed aantal 
subgebieden van fundamentele vloeistofmechanica. 
Ook de AkzoNobel Science Award 2012 ging naar 
Lohse, als erkenning voor zijn baanbrekende onder-
zoek op het gebied van vloeistofdynamica en zijn 
bijdragen aan de materiaalkunde, procestechnologie 
en meettechnieken.

Op 30 november kreeg FOM-focusgroepleider prof.
dr.ir. Leo Kouwenhoven (TUD) de eervolle 
Genootschapsmedaille van het Genootschap ter 
bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. 
Kouwenhoven ontvangt de medaille vanwege zijn 
baanbrekende werk in de experimentele natuur-
kunde aan quantumdots en het gebruik van hun 
eigenschappen om qubits te maken. Kouwenhoven 
is de 21e onderzoeker die zo wordt geëerd. Voor hem 
kregen Nobelprijswinnaars als Van der Waals, 
Kamerlingh Onnes, Lorentz en Einstein deze 
medaille. 

FOM-werkgroepleider prof.dr. 
Jan Zaanen (LEI)  is één van 
de veertien nieuwe leden van 
de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). De in 
totaal vijfhonderd leden van de 

KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers uit alle 
disciplines. Een lidmaatschap geldt voor het leven.

De Jonge Akademie van de 
KNAW neemt twee FOM-
wetenschappers op in haar 
gelederen: dr. Femius Koen-
derink (experimentele natuur-
kunde) en dr. Mirjam Leu-
nissen (natuurkunde/fysische 
chemie). Zij zijn beiden groeps-
leider op het FOM-instituut 
AMOLF. De offi ciële installatie 
van de in totaal tien nieuwe 
leden vond plaats op 16 maart 
2012.

Prof.dr.ing. Dave Blank (UT) 
is per 1 mei lid van de Advies-
raad voor het Wetenschaps- 
en Technologiebeleid (AWT). 
De AWT is een strategische, 
onafhankelijke adviesraad die 
de regering en het parlement 
adviseert over het beleid voor 

wetenschappelijk onderzoek, technologische ont-
wikkeling, en innovatie en over de maatschappelijke 
en economische gevolgen van wetenschap en tech-
nologie. De AWT is maximaal twaalf leden groot. Zij 
zijn op persoonlijke titel benoemd en vertegenwoor-
digen geen gevestigde belangen. Blank was hoofd-
auteur van de Strategische Research Agenda Nano-
technologie en voorzitter van de werkgemeen-
schapscommissie NANO van FOM.

Prijzen en benoemingen

FOM-focusgroepleider 

prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven 

bij zijn opstelling.
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FOM-werkgroepleider en voorzitter van de FOM-
werkgemeenschapcommissie ‘Fysica van levens-

processen’ prof.dr. Vinod 
Subramaniam (UT) is per 1 
mei wetenschappelijk direc-
teur van MIRA, het instituut 
voor biomedische technologie 
en technische geneeskunde 
van de Universiteit Twente. 

FOM-werkgroepleider dr. 
Ronald Hanson (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 en is gespecialiseerd in het 
bestuderen van quantumeffecten met nanotechnolo-
gie. De prijs is bedoeld om jonge fysicatalenten te 
erkennen, hun hoge prestaties te bevorderen en hun 
loopbaan te ondersteunen. Hanson ontvangt een 
geldbedrag van 8.000 euro, een trofee en een certi-
fi caat. Daarnaast mag hij zijn werk presenteren op 
een conferentie naar keuze. Hanson is begin decem-
ber 2012 bovendien benoemd tot Antoni van Leeu-
wenhoekhoogleraar door de TU Delft. 

In december 2012 is de Frederik Medal, de hoogste 
prijs van de Russian Liquid Crystal Society toege-
kend aan voormalig AMOLF-groepsleider prof.dr.ir. 
Wim de Jeu voor zijn excellente werk op dit gebied. 

FOM-werkgroepleider prof.
dr.ir. Teun Klapwijk (TUD) 
ontvangt de Heike Kamerlingh 
Onnes Prijs voor experimenten 
op het gebied van supergelei-
ding. Deze prijs is een van de 
meest prestigieuze in dit vak-

gebied en wordt iedere drie jaar toegekend voor uit-
muntende experimenten die meer inzicht verschaf-
fen in het fenomeen supergeleiding. Hij deelt de prijs 
met de professoren Øystein Fisher (Universiteit van 
Genève) en Herbert Mook (Oak Ridge National Labo-
ratory).

FOM-werkgroepleider prof.dr. 
Wim Ubachs (VU) heeft één 
van de New Frontiers in Cos-
mology prijzen gewonnen. 
Ubachs kreeg de prijs, gericht 
op fundamentele natuurcon-

stanten, voor zijn onderzoek naar veranderende 
natuurconstanten via extragalactisch alcohol’. De 
prijs bestaat uit een bedrag van 250.000 Ameri-
kaanse dollar om te besteden aan onderzoek, 
beschikbaar gesteld door de Templeton Foundation.

De Optical Society (OSA) heeft 
FOM-werkgroepleider prof.dr. 
Willem Vos (UT) benoemd tot 
Fellow of the Optical Society. 
OSA-leden die op een bijzon-

dere wijze de vooruitgang van de optica hebben 
bevorderd, kunnen worden voorgedragen als lid-
van-verdienste oftewel ‘fellow’. Vos is onderschei-
den voor zijn baanbrekende bijdragen aan het begrip 
van de emissie en de voortbeweging van licht in 
zowel geordende als wanordelijke media.

Voormalig FOM-oio dr. Katerina Dohnalova (UvA) 
heeft de Amsterdam Science & Innovation Award 
2012 gewonnen. Ze ontvangt een prijs van 5.000 
euro. Dohnalova ontwikkelde een siliciumnanostruc-
tuur die zeldzame en toxische componenten van 
optische instrumenten kan vervangen.

Voormalig FOM-promovendus dr. Peter Kindt is 
uitgeroepen tot Young Professional 2012 binnen ING. 
Kindt is bij ING verantwoordelijk voor Europese pro-
bleemkredieten en bedrijven in fi nanciële nood. Hij 
vertegenwoordigt de bank tijdens de landelijke 
Young Professional verkiezingen.

FOM-oio Simone Belli MSc 
(UU) heeft de Fontana prijs 
2012 van de Società Italiana di 
Fisica gewonnen. Hij krijgt 
deze prijs voor zijn bijdrage aan 
de thermodynamica van vloei-
bare kristallen. De jaarlijkse 
Fontana prijs bestaat uit een 

geldbedrag van duizend euro.

Het proefschrift van dr. Hector Alvaro Galué 
(DIFFER) wordt beloond met de Dick Stufkens Prijs 
van de  Holland Research School of Molecular 
Chemistry. 

Hugo van den Brand MSc heeft één van de drie 
prestigieuze Shell Afstudeerprijzen voor Natuur-
kunde in de wacht gesleept. Van den Brand onder-
zocht bij FOM-instituut DIFFER hoe je instabiliteiten 
in een fusiereactor op tijd kunt opsporen en beteu-
gelen en zet zijn werk nu bij DIFFER en de TU/e 
voort in de vorm van een promotieonderzoek. 

Voormalig FOM-promo-
vendus dr. Anton Akh-
merov (LEI) kreeg dit jaar 
de eerste Gratama Weten-
schapsprijs (25.000 euro) 
van het Leids Universiteits 
Fonds. Hij was ook de 

winnaar van de FOM Natuurkunde Proefschrift 
Prijs 2012. 

Eind november 2012 ontving voormalig FOM-pro-
movendus dr. Richard Stevens de ‘Overijssel 
PhD-award’  van de UT voor het beste proefschrift 
van het voorgaande academische jaar. Stevens 
promoveerde in 3 jaar en 3 maanden cum laude bij 
prof.dr. Detlef Lohse (Physics of Fluids) aan de UT. 
Hij werkt nu aan de Johns Hopkins University in 
Baltimore met een YES!-fellowship van FOM.

Per 1 september 2012 zijn 
prof.dr. Robbert Dijk-
graaf en prof.dr. Gerard 
Meijer tussentijds 
afgetreden als lid van de 
Raad van Bestuur van 
FOM. Dijkgraaf maakte dit 
jaar de eervolle overstap 
naar het Institute of Advan-
ced Study te Princeton in 
de Verenigde Staten, waar 
hij nu directeur is. Meijer, 
voormalig directeur van 
het FOM-Instituut Rijnhui-
zen (nu DIFFER) is 

benoemd tot voorzitter College van Bestuur van de 
RU.  
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De FOM Natuurkunde Proef-
schrift Prijs wordt jaarlijks 
toegekend voor het beste 
natuurkundige proefschrift.

De winnaar van de FOM Natuurkunde 
Proefschrift Prijs 2012 (10.000 euro) 
is dr. Anton Akhmerov voor zijn 
proefschrift getiteld ‘Dirac and Majo-
rana edge states in graphene and 
topological superconductors’. Theo-

retisch natuurkundige Akhmerov pro-
moveerde cum laude aan de Universi-

teit Leiden. Eén van de belangrijkste 
vindingen van Akhmerov is de rand-
voorwaarde van de Dirac-vergelijking 
in grafeen; hij maakt een wiskundige 
beschrijving van het pad van de elek-
tronen aan de randen van een stuk 
grafeen. In het tweede deel van het 
proefschrift onderzoekt Akhmerov de 
mogelijkheid om topologische super-
geleiders te gebruiken voor quantum-
computers.

De jaarlijkse FOM Valorisatie-
hoofdstuk Prijs stimuleert 
FOM-promovendi aan om een 
apart hoofdstuk in hun 
proefschrift te wijden aan 
valorisatieaspecten van hun 
promotieonderzoek. Deze prijs 
benadrukt het belang dat FOM 
aan valorisatie hecht en heeft 
tot doel om de alertheid bij 
promovendi op mogelijkheden 
van kennisbenutting te 
stimuleren. 

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 
(5.000 euro) is dit jaar toegekend aan 
dr. Ernst Jan Vesseur voor het 
valorisatiehoofdstuk in zijn proef-

schrift, waarin hij helder de toepas-
singen van optische nano-antennes 
beschrijft. Hij beschrijft verschillende 
toepassingen van zijn onderzoek, 
waaronder de meettechniek die ont-
wikkeld is om naar nano-antennes te 
kijken. De kennis hiervan is overge-
dragen aan een commercieel bedrijf, 
Delmic BV, waar het imaging systeem 
met hoge resolutie (SPARC) verder is 
ontwikkeld. Vesseur promoveerde 
aan de Universiteit Utrecht op onder-
zoek dat hij bij FOM-instituut AMOLF 
uitvoerde. 

FOM-prijzen

De Stichting FOM kent vier weten-
schappelijke prijzen die voor verschil-
lende onderzoekers in de fysica 
beschikbaar zijn. Met deze prijzen wil 
FOM fysisch onderzoek en kennisbe-
nutting bevorderen op verschillende 
wetenschappelijke niveaus. De FOM-

prijzen worden jaarlijks tijdens het 
congres Physics@FOM Veldhoven uit-
gereikt. FOM reikt dit jaar geen 
Minerva-Prijs uit; deze wordt eens in 
de twee jaar toegekend.

››› www.fom.nl/prijzen

Het doel van de FOM Valorisa-
tie Prijs is kennisbenutting 
van fysisch onderzoek te 
stimuleren. De prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een 
Nederlandse onderzoeker (of 
groep van onderzoekers) in de 
fysica die erin geslaagd is 
resultaten uit het eigen 
onderzoek op succesvolle 
wijze tot nut voor de maat-
schappij te maken.

Prof.dr. Joost Frenken, FOM-
werkgroepleider aan de Universiteit 
Leiden, is de winnaar van de FOM 
Valorisatie Prijs 2012 (250.000 euro). 
Volgens de jury verstaat Frenken de 

kunst fundamenteel onderzoek, 
techniekontwikkeling en het genere-
ren van nieuwe bedrijvigheid in de 
marktsector op uitzonderlijke wijze te 
combineren.  Frenken doet onder-
zoek naar oppervlakken en grensla-
gen en werkt veel binnen consortia 
met andere onderzoeksgroepen en 
bedrijven. Ook is hij actief betrokken 
bij enkele Leidse spin-offs. De prijs 
gaat Frenken gebruiken voor nieuw 
onderzoek op het terrein van kata-
lyse. Zijn doel is om met een combi-
natie van live technieken naar actieve 
katalysatoren te kijken. 

NanoNextNL @NanoNextNL 
5 november 2012

Congratulations Joost Frenken! 

For the 2nd year in a row a 

NNNL programme director 

wins @FOMphysics 
valorisation prize: 

#FOMonline

bertholt leeftink @bleeftink 
3 november 2012

Nog twee nachtjes slapen: 

“@FOMphysics: FOM maakt 

5-11 bekend wie de FOM-

valorisatieprijzen 2012 wint!” 

#FOMonline

De prijswinnaars van de 

FOM-prijzen 2012 krijgen hun 

prijs van staatssecretaris 

drs. Sander Dekker. 
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FOM gaf in 2012 samenwerking met 
de industrie onder meer gestalte via 
de topsectoren en de Industrial Part-
nerschip Programmes (IPP’s). IPP’s 
worden gezien als een sterke manier 
om vanuit de fysica/FOM aan de top-
sectoren bij te dragen. Bovendien 
deed FOM in 2012 enkele organisato-
rische aanpassingen om beter in te 
kunnen spelen op de huidige ontwik-
kelingen. 

De valorisatiebudgetten van FOM zijn 
in 2012 herschikt, met als doel om de 
belangrijkste valorisatie-instrumenten 
gedurende de komende vijf jaar te 
continueren. De budgetten voor de 
valorisatieprijzen, startersleningen 
aan veelbelovende beginnende ken-
nisondernemingen, en het octrooibe-
leid zijn hiermee gewaarborgd.

Op 30 oktober 2012 heeft de Raad van 
Bestuur besloten tot een statutenwijzi-
ging die hierop inspeelt. Voortaan zal 
ook overdracht van de verworven ken-
nis en kunde naar de maatschappij 
een expliciete doelstelling van FOM 
zijn. Door de statutenwijziging kan 
FOM participeren in, en leningen ver-
strekken aan, start-ups. Dat kan bij-
voorbeeld via directe of indirecte deel-
name aan P2IP, de holding waaronder 
start-ups van Nikhef en AMOLF vallen. 
De uitwerking en maatvoering van het 
start-upbeleid van FOM staat voor 
2013 op de agenda.

Topsectoren 

Het uitgangspunt van het topsectoren-
beleid past bij de manier waarop FOM 
samenwerkt met de industrie. FOM 
kan daardoor goed bijdragen aan het 
topsectorenbeleid. Wel vraagt FOM 
aandacht voor de dreigende toename 
van de complexiteit van het weten-
schapssysteem. FOM ziet dat een aan-
tal mogelijkheden om de innovatieve 
dynamiek te bevorderen tot nu toe 
onderbelicht is gebleven, en dat er 
door de gelijktijdige bezuinigingen 
weinig ruimte is om het beleid krachtig 
te ondersteunen, zonder dat dit ten 
koste gaat van het nieuwsgierigheids-
gedreven onderzoek van FOM. FOM 
zet erop in het topsectorenbeleid uit te 
voeren via de bestaande instrumenten 
in combinatie met een aantal nieuwe 
initiatieven; naast de missies voor de 
instituten zijn met name de Industrial 
Partnership Programmes daarvoor het 
meest geschikt.

Samen met honderden wetenschap-
pers brachten vertegenwoordigers van 
NWO en FOM hun deskundigheid in bij 
alle topteams. Alle topteams onder-
schrijven dat fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek, inclusief onge-

bonden nieuwsgierigheidsgedreven 
onderzoek en de opleiding van excel-
lente onderzoekers, een belangrijke 
pijler is voor duurzame economische 
groei. Op 15 februari 2012 presen-
teerde NWO haar plannen voor een 
substantiële bijdrage aan het topsec-
torenbeleid. Het totale pakket aan 
voorgestelde investeringsplannen voor 
2012-2013 omvatte ruim 225 miljoen 
euro aan NWO-middelen. Het FOM-
aandeel hiervan was circa 30 miljoen 
euro.

Op 2 april 2012 hebben de kennisin-
stellingen met de boegbeelden van de 
topteams het zogenaamde innovatie-
contract getekend bij toenmalig minis-
ter Verhagen (EZ). Hiermee commit-
teerden de verschillende topteams zich 
aan de uitvoering van de innovatiecon-
tracten en de kennisinstellingen com-
mitteerden zich aan de door hen toe-
gezegde bijdragen aan de verschillende 
topsectoren. Inzet van het topsecto-
renbeleid is ook om de investeringen 
van het bedrijfsleven aan het onder-
zoek bij de kennisinstellingen te verho-
gen, via een toeslag op investeringen 
van het bedrijfsleven. Deze toeslag 
bedraagt een vast percentage over de 
cash bijdragen van bedrijven aan 
publiek-private samenwerking binnen 
een Topconsortium voor Kennis en 
Innovatie (TKI). Deze TKI-toeslag gaat 
naar het TKI, en komt dus niet automa-
tisch de publiek-private samenwerking 
ten goede die de toeslag heeft opge-
bracht. FOM zet zich in voor een ste-
vige koppeling tussen de programma’s 
en de besteding van de toeslag, zodat 
de prikkel voor bedrijven om te inves-
teren zo sterk mogelijk is.

In de zomer van 2012 zijn er 19 TKI’s 
opgericht bij de negen topsectoren. In 
een TKI bundelen overheid, bedrijfsle-
ven en onderzoeksinstellingen hun 
krachten, met het doel publiek-private 
samenwerking te bevorderen. De 

In het Strategisch Plan FOM/N 
2010-2015 geeft FOM aan zich 
mede te richten op fundamenteel 
onderzoek op die gebieden waar de 
kans op economische innovaties 
groot is. FOM richt zich ook op 
onderwerpen die bij kunnen dragen 
aan het oplossen van grote maat-
schappelijke vraagstukken. Een 
belangrijk aspect van wetenschap 
voor de samenleving is kennisbe-
nutting (valorisatie). FOM heeft 
haar beleid op dit punt in 2008 
expliciet beschreven in de nota 
‘Fundamenteel onderzoek voor de 
maatschappij - Valorisatie bij FOM’ 
en richt zich nu op de verdere 
implementatie hiervan. FOM stelt 
zich ten doel om kennisbenutting 
van haar wetenschappelijke onder-
zoek te bevorderen, langs vijf actie-
lijnen:
1 programmeren van een maat-

schappelijk relevante onder-
zoeksagenda;

2 samenwerken met het bedrijfs-
leven;

3 stimuleren van ondernemer-
schap;

4 bouwen aan een cultuuromslag;
5 beschermen en verzilveren van 

kennis.

De eerste actielijn komt in hoofd-
stuk 1.4 aan de orde, waar het 
onder meer gaat over topsectoren 
en het Sectorplan natuur- en schei-
kunde. In hoofdstuk 1.5 is aandacht 
voor het speerpunt funderend ener-
gieonderzoek. FOM versterkt op 
verschillende manieren waar nodig 
haar banden met het bedrijfsleven. 
FOM stelt zich ook ten doel onder-
zoekers bewust te maken van het 
maatschappelijk belang van ken-
nisbenutting. Dit doet FOM met een 
aantal bijeenkomsten en twee 
FOM-prijzen gericht op valorisatie 
van onderzoeksresultaten. Hierover 
leest u meer in dit hoofdstuk.

FOM is betrokken bij een aantal 
topsectoren. Dit zijn gebieden die 
voor de Nederlandse economie van 
bijzonder belang zijn en waarvoor 
de regering een samenhangende 
agenda met de industrie en de ken-
nisinstellingen wil ontwikkelen met 
als kernwoorden innovatie, creativi-
teit en ondernemerschap. De secto-
ren die het sterkst aansluiten bij 
natuurkundig onderzoek zijn: High 
Tech Systemen & Materialen, Ener-
gie, Chemie, Water, Agri&Food en 
Life Sciences & Health. In hoofd-
stuk 1.4 leest u meer over enkele 
specifi eke topsectoren waar FOM 
bij betrokken is. 

1.3 Kennisbenutting en samenwerking met de industrie

Wim van Saarloos 
@WimvanSaarloos 22 nov

Volgende week eerste 

‘zeepkisten’, FOM-speak voor 

veld (instituten en uni’s) 

bijpraten over ontwikkelingen: 

Topsectoren en bezuinigingen...

#FOMonline
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komende tijd zal binnen veel topsecto-
ren ook een update plaatsvinden van 
de zogeheten roadmaps, die inhoude-
lijk richting geven, in samenwerking 
met de betrokken onderzoekers. 

Voor de Topsector High Tech Syste-
men en Materialen (HTSM), is de uit-
voering van het TKI-bureau bij FOM 
belegd. De dagelijkse leiding van het 
HTSM TKI-bureau berust bij program-
macoördinator dr. Pieter de Witte, die 
tot voor kort werkzaam was op het 
IPP-bureau van FOM. Zie voor meer 
ontwikkelingen in deze topsector 
hoofdstuk 1.4. FOM-programmacoör-
dinator dr. Jasper Reijnders is in sep-
tember begonnen als kennissecretaris 
van het Topteam Energie (zie hoofd-
stuk 1.5). 

Industrial Partnership 
Programmes

In mei 2012 is de aanvraag gehono-
reerd voor de tweede tranche van het 
IPP ‘Topological quantum computa-
tion’ van prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven 
(TUD) met partner Microsoft. 

Eind 2012 is een grootschalige 
publiek-private samenwerking van 
FOM met Shell en NWO op het gebied 
van fundamenteel energieonderzoek 
gestart. NWO en FOM willen hiermee 
het vakgebied van de computational 
sciences in Nederland verder verster-
ken. Shell wil uiteindelijk uit de geta-
lenteerde promovendi nieuwe onder-
zoekers werven voor hun onder-
zoekscentrum in Bangalore, India. 
FOM is trekker van dit programma, dat 
op termijn zorgt voor 75 promotie-

plaatsen én een fl inke investering in de 
Nederlandse kennisinfrastructuur, 
zoals tenure track aanstellingen en 
nieuwe hardware bij Nederlandse uni-
versiteiten en instituten. De Shell-bij-
drage en de corresponderende TKI-
toeslag bedragen in totaal 24 miljoen 
euro; hiervan is 20 miljoen euro 
bestemd voor projecten op het gebied 
van de computational sciences over de 
volle breedte van de natuur- en techni-
sche wetenschappen (in totaal 60 pro-
motieplaatsen). Ter compensatie van 
deze bijdragen zal FOM nog 15 geta-
lenteerde onderzoekers aan Shell 
voordragen om in India te gaan wer-
ken. De programma’s ‘CO2-neutral 
fuels’ en ‘Uncertainty reduction in 

smart energy grids’ in het kader van 
het NWO-thema Duurzame energie 
ontvangen ieder 2 miljoen euro. Een 
pilot call in 2012 leidde tot 22 promo-
tieplaatsen. In aanvulling hierop heeft 
Shell in 2012 ook drie geoweten-
schappen gelieerde promotieplaatsen 
bij FOM gehonoreerd. Het is de bedoe-
ling dat er de komende vier jaar een 
jaarlijkse call voor nieuwe projecten 
zal zijn. 

››› www.fom.nl/cs

Een volledig overzicht van de veertien 
lopende Industrial Partnership Pro-
grammes met van elk een onderzoeks-
resultaat vindt u in hoofdstuk 2.4.

Tabel 4. Overzicht van de in 2012 gerealiseerde bijdrage (in k€) van FOM aan de topsectoren 

Topsector HTSM Energie Chemie AgriFood LSH Water algemeen
geen 

topsector
missiebudgetten 1.883 7.883   941 2.824     13.141
strategieprogramma’s 652 2.320           0
Vrije programma’s 11.760 377 558 578 2.745     9.550
IPP’s 2.904 655 1.222     102   0
FOM-Projectruimte 5.014   212   616     3.858
overig (incl. bureau) 411 58     46   2.360 7.810
totaal in k€ 22.624 11.293 1.992 1.519 6.231 102 2.360 34.359

totaal in % 49,1% 24,5% 4,3% 3,3% 13,5% 0,2% 5,1% 74,5%

De hoofddoelstelling van de Indus-
trial Partnership Programmes 
(IPP’s) van FOM is fundamenteel 
onderzoek te versterken op onder-
werpen waar bedrijven belang in 
stellen en zo mede de kloof tussen 
academisch en industrieel onder-
zoek te verkleinen. Voor dit instru-
ment stelt FOM jaarlijks een budget 
van drie miljoen euro beschikbaar.
In deze meerjarige onderzoekspro-
gramma’s nemen de externe part-
ners ten minste de helft van de 
kosten van het onderzoek voor hun 
rekening.

››› www.fom.nl/ipp

IPP-partners 

op 31 december 2012.
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Valorisatieprojecten

In hoofdstuk 2.6 leest u meer over de 
resultaten van enkele valorisatiepro-
jecten in 2012. 

AMOLF

AMOLF heeft in 2012 een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten met ECN 
op het gebied van zonnecellen. Doel is 
om een kennisketen te vormen, waar-
bij fundamentele kennis van AMOLF 
door ECN in nieuwe generaties zonne-
cellen wordt verwerkt. Inmiddels heeft 
ECN in dit kader verschillende octrooi-
en van AMOLF overgenomen.

DIFFER

Het kennisconsortium ITER-NL betrekt 
de Nederlandse wetenschap en indus-
trie bij fusiereactor ITER. Een concreet 
voorbeeld van valorisatieactiviteit bin-
nen ITER-NL is het Remote Handling 
Study Center dat DIFFER onlangs in 
gebruik nam in samenwerking met 
Heemskerk Innovative Technologies. 
Daar worden voorgestelde componen-
ten voor ITER in virtual reality doorge-
licht om ze geschikt te maken voor 
onderhoud op afstand met robotar-
men. In 2012 heeft dit studiecentrum 
twee opdrachten van ITER gescoord. 
De eerste opdracht behelst het opzet-
ten van een augmented reality systeem 
voor onderhoud op afstand. Binnen de 
tweede opdracht maakt het studiecen-
trum samen met Europese partners in 
een raamwerkovereenkomst de ITER 
diagnostieken geschikt voor remote 
handling. Ook werden er ITER opdrach-
ten binnengehaald door de bedrijven 
3D-Metal Forming en DeMaCo, die 
eerder vanuit ITER-NL werden aange-
stuurd om prototypes voor ITER te ont-
wikkelen en bouwen. 

ITER-NL beheert een browser waarin 
de expertises van geïnteresseerde 
bedrijven worden gematcht met ITER’s 
bouwopdrachten. Bedrijven worden 
attent gemaakt op kansen via nieuws-
brieven, informatiebijeenkomsten en 
een jaarlijkse industriedag. Verder ver-
tegenwoordigt een Industrial Liaison 
Offi cer (ILO) bedrijven tijdens confe-
renties. In 2012 is op initiatief van de 
ITER-NL ILO samen met collega-ILO’s 
uit andere Big Science projecten, met 
steun van NWO en van het ministerie 

van EZ (Agentschap NL), VNO-NCW en 
brancheorganisaties, een ILO-loket 
ingericht als Big Science contactpunt 
voor Nederlandse hightech bedrijven. 
In dit kader werd in oktober 2012 een 
eerste Big Science Industriemiddag 
georganiseerd op DIFFER, met bijna 
honderd deelnemers uit het bedrijfsle-
ven (zie onder het kopje Bijeenkom-
sten).

Nikhef 

Nikhef heeft in 2012 een engineering-
opdracht van ASML verworven. Ook 
zijn intensieve besprekingen gevoerd 
met Shell over samenwerking in de 
ontwikkeling van apparatuur voor seis-
mische campagnes (als een uitvloeisel 
van Nikhef’s gravitatiegolvenonder-
zoek). Daarnaast heeft Nikhef zijn 
langdurige en vruchtbare samenwer-
king met PANalytical voortgezet. Ook 
de datacenteractiviteiten (in het bijzon-
der voor de cliënten van de Amsterdam 
Internet Exchange) zijn in 2012 verder 
gegroeid. 

Valorisation Grant 

In juli 2012 heeft FOM een Valorisation 
Grant fase-1 toegekend aan AMOLF-
directeur prof.dr. Albert Polman voor 
de verkenning van de commerciële 
mogelijkheden van het nieuwe ARCIS 
onderzoeksinstrument. Ook FOM-
werkgroepleider prof.dr.ir. Lieven Van-
dersypen (fase-1) en voormalig FOM-
onderzoekers dr. Alex Yanson (fase-1) 
en dr. Michel Versluis (fase-2) kregen 
een grant. Daarmee heeft FOM sinds 
het najaar van 2010 zes aanvragen 
voor Valorisation Grant fase-1 en één 
aanvraag voor Valorisation Grant 
fase-2 projecten gehonoreerd. 
Ondanks het succes van FOM-onder-
zoekers bij de Valorisation Grant aan-
vraagrondes is FOM genoodzaakt 
wegens de bezuinigingen haar bijdrage 
aan toekomstige aanvraagrondes te 
beëindigen.

FOM stelt extra middelen beschik-
baar om kennisbenutting van door 
FOM gefi nancierd wetenschappelijk 
onderzoek te stimuleren. Hiermee 
geeft FOM een impuls aan de ambi-
tie om met behoud van weten-
schappelijke kwaliteit met funda-
menteel onderzoek meer bij te 
dragen aan de Nederlandse kennis-
economie. Een bijzondere subsidie 
die FOM van NWO heeft gekregen 
voor kennisbenutting, maakt deze 
valorisatieprojecten fi nancieel 
mogelijk. 

››› www.fom.nl/ 
valorisatieprojecten

FOM participeert in de Valorisation 
Grant, een instrument van Techno-
logiestichting STW voor het creëren 
van nieuwe innovatieve bedrijvig-
heid die het gevolg is van kennisbe-
nutting bij universiteiten en publieke 
kennisinstellingen.

Het Remote Handling Study Center bij DIFFER. Op 7 september 2012 heeft 

toenmalig staatssecretaris 

drs. Halbe Zijlstra de 24 

Valorisation Grants van 

Technologiestichting STW 

uitgereikt aan meerdere 

FOM-onderzoekers. 
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Start-ups

Begin 2012 is de start-up Single 
Quantum opgericht. Dit bedrijf ont-
wikkelt en levert single photon detec-
toren voor wetenschappelijke en 
industriële toepassingen, waarbij de 
hoogste eisen gesteld worden aan de 
detectorgevoeligheid. De start-up is 
voortgekomen uit de FOM-focusgroep 
van prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven in 
Delft. De ondernemers/aandeelhou-
ders zijn FOM-medewerker dr. Val 
Zwiller (Scientifi c Advisor), TUD-post-
doc ir. Sander Dorenbosch (CTO) en 
voormalig FOM-programmacoördina-
tor drs. Floor van de Pavert (CEO). Op 
16 oktober 2012 vond de feestelijke 
ondertekening plaats van de afspra-
ken tussen TUD, FOM, NWO en Single 
Quantum over de overdracht van ken-
nis en voor het gebruik van faciliteiten 
van de TUD. Bovendien ontving Single 
Quantum een starterslening. In 2012 
kreeg het bedrijf ook haar tweede 
order al binnen.  

In 2012 is AMOLF betrokken geweest 
bij twee start-ups. Het bedrijf Omic-
s2Image is opgericht voor de transfer 

van kennis vanuit de groep van prof.dr. 
Ron Heeren naar de markt. Het eerste 
product is een IonPix camera, die met 
hoge snelheid grote aantallen molecu-
laire foto’s kan maken. Omics2Image 
heeft binnen enkele maanden na 
oprichting een eerste systeem ver-
kocht. 

Daarnaast heeft AMOLF in 2012 een 
overeenkomst gesloten met DELMIC, 
een start-up uit Delft. DELMIC zal een 
op AMOLF ontwikkeld cathodolumi-
nescentiesysteem onder de naam 
SPARC naar de markt brengen. Met dit 
imaging systeem kunnen nano- en 
microfotonische structuren worden 
bestudeerd met zeer grote sensitiviteit 
en precisie. AMOLF treedt in de 
komende jaren op als testomgeving 
voor nieuwe technologieën van DEL-
MIC. Inmiddels is voor de verdere ont-
wikkeling van SPARC een Valorization 
Grant van STW verkregen.

In 2012 heeft de Nikhef start-up 
Amsterdam Scientifi c Instru-
ments (ASI) door toename van de 

orderportefeuille een fl inke groei door-
gemaakt. ASI richt zich op het ontwik-
kelen en verkopen van op Medipix-
technologie gebaseerde fotondetec-
tie-apparatuur. Eind 2012 was het 
personeelsbestand gegroeid van één 
naar vijf. De ontwikkelingen bij Sensi-
fl ex zijn, hoewel de civieltechnische 
wereld veel belangstelling heeft voor 
de technologie, minder duidelijk door 
het (vrijwillige) ontslag van de CEO. 
Sensifl ex richt zich op de vermarkting 
van het bij Nikhef ontwikkelde uitlijn-
systeem Rasnik in niet-wetenschap-
pelijke toepassingen. In 2012 heeft 
ook AMOLF zich aangesloten bij de 
door Nikhef en 1&12 Investment Part-
ners opgezette investeringsmaat-
schappij Particle Physics Inside 
Products (P2IP) BV. Vervolgens 
heeft P2IP BV een belang genomen in 
de vanuit AMOLF stammende spin-off 
Omics2Image. 

SolMateS, een hightech bedrijf met 
twintig medewerkers gevestigd op 
Kennispark Twente, heeft zijn eerste 
order binnen voor de levering van de 
PiezoFlare 1200. Het systeem wordt in 
februari 2013 geleverd aan SINTEF in 
Noorwegen en zal worden gebruikt 
voor het aanbrengen van piezo-elek-
trische lagen voor de ontwikkeling en 
pre-productie van nieuwe generatie 
computerchip applicaties. SolMateS is 
gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
commercialiseren van chip-productie-
machines die een dun laagje beweeg-
baar materiaal op de computerchip 
kunnen aanbrengen. Het bedrijf kreeg 
van FOM een starterslening in 2008.

Bijeenkomsten

Netwerken tijdens 
Physics@FOM Veldhoven

Tijdens het congres Physics@FOM 
Veldhoven organiseert FOM jaarlijks 
een netwerklunch om onderzoekers 
uit bedrijfsleven, universiteiten en 
instituten met elkaar in contact te 
brengen. In 2012 waren er 95 deelne-
mers: 50 uit de industrie en 45 van 
universiteiten en FOM-instituten. 
Daarnaast waren de bedrijvenposters 
druk bezocht, zowel door promovendi 
met een geprint CV onder de arm, als 
door onderzoekers met een idee voor 
samenwerking. De speciale Focusses-
sie Industrie in het programma was 
ook weer een succes. Bovendien 
maakte de Topsector HTSM dit jaar 
van de gelegenheid gebruik om op 
Veldhoven bij elkaar te komen, wat 
een mooie combinatie bleek.

››› www.fom.nl/veldhoven

Hannover Messe 2012

Van 23 tot 27 april 2012 was FOM met 
een stand aanwezig op de grote tech-
nologiebeurs Hannover Messe. FOM 
vormde samen met andere Neder-
landse kennisinstellingen de Holland 

De oprichters van Single Quantum, dr. Val Zwiller, dr. Sander Dorenbos 

en drs. Floor van de Pavert bij een van hun detectoren. 

Piëzo-elektrische spiegelhouder, het bij AMOLF ontwikkelde 

onderdeel van Delmic’s SPARC-systeem.

Netwerklunch tijdens Physics@FOM Veldhoven 2012.
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High Tech stand. Gewapend met een 
ludieke fl yer ‘High tech aus Holland’ 
(zie hierboven) legden vertegenwoor-
digers vanuit het FOM-bureau en de 
drie instituten contacten met poten-
tiële Duitse bedrijfspartners. 

Industrial Affi liates Day 
AMOLF 

Op 15 november 2012 verzamelden 
ruim vijftig industriële relaties van 
AMOLF zich om bestaande banden te 
verstevigen en ideeën op te doen voor 
nieuwe samenwerkingen. Zij volgden 
een afwisselend programma van 
lezingen, labtours en een posterses-
sie. Voor zowel de groepsleiders als de 
relaties was het een inspirerende dag. 

De postersessie tijdens de 

Industrial Affi liates Day 

op AMOLF.

Big Science Industrie-
middag op DIFFER

Op 10 oktober 2012 was FOM-insti-
tuut DIFFER gastheer voor de Big 
Science Industriemiddag. De dag werd 
georganiseerd door het ILO-Net, een 
samenwerkingsverband van Neder-
landse ILO’s die verbonden zijn aan 
wetenschappelijke en universitaire 
instituten. Het ILO-Net is een initiatief 
van NWO-instituten die verantwoorde-
lijk zijn voor de nationale coördinatie 
van Big Science projecten voor inter-
nationale faciliteiten als CERN, ITER 
en ESA. Het doel van de middag was 
Nederlandse bedrijven in contact te 
brengen met de organisaties die inte-
ressante opdrachten aanbieden in Big 
Science. De bijna honderd deelnemers 
aan de industriemiddag lieten zich tij-
dens de ILO-presentaties bijpraten 
over de nieuwste gebeurtenissen en 
ontwikkelingen, waarna er voldoende 
gelegenheid was om te netwerken.

Physics with Industry 

FOM organiseerde in november 2012 
samen met Technologiestichting STW 
en het Lorentz Center de derde editie 
van de workshop Physics with Indus-
try. Ruim vijftig (jonge) fysici en 
onderzoekers van vijf bedrijven zoch-
ten elkaar op om een week lang te 
werken aan vijf fysische problemen. 
Het doel van deze workshop is (jonge) 
fysici actief mee te laten helpen om 
problemen uit de industrie op te los-
sen, hen kennis te laten maken met 
het bedrijfsleven en ook bedrijven in 
contact te brengen met talent. Dit jaar 
kwamen de onderzoeksproblemen 
van de bedrijven Janssen Precision 
Engineering, MicroDish, NXP, Pam-
Gene en Shell. De bedrijven waren 
verrast door de resultaten die de 
onderzoekers al na een paar dagen 
brainstormen, discussiëren, rekenen 
en soms ook meten, presenteerden. 
De workshop heeft NXP zelfs een 
octrooiaanvraag opgeleverd. De vijf 
bed r i j ven kunnen nu aan de slag 

met het uitwerken van 
de nieuwe inzichten, 
wellicht samen met de 
nieuw opgedane con-
tacten. 

›››  www.fom.nl/pwi

Aankondiging van 

Physics with 

Industry 2012.

Valorisation workshop

Op 16 oktober 2012 vond de Valorisa-
tion workshop voor oio’s plaats, die 
deel uitmaakt van het cursuspro-
gramma voor promovendi van FOM. 
Tien oio’s (van AMOLF, Nikhef, RUG, 
TUD en UT) kregen een overzicht van 
het FOM-valorisatiebeleid en een 
grondige sessie over octrooien en 
octrooiaanvragen aangeboden. Nieuw 
deze keer was een lezing over com-
mercialisering en marketing van 
nieuwe wetenschappelijke ideeën. Tij-
dens de cursus gingen de oio’s aan de 
slag met cases gebaseerd op hun 
eigen onderzoek. De Valorisation 
workshop vindt tweemaal per jaar 
plaats. In 2012 namen 21 promovendi 
deel. 

met
de
we
nie
tac

››
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P

I

Wim van Saarloos
@WimvanSaarloos 
23 november 2012
#pwi2012 Shell vraag mooi 

klassiek probleem van 

fasegedrag van water en was 

in poriën tbv fabriek in Qatar. 

Groep trekt alle registers open

#pwi2012 PamGene groep 

stelt apparaat voor ‘snap 

freezing’ van biologische tissue 

voor, en rekent het apparaat 

meteen door op koelsnelheid!

#pwi2012: combinatie van 

optische en electrische aanpak 

blijft populair, ook het 

LED-probleem van NXP wordt 

zo aangepakt. 

#pwi2012 twee methodes om 

groei van bacteriecolonies te 

meten ten behoeve van bedrijf 

Micro Dish, NXP heeft 

benodigde chip voor een ervan..

#pwi2012 Twee realistische 

voorstellen voor oplossing 

probleem Janssen Precision 

Engineering bij Physics with 

Industry! 

#pwi2012 Interessant dat alle 

werkgroepen succesvol hebben 

meegewogen dat oplossing 

betaalbaar moet zijn. 

Ongebruikelijk voor fysici.

#FOMonline

Hannover Messe 

2012

Big Science industriemiddag op DIFFER.
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NWO-thema’s 
& topsectoren

HTSM

Voor de inrichting van het NWO-thema 
HTSM zijn de ontwikkelingen rond de 
Topsector HTSM van groot belang. Het 
eerste innovatiecontract voor 2012 
van de Topsector HTSM werd onderte-
kend in april 2012. Zestien roadmaps 
vormen de inhoudelijke basis voor de 
Topsector HTSM. 

In 2012 organiseerde STW samen met 
ZonMw en FOM een open, brede 
HTSM-call, waarin voorstellen voor 
nanotechnologisch onderzoek in 
samenwerking met bedrijven konden 
worden ingediend. Na een selectiepro-
cedure zijn er door het STW-bestuur 
32 voorstellen aangemerkt als hono-
rabel. Binnen deze set vielen acht van 
de tien projectvoorstellen met een 
natuurkundige component. De direc-
teur van FOM heeft daaruit vier voor-
stellen geselecteerd, die FOM zal uit-
voeren. 

De FOM-instituten leveren, samen met 
de andere NWO-instituten, een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikke-

ling van geavanceerde instrumentatie 
voor grote onderzoeksfaciliteiten. 
Deze kennis is ook van groot belang 
voor het bedrijfsleven, vooral in de 
sector HTSM. Daarbij gaat het zowel 
om de kennisontwikkeling en -over-
dracht als leveranties van onderdelen 
voor de bouw van grote faciliteiten. 
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan 
een voorstel om binnen de Topsector 
HTSM te komen tot de instelling van 
een Roadmap Advanced Instrumenta-
tion. Dit is een belangrijk gebied waar-
op rond de 120, vooral kleinere, bedrij-
ven actief zijn, in nauwe samen-
werking met kennisinstellingen. De 
plannen zullen de komende maanden 
verder worden uitgewerkt. Ook zal een 
beroep op de TKI-toeslag worden 
gedaan. Voor FOM is deze ontwikke-
ling belangrijk, omdat zo ook de gro-
tere onderzoeksfaciliteiten beter kun-
nen aansluiten bij het topsectoren-
beleid.

Binnen het topsectorenbeleid is nano-
technologie aangemerkt als een 
belangrijk en verschillende topsecto-
ren doorsnijdend onderwerp en heeft 
daarom een eigen roadmap, onderge-
bracht in de Topsector HTSM. In deze 
roadmap staan de geplande onder-
zoeksactiviteiten voor de komende 
jaren in publiek-private samenwer-
kingsverbanden op het gebied van 
nanotechnologie. Ook op Europees 
niveau is FOM betrokken, onder 
andere via het NANOSciE+ samen-
werkingsprogramma. In juli 2012 is de 
Europese NANOfutures Roadmap for 
European Nanotechnology uitgeko-
men. 

Sectorplan natuur- en 
scheikunde

Begin juli 2012 is de eerste tussenrap-
portage van de Commissie Breimer 
gereed gekomen en verzonden aan 
toenmalig staatssecretaris drs. Halbe 
Zijlstra van OCW. Hierin legden de uni-
versiteiten en NWO-gebied Chemische 
Wetenschappen en FOM verantwoor-
ding af over de middelen die zij vanaf 
2011 in het kader van het sectorplan 
hebben gekregen, in totaal 20 miljoen 
euro per jaar. Vanwege de kabinets-
formatie die toen nog volop gaande 
was, is de bespreking van een eventu-
ele tweede fi nancieringsimpuls uitge-
steld tot 2013. Het sectorplan heeft 
zichtbaar bijgedragen aan de profi le-
ring en focussering van het universi-
taire onderzoek. De inzet van eigen 
middelen van FOM en het gebied Che-
mische Wetenschappen van NWO 
wordt gewaardeerd. Andere voorlo-

1.4 Samenwerken binnen en buiten de natuurkunde

Samenwerken met aangrenzende 
onderzoeksgebieden is ook een van 
de aandachtspunten van FOM. 
Deze samenwerking zit verweven 
in bijna alle FOM-activiteiten. In 
andere lopende en nieuwe multidis-
ciplinaire ontwikkelingen neemt 
FOM een actieve rol in. In hoofdstuk 
1.3 kwamen industriële samenwer-
kingsverbanden aan bod en in 
hoofdstuk 1.6 volgen ontwikkelin-
gen in 2012 rond enkele grote 
(inter)nationale onderzoeksfacilitei-
ten. Op internationaal niveau is 
FOM als organisatiepartner of als 
deelnemer betrokken bij tal van 
activiteiten. In hoofdstuk 3.1 vindt u 
een volledig overzicht van samen-
werkingsverbanden met partners 
binnen NWO, met en bij universitei-
ten en NWO, en van de internatio-
nale samenwerkingsverbanden 
binnen en buiten de EU in 2012. 

NWO voert strategisch beleid via 
een aantal onderzoeksthema’s. Op 
sommige van die thema’s is FOM 
actief. In de strategie van NWO 
‘Groeien met kennis’ voor de peri-
ode 2011-2014 is gekozen om het 
aantal thema’s terug te brengen 
van dertien naar negen, waarvan er 
twee geïnspireerd zijn door de top-
sectoren van het kabinet. De voor 
FOM meest relevante NWO-thema’s 
zijn Duurzame energie en High tech 
systemen en materialen, waarvan 
het oude thema Nano deel uit-
maakt. In hoofdstuk 1.5 leest u over 
het energieonderzoek bij FOM. 

Het Sectorplan natuur- en schei-
kunde is een unieke gezamenlijke 
inspanning van de eerste en tweede 
geldstroom, en zet een lijn uit voor 
de toekomstige ontwikkeling en 
profi lering van de natuur- en schei-
kunde. Eind 2008 werd een com-
missie ingesteld onder leiding van 
prof.dr. Douwe Breimer om de plan-
nen te implementeren. In de Strate-
gische Agenda Hoger Onderwijs, 
Onderzoek en Wetenschap van dit 
jaar heeft de staatssecretaris van 
OCW nog eens expliciet uitgespro-
ken dat de middelen voor het Sec-
torplan structureel zijn en dus ook 
na 2016 beschikbaar blijven (tien 
miljoen euro per jaar voor de 
natuurkunde en de scheikunde elk). 
Voor FOM betekent de toezegging 
een fi nanciële injectie van drie mil-
joen euro per jaar. FOM besloot, 
hierop vooruitlopend, al in 2009 
extra middelen in te zetten.
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pige conclusies zijn dat de implemen-
tatie voortvarend ter hand is genomen: 
van de 88 toegewezen posities waren 
er in juli 2012 62 bezet, waarvan 22 
door een vrouw. Bij de vervulling van 
de laatste vacatures zullen meer vrou-
wen moeten worden aangesteld om 
het afgesproken percentage te halen. 

In oktober 2012 heeft een inventarisa-
tie van de eerstejaarsstudenten (tech-
nische) natuurkunde aan universitei-
ten en HBO’s plaatsgevonden. Ten 
opzichte van 2011 is er een stijging 
van zes procent: een forse groei, ook 
nadat in 2011 de magische grens van 
duizend studenten werd bereikt. Dat is 
ook voor het sectorplan een bemoedi-
gende ontwikkeling. 

Universiteiten

Met instemming van de bètadecanen 
is in 2012 het Platform Universitaire 
Natuurkunde in het leven geroepen. 
Het informele platform bestaat uit 
twee vertegenwoordigers van elke 
universiteit die met hun voeten in de 
fysica staan. FOM is als gast verte-
genwoordigd door haar voorzitter en 
directeur en levert de secretaris. Eer-
ste streven is de ontwikkeling van een 
breed gedragen visie op de toekomst 
van de universitaire fysica voor de 
komende vijf tot tien jaar. De focus ligt 
primair op onderzoek. Doel van het 
platform is verder de uitwisseling van 
best practices en om (on)gevraagd 
advies uit te brengen. Onderwerpen 
die in 2012 zijn besproken zijn de ont-
wikkeling van graduate schools, de 
omgang met tenure trackers, de eer-
ste tussenrapportage van de Commis-
sie Breimer over de implementatie van 
het Sectorplan natuur- en scheikunde, 
en de onderzoeksvisitatie natuur-
kunde.

EU

In 2012 zijn zes Future and Emerging 
Technologies (FET) Flagship pilotpro-
jecten ontwikkeld. FET Flagships zijn 
grootschalige, wetenschappelijke, 
multidisciplinaire initiatieven, in het 
kader van het zevende kaderpro-
gramma van de EU, thema Informatie- 
en Communicatietechnologie. FOM 
denkt vooral mee met de voorbereidin-
gen voor een Flagship op het gebied 
van grafeenonderzoek. In 2013 zal de 
EU twee Flagships van de zes, voor de 
helft fi nancieren. Inmiddels is bekend 
dat het Flagship Graphene één van de 
eerste twee gehonoreerde Flagships 
is; naast het Human Brain Project. 

De Europese Unie wordt als fi nancier 
van wetenschappelijk onderzoek 
steeds belangrijker. FOM houdt in het 
oog wat er in Europa gebeurt en hoe 
FOM hierbij kan aanhaken. FOM gaat 
de kansen komend jaar verder verken-
nen. 

In april 2012 hebben de groepsleiders 
van AMOLF een tweedaags bezoek 
gebracht aan Brussel. Doel was om de 
Brusselse instrumenten en gang van 
zaken te leren. Vertegenwoordigers 
van het Nederlandse kennisveld in 
Brussel (Neth-ER) verzorgden een 
interessant programma met speciale 
aandacht voor Horizon 2020 en de 
ERC.

1.5 Energieonderzoek

FOM streeft na om vanuit de fysica 
nieuwe impulsen aan funderend ener-
gieonderzoek te geven. Dat is één van 
de speerpunten van de huidige strate-
gie. In 2012 is FOM-Instituut voor 
Plasmafysica Rijnhuizen offi cieel 
omgedoopt tot DIFFER. Naast de 
nieuwe naam werden ook de contou-
ren voor nieuwe onderzoekslijnen uit-
gezet, waarover in hoofdstuk 1.2 
meer. 

›››  www.fom.nl/energie

Dit jaar is FOM een grootschalige 
samenwerking in de vorm van een 
Industrial Partnership Programme 
‘Computational sciences for energy 
research’ met Shell en NWO gestart. 
Meer daarover vindt u in hoofdstuk 1.3. 

›››  www.fom.nl/cs

NWO-thema en 
Topsector Energie

 

FOM/N is trekker van het NWO-
thema Duurzame energie en werkt 
daarin samen met de NWO-gebie-
den ALW, CEW, MaGW, GW en STW. 
Via dit thema is het energieonder-
zoek binnen NWO gebundeld en 
worden multidisciplinaire initiatie-
ven ontwikkeld. FOM is binnen 
NWO ook de trekker voor de Top-
sector Energie.

In 2012 is door FOM in samenwerking 
met CW, STW, Shell en Alliander via 
het NWO-thema Duurzame energie de 
ontwikkeling van een multidisciplinair 
nationaal wetenschappelijk pro-
gramma op het gebied van productie 
van schone brandstoffen uit water en 
koolstofdioxide ingezet. Het pro-
gramma is deel van de NWO-program-
mering voor de Topsector Energie en 
brengt onderzoekers en industriële 

Aantallen eerstejaarsstudenten 

natuur- en sterrenkunde en 

technische natuurkunde aan de 

algemene en technische 

universiteiten van 1982 tot en met 

2012. De aantallen eerstejaars aan 

de HBO-opleidingen technische 

natuurkunde zijn toegevoegd 

vanaf 1993. Bron: Nederlands 

Tijdschrift voor de Natuurkunde, 

december 2012.

AMOLF-groepsleiders op werkbezoek in Brussel. 
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partners uit chemische, technische en 
fysische disciplines bijeen. Het geza-
menlijk vastgestelde onderzoekskader 
voor dit programma is besproken met 
onderzoekers en vertegenwoordigers 
uit het bedrijfsleven tijdens een work-
shop die FOM op 27 november 2012 in 
kasteel Woerden organiseerde. De 
workshop was een groot succes: er 
waren ongeveer negentig vertegen-
woordigers vanuit de industrie en ken-
nisinstellingen aanwezig en het 
enthousiasme was groot. Het onder-
zoekskader vormt de basis voor een 
call, gepland begin 2013. Daarnaast 
verstevigt dit programma de nieuwe 
onderzoekslijn van DIFFER op het 
gebied van solar fuels. 

YES!-fellowships

Er is in 2012 één nieuwe YES!-fellow 
aangesteld: voormalig FOM-oio dr. 
Richard Stevens. Hij zal zijn onderzoek 
naar de interactie tussen windmolens 
uitvoeren aan de Johns Hopkins Uni-
versity in Baltimore, USA. In 2012 
werd voor de laatste beschikbare 
YES!-positie een call uitgeschreven. 
Begin 2013 resulteert dat in een laat-
ste YES!-fellow.  

›››   www.fom.nl/yes

De nieuwe YES!-fellow in 2012, 

dr. Richard Stevens. 

1.6 Grote 
onderzoeksfaciliteiten

FOM is nauw betrokken bij enkele van 
de in Nederland gevestigde grote 
onderzoeksfaciliteiten, zoals FELIX en 
HFML. Gestructureerde Europese 
samenwerkingsverbanden van FOM 
betreffen de Nederlandse inbreng 
in het onderzoek in de hoge-energie-
fysica met de Large Hadron Collider op 
CERN, projecten in de astrodeeltjes-
fysica zoals ANTARES, KM3NeT, 
Pierre Auger, Virgo en XENON, en het 
Europese fusieprogramma gericht op 
ITER. De FOM-instituten Nikhef en 
DIFFER fungeren hier respectievelijk 
als thuisbasis voor de Nederlandse 
inbreng. Daarnaast is FOM/N betrok-
ken bij overleg over een geïntegreerd 
Europees Magneetveldlaboratorium 
(EMFL), de Europese synchrotronfaci-
liteiten (ESRF, Grenoble) waarin NWO 
participeert en - met enige afstand - 
een nieuwe Europese laser (XFEL, 
Hamburg) en een nieuwe neutronen-
bron (ESS). 

Maart 2012 maakte het ministerie van 
OCW de nieuwe Nationale Roadmap 
voor grootschalige onderzoeksfacili-
teiten bekend. Het doel hiervan was 
zowel het herzien van de Nationale 

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden opent de workshop ‘CO2 neutral fuels’. 

Discussie tijdens de lunch 

van de workshop.

Het YES!-fellowships programma 
richt zich op jonge, veelbelovende, 
gepromoveerde onderzoekers met 
vernieuwende ideeën op het gebied 
van opwekking, opslag en transport 
van energie, die een wetenschap-
pelijke carrière in het fundamentele 
energieonderzoek nastreven. FOM 
heeft deze subsidievorm gelan-
ceerd met als doel een nieuwe 
generatie van jonge, excellente en 
originele energieonderzoekers te 
kweken en zo een bijdrage te leve-
ren aan de versteviging en voortdu-
rende vernieuwing van de Neder-
landse positie in het internationale 
energieonderzoek.

Voor het uitvoeren van grensver-
leggend toponderzoek zijn groot-
schalige onderzoeksfaciliteiten 
steeds vaker essentieel. Dat vereist 
een nationale afweging en een 
goed fi nancieringsinstrument met 
structurele budgetten van substan-
tiële omvang. FOM wil in Nederland 
grote faciliteiten met internationale 
status helpen vestigen en exploite-
ren en Nederlandse onderzoekers 
helpen toegang te krijgen tot grote 
faciliteiten in het buitenland. Vanuit 
haar regierol voor de natuurkunde 
beslaan deze ambities van FOM 
zowel de FOM-instituten als de uni-
versiteiten.
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FOM-focusgroepen 
voor funderend 
energieonderzoek

Deze FOM-focusgroepen richten 
zich op energierelevante onder-
zoeksthema’s zoals solar fuels, 
energieopslag en fotovoltaische 
conversie. De focusgroepen op het 
gebied van energie aan universitei-
ten zijn nauw verbonden met DIF-
FER - als dependances van DIFFER 
elders zijn ze aanjagers van nieuwe 
onderzoekslijnen en spelen ze een 
rol in de nationale coördinatie. 
Meer over de FOM-focusgroepen 
staat in hoofdstuk 2.3.

In 2012 zijn geen nieuwe focus-
groepen voor funderend energie-
onderzoek gehonoreerd. De focus-
groep in Groningen is goed op 
stoom. Op AMOLF is de eerste 
groepsleider gestart: dr. Erik Gar-
nett, met wie u een interview leest 
op pagina 48.
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Roadmap uit 2008 als het besteden 
van NWO-middelen voor grootschalige 
infrastructuur. Het High Field Magnet 
Laboratory onder leiding van FOM-
werkgroepleider prof.dr. Jan Kees 
Maan kreeg elf miljoen euro om de 
toonaangevende activiteiten verder uit 
te bouwen. Neutrinotelescoop 
KM3NeT, NanoLab NL en het Nether-
lands Silicon Solar Cell Laboratory van 
ECN en AMOLF zijn op de roadmap 
gebleven. Belangrijk is ook dat de 
Nikhef-aanvraag voor de upgrade van 
de LHC-detectoren een plaats op de 
roadmap heeft gekregen. Alleen de 
faciliteiten die op de roadmap staan, 
kunnen namelijk meedoen aan de tus-
senfi nancieringsronde in 2013. In 
hoofdstuk 1.4 staat vermeld dat FOM 
zich ook inspant om te komen tot een 
Roadmap ‘Advanced Instrumentation’ 
in de Topsector HTSM. 

Prof.dr. Jan Kees Maan, directeur 

van het HFML, kort na de 

bekendmaking dat het High Field 

Magnet Laboratory (HFML) zijn 

plaats op Nationale Roadmap van 

grootschalige onderzoeksfaciliteiten 

heeft behouden en tevens een 

subsidie van elf miljoen euro 

ontvangt. 

Met het NWO-groot programma in-
vesteerde NWO in 2012 in totaal 15,5 
miljoen euro in grote apparaten, data-
verzamelingen en software. Nikhef 
kreeg voor het onderzoeksproject 
‘Advanced Virgo’ een NWO-groot sub-
sidie van twee miljoen euro. Dat pro-
ject, onder leiding van prof.dr. Jo van 
den Brand is een hightech project dat 
door middel van laser-interferometrie 
hoopt gravitatiegolven – rimpels in de 
ruimtetijd, voorspeld door Albert Ein-

stein – te kunnen detecteren. Het 
Frans-Italiaans-Nederlandse samen-
werkingsverband zal deze observaties 
gebruiken om het fundamentele 
karakter van zwaartekracht te onder-
zoeken, om kosmologische parame-
ters te bepalen, en ook om te speuren 
naar signalen van de oerknal.

Ook FOM-werkgroepleider prof.dr. 
Bert Koopmans prof.dr. Paul Koenraad 
kregen een NWO-groot subsidie. 
Koopmans en Koenraad maken deel 
uit van het nanocluster van Technische 
Natuurkunde aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven. De nieuwe appa-
ratuur biedt de onderzoekers de 
mogelijkheid een elektronen- en een 
ionenbundel te combineren voor zowel 
fabricage als analyse.

De inspanningen in 2012 van FOM 
voor FELIX, HFML en ITER noemen we 
hieronder apart. Tabel 5 geeft een 
overzicht van de grote onderzoeksfa-
ciliteiten inclusief het externe gebruik 
hiervan in 2012.

FELIX

Op 15 maart 2012 heeft de vrije elek-
tronenlaser FELIX zijn laatste foton in 
Nieuwegein gemaakt. Vervolgens is 
gestart met de voorbereiding van de 
verhuizing en de opbouw in Nijmegen. 
Vanaf 2013 zal deze faciliteit aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen als 
FOM-focusgroep verder gaan en 
samen met de daar al aanwezige top-
faciliteiten HFML en FLARE een unieke 
onderzoekslocatie vormen. 

HFML

Het High Field Magnetic Laboratory 
(HFML) in Nijmegen - een samenwer-
king tussen de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de Stichting FOM - is een 
internationaal toonaangevende onder-
zoeksfaciliteit, waar jaarlijks tientallen 
onderzoekers uit vele landen hun 
experimenten komen doen. Het HFML 
kreeg elf miljoen euro door de Natio-
nale Roadmap – zie hierboven. Daar-
naast hebben op 26 september 2012  
FOM, de Radboud Universiteit Nijme-
gen en het Duitse Helmholtz-Zentrum 

Dresden-Rossendorf (HZDR) een 
Memorandum of Understanding gete-
kend om de wetenschappelijke en 
technologische samenwerking op het 
gebied van hoge magneetvelden en 
vrije-elektronen lasers te versterken. 
Beide laboratoria bezitten een unieke 
combinatie van sterke velden met 
infrarood vrije elektronenlasers (ELBE 
in Dresden en FELIX in Nijmegen). Met 
behulp van dit soort heel intense stra-
ling, kan een heel nieuw gebied van 
magneetveldenonderzoek worden 
ontsloten. De partijen hebben nu gete-
kend voor een nog intensievere 
samenwerking, met meer uitwisseling 
van expertise en technologische ken-
nis en meer samenwerking in nieuwe 
projecten.

ITER 

De bouw van de internationale fusiere-
actor ITER in het Zuid-Franse Cadara-
che is in volle gang. Een van de hoog-
tepunten van 2012 is dat in de zomer 

alle (nucleaire) vergunningen voor de 
bouw van ITER zijn verleend. Er is ove-
rigens nog een lange weg te gaan, 
want als alles volgens plan verloopt, 
zal ITER pas eind 2020 operationeel 
zijn en het eerste plasma genereren. 
De EU betaalt 46 procent van dit mon-
diale project. FOM voert de program-
madirectie van het samenwerkings-
verband ITER-NL2. Hierin werken 
TNO, de Stichting FOM (via het FOM-
instituut DIFFER), de Nuclear Research 
and consultancy Group en de Techni-
sche Universiteit Eindhoven samen. 
Het doel is hoogwaardige participatie 
van Nederlandse wetenschappers in 
het wetenschappelijke ITER-pro-
gramma mogelijk te maken en ITER-
contracten af te sluiten met het Neder-
landse bedrijfsleven die leiden tot 
nieuwe spin-offs, zoals een pilotop-
dracht voor het bedrijf 3D Metal For-
ming voor het maken van de cockpit 
van de Airbus A380 middels explo-
sieve technieken.

Om de ondertekening van het Memorandum of Understanding te vieren, 

overhandigde HFML-directeur prof.dr. Jan Kees Maan (tweede van rechts) 

symbolisch een plaquette met daarin een sample van de HFML-magneet 

aan de Duitse collega’s prof.dr. Joachim Wosnitza, prof.dr. Roland 

Sauerbrey en prof.dr. Peter Joehnk (van links naar rechts). 

Tabel 5. Faciliteiten in FOM-verband en externe gebruikers 
daarvan in 2012 
 externe gebruikers* buitenlands gebruik

faciliteit (in % van totaal gebruik) (in % van externe gebruikers)

AGOR (KVI) 68 80
FELIX (DIFFER)**  68 65
FELICE (DIFFER)** 14 0
HFML (RU) 76 86
Massaspectrometers AMOLF  25  63
Amsterdam nanoCenter  6  0

* Gebruikers van buiten vakgroep, laboratorium, instituut waar de faciliteit staat. 

Het externe gebruik varieert aanzienlijk van jaar tot jaar.

** Deze faciliteit is in verband met de verhuizing naar de Radboud Universiteit 

Nijmegen tot 15 maart 2012 in gebruik geweest. Vanwege deze korte 

operationele periode zijn de getallen niet representatief. 
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Ir. Ralf Cornelissen, centrale arbocoördinator van 

FOM, is per mei 2012 benoemd tot lid van de 

Commissie Arbeidsomstandigheden van de 

Sociaal-Economische Raad (SER), namens het 

Verbond Sectorwerkgevers Overheid. De SER 

adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen 

van het te voeren sociaaleconomisch beleid.

Het personeelsblad FOM expres verschijnt vier keer per jaar. 

›››  www.fom.nl/fomexpres

1.7 Personeelsbeleid

Met haar personeelsbeleid beoogt 
FOM toptalent binnen te halen en te 
behouden, of anders goed toegerust 
de loopbaan op een andere plek te 
laten vervolgen. Meer dan tweederde 
(68 procent) van de FOM-medewer-
kers is eind 2012 in tijdelijke dienst, 
vooral oio’s (46 procent) en postdocs 
(17 procent). Bijna tweederde (65 pro-
cent) van de oio’s en postdocs komt uit 
het buitenland. Het totale personeels-
aantal is met 3 procent gestegen in 
2012. Meer informatie en statistieken 
vindt u in het Sociaal Jaarverslag 2012 
van FOM. 

›››  www.fom.nl/jaarverslagen

Promovendi

Op 11 mei 2012 heeft voor het eerst de 
training ‘How to get funded’ plaatsge-
vonden. De nieuwe ééndaagse training 
werd gegeven door prof.dr. Mischa 
Bonn, voormalig AMOLF-onderzoeker, 
nu directeur van het Duitse Max 

per jaar. ›››  www.fom.

De Centrale Ondernemingsraad in 2012. 

FOM wil haar promovendi actief 
begeleiden en ondersteunen, zodat 
zij dankzij bijzondere kwaliteiten en 
vaardigheden aantrekkelijk zijn 
voor de arbeidsmarkt. FOM organi-
seert daartoe voor haar promovendi 
trainingen op het gebied van effi -
ciënt werken, solliciteren, schrijven 
van wetenschappelijk Engels, func-
tioneren in Nederland, presenteren 
en plannen van de loopbaan. Ook 
biedt FOM op verzoek persoonlijke 
begeleiding aan onderzoekers. 

Tabel 6. Personeelsbestand FOM in 2012, in aantal mensen, 
peildatum 31-12-2012*

 WP/V WP/T oio TP/T TP/V AOP/T AOP/V totaal

AMOLF 12 34 66 9 37 6 27 191
DIFFER 20 13 32 2 47 7 25 146
Nikhef 36 35 52 10 69 4 24 230
FOM-bureau           15 45 60
BUW 11 104 362 10 10     497
totaal 79 186 512 31 163 32 121 1124

WP/V vast wetenschappelijk personeel

WP/T tijdelijk wetenschappelijk personeel (voornamelijk postdocs)

oio onderzoeker in opleiding

TP/V vast technisch personeel

TP/T tijdelijk technisch personeel

OP/V vast ondersteunend personeel

OP/T tijdelijk ondersteunend personeel

* In hoofdstuk 3.1 ziet u de gedetailleerde bezetting in fte én 

in meerjarig perspectief.

Tabel 7. FOM-trainingen voor promovendi in 2012
 

 verplichte  aantal keer aantal

onderwerp van training training?  gehouden  deelnemers  

 
Dutch welcome course*  ja  6  71  
Taking Charge of your PhD project/
 Promotie in eigen regie**  ja  12  132  
The art of presenting science  nee  4  44  
Write it Right/The art of scientifi c writing***  nee  2  37  
Valorisation workshop  nee  2  21  
Nyenrode business orientation week   nee  2  40  
Loopbaan planning/career planning**  nee  3  24  
How to get funded****  nee  2  25  
totaal     33  394  

* Aan deze training nemen behalve oio’s ook andere niet-Nederlandse 

FOM-medewerkers (en hun eventuele partners) deel. Het weergegeven aantal 

betreft alleen de oio’s.

** Deze trainingen hebben zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige 

variant.

*** Voor de schrijfvaardigheidstraining heeft FOM in 2012 geëxperimenteerd 

met een nieuwe variant van de training. Van de 37 deelnemers hebben er 

27 aan de ‘oude’ training (Write it Right) deelgenomen en tien aan de pilot 

(The art of presenting science).

**** Voor deze training zijn ook postdocs uitgenodigd. Tien van de 25 

deelnemers waren postdocs.
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Sinds de formulering van de doelstel-
lingen is het aandeel vrouwen dat is 
ingeschaald in schaal 12 of hoger 
gestegen tot 9 procent eind 2012. In 
het Sociaal Jaarverslag 2012 leest u 
meer hierover.

Onderzoek ‘vertrekkende’ 
vrouwen

In 2011 is een klankbordgroep inge-
steld bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de drie FOM-instituten, die 
invloed hebben op de werving en 
selectie van vrouwen voor de posities 
in schaal 12 en hoger, en twee externe 
leden vanuit male-dominated organi-
saties met een succesvol topvrouwen-

beleid. Deze klankbordgroep heeft, in 
samenspraak met de FOm/v- 
commissie, prioritering aangebracht 
in het plan van aanpak dat FOM had 
opgesteld. Van de in 2011 geselec-
teerde actiepunten heeft FOM in 2012 
de meeste aandacht geschonken aan 
onderzoek onder vertrekkende vrou-
wen. Doel van het onderzoek was om 
te achterhalen waarom FOM-vrouwen 
na uitdiensttreding niet meer terugke-
ren in de fysica/wetenschap en wat 
FOM als werkgever hieraan (nog meer) 
zou kunnen doen. FOM is bijvoorbeeld 
geïnteresseerd in de specifi eke rede-
nen voor vrouwen om FOM te verlaten 
of om juist binnen FOM/de fysica te 
blijven werken. Wat hebben vrouwen 
nodig om door te groeien binnen de 

organisatie of daarbuiten? 
Wat gebeurt er binnen 
FOM en waar liggen beïn-
vloedingsmogelijkheden? 

Om tot ideeën en inzichten 
te komen zijn er twee bij-
eenkomsten georganiseerd. 
Opzet van de eerste bijeen-
komst was een inventarisa-
tie onder direct betrokkenen 
van afwegingen, belemme-
ringen en redenen om bij 
FOM te blijven of om er juist 
weg te gaan. Opzet van de 
tweede bijeenkomst was het 
delen van de resultaten van 
deze inventarisatie met het 

FOM-management, met als doel 
inzicht te geven in de afwegingen die 
FOM-vrouwen maken en de belemme-
ringen die FOM-vrouwen ondervinden 
met betrekking tot een FOM-carrière. 

Van tevoren is bepaald dat het resul-
taat van deze bijeenkomsten niet 
wordt vervat in een rapport, maar dat 
een en ander zo pragmatisch mogelijk 
wordt aangepakt. De conclusies en 
adviezen uit het onderzoek staan in 
het kader hiernaast.

In het voorjaar van 2010 heeft FOM het vrouwencharter ‘Talent naar de Top’ 
ondertekend, samen met veel andere Nederlandse werkgevers. Hiermee heeft 
FOM toegezegd concrete maatregelen te nemen om meer vrouwelijk talent in 
de organisatie te krijgen en te behouden. De ondertekening van het charter 
verplicht FOM tot het formuleren van duidelijke en meetbare doelstellingen. 
FOM vindt het daarbij belangrijk om vooral van haalbare doelstellingen uit te 
gaan. In het Strategisch Plan FOM/N 2010-2015 heeft FOM zich vervolgens 
ten doel gesteld dat in 2020 minstens 24 senior staffuncties (schaal 12 en 
hoger) bezet zullen zijn door een vrouw, met de tussenstap minstens 16 vrou-
wen in 2015. Van oudsher is in de bètaomgeving de instroom van vrouwen al 
beperkt, dus de doelstelling ‘twintig procent vrouwen vanaf schaal 12’ is zeer 
ambitieus.

Sinds 1998 kent FOM het de zogenaamde FOm/v-stimuleringsprogramma, 
waarmee FOM onder andere persoonsgebonden posities voor postdocs toe-
kent. De FOm/v-subsidie is voor vrouwen die op langere termijn hun loopbaan 
binnen de Nederlandse fysica willen vormgeven. Hiermee steunt FOM vrou-
wen in een cruciale en kwetsbare fase van hun carrière en geeft hen de kans 
een goede uitgangspositie te verwerven voor het vervolg van hun carrière. 
FOM fi nanciert een postdocpositie voor 
maximaal drie jaar, gespreid over maximaal 
vijf jaar. Voorwaarde is dat de vrouw zelf 
daaraan gekoppeld een niet door FOM 
betaald verblijf van één tot twee jaar aan 
een buitenlandse instelling organiseert. 
Daarnaast kunnen overbruggingssubsidies 
toegewezen worden aan faculteiten en 
onderzoekinstellingen die een vrouw in 
vaste dienst willen aanstellen. FOM draagt 
daaraan maximaal vijf jaar bij. Andere 
activiteiten binnen het FOm/v-stimu-
leringsprogramma zijn het tweejaarlijkse 
FOm/f Symposium, de mogelijkheid voor 
coaching voor vrouwelijke oio’s en de 
tweejaarlijkse Minerva-Prijs. 

Poster ter aankondiging van het FOm/f Symposium 2012.

Planck Instituut für Polymerforschung. 
FOM had al een try-out gedaan op de 
Young Scientists’ Day 2012 en de eva-
luatie daarvan was buitengewoon 
positief! Deelnemers (zeven oio’s en 
zes postdocs) vroegen expliciet om de 
workshop in uitgebreidere vorm, wat 
voor FOM aanleiding was om deze 
pilot te starten. Tijdens de workshop 
krijgen deelnemers tips aangereikt 
voor het succesvol schrijven en pre-
senteren van onderzoeksaanvragen 
en krijgen zij feedback op de door hen 
in de voorbereiding geschreven voor-
stellen. Voor het eerst namen ook 
postdocs deel aan een dergelijke trai-
ning; dat was ook een experiment.

In tabel 7 staan de trainingen voor pro-
movendi op een rij. In hoofdstuk 1.2 
(tabel 2) is te lezen waar de FOM-pro-
movendi, gepromoveerd in 2012, 
terecht zijn gekomen. In hoofdstuk 3.1 
zijn die gegevens in meerjarig per-
spectief weergegeven.
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Vrouwen in de natuurkunde
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1.8 Financieel beleid 

Samenvatting 2012 

In 2012 werden vijf nieuwe Vrije pro-
gramma’s gehonoreerd, met een 
totaal budget over de looptijd van zes 
jaar van 9,9 miljoen euro. In de Pro-
jectruimte werden in de najaarsronde 
2011, die in april 2012 werd afgeslo-
ten, in totaal 14 projecten gehonoreerd 
(waarvan 13 in 2012) voor een totaal 
bedrag van 5,9 miljoen euro. In de 
voorjaarsronde 2012 van de Project-
ruimte werd een bedrag van 6 miljoen 
euro aan nieuwe toekenningen gedaan 
voor 13 projecten en in de najaars-
ronde 2012 vooralsnog één project 
(afronding in 2013). 

In het verslagjaar ontving FOM een 
bedrag van 95,1 miljoen euro, waar-
van 72,7 miljoen van hoofdfi nancier 
NWO en de overige 22,4 miljoen euro 
op grond van samenwerking met der-
den, overheidsbijdragen en overige 

FOm/v

In het kader van het FOm/v-stimu-
leringsprogramma is er in 2012 één 
persoonsgebonden postdocsubsidie 
toegekend. De lijst met netwerken van 
vrouwelijke fysici, waarmee open-
staande vacatures onder de aandacht 
van vrouwelijke fysici gebracht kun-
nen worden, is recent herzien. De 
nieuwe lijst staat op de website. FOM 
kende dit jaar geen Minerva-Prijs toe; 
deze wordt eens in de twee jaar toege-
kend.

›››  www.fom.nl/fomv

Bijeenkomsten

Iedere twee jaar organiseert FOM het 
Engelstalige FOm/f Symposium voor 
alle vrouwen die onderzoek doen bin-
nen de fysica, zowel aan universiteiten 
en onderzoeksinstituten als in de 
industrie. Het symposium werd op 8 

juni 2012 in Kasteel Woerden gehou-
den. Met 99 inschrijvingen was de dag 
aanzienlijk drukker bezocht dan de 
vorige editie. Prof.dr. Maria Antonietta 
Loi (RUG), drs. Floor van de Pavert 
(Single Quantum) en dr. Olga Igonkina 
(Nikhef) hielden een voordracht. Met 
daarnaast vier verschillende work-
shops en ruimte om ervaringen uit te 
wisselen, was dit weer een succes-
volle dag. 

Op 13 november 2012 vond het Talent 
naar de Top Symposium plaats in 
Amsterdam. Als één van de onderte-
kenaars van het Charter ‘Talent naar 
de Top’ was een afvaardiging van FOM 
aanwezig. Het congresthema was 
Winning the Battle with Talent! in aan-
sluiting op de visie van Talent naar de 
Top. Het gaat immers om talent: een 
organisatie wint en is succesvol als 
deze werk maakt van al het talent in 
de (sub)top. 

De 99 deelneemsters aan het FOm/f Symposium 2012 in Kasteel Woerden.

Het belangrijkste fi nanciële stu-
ringsinstrument van FOM is de 
begroting, die in meerjarig perspec-
tief wordt vastgesteld.  FOM hono-
reert alleen programma’s, projec-
ten en andere activiteiten als er 
voldoende fi nanciële ruimte in de 
begroting is. De Raad van Bestuur 
stelt bij elk strategisch plan 
opnieuw de hoofdlijnen van de ver-
deling van FOM-middelen over 
onderzoeksactiviteiten vast. Het 
budget dat FOM jaarlijks besteedt 
aan de exploitatie van en investe-
ringen in FOM-activiteiten, zijn in 
de eerste plaats afkomstig van het 
Gebiedsbestuur Natuurkunde van 
NWO en het Algemeen Bestuur van 
NWO. Verder ontvangt FOM ook 
middelen van de Europese Unie, de 
overheid en uit samenwerking met 
universiteiten en het bedrijfsleven.

Conclusies en adviezen uit het 
onderzoek onder vertrekkende 
vrouwen 

1 organiseer FOM-breed 
communicatieworkshops

2 geef aandacht aan het thema op 
de werkgroepleidersbijeenkomst 
tijdens het congres Physics@
FOM Veldhoven 2013

3 verzamel verhalen over de 
toegevoegde waarde van 
diversiteit in een wetenschappe-
lijk team

4 benader de dertig vrouwen die 
niet op de oproep hebben 
gereageerd of die niet aanwezig 
konden zijn en betrek ze in dit 
proces

5 onderzoek wat de redenen zijn 
voor mannen om de wetenschap 
te verlaten en vergelijk dit met de 
redenen die voor vertrekkende 
vrouwen gelden

6 start nu met de voorgenomen 
pilot voor het mentorprogramma

7 geef meer bekendheid aan 
bestaande coachings-
programma’s

Op 27 november 

2012 heeft het 

UMC Utrecht de 

Elisabeth Steyn 

Parvé-prijs uitgereikt 

aan FOM-directeur 

dr.ir. Wim van 

Saarloos en 

prof.dr. Els Goulmy. 

Zij ontvingen de prijs 

voor hun landelijk 

initiatief ‘20 in 2020’ 

dat excellente vrouwen een carrièrepad aanbiedt dat in tien jaar naar 

een hoogleraarschap leidt, zodat in 2020 de wetenschappelijke top voor 

20 procent uit vrouwen wbestaat. De prijs werd uitgereikt tijdens het 

symposium Talent naar de Top door dr. Frank Miedema, decaan en 

vice-voorzitter van het UMC Utrecht. Miedema overhandigde hen elk een 

bronzen beeld.
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baten. Aan het eind van hoofdstuk 3.1 
vindt u de fi nanciële gegevens in meer 
detail.

In 2012 is de bestedingsachterstand 
van FOM fors gedaald van k€ 45.501 
eind 2011 naar k€ 38.339 eind 2012 
vanwege een stijging van de lasten 
met k€ 8.400. Omdat de baten gedaald 
zijn met k€ 3.436 is het netto exploita-
tieresultaat in 2012 k€ 3.282 negatief. 
Met de term ‘bestedingsachterstand’ 
wordt aangegeven dat toegewezen 
programma’s en projecten langzamer 
tot besteding komen dan oorspronke-
lijk in de aanvraag was begroot.

De baten van FOM zijn gedaald van 
k€ 98.538 in 2011 naar k€ 95.102 in 
2012. De NWO-basissubsidie is afge-
nomen met k€ 2.499 als gevolg van 
een bezuiniging van de basissubsidie 
van het Gebied Natuurkunde van NWO 
van k€ 1.499 en vanwege een verla-
ging van de incidentele basissubsidie 
van NWO voor de FOM-instituten. De 
overheidsbijdragen en subsidies zijn 
eveneens lager dan 2011 (k€ 2.838), 
vanwege het afl open van de projecten 
ITER-NL 1 en EXEPT bij DIFFER in 
2012. De baten ‘werk in opdracht van 
derden’ zijn daarentegen toegenomen 
met k€ 1.858. Dit betreft een toename 
van de baten ‘NWO derden contrac-
ten’, universiteitsbaten, baten Euro-
pese Unie en baten van bedrijven.

De lasten van FOM zijn in 2012 geste-
gen van k€ 90.808 naar k€ 99.208. Dit 
wordt met name veroorzaakt door 
enerzijds hogere personeelslasten 
(k€ 3.598). Dit is het gevolg van de 
toename van het personeelsbestand 
van gemiddeld 1.009 fte in 2011 naar 
gemiddeld 1.055 fte in 2012. Ook de 
toename van de kosten voor inventaris 
en apparatuur (k€ 4.369) en meer 
investeringen in onderzoeks- en werk-
plaatsapparatuur dragen bij aan de 
stijging van de lasten. Als gevolg van 
incidentele lasten in 2012 is het aan-
deel van de beheerskosten in de totale 
lasten licht gestegen (van 5,2 procent 
in 2011 naar 5,3 procent in 2012).

Het netto exploitatieresultaat van 
k€ 3.282 negatief is als volgt verdeeld:
- de algemene reserve, onbestemd 

stijgt met k€ 1.671, als gevolg van 
rentebaten en als gevolg van een 
onttrekking aan de voorziening Relo-
catie DIFFER;

- de algemene reserve, bestemd daalt 
met k€ 938, met name door de inzet 
van additionele fondsen bij de FOM-
instituten;

- de bestemde reserves nemen af met 
k€ 7.162 als gevolg van het inlopen 
van de bestedingsachterstand. De 
bestemde reserves hebben betrek-
king op de binnen de FOM-organisa-
tie door het Uitvoerend Bestuur aan 
activiteiten toegekende budgetten 
die nog niet besteed zijn; en 

- de bestemde fondsen stijgen met 
k€ 3.167, vooral als gevolg van 
hogere saldi voor het bestemd fonds 
sectorplan en het bestemd fonds 
nieuwbouw.

Het balanstotaal van FOM bedraagt 
k€ 112.618 en is ten opzichte van 2011 
licht afgenomen. De liquide middelen 
zijn in 2012 met k€ 1.487 afgenomen 
ten opzichte van 2011. Dit wordt met 
name veroorzaakt door een toename 
van de kortlopende schulden en een 
afname van de resterende verplichtin-
gen. Het eigen vermogen van FOM is 
gedaald met k€ 3.282 tot k€ 72.803 
eind 2012 als gevolg van het inlopen 
van de bestedingsachterstand. Dit is 
ook de bedoeling omdat dat betekent 
dat het budget sneller wordt besteed.

Blik vooruit

De huidige (februari 2013) fi nanciële 
perspectieven zijn voor FOM niet roos-
kleurig. Er is niet alleen minder geld te 
besteden omdat het budget van NWO 
afneemt, het moet ook anders besteed 
worden onder invloed van het topsec-
torenbeleid. De missie van FOM blijft 
uiteraard excellent fundamenteel 
onderzoek uitvoeren, maar een inper-
king van de ruimte voor nieuwsgierig-
heidsgedreven werk ten gunste van 
door toepassingen geïnspireerd 
onderzoek lijkt onontkoombaar. Dit 
dreigt er toe te leiden dat de ‘onder-
zoekskoopkracht’ van FOM rond 
2015/2016 ongeveer twintig procent 
lager zal zijn dan in 2011. Duidelijk is 
dat aan drastische ingrepen in de 
FOM-begroting, en dus in de uitvoe-
ring van het huidige strategisch plan, 
niet te ontkomen valt.

Op 30 oktober 2012 heeft de Raad van 
Bestuur ingestemd met de voorstellen 
van het Uitvoerend Bestuur over de 
verwerking van de bezuinigingen die 
op FOM afkomen. Het totaal van de 
kortingen in 2013 bedraagt structureel 
M€ 2,1 euro per jaar en heeft de hier-
onder kort toegelichte gevolgen. 
 
De voorgenomen FOM-activiteit Cross-
Disciplinary Programmes wordt niet 
uitgerold en het desbetreffende budget 
(M€ 1 per jaar) wordt geschrapt. Een 
overweging daarbij is dat er binnen 
IPP’s, strategieprogramma’s en Vrije 
FOM-programma’s al veel inter- en 
multidisciplinair onderzoek plaats-
vindt. Met ingang van 1 mei 2013 zal in 
de FOM-Projectruimte opnieuw tot 
doorlopend indienen worden overge-
gaan. Het budget voor strategiepro-
gramma’s wordt structureel met 
M€ 2,5 per jaar verhoogd. Het budget 
voor Vrije FOM-programma’s daalt, 
vanaf 2014 structureel met M€ 1,6 per 
jaar. Het dan resterende budget is ech-
ter zo laag, dat het niet effi ciënt meer 
is om jaarlijks een ronde te organise-
ren. Daarom is besloten om in 2014 de 
laatste jaarlijkse ronde te houden en 
daarna over te gaan op tweejaarlijkse 

rondes in de even jaren, te beginnen in 
2016 (waarbij de budgetten van twee 
jaar worden samengevoegd). De bud-
getten voor de IPP’s en andere activi-
teiten blijven ongewijzigd. 

Besloten is de missiegebonden enve-
lop van de instituten (de som van het 
missiebudget en wat bijverdiend kan 
worden uit de programmatische mid-
delen binnen FOM) met k€ 400 te ver-
lagen. Het FOM-bureau brengt k€50 
op. 

In het regeerakkoord van 29 oktober 
2012 staat dat er 150 miljoen euro 
extra beschikbaar komt voor verster-
king van het fundamentele onderzoek, 
waarvan 50 miljoen euro door herprio-
ritering. Een substantieel deel is 
bedoeld om te kunnen meedingen voor 
extra middelen uit het Europese 
onderzoeksprogramma Horizon 2020. 
Omdat de nieuwe regering er tegelij-
kertijd wel aan vast houdt dat NWO 
binnenkort al M€ 275 bijdraagt aan de 
topsectoren, zal de druk op de bètage-
bieden om bij te dragen aan de top-
sectoren onverminderd hoog blijven, 
en voorlopen op de extra middelen die 
beschikbaar komen. De nieuwe bena-
dering biedt ook kansen; de regering 
verdubbelt bijvoorbeeld het budget 
voor de TKI-toeslag, als extra stimu-
lans voor de bedrijven om nog meer in 
publiek-private samenwerking te 
investeren in het kader van het top-
sectorenbeleid.

Bij het ter perse gaan van dit Jaarboek 
werd door het kabinet een belangrijke 
bekendmaking gedaan. In de brief van 
minister Henk Kamp (EZ) en staatsse-
cretaris drs. Sander Dekker (OCW) van 
11 februari 2013 aan de Tweede 
Kamer over de uitwerking van het 
regeerakkoord, werd voor de verster-
king van de kenniseconomie een forse 
verhoging van het NWO-budget aan-
gekondigd. Gaandeweg 2013 zal 
ongetwijfeld helder worden wat de 
gevolgen hiervan precies zijn. 
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1.9 Outreach 
& educatie

In 2012 heeft FOM een serie korte 
fi lms geproduceerd over FOM, werken 
bij FOM en FOM-onderzoek bij de 
instituten en in de universitaire werk-
groepen. Deze zijn te vinden via het 
FOMphysics YouTube kanaal. 

›››  www.youtube.com/

FOMphysics

In september lanceerde FOM een 
fi lmwedstrijd Keeping it funda-
mental voor promovendi: zij werden 
uitgedaagd om een kort aansprekend 
fi lmpje te maken voor een breed 
publiek, waarin zij uitlegden wat voor 
onderzoek zij doen en waaróm ze dat 
doen. Een jury koos uit acht inzendin-
gen op basis van creativiteit en helder-
heid een top drie. Zij kregen de kans 
een professioneel fi lmpje te maken 
met een portret van hen als onderzoe-
ker. Deze fi lms zijn tijdens het congres 
Physics@FOM Veldhoven 2013 ver-
toond. Zowel de inzendingen als de 
nieuwe fi lms zijn op het FOMphysics 
YouTube kanaal geplaatst en op de 
website wetenschap101.nl. 

De drie winnaars waren: Fei Pei, MSc 
(TUD) met de fi lm ‘Stamping the nano-
tube’, een spannende Hollywood trai-
ler waarin een nieuwe manier voor het 
maken van koolstof nanobuisjes cen-
traal staat; Lourens van Dijk, MSc (UU) 
met de fi lm ‘Reduce €/kWh’, waarin hij 
helder laat zien hoe dunnere en effi -
ciëntere zonnecellen gemaakt kunnen 
worden en waarom dat van belang is; 
en Hannes Bernien, MSc (TUD) met de 
fi lm ‘Quantum physicists’, waarin hij 
de kijker een idee geeft van hoe de 
quantumwereld eruit zou zien en hoe 
iets vreemds als quantumverstrenge-
ling ‘gemaakt’ kan worden in een 
laboratorium. 

Rianne ‘t Hoen MSc (DIFFER) kreeg 
een eervolle vermelding voor haar 
inzending ‘The great escape’. In het 
najaar won zij hiermee de publieks-
prijs van het internationale evenement 
Dance Your PhD. De fi lm werd meer 
dan zeventienduizend keer bekeken.
Haar fi lm is een moderne dans over 
haar onderzoek naar de interactie tus-
sen de brandstof en het wandmateri-
aal van toekomstige fusiereactoren. 

Filmmakers Hannie van den Bergh en 
Jan van den Berg volgden vier jaar 
lang Nikhef’s ATLAS-programmalei-
der prof.dr. Stan Bentvelsen tijdens 
zijn zoektocht naar het higgsdeeltje. 
Deze fi lm werd begin juli snel aange-

vuld met mooi beeldmateriaal 
vanuit Sicilië. Zij vlogen daar 
eind juni met spoed heen, samen 
met Bentvelsen en een fi lm-
ploeg, om professor Peter Higgs 
te interviewen op de vooravond 
van de bekendmaking van de 
ontdekking het higgsdeeltje. Op 

4 juli was de documentaire net op tijd 
af om ‘s avonds op televisie uitgezon-
den te worden. In september organi-
seerde het Science Park Amsterdam 
samen met fi lmmaker Jan van den 
Berg het Science Park Amsterdam 
Film Festival (SPAFF). Nikhef was 
gastheer voor drie fi lms, waaronder 
Higgs: Into the heart of imagina-
tion. Eerder in 2012 werd deze fi lm 
tijdens de tweede editie van het 
Film&Science festival bekroond met 
de Grand Prix. De jury koos voor deze 

documen t a i r e 
omdat het ver-
haal niet per se 
een happy end 
heeft en het grote 
publiek meeneemt 
in deze weten-
schappelijke zoek-
tocht.

Het communicatiebeleid van FOM 
richt zich op het profi leren van FOM 
als een nationaal en internationaal 
succesvolle onderzoeksorganisatie 
en op activiteiten om natuurkunde 
te promoten bij toekomstige onder-
zoekers en belangstellenden. De 
externe communicatie richt zich 
daartoe op belangenbehartigers en 
de media, maar ook op studenten 
en scholieren en potentiele FOM-
onderzoekers. 

De FOM-website bedient het brede 
publiek met onderzoeksnieuws. 
FOM is ook zichtbaar door haar 
deelname aan Kennislink en de 
Open Dagen tijdens de jaarlijkse 
nationale Wetenweek. Daarnaast 
komt er via de media, al dan niet 
gebaseerd op verstuurde persbe-
richten, een constante stroom 
nieuws- en achtergrondverhalen 
beschikbaar. Hieronder een selectie 
van de activiteiten in 2012.

Jacqueline Mout, 28 november

“@FOMphysics: the offi cial 

FOM video about 

#fundamental #physics 
#research in the Netherlands 

- http://youtu.be/

gLzKTWO8jpA ” Zo is ‘t maar 

net!

#FOMonline
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FOM stond op 17, 18 en 19 augustus 
2012 op de derde editie van het 
Llowlab, een drijvend duurzaamheid-
slab tijdens het grootse popfestival 
Lowlands. Dit jaar met een kunstpro-
ject rondom het FOM-onderzoekspro-
gramma ‘Biosolar cells’. Llowlab-gas-
ten konden speciale bacteriën 
injecteren in zebravissen. In deze bac-
teriën vindt fotosynthese plaats. Zij 
maken suikers, die de vis weer kan 
gebruiken voor zijn energievoorzie-
ning. Zo kan de vis (nu nog in theorie) 
zonder voedsel in leven blijven. Dit 
principe zou een interessante toepas-
sing kunnen krijgen in de voedselpro-
ductie: een lapje vlees kweken met 
behulp van zonne-energie, zonder dat 
er een dier aan te pas komt. De 
Llowlab-gasten werden hiermee uit-
gedaagd om na te denken over de 
mogelijkheden van zonne-energie en 
de ethische kant daarvan: mogen we 
organismen veranderen met dit doel 
en wat zijn de consequenties?

Op 6 oktober 2012 werd de Open Dag 
van het Science Park Amsterdam, 
waaraan AMOLF en Nikhef deelna-
men, druk bezocht door een record-
aantal volwassenen en kinderen. Dit 
jaar was er bijzonder veel aandacht 

voor het pas-ontdekte higgsdeeltje. Er 
waren twee drukbezochte lezingen 
over het higgsdeeltje: één over het 
onderzoek bij ALICE, en één over don-
kere materie. Kinderen konden op 
zoek naar de elementaire deeltjes. Op 
AMOLF was dit jaar nieuw het onder-
deel ‘natuurkunde met ballonnen’ voor 
de kleinste kinderen; de grotere kinde-
ren gingen naar huis met een zelfge-
maakte spectrometer. De volwasse-
nen konden dit jaar in de rondleiding 
de C. Elegans-wormen in het nieuwe 
lab van dr. Jeroen van Zon aanschou-
wen. Een grote publiekstrekker bleek 
ook de zonnecellezing, waarvoor 
bezoekers heel gericht het lab opzoch-

ten bij de start van het evenement. Op 
7 oktober 2012 volgde de Open Dag 
van DIFFER, met live experimenten, de 
wetenschap van duurzame energie, 
een kinderspeurtocht en lezingen over 
kernfusie en solar fuels. Ook het land-
goed en kasteel Rijnhuizen waren toe-
gankelijk voor de ruim 750 bezoekers.

AMOLF-groepsleider dr. Femius Koen-
derink is samen met Platform Bèta 
Techniek, NEMO, Stichting Toeval 
Gezocht en ontwerpbureau Müller Van 
Tol initiatiefnemer van het Atelier van 
Licht. In het Atelier van Licht krijgen 
jonge kinderen de tijd en ruimte om 
hun eigen onderzoek te doen naar 

allerlei aspecten van het verschijnsel 
licht. Tijdens de kerstvakantie van 
2012 vond in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam een succesvolle pilot 
plaats. In 15 dagen bezochten ruim 
4.900 bezoekers een studio in het 
museum waar jonge kinderen (drie t/m 
acht jaar) en hun ouders, grootouders 
of begeleiders konden experimente-
ren, spelen en creëren met licht, bre-
king, afbeelding, kleur en schaduw. 
Het doel is om het Atelier van Licht in 
de toekomst vervolg te geven als plek 
voor jonge kinderen om met licht van-
uit de invalshoeken kunst en weten-
schap te experimenteren. Voor kun-
stenaars en wetenschappers is het 
doel om te onderzoeken en zichtbaar 
te maken hoe kinderen leren, hoe hun 
creativiteit kan worden gestimuleerd 
en wat de rol van kunst en wetenschap 
daarin kan zijn.

›››   www.ateliervanlicht.nl

De Fusion Road Show van het FOM-
instituut DIFFER maakt met live expe-
rimenten een breed publiek warm voor 
fusie als schone energiebron. Dit jaar 
werd de show negentien keer gepre-
senteerd bij scholen, tijdens de open 
dag van DIFFER en op een Rotary-bij-
eenkomst. Een variant van de road-
show die meer op de inhoud gericht is, 
bezocht twee scholen.

In het pinksterweekend vertelden 
medewerkers van FOM-instituut 
DIFFER over DIFFER en het onderzoek 
tijdens het evenement Rijnhuizen 
Uitgebeeld, dat voor de vijfde keer op 
het landgoed plaatsvond. Duizenden 
bezoekers bezochten het zonovergo-
ten kunstfestival en maakten daarbij 
kennis met DIFFER. 

Chris Lee @exmamaku 
7 oktober 2012

RT @FOMphysics: Vandaag 

een zonnige wetenschapsdag: 

open dag op FOM-DIFFER en 

Kennis op Zondag met 

FOM-onderzoek Veel plezier en 

succes! #fb

#FOMonline

Grote en kleine 

bezoekers 

maken kennis 

met techniek 

tijdens de Open 

Dag van Nikhef 

op 6 oktober 

2012.

FOM 

@Llowlab 

2012.

Atelier van Licht 

@Stedelijk Museum 

Amsterdam.
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Op 17 en 18 januari 2012 vond het 
jaarlijkse congres Physics@FOM 
Veldhoven 2012 plaats in NH De 
Koningshof. Met meer dan 1800 deel-
nemers werd een nieuw record 
behaald (dat inmiddels in 2013 alweer 
is gebroken). Het congres is voor deel-
nemers dé plek om de nieuwste ont-
wikkelingen in de fysica te volgen, te 
netwerken en nieuwe contacten op te 
doen. Internationaal gerenommeerde 
keynote speakers professoren Alain 
Aspect, Charles Kane en Juan Malda-
cena verzorgden het plenaire pro-
gramma. Daarnaast kon men kiezen 
uit 200 lezingen en 421 posterpresen-
taties uit alle vakgebieden in de fysica. 
Traditiegetrouw werden tijdens het 

overweldigende dinsdagavonddiner de 
wetenschappelijke FOM-prijzen op 
feestelijke wijze uitgereikt.  

Ongeveer 200 chemici en 450 fysici 
bezochten de jaarlijkse FYSICA confe-
rentie van de NNV en KNCV op 30 mei 
2012 in Twente. FOM was goed verte-
genwoordigd onder sprekers, waaron-
der prof.dr. Mischa Bonn, prof.dr. 
Maria Antonietta Loi en prof.dr.ir Leo 
Kouwenhoven. Prof.dr. Robbert Dijk-
graaf werd uitgezwaaid en ontving van 
beide organiserende comités een ere-
lidmaatschap. 

Op 26 september 2012 vond op AMOLF de interactieve Science and 
Society Workshop plaats, onder leiding van Volkskrant-journalist drs. 
Martijn van Calmthout. De workshop was een initiatief van AMOLF-groepslei-
ders dr. Yves Rezus en postdoc dr. Niklas Ottoson. In de workshop, waaraan 
ruim 75 onderzoekers deelnamen, stond de vraag centraal hoe wetenschap-
pers het belang van wetenschappelijk onderzoek aan de maatschappij kunnen 
uitleggen. Ter afsluiting kon er uitgebreid nagepraat worden tijdens de borrel.

FOM vindt de interactie tussen 
onderzoekers onderling van groot 
belang. Zowel binnen het eigen 
vakgebied maar ook daarbuiten; 
binnen de eigen kennisinstelling 
maar ook met andere organisaties 
en speciaal ook met het bedrijfsle-
ven. Daarom bevordert FOM deel-
name van bedrijfsonderzoekers aan 
adviesorganen, stuurgroepen en 
programmacommissies. Op die 
manier hebben ook de natuurkundi-
gen uit het bedrijfsleven invloed op 
de ontwikkeling van het onderzoek 
binnen FOM en kunnen FOM-
onderzoekers op hun beurt profi te-
ren van inzichten uit het bedrijfsle-
ven. FOM organiseert zelf ook 
bijeenkomsten met en voor bedrij-
ven en politici en presenteert zich 
nadrukkelijk op evenementen rond 
het thema ‘innovatie’. FOM verleent 
bovendien op bescheiden schaal 
subsidie aan internationale confe-
renties die in Nederland worden 
gehouden. Ook workshops om de 
opinievorming over toekomstige 
onderzoeksopties en -richtingen te 
bespreken komen voor FOM-steun 
in aanmerking. 

Harold Verhagen@haroldggg, 

17 januari 2012 

1st Higgs session today was 

intro. Now ready to take a deep 

dive into Higgs world. Way 

way beyond #penw @
FOMphysics http://lockerz.
com/s/175325830

Philip Chimento
@therealptomato, 

17 januari 2012

Apparently @FOMphysics 
wants more science tweets. 

Careful what you wish for - 

summary of my talk at 

#FOMveldhoven http://
twitpic.com/88ggp3

Dave Thomas 
@NSTranslations, 

19 januari 2012

Lecture by Alain Aspect about

the nature of light (12:35

onwards) http://youtu.

be/I-o052rsWbQRT - thanks

@FOMphysics

Bijeenkomsten & werkbezoeken

Hier ziet u een selectie van door FOM bezochte en georganiseerde 
bijeenkomsten in 2012.

#FOMonline
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Op 1 en 2 oktober vond traditiege-
trouw de Dutch meeting on Mole-
cular and Cellular Biophysics 
plaats. Met meer dan 500 congres-
deelnemers is opnieuw een record 
behaald. Op het congres in de NH 
Koningshof in Veldhoven komt jaarlijks 
een grote groep onderzoekers uit de 
moleculaire en cellulaire biofysica en 
microscopie bij elkaar om lezingen bij 
te wonen, te netwerken en ideeën uit 
te wisselen. Op maandagavond gaf 
keynote speaker professor Ohad 
Medalia een prachtige lezing. Hij liet 
daarin zien dat met behulp van cryo-
elektronentomografi e niet alleen de 
structuur maar ook de dynamische 
processen binnen cellen in beeld 
gebracht kunnen worden, en dat deze 
techniek inmiddels zelfs de molecu-
laire mechanica van een celkern op 
ongekend detailniveau zichtbaar kan 
maken. De deelnemers konden 
gemakkelijk hun eigen programma 
samenstellen. Zij konden kiezen uit 8 
plenaire lezingen, 48 lezingen in paral-
lelsessies en bijna 200 posterpresen-
taties, door gebruik te maken van de 
app die voor deze meeting beschik-
baar was.  

Zowel Kamerleden van CDA, PvdA en 
SP, als de Amsterdamse burgemeester 
mr. Eberhard van der Laan, de voor-
zitter van VNO-NCW, mr. Bernard 
Wientjes en toenmalig minister van 
EL&I, drs. Maxime Verhagen brachten 
dit jaar een werkbezoek aan AMOLF. 
Ze namen onder andere een kijkje bij 
onderzoek naar nieuwe beeldvorming-
stechnologie voor kankeronderzoek, 
nanofotonica (het gedrag van licht op 
extreem kleine lengteschalen), ultra-
dunne goedkope zonnecellen en nano-
imaging. De samenwerking met het 
bedrijfsleven kwam daarbij steeds 
nadrukkelijk aan de orde. Het bezoek 
van het CDA leidde tot een tegenbe-
zoek van jonge onderzoekers van 
AMOLF aan de Tweede Kamer. Een 
afvaardiging van de Christen Unie 
bezocht FOM-instituut DIFFER.

Kees Storm @stormkees, 30 september 2012

Preparing opening remarks for Molecular and 

Cellular Biophys mtg. Bigger than ever: 500 ppl, 

200 posters, 56 speakers. #DutchBiophysics

Joris Snellenburg @jsnellenburg, 1 oktober 2012

500 participants, 197 posters and many talks. 

This promises to be an interesting annual 

#DutchBiophysics meeting here in Veldhoven.

Cees Dekker @cees_dekker, 1 oktober 2012

Mooi dat jaarlijkse meeting Molecular and Cellular 

Biophysics al 10 jaar lang elk jaar weer groeit. Nu 

500 deelnemers #DutchBiophysics

Gijs Wuite @gwuite, 2 oktober 2012

Terug uit de @FOMphysics @alw biofysica 

meeting veldhoven. Wat een kwaliteit! En met 

500+ deelnemers een nieuw record qua grote. 

#FOMonline

Op 11 mei 2012 bracht 

voorzitter van VNO-NCW 

mr. Bernard Wientjes op 

uitnodiging van NWO-voorzitter 

prof.dr. Jos Engelen een 

werkbezoek aan FOM-instituut 

AMOLF. Hij liet zich door diverse 

medewerkers van AMOLF, 

waaronder groepsleider 

prof.dr. Ron Heeren rondleiden.

Minister drs. Maxime Verhagen, 

NWO-voorzitter prof.dr. Jos 

Engelen en AMOLF-directeur prof.

dr. Albert Polman luisteren op 

6 september 2012 naar AMOLF-

groepsleider prof.dr. Ron Heeren. 

De minister was vooral geïnteres-

seerd in de samenwerking van de 

NWO-instituten op het Science 

Park Amsterdam (Nikhef, CWI en 

AMOLF) met het bedrijfsleven. 

De rol van wetenschap en NWO- 

instituten bij de topsectoren 

kwam ook ter sprake.

Op 3 december 2012 bracht de 

SP een bezoek aan AMOLF 

met v.l.n.r. AMOLF-groepsleider 

dr. Jeroen van Zon, AMOLF-

directeur prof.dr. Albert Polman 

en Sharon Gesthuizen (SP).
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FOM in de media

FOM onderhoudt contacten met de 
meest uiteenlopende media en 
voedt die media met berichten over 
lopend en afgesloten onderzoek. 
Hieronder een selectie uit 2012.

De media waren in het bijzonder geïn-
teresseerd in het nieuws over de twee 
grote doorbraken van 2012. In april 
maakte de FOM-focusgroep in Delft 
bekend Majorana-fermionen te heb-
ben gedetecteerd. Op 4 juli 2012 
maakte CERN bekend dat het higgs-
deeltje ‘gevonden’ is. Nikhef organi-
seerde hiervoor een persconferentie, 
met live verbinding met de persconfe-
rentie op CERN. In beide gevallen 
gaven betrokken FOM-onderzoekers 
tekst en uitleg op radio en tv en er 
werden diverse bijeenkomsten geor-
ganiseerd om in meer detail uit te leg-
gen wat er precies ontdekt is. Dit 
leverde meer dan honderd artikelen op 
en twintig reportages op diverse 
radio- en tv-zenders. Daarnaast von-
den diverse wetenschappelijke publi-
caties in gerenommeerde tijdschriften 
hun weg naar krant of website.

De VPRO stuurde voor het 

programma Labyrint een fi lmploeg 

naar het Gran Sasso laboratorium 

om de zoektocht naar donkere 

materie daar in beeld te brengen. 

Zij interviewden onder anderen 

Nikhef-onderzoeker dr. Patrick 

Decowski.

Het zonnecelonderzoek van AMOLF en 
de ENI Award voor prof.dr. Albert Pol-
man waren in het voorjaar van 2012 
veelvuldig op radio en tv en stond pro-
minent in de krant. Deze aandacht 
leidde ook tot uitnodigingen voor het 
geven van publiekslezingen zoals voor 
het EnergieCafé in Amsterdam, geor-
ganiseerd door de gemeente Amster-
dam. 

Dr. Andre Mischke gaf een lezing 
‘Quark soup in the lab’ tijdens het jaar-
lijkse Bessensap, het door NWO geor-
ganiseerde evenement waar de pers 
wetenschap ontmoet. 

De Vereniging van Wetenschapsjour-
nalisten bracht op uitnodiging een 
werkbezoek aan AMOLF. 

Collage van krantenknipsels 

met FOM-gerelateerd nieuws 

uit 2012.

Sense Jan vd Molen@sensemolen, 6 februari 

Mooi werk van mijn oud-collega’s in 050. RT @FOMphysics 
Nanokoelelementen tegen warmteproductie in elektronica - 

http://bit.ly/xys4iB

Barry van der Meer @barryvandermeer, 19 maart 

Bij @FOMphysics snappen ze steeds beter hoe je fotonen gericht kunt 

versturen. Neem deze ‘nanogolfgeleider’ http://ht.ly/9K1Sr #klnk

Michel van Baal @michelvanbaal, 12 april 2012

Dwdd en rtl nieuws een beetje stout met embargo, maar we zijn los 

#majorana :-)

Renee-A. Koornstra @RAKstra, 17 mei 2012

Mooi: een uur lang reclame voor nut&noodzaak van fundamenteel 

natuurkundig onderzoek! #dwdd #robbertdijkgraaf #fomphysics. 

Genieten!

TU Eindhoven @TUeindhoven, 25 mei 2012

TU/e en Fom komen met revolutionair, energiezuinig 

racetrackgeheugen; een nieuwe technologie voor dataopslag. 

http://ow.ly/b93Tk

Alex den Haan @alexdenhaan, 14 dec. 2012

Ouwe meuk?! ;) “@FOMphysics: Moleculaire materie in zeven 

miljard jaar geen spat veranderd! http://www.fom.nl/live/nieuws/

archief…”

#FOMonline

Nikhef-onderzoeker dr. Ivo van 

Vulpen wordt geïnterviewd tijdens 

de persconferentie bij Nikhef 

op 4 juli 2012.
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Scholieren en studenten 

HiSPARC is een project waarbij mid-
delbare scholen samen met weten-
schappelijke instellingen een netwerk 
vormen om kosmische straling met 
extreem hoge energie te kunnen 
meten. HiSPARC biedt scholieren de 
gelegenheid om aan echt onderzoek 
deel te nemen, waarvan de resultaten 
daadwerkelijk worden gebruikt om 
meer over deze mysterieuze en zeld-
zame kosmische deeltjes te weten te 
komen. In 2012 bestond het netwerk 
uit negentig meetstations door het 
hele land. Ook is een start gemaakt 
met een vergelijkbaar netwerk in het 
Verenigd Koninkrijk. In oktober 2012 
werd daar het eerste meetstation in 
gebruik genomen. 

Het jaarlijkse HiSPARC-symposium 
vond dit jaar plaats op 5 april 2012 op 
het Da Vinci College in Leiden. Deze 
dag is bedoeld voor docenten en stu-
denten die deelnemen aan het project. 
De studenten presenteren daar onder 
andere hun profi elwerkstukken, die zij 
in het kader van HiSPARC hebben 
gemaakt. De makers van het beste 
werkstuk winnen een studiereis naar 
CERN. Dit jaar wonnen Gijs Bouman, 
Sam Huizing en Cees de Wit van het 
Etty Hillesum Lyceum in Deventer. 

Dertien middelbare scholieren kwa-
men in het kader van hun profi elwerk-
stuk naar DIFFER voor proeven met 
het speciale Paschencurve-experi-
ment. Dit experiment bouwt voort op 
de door DIFFER ontwikkelde les-
module ‘Kernfusie’ voor het schoolvak 
NLT. 

Op 2 maart 2012 namen 35 middel-
bare scholieren uit de bovenbouw van 
het vwo deel aan de International 
Masterclass on Particle Physics 
bij Nikhef. De deelnemers kregen na 
enkele inleidende cursussen de gele-
genheid om zelf botsingen tussen ele-
mentaire deeltjes te bestuderen met 
echte data van de LHC. Dit jaarlijkse 
evenement vindt tegelijkertijd op 
andere onderzoeksinstellingen in alle 
delen van de wereld plaats, inclusief 
een live videoverbinding met CERN om 
de resultaten te bespreken.

Docenten

Voor het schooljaar 2012/2013 heeft 
FOM acht posities van 0,2 fte beschik-
baar gesteld voor een periode van een 
jaar. Zeven vwo-docenten zijn bij Nik-
hef geplaatst, één bij DIFFER. Dit is het 
laatste jaar dat FOM deze activiteit 
fi nanciert. Vanwege de bezuinigingen 
wordt dit project niet verder vervolgd. 

In plaats van de jaarlijkse master-
course voor docenten bij Nikhef, volg-
den 24 docenten dit jaar de Netwerk-
bijeenkomst Deeltjesfysica in april. 
Het Steunpunt Natuurkunde Amster-
dam organiseerde deze nieuwe bijeen-
komst, waar ook een college deeltjes-
fysica op het programma stond. 

Nikhef organiseerde in 2012 voor de 
derde keer een driedaags docenten-
programma in samenwerking met 
CERN. Wederom was de belangstelling 
groot: de helft van de aangemelde 
docenten kon eind september naar 
CERN. Het programma bestond onder 
meer uit lezingen en bezoeken aan de 
experimenten.

De FOM-instituten hebben recht-
streeks contact met scholen en 
docenten, die met een groep scho-
lieren langskomen of een opdracht 
doen over FOM-onderzoek. Ook 
draagt FOM bij aan de Eureka Cup 
(een jaarlijkse landelijke wedstrijd 
voor scholieren in het voortgezet 
onderwijs), het Techniek Toernooi 
(voor basisscholen), de Nationale 
Natuurkunde Olympiade en is FOM 
partner van de Stichting Natuur-
kunde.nl die ook de website 
sciencespace.nl beheert. Verder 
sponsort FOM scholierenreizen 
naar Europese natuurkundelabs en 
reizen en symposia van natuurkun-
dige studieverenigingen waaraan 
potentiële nieuwe FOM-onderzoe-
kers deelnemen.

FOM heeft budget vrijgemaakt om 
een aantal vwo-docenten een part-
time onderzoekspositie (met een 
jaarcontract) op de drie FOM-insti-
tuten aan te bieden. Doel van dit 
initiatief is docenten een impuls in 
hun eigen beroepspraktijk te geven, 
die zal afstralen op hun leerlingen. 
FOM wil hiermee de banden met 
scholen aanhalen en hoopt de 
belangstelling voor een studie in de 
fysica te versterken.

In februari 2012 is de laatste hand gelegd aan de installatie van een 

HiSPARC-detector in de vide van het FOM-bureau in Utrecht. 

De opstelling van 

het FOM-bureau 

zal integraal deel 

uit gaan maken 

van het cluster 

Utrecht.

Middelbare scholieren analyseren een LHC-event 

tijdens de Masterclass bij Nikhef op 2 maart 2012.
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››› www.fom.nl/energie

Oprichting DIFFER

In 2010 heeft het Uitvoerend Bestuur 
besloten tot uitbreiding van het toen-
malige FOM-Instituut voor Plasmafy-
sica Rijnhuizen tot het Dutch Institute 
for Fundamental Energy Research 
(DIFFER). Dit FOM-instituut, vanaf 
2015 gelegen op de campus van de TU 
Eindhoven, beoogt een coördinerende 
rol op het gebied van funderend ener-
gieonderzoek in Nederland. Als gevolg 
van de nieuwe onderzoeksfocus zijn in 
2012 de vrije-elektronenlasers FELIX 
en FELICE overgeplaatst naar het 
laserlaboratorium van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. 
Ook heeft prof.dr. Fred Bijkerk zich 
met zijn groep nanolayer Surface & 
Interface Physics aangesloten bij het 
Twentse Mesa+ instituut. DIFFER 
startte in 2012 de onderzoeks pilots op 
het gebied van solar fuels. De verhui-
zing van DIFFER van landgoed Rijnhui-
zen in Nieuwegein naar Eindhoven is 
voorzien voor 2015.

››› www.differ.nl

FOM-focusgroepen

In 2011 heeft FOM twee focusgroepen 
voor funderend energieonderzoek 
geïnstalleerd. Twee excellente weten-
schappers hebben elk een budget van 
ruim 5 miljoen euro voor een periode 
van tien jaar gekregen, om hopelijk 
een fl inke stap naar een doorbraak in 
hun vakgebied te zetten. Het gaat om 
de focusgroep ‘Next generation orga-
nic photovoltaics’ onder leiding van 
prof.dr. Kees Hummelen aan de Rijks-
universiteit Groningen (zie ook het 
interview met Hilde de Gier) en de 
focusgroep ‘Light management in new 
photovoltaic materials’ onder leiding 
van prof.dr. Albert Polman bij AMOLF. 
Het onderzoek in deze focusgroepen is 
inmiddels in volle gang.

››› www.fom.nl/focusgroepen

YES!-fellowships

Sinds 2010 heeft FOM in totaal vijf 
YES! (Young Energy Scientist) fel-
lowships toegekend aan jonge, veel-
belovende in Nederland werkende 
onderzoekers met vernieuwende 
ideeën op het gebied van energie (zie 
ook het interview met Andrea Baldi). 
De beurs stelt hen in staat om maxi-
maal drie jaar te verblijven aan een 
buitenlands topinstituut. Bovendien 
betaalt FOM als de fellow is terugge-
keerd naar een Nederlands(e) univer-
siteit of kennisinstelling gedurende 
één jaar zijn of haar salaris. Daardoor 
is de onderzoeker in een ideale positie 
om de in het buitenland opgedane 
kennis toe te passen in een nieuwe 
Nederlandse onderzoekslijn. In okto-
ber 2012 verliep de indientermijn voor 
het voorlopig laatste YES!-fellowship. 

››› www.fom.nl/yes

Computational sciences 
for energy research

In 2012 lanceerde FOM de pilot call 
voor het programma ‘Computational 
sciences in energy research’, een 
grootschalige publiek-private samen-
werking met Shell en NWO op het 
gebied van duurzame energie. Met een 
bijdrage van circa 20 miljoen binnen 
dit initiatief investeert Shell in 60 
FOM-promotieplaatsen aan Neder-
landse universiteiten. NWO investeert 
circa 21 miljoen euro, in aanstellingen 
voor tenure track posities, nieuwe 
hardware bij de Nederlandse universi-
teiten, en bijdragen aan de andere 
verwante onderzoeksprogramma’s 
‘Uncertainty reduction in smart energy 
systems’ en ‘CO2-neutral fuels’. FOM 
voert de selectierondes voor de pro-
motieprojecten uit.

››› www.fom.nl/cs

NWO-thema en Topsector 
Energie

FOM is trekker van het NWO-thema 
Duurzame energie, waarin nagenoeg 
al het energieonderzoek van NWO 
gebundeld is. Via dit thema neemt 
FOM deel in de Topsector Energie. In 
2012 is via het thema besloten om het 
programma ‘CO2-neutral fuels’ op te 
zetten, samen met de industriële part-
ners Shell en Alliander. Hierbij werkt 
FOM nauw samen met NWO Chemi-
sche Wetenschappen en Technologie-
stichting STW.

In 2012 is FOM-programmacoördina-
tor dr. Jasper Reijnders aangetreden 
als kennissecretaris van het Topteam 
Energie, het dagelijks bestuur van de 
landelijke Topsector Energie. Reijnders 
vertegenwoordigt de wetenschappe-
lijke wereld in het team van secretaris-
sen dat het topteam ondersteunt.

Wat doet FOM aan energieonderzoek?

FOM zet zich samen met de 
fysische gemeenschap en andere 
disciplines in om een bijdrage te 
leveren aan oplossingen voor het 
energieprobleem. Daarom zijn de 
afgelopen jaren verschillende initia-
tieven genomen met als doel funde-
rend energieonderzoek een stevige 
impuls te geven.

Verspreid door dit FOM Jaarboek 
2012 vindt u portretten van onder-
zoekers die op een of andere manier 
vanuit de fysica betrokken zijn bij 
het funderend energieonderzoek. 
Deze serie illustreert de grote ver-
scheidenheid en bloei van de initia-
tieven op dit gebied en op dit 
moment in Nederland.

Inleiding interviews
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Fysica als fundament

Wat de fysica kan bijdragen aan 
de oplossing van het energiepro-

bleem? Wist ik het maar. Dan hoefden 
we ook niet te debatteren over welke 
onderzoeksinvesteringen het meest 
waard zijn. Feit is in elk geval dat de 
fundamentele wetenschap de grond-
slag vormt voor allerlei nieuwe techno-
logieën. Kijk bijvoorbeeld maar naar 
de coatings die het rendement van 
zonnecellen verhogen en die hun oor-
sprong bij FOM-instituut AMOLF vin-
den. M aar waar de grote doorbraken 
zitten, valt niet te voorspellen. Daarom 
geven we veel verschillende veelbelo-
vende initiatieven een kans. Voor één 
eclatant succes heb je toch minstens 
tien wilde ideeën nodig 

Kameleon

In het energieonderzoek heb ik ver-
schillende petten op: soms opereer ik 
als programmacoördinator van FOM, 
soms als secretaris van het thema 
Duurzame energie van NWO en soms 
als kennissecretaris van  het Topteam 
Energie, dat verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het innovatiecon-
tract van de Topsector Energie. Ik 
moet toegeven dat ik me soms een 

kameleon voel, want de sentimenten 
in die verschillende kringen kunnen  
nogal uiteenlopen. Dat vergt behoed-
zaam opereren. Het gaat me steeds 
beter af; regelmatig lukt het om men-
sen op één lijn te krijgen. Wat ook 
nodig is, want het energieonderzoek in 
Nederland is nog te versnipperd. 

Use-inspired research

Natuurlijk is er een spanningsveld tus-
sen de wenselijkheid van vrij, nieuws-
gierigheidsgedreven onderzoek en de 
roep van de samenleving om gericht te 
zoeken naar oplossingen voor het 
energieprobleem. Ik vind het een lastig 
dilemma. Persoonlijk zie ik het meest 
in een soort use-inspired research: 
onderzoek dat zo vrij mogelijk is, maar 
zich wel laat inspireren door een 

maatschappelijke vraag en waarbij de 
onderzoekers rekening houden met 
mogelijke toepassingen. Ze doen dan 
bijvoorbeeld een concessie in de 
keuze van materialen, door niet wer-
ken met schaarse, peperdure grond-
stoffen, maar voor een iets goedko-
pere optie te gaan. Gelukkig is er heel 
veel interessant fundamenteel onder-
zoek te doen dat raakt aan de energie-
problematiek; dat maakt ons dilemma 
minder prangend.

Meer dan een brievenbus

Na mijn promotie in de theoretische 
fysica wilde ik iets heel anders en heb 
ik me als consultant een jaar of vijf 
beziggehouden met organisatorische 
vraagstukken waar bedrijven mee 
worstelen. Daar heb ik geleerd om 

problemen heel zakelijk en doelgericht 
te benaderen. Welk doel wil je berei-
ken en hoe kun je hiervoor een organi-
satie het beste in stelling brengen? Ik 
denk dat die expertise redelijk samen-
valt met wat FOM het fysicaveld te 
bieden heeft. Wij zijn veel meer dan 
een brievenbusorganisatie die geld 
verdeelt. FOM is in staat om program-
merend op te treden in het onder-
zoeksveld. Met middelen, maar ook 
dankzij decennia aan ervaring met 
onderzoeksbeleid; daar 
voeg ik mijn eigen kundig-
heid graag aan toe.

Tien wilde ideeën, één eclatant succes

‘We willen allemaal in een schone, mooie wereld 
leven. Dus laten we niet bekvechten, maar onze 
krachten bundelen om te doen wat we moeten 
doen.’ Dat is het motto van Jasper Reijnders.

INTERVIEW

Wie: 
dr. Jasper Reijnders, programmacoördinator FOM

Was eerder:
promovendus in de theoretische fysica aan de UvA, 
consultant bij A.T. Kearney

Draagt bij aan energie: 
ontwikkelt het energieonderzoeksbeleid voor FOM, 
is secretaris van het NWO-thema Duurzame energie 
en kennissecretaris van het Topteam Energie

Krijgt energie van:
samenwerken met mensen die met een drive in het 
leven staan
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Metalen uitsteeksels

Bijna mijn hele leven ben ik al 
bezig met zonnecellen. Mijn 

vader werkt in de olie- en gasindus-
trie, maar heeft altijd belangstelling 
gehad voor duurzame energie. Toen ik 
een jaar of zes was praatten we daar-
over als we in de auto zaten. Ik had 
een beeld in mijn hoofd van zonnecel-
len als panelen met kleine metalen 
uitsteeksels die het zonlicht opvingen 
en daar dan op de een of andere 
manier elektriciteit van maakten. Dat 
beeld klopt totaal niet, maar het grap-
pige is wel dat ik als postdoc onder-
zoek deed naar elektronica met meta-
len nanodraden op zonnecellen. Dat is 
hetzelfde principe als wat mij als zes-
jarige voor ogen stond.

Goedkope zonnecellen

Mijn huidige onderzoek bij AMOLF 
heeft als uiteindelijk doel om goed-
kope zonnecellen te produceren die 
toch effi ciënt zijn. Nu is het nog óf óf: 
een relatief hoog rendement maar 
duur materiaal en een dure productie-
wijze, of andersom. In ons lab probe-
ren wij op een fundamenteel niveau te 
onderzoeken waarom die goedkope 
materialen ineffi cië nt zijn in het 

opvangen van zonlicht en het omzet-
ten daarvan in elektriciteit en hoe we 
dat kunnen verbeteren. We werken 
samen met ECN, dat veel dichter bij de 
productiekant staat. Die samenwer-
king geeft focus: we zijn ons al vroeg 
bewust van praktische aspecten, die 
een rol spelen bij massaproductie. 
Daardoor kunnen onze vindingen mis-
schien net iets sneller worden overge-
nomen door de industrie.

Engagement

Ik werk in het energieonderzoek omdat 
ik een maatschappelijke bijdrage wil 
leveren aan het oplossen van een drin-
gend maatschappelijk probleem. 
Alleen interessant onderzoek doen om 
mijn eigen nieuwsgierigheid te bevre-
digen zou voor mij niet voldoende zijn. 

Velen van mijn generatie onderzoekers 
zijn maatschappelijk geëngageerd, 
maar ik geloof niet dat dat iets nieuws 
onder de zon is. Het engagement is er 
altijd geweest, alleen zijn de proble-
men nu anders. In de negentiende 
eeuw was er een urgente behoefte 
aan energie om goederen te kunnen 
vervoeren. Toen deden veel weten-
schappers onderzoek naar ontbran-
dingsprocessen, wat uiteindelijk de 
verbrandingsmotor opleverde.  En het 
fundamentele onderzoek naar de wijze 
waarop een elektrische lading zich 
door halfgeleiders beweegt begon op 
kleine schaal in Bell Labs, maar trok 
opeens heel veel onderzoekers aan 
toen bleek dat het tot een IT-revolutie 
ging leiden. Energieonderzoek heeft 
die positie nu overgenomen. Iedereen 

beseft dat het nodig is en velen willen 
er graag aan werken.

Consortia

Ik heb de indruk dat er in Nederland 
iets meer fundamenteel onderzoek 
wordt gedaan dan in de Verenigde 
Staten, maar er zijn ook veel overeen-
komsten. Die grote consortia bijvoor-
beeld, waar onderzoekers vanuit 
verschillende wetenschappelijke disci-
plines en mensen uit de industrie met 
elkaar samenwerken, die 
hebben we sinds een jaar 
of vijf ook in de VS. Of het 
werkt weet niemand nog, 
maar het lijkt in elk geval 
een logische aanpak.

Engagement is er altijd geweest

Erik Garnett werd als jongen van twaalf al lid van 
de American Solar Energy Society. Onderzoek 
doen aan zonnecellen was altijd zijn droom. 
‘Ik denk dat iedereen een roeping heeft; de mijne 
is om als wetenschapper iets bij te dragen aan 
de samenleving.’ 

INTERVIEW

Wie:
dr. Erik Garnett, groepsleider Nanoscale Solar Cells, 
FOM-instituut AMOLF

Was eerder:
postdoc, Stanford University, Verenigde Staten

Draagt bij aan energie:
onderzoekt hoe het komt dat goedkope materialen als 
kopersulfi de of ijzersulfi de toegepast in zonnecellen een 
relatief laag energierendement opleveren en probeert 
hier iets aan te doen

Krijgt energie van:
het werk zelf: de opwinding en nieuwsgierigheid naar 
wat de volgende doorbraak zal zijn
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2.1 FOM-onderzoek

FOM onderscheidt ten behoeve van de programmati-
sche aansturing binnen de natuurkunde subgebie-
den waarop zij actief is en besteedt daarnaast bij-
zondere aandacht aan het onderwerp energie. De 
subgebieden Nanofysica en -technologie (NANO), 
Gecondenseerde materie en optische fysica 
(COMOP), Fysica van levensprocessen (FL) en Feno-
menologische fysica (FeF) kennen een zogeheten 
werkgemeenschapscommissie die het Uitvoerend 
Bestuur van FOM adviseert over inhoudelijke ontwik-
kelingen. Deze commissies spelen onder andere een 
actieve rol in de selectie en beoordeling van de voor-
aanmeldingen voor de nieuwe Vrije FOM-program-
ma’s en IPP’s. In de subatomaire fysica en de fusie-
fysica zijn de onderzoeksactiviteiten geconcentreerd 
in respectievelijk de FOM-instituten Nikhef en DIFFER. 
Deze instituten hebben net als FOM-instituut AMOLF 
elk een wetenschappelijke adviescommissie. Deze 
commissie vervult naast de reguliere beheerstaken 
ook een adviserende rol binnen hun subgebied, ver-
gelijkbaar met die van de werkgemeenschapscom-
missies.

Het FOM-onderzoek wordt verricht op twee soorten 
locaties: instituten en werkgroepen aan universitei-
ten. Alle universitaire groepen vallen beheersmatig 
onder één eenheid, de Beheerseenheid Universitaire 
Werkgroepen (BUW).

FOM besteedt ongeveer tweederde van haar onder-
zoeksbudget aan de zogenoemde FOM-programma’s. 
Deze bestaan uit de Vrije FOM-programma’s, waarin 
de onderzoekers zelf met de ideeën komen en FOM 
focus en massa in het Nederlandse natuurkundig 
onderzoek nastreeft, en de Industrial Partnership 
Programmes (IPP’s). Deze IPP’s hebben als doel fun-
damenteel onderzoek te versterken op onderwerpen 
waar bedrijven belang in stellen en daarbij ook de 
kloof tussen academisch en industrieel onderzoek 
te verkleinen. De industriële partners fi nancieren 
in deze programma’s ten minste de helft van het 
onderzoek. 

Verder vormen de missiebudgetten van de instituten 
uiteraard onderdeel van het totale onderzoeksbud-
get. Bovendien bestaat er een bijzondere vorm van 
een FOM-programma: de FOM-focusgroep. Naast 
de programmatische aansturing is er de zoge-
noemde FOM-Projectruimte, bestemd voor kleinere 
projecten voor uitdagende, innovatieve ideeën op elk 
gebied binnen de natuurkunde. Met valorisatiepro-
jecten stimuleert FOM kennisbenutting van door 
FOM gefi nancierd wetenschappelijk onderzoek. 
Daarnaast heeft FOM enkele onderzoeksprojecten 
lopen die in geen van de vorige categorieën passen, 
zoals binnen het FOm/v-stimuleringsprogramma en 
in het subgebied Overige fysica (OF). 

Dit hoofdstuk volgt de verschillende onderzoeks-
activiteiten van FOM. Dit hoofdstuk bevat in tabel-
vorm ook een overzicht van nieuwe en afgesloten 
FOM-programma’s in 2012. Ook eventuele tussen-
evaluaties van lopende programma’s zijn in het over-
zicht opgenomen.
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8a. In 2012 goedgekeurde nieuwe FOM-programma’s, 
met beoordeling vooraf

139  DM  The missing universe: what is the subatomic constituent of dark matter? 
140  CMCE  Crowd management: the physics of DNA processing in complex environments
141  QIM  Quantum interference effects in single molecules 
142  ULT  Towards ultimate turbulence 
143  CMA  Marginal soft matter: leveraging the mechanics of responsive networks 

I30  HTSM  High tech systems and materials, met STW samen
I32  CSER  Computational sciences for energy research, met Shell en NWO samen

8b. Tussentijdse beoordelingen in 2012

Geen

8c. Beoordelingen in aanvraagronden binnen lopende 
FOM-programma’s in 2012

programma  ingediende/gehonoreerde aanvragen

122  YES!  Fellowships for Young Energy Scientists  1/1 
I32  CS  Computational sciences in energy research  143/25

8d. In 2012 afgesloten FOM-programma’s

10  TF  Physics for technology
45  WCM  Photons in complex media 
53  TURB  Turbulence and its role in energy conversion processes
58  FELICE  The IR user facility FELIX, expanded with FELICE
I10  XMO  Extreme UV multilayer optics 
I14  MMN  Microscopy and modifi cation of nano-structures with focused electron and ion beams 
I18  MCM  Magnetocaloric materials not only for cooling applications

Tabel 8. Nieuwe en afgesloten FOM-programma’s in 2012
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2.2 FOM-instituten 

FOM-instituut AMOLF

Missie

De missie van het FOM-instituut AMOLF is het initiëren en uitvoeren van toonaangevend fundamenteel 
onderzoek aan nieuwe, strategisch belangrijke complexe molecuul- en materiaalsystemen, in samenwerking 
met de Nederlandse universiteiten en industrie.

Het onderzoek van AMOLF richt zich op twee hoofdthema’s:
• nanofotonica; het bestuderen van licht op extreem kleine lengte- en tijdschalen, plasmon optica, optische 

metamaterialen en lichtkrachten; toepassingen in microscopie, LED-lichtbronnen en effi ciëntere zonne-
cellen;

• biofysica; het bestuderen van biomoleculaire dynamica en interacties, supramoleculaire structuren en 
actieve biomaterialen, en het ontwerp van biomoleculaire netwerken; toepassingen in voedingstechnolo-
gie, kunstmatige weefsels en biomedische imaging.

Directeur: prof.dr. Albert Polman

 www.amolf.nl
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Het skelet van de cel bestaat voor een belangrijk deel 
uit microtubuli. Deze lange, stevige eiwitpolymeren 
groeien de cel in vanuit het centrosoom, een struc-
tuur in de buurt van de celkern. De plaats van het 
centrosoom in de cel bepaalt in belangrijke mate de 
interne organisatie van een cel. Maar hoe ‘meten’ 
centrosomen hun afstand tot de rand van de cel en 
hoe passen zij hun positie desgewenst aan? Onder-
zoekers van het FOM-instituut AMOLF hebben 
samen met collega’s een manier bedacht om deze 
vraag te beantwoorden.

Tot nu toe was bekend dat de plaats van het centro-
soom afhangt van krachten die ontstaan als de uit-
einden van de microtubuli de rand van de cel raken. 
Ook was bekend dat het motoreiwit dyneïne hierbij 
een rol speelt. De onderzoekers hebben de situatie in 
de cel nagebootst door dyneïnemoleculen aan kleine 
muurtjes te plakken en microtubuli naar deze muur-
tjes toe te laten groeien. Met behulp van fl uorescen-
tiemicroscopie en het gebruik van een optisch pincet 
kon zo het gedrag van individuele microtubuli bestu-
deerd worden. De onderzoekers zagen dat de uitein-
den van microtubuli stoppen met groeien als ze in 
contact komen met dyneïnemoleculen. Door het 
contact met dyneïne schakelen microtubuli over van 
een groeiende (duwende) naar een krimpende (trek-
kende) toestand. Dit leidt tot een goed gecontro-
leerde lengte van de microtubuli maar ook tot een 
stabiel contact tussen de uiteinden van de microtu-
buli en de cortex (de muurtjes). Zo ‘meet’ een cen-
trosoom de afstand tot de rand van de cel.

Om het daadwerkelijke organisatieproces in de cel 
na te bootsen, plaatsten de onderzoekers tenslotte 
een centrosoom binnen een driedimensionaal 
kamertje ter grootte van een levende cel. Als er geen 
dyneïne aan de wanden zat, konden centrosomen in 
deze experimenten het midden van het kamertje 
maar zelden vinden. Met hoge dyneïnedichtheden 
aan de wanden plaatsten de centrosomen zich ech-
ter vrijwel zonder uitzondering precies in het midden 

van het kamertje. Een mathematisch model onder-
steunt dit resultaat. De onderzoekers hebben hier-
mee laten zien hoe de wisselwerking tussen micro-
tubuli en dyneïne aan de rand van de cel de positie 
van het centrosoom - en dus de organisatie van een 
levende cel - bepaalt. 

Nanomachientjes organiseren het skelet van de cel

Artist’s impression van het experiment in microkamertjes. 
Een centrosoom bevindt zich in een kamertje met dyneïnemoleculen aan 
een gouden rand in de zijwanden. Groeiende microtubuli (licht gebogen) 
duwen tegen de zijwanden. Microtubuli die contact maken met dyneïne 
krimpen en genereren daarbij trekkrachten die voor precieze plaatsing van 
het centrosoom in het midden van het kamertje zorgen. 
Bron: Cell 148, 502-514 (2012). 

AMOLFMissiebudget
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 www.differ.nl
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FOM-instituut DIFFER

Missie

De missie van DIFFER is het uitvoeren van vooraanstaand funderend onderzoek op het gebied van fusie-
energie en van solar fuels, in nauwe samenwerking met academische instellingen en het bedrijfsleven. 
DIFFER ambieert een leidende nationale rol in het coördineren en faciliteren van energieonderzoek. Het insti-
tuut streeft vier gelijkwaardige doelen na om zijn missie te bereiken:
• DIFFER doet funderend energieonderzoek en traint promovendi, studenten en technici op het gebied van 

fusie-energie en van solar fuels;
• het instituut ontwerpt, ontwikkelt en bedrijft een kwalitatief hoogstaande technische infrastructuur en 

grootschalige experimenten voor zijn onderzoek;
• DIFFER ambieert een nationaal coördinerende rol in het funderend energieonderzoek, waarbij de 

bestaande onderzoeksinitiatieven worden verbonden in een coherent nationaal onderzoeksprogramma. 
DIFFER streeft naar mogelijke industriële toepassingen en valorisatie van zijn energieonderzoek;

• het instituut zoekt strategische samenwerkingen en gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s met 
universiteiten en grote technologische instituten (GTI’s).

Directeur: prof.dr.ir. Richard van de Sanden



Om zonne-energie op een effi ciënte manier via 
directe omzetting op te kunnen slaan in brandstof 
zijn geschikte foto-elektrische materialen nodig, met 
specifi eke eigenschappen: sterke absorptie in het 
zichtbare licht, een groot oppervlak en een lage prijs. 
Een aantrekkelijke oplossing zijn nanogestructu-
reerde metaaloxides met hoge aspect-ratio. Voor dit 
soort nanostructurering bestaat groeiende interesse 
in een bottom-up- in plaats van top-down-benade-
ring, gebaseerd op lithografi e of etsen. Verschillende 
productiemethodes op plasmabasis zijn in beeld om 
aan de steeds hogere prestatie-eisen te voldoen. 
Controle over de structuur van het materiaal is hier 
cruciaal omdat het rendement van plasmonische 
fotostroomversterking bijvoorbeeld zeer gevoelig is 
voor de omvang, vorm en het arrangement van de 
nanodeeltjes. Recent is gedemonstreerd dat de niet-
evenwicht condities in een fusiereactor een nieuwe 
route openen naar de synthese van geavanceerde 
nanogestructureerde oppervlakken. 

In fusiereactoren staan materiaaloppervlakken bloot 
aan extreme fl uxen van laagenergetische heliumker-
nen. Wanneer metaaloppervlakken bij hoge tempe-
ratuur worden gebombardeerd met een hoge fl ux 
van laagenergetische heliumkernen (< 100 eV) ont-
staat een nanogestructureerde morfologie van 
nanoschaal fi lamenten, zoals geïllustreerd in de 
fi guur links. Controle op de grootte van de structuren 
kan plaatsvinden via de temperatuur van het metaal-
oppervlak, terwijl de dikte van de nanogestructu-
reerde laag afhangt van de duur van het heliumbom-
bardement. Dit geeft uitstekende controle over de 
morfologie van het oppervlak. Het bewerkte mate-
riaal is extreem poreus (tot 90 procent) en absor-
beert over het hele zichtbare spectrum veel licht 
(tot 99 procent).

Deze techniek is toegepast om nanogestructureerde 
fotokatalysatoren van wolfraamoxide te produceren 
uit bulk wolfraam, beschoten met heliumionen en 
vervolgens geoxideerd in een geoptimaliseerd twee-
staps oxidatieproces. De gemeten waarde van de 
fotostroom (> 1 mA/cm2, vergeleken met het maxi-
mum van 0,2 mA/cm2 voor compacte wolfraamoxi-
des) maakt de nieuwe techniek een veelbelovende 
methode voor het opsplitsen van water met zonlicht.

Na ontdekking van deze methode van nanostructu-
reren is een nieuw project gestart over het gedrag 
van materialen onder extreme omstandigheden, 
waarbij tegelijkertijd verkenning plaatsvindt van een 
nieuw regime van plasma processing.

Plasma-bombardement maakt sponzige fotokatalysator

Boven een illustratie van een typische nanostructuur die ontstaat na 
blootstelling van een metaaloppervlak (hier wolfraam) aan een hoge fl ux 
heliumplasma van lage energie. Karakteristieke elementen zijn de dunne 
fi lamenten van 10-20 nm. 
Onder een illustratie van de fotorespons van een nanogestructureerde 
wolfraamoxide vergeleken met compacte wolfraamoxides.

DIFFERMissiebudget
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 FOM-instituut voor 
subatomaire fysica Nikhef

Missie

De missie van het FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef is onderzoek doen naar de interacties en 
structuur van de elementaire deeltjes en de krachten die er zijn op de kleinste schalen en met de hoogst 
haalbare energieën. Nikhef gebruikt hiervoor twee elkaar aanvullende methoden:

•  versnellerfysica; voor onderzoek naar de interacties bij botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers, met 
name op CERN;

•  astrodeeltjesfysica; voor onderzoek naar de interacties tussen de aarde en deeltjes en straling afkomstig 
uit het heelal.

Nikhef coördineert de Nederlandse experimentele activiteiten op dit gebied. Het onderzoek op Nikhef 
vertrouwt op de ontwikkeling van innovatieve technologieën. De kennis- en technologietransfer naar derden, 
zoals industrie, burgermaatschappij en het algemeen publiek, is een integraal onderdeel van de missie 
van Nikhef.

Directeur: prof.dr. Frank Linde

www.nikhef.nl
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‘BiG Data’, het massaal verzamelen van gegevens 
voor marketing en bedrijfsvoering, mag dan hét 
computerbuzzword zijn van het jaar 2012, explo-
sieve data groei is voor Nikhef niet nieuw. Samen 
met NCF en de bio-informatici van NBIC initieerde 
Nikhef in 2005 'BiG Grid': de nationale e-science 
faciliteit die onderzoekers uit verschillende domei-
nen bij elkaar brengt. De aanleiding was simpel: uit 
de Large Hadron Collider bij CERN komen jaarlijks 
tienduizenden terabytes aan gegevens en die moe-
ten worden opgeslagen en bestudeerd. Maar het 
was meteen duidelijk dat de LHC niet de enige is met 
dit ‘probleem’: radiotelescoop LOFAR produceert 
vergelijkbare hoeveelheden data, en ook dna ‘volle-
dig-genoom’ studies genereren vele terabytes per 
keer. 

Met steun van NWO bouwden Nikhef en SARA eerst de 
Nederlandse LHC ‘Tier-1’ faciliteit: nu ruim 4 peta-
byte aan diskopslag en bijna 10.000 rekenkernen. 
Maar de echte innovatie is niet zozeer de bruto 
rekenkracht, maar de manier waarop onderzoekers 
hiermee samenwerken: via grid technieken die deels 
op Nikhef zijn ontwikkeld, kunnen vele onderzoeks-
groepen deze capaciteit nu veilig delen. Er waren in 
2012 op BiG Grid 41 groepen actief, uit de life-
sciences, (astro-) deeltjesfysica, celbiologie, civiele 
techniek, radioastronomie, en zelfs econometrie. 
Ook gegevens uit de humaniora, via DANS inge-
voerd, eindigen vaak op de disks van BiG Grid. Deze 
veelheid aan toepassingen is te danken aan de 
ontwikkelingstak van BiG Grid, die onderzoekers 
direct helpt om geavanceerde ICT voor onderzoek in 
te zetten.

Maar ICT-ontwikkeling staat nooit stil. Naast tradi-
tionele rekenclusters is nu high-performance cloud 
sterk in opkomst: BiG Grid is toonaangevend in 
Europa op het gebied van cloudtechnologie voor 
onderzoek, en bijna de helft van de nieuwe BiG Grid 
gebruikers maakt tegenwoordig gebruik van cloud. 
Overigens vaak in combinatie met grid computing, 
en samen met die andere nieuwe technologie, 
‘Hadoop’, voor de verwerking van grote ongestructu-
reerde datasets. 
Ondanks dat Big Grid in 2012 ten einde loopt is er 
geen reden tot treurigheid: de ‘e-infrastructuur’ die 
onder de vlag van BiG Grid is neergezet draait 
gewoon door en wordt onder de vlag van het nieuwe 
SURFsara samen met Nikhef in de toekomst weer 
verder uitgebouwd!

BiG Grid e-infrastructuur draait door

Netwerken kunnen de dataexplosie nog maar nauwelijks bijhouden: 
de Nikhef Data Processing Facility van BiG Grid verbindt nu de 
gegevensopslag en rekenkracht via een netwerk van 200.000 megabit 
per seconde.

NikhefMissiebudget
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In 2012 kwamen achttien vooraanmeldingen binnen voor nieuwe Vrije FOM-programma’s. Na de eerste ronde bleven er acht over die door de betreffende indieners 
in detail konden worden uitgewerkt. Daarvan honoreerde FOM er uiteindelijk vijf voor een totaalbedrag van 9,9 miljoen euro. Eind 2012 waren er in totaal 55 goed-
gekeurde onderzoeksprogramma’s, waaraan FOM ongeveer tweederde van het totale exploitatiebudget besteedt. Dit hoofdstuk bevat in tabelvorm ook een overzicht 
van de belangrijkste gegevens van alle goedgekeurde programma’s op 31 december 2012.

De vijf nieuwe programma’s van 2012 in het kort...

2.3 Vrije FOM-programma’s

In een Vrij FOM-programma 
bundelen dé specialisten van de 
verschillende Nederlandse 
kennisinstellingen hun krachten 
op specifi eke terreinen. De 
onderzoeksgroepen werken aan 
gebieden waarop de Nederlandse 
natuurkunde internationaal 
uitblinkt en waarvan het weten-
schappelijk en maatschappelijk 
belang duidelijk aanwezig is. De 
nieuwe onderzoeksprogramma’s 
moeten leiden tot wezenlijk 
begrip van recent ontdekte 
verschijnselen en in sommige 
gevallen ook zicht bieden op 
nieuwe technologieën. FOM 
streeft met haar Vrije program-
ma’s twee doelen na: een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van het 
natuurkundig onderzoek in 
Nederland plus focus op weten-
schappelijke onderwerpen en 
bundeling van onderzoeksacti-
viteiten (massa). Met de Vrije 
programma’s voert FOM via haar 
subgebieden ook strategisch 
onderzoekbeleid. 

De Vrije programma’s ontstaan 
op basis van ideeën van onder-
zoekers. Zij ontwikkelen een 
aanvraag en kunnen die eenmaal 
per jaar bij FOM indienen. 
De beoordelings- en selectieproce-
dure bestaat uit twee stappen. 
De eerste is gebaseerd op voor-
aanmeldingen. Mede op basis van 
de adviezen van de werkgemeen-
schapscommissie brengt het 
Uitvoerend Bestuur van FOM het 
totaal aantal aanvragen terug tot 
ruwweg twee keer het beschik-
bare budget. De geselecteerde 
vooraanmeldingen worden 
vervolgens door de indieners 
uitgewerkt en door onafhanke-
lijke buitenlandse experts 
beoordeeld. Op basis van die 
beoordelingen, het weerwoord 
van de indieners en het beschik-
bare budget vindt honorering van 
een deel van de aanvragen plaats.

Het verborgen heelal: wat is het 
subatomaire bestanddeel van donkere 
materie? 

Net als het topje van een ijsberg, is 
slechts 15 procent van alle materie in 
het heelal zichtbaar doordat het 
bestaat uit bekende deeltjes uit het 
standaardmodel. Het overgrote deel 
bestaat uit nog onbekende deeltjes, 
ook wel donkere materie genoemd. 
Het doel van het programma is om het 
deeltje verantwoordelijk voor donkere 
materie te vinden. Het heelal bestaat 
voor ongeveer 85 procent uit donkere 
materie. Hoewel de astronomie met 
zwaartekrachtmetingen overweldi-
gend bewijs heeft geleverd voor het 
bestaan van donkere materie, zijn de 
deeltjes zelf nog niet waargenomen. 
Dit programma stelt de onderzoekers 
in staat om deel te nemen aan de 
XENON-collaboratie voor de directe 
detectie van donkere materie. Daar-
naast gaan ze data uit allerlei (astro)
fysische experimenten combineren in 
een systematisch theoretisch onder-
zoek, om zoveel mogelijk achter de 
eigenschappen van het onbekende 
‘donkere materie deeltje’ te komen.

Net als het topje van een ijsberg, 
is slechts 15 procent van alle 
materie in het heelal zichtbaar 
doordat het bestaat uit bekende 
deeltjes uit het standaardmodel. 
Het overgrote deel bestaat uit 
nog onbekende deeltjes, ook wel 
donkere materie genoemd.

Fysica van dna-processen in een 
volgepakte omgeving 

Hoewel zogenaamde in vitro experi-
menten met gezuiverde eiwitten ons 
veel kunnen leren over het functione-
ren van eiwitsystemen, is het onduide-
lijk hoe deze concepten vertaald moe-
ten worden naar de veel complexere 
omgeving in echte levende cellen. Dit 
is ook het geval bij crowding effecten, 
interacties tussen moleculen bij zeer 
hoge dichtheden. Het onderzoekspro-
gramma richt zich op het verklaren 
van de moleculaire fysica die ten 
grondslag ligt aan de effecten van 
crowding op eiwitten en hun interac-
ties met dna. Voor een fundamenteel 
begrip van deze effecten moeten de 
onderzoekers de kloof overbruggen 
tussen biofysische in vitro experimen-
ten en studies van biologische proces-
sen in hun fysiologisch relevante 
omgeving. 

Artistieke weergave van de interne 
structuur van een E. Coli bacterie. 
De hoge dichtheid aan eiwitten en 
dna is duidelijk zichtbaar. 

Quantuminterferentie-effecten in 
enkele moleculen 

Het is nu mogelijk om elektrische ver-
bindingen te maken met één enkel 
molecuul. In het onderzoek willen de 
wetenschappers de effecten van 
quantuminterferentie aantonen in de 
geleiding van single molecules. Gelei-
ding, het bewegen van een elektron 
door een molecuul, gaat een stuk 
moeilijker als de elektrongolffuncties 
in een toestand van destructieve inter-
ferentie zijn, met andere woorden: als 
ze elkaar uitdoven. In een toestand 
van constructieve interferentie ver-
sterken de elektrongolffuncties elkaar 
maximaal en vindt optimale geleiding 
plaats. 

Schematische voorstelling van één 
enkele benzeenring, die via twee 
zijarmen gekoppeld is aan gouden 
elektroden (geel). 
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Ultieme turbulentie 

Turbulentie is overal: in de lucht om 
ons heen als gevolg van onze eigen 
lichaamswarmte, in verwarmde woon-
kamers, in procestechnologie, in de 
atmosfeer, in oceanen, in de aarde en 
in sterren. Onderzoekers hebben lang 
gedacht dat turbulentie universeel is, 
maar dit blijkt niet zo te zijn. Zelfs in 
één systeem - zeg de stroming in een 
bak met van beneden verwarmd en 
van boven gekoeld water – kunnen 
verschillende vormen van turbulentie 
ontstaan. De vraag is nu: Hoe vinden 
overgangen plaats? En is het mogelijk 
om te schakelen tussen twee vormen 
van turbulentie? 

In dit onderzoek proberen weten-
schappers antwoorden te vinden op 
deze vragen met theoretisch, nume-
riek én experimenteel onderzoek. Ze 
gebruiken twee modelsystemen: de 
stroming in bovengenoemde bak met 
verwarmde en gekoelde vloeistof en 
de stroming tussen twee gelijk rote-
rende cilinders, die dezelfde kant op 
draaien of juist in tegengestelde rich-
ting. Het doel is uitspraken te kunnen 
doen over het ontstaan van de ver-
schillende vormen van turbulentie en 
de eigenschappen daarvan. Dit draagt 
bij aan het begrip van stromingsge-
drag in overgangen in oceanen, in de 
atmosfeer en aan procestechnologie.

Snapshot van de temperatuur-
verdeling in warmtegedreven 
turbulentie. Rood betekent warme 
vloeistof, blauw staat voor koude 
vloeistof. De wisselwerking van de 
grenslaag met de bulk van de 
stroming is duidelijk te zien. 

De mechanica van zachte materialen 
onder controle 

Wat blijft er over van een sterk verbon-
den structuur als je één voor één alle 
overbodige verbindingen wegneemt? 
Je creëert dan een geheel nieuw type 
materie: de zogenaamde marginale 
materialen. De mechanische respons 
van zulke materialen, net voordat ze 
hun samenhang verliezen en uiteen-
vallen, is uniek. Recent theoretisch 
werk heeft uitgewezen dat kleine ver-
anderingen in structuur, temperatuur, 
compositie en belasting een ongekend 
sterk effect op eigenschappen heb-
ben. Dat principe wijst de weg naar 
materialen die sterker worden als ze 
dreigen te breken, materialen die zich-
zelf kunnen repareren, en materialen 
die uitstekend schokken en geluid 
kunnen absorberen. De onderzoekers 
gebruiken een totaal nieuwe strategie 
om zeer gericht innovatieve, functio-
nele zachte polymere materialen te 
maken en te karakteriseren. Hierbij 
maken ze op alle mogelijke manieren 
gebruik van de grote mechanische 
responsiviteit van marginale zachte 
netwerken. 

Modelsystemen van marginale 
materialen. 3D-geprinte materialen 
(a), biopolymeernetwerken 
(cellulose en fi brine, b) en gels die 
deels of geheel gemaakt zijn van 
dna (c). 

A

B

C

Focusgroepen

Een FOM-focusgroep is een bijzondere vorm van een onderzoeksprogramma 
van FOM voor meer focus en massa. Onder leiding van een gerenommeerde 
onderzoeker werkt een focusgroep aan een scherpe wetenschappelijke doel-
stelling binnen een (multidisciplinair) onderzoeksthema. De groep heeft 
meestal ook tot taak andere Nederlandse onderzoeksgroepen binnen het 
thema bij het programma te betrekken, door coördinatie en fi nanciering van 
het onderzoek. FOM-focusgroepen ontvangen de gastvrijheid van een Neder-
landse onderzoeksinstelling. FOM stelt per focusgroep gedurende circa tien 
jaar substantiële fi nanciële middelen ter beschikking voor personeel en 
apparatuur. Naast oio’s en postdocs vallen ook senior onderzoekers en soms 
technici onder het aan te trekken personeel. Omdat de looptijd van een focus-
groep gelimiteerd is, neemt de betreffende instelling aan het eind de vaste 
verplichtingen van FOM over. De focusgroep is het krachtigste middel waar-
over FOM beschikt om in universitaire gebouwen vernieuwend onderzoek te 
ontwikkelen. Ook kan FOM in instituten focusgroepen vestigen. FOM zet dit 
instrument onder andere in om majeure vernieuwingen in het funderend 
energieonderzoek tot stand te brengen. FOM kan dus zowel top-down een 
focusgroep instellen, als bottom-up, in competitie, op basis van een goedge-
keurd voorstel van een onderzoeker. De focusgroep die na competitie wordt 
ingesteld, moet een substantiële doorbraak in een gebied van de fysica kun-
nen bereiken om een specifi ek onderwerp of een bundeling van krachten 
vorm en inhoud te geven en structureel te verankeren. 

FOM kent momenteel vijf focusgroepen:

• Solid state quantum information processing, TUD
• Fundamental symmetries and interactions - Trapped Radioactive 

Isotopes as micro laboratories for fundamental physics, RUG
• Next generation organic photovoltaics, RUG
• Light management in new photovoltaic materials, AMOLF
• High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high 

magnetic fi elds, RU
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   totaal  
nr.** titel periode FOM-budget organisatie-eenheid
   in M€

7. Physics at the TeV scale: ATLAS 1997-2015 48,1 FOM-Nikhef + BUW
21. Relativistic heavy-ion physics: ALICE 1998-2013 13,5 BUW + FOM-Nikhef
23. Physics with b-quarks: LHCb 1999-2014 31,7 FOM-Nikhef + BUW
104. Theoretical particle physics in the era of the LHC 2008-2013 2,5 BUW + FOM-Nikhef
106. The origin of cosmic rays 2008-2013 3,6 FOM-Nikhef + BUW
114. Fundamental symmetries and interactions - Trapped radioactive isotopes as 
 microlaboratories for fundamental physics 2009-2013 9,3 BUW
119. Gravitational physics - the dynamics of spacetime 2010-2015 2,9 FOM-Nikhef + BUW
121. A string theoretic approach to cosmology and quantum matter 2010-2014 2,2 BUW
123. KM3NeT: The next generation neutrino telescope 2010-2016 8,8 FOM-Nikhef
139. The missing universe: what is the subatomic constituent of dark matter?* 2013-2018 2,0 FOM-Nikhef + BUW

73. Solid state quantum information processing 2004-2013 9,7 BUW
86. Atomic and molecular nanophysics 2007-2014 4,0 BUW
88. Materials-specifi c theory for interface physics and nanophysics 2004-2014 3,7 BUW
95. ERA-NET Nanoscience 2006-2014 2,1 BUW
101. Graphene-based electronics 2008-2014 3,8 BUW
105. Plasmonics 2008-2013 3,4 AMOLF + BUW
109. Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast time 
 and short length scales for tomorrow’s technology 2009-2014 3,1 BUW
111. Control over functional nanoparticle solids 2009-2014 2,4 BUW
113. Nano-photovoltaics 2009-2013 2,2 AMOLF
124. Nanoscale quantum optics 2011-2015 3,0 BUW
128. The singular physics of 1D electrons 2011-2016 2,3 BUW
130. Next generation organic photovoltaics 2011-2021 5,2 BUW
131. Light management in new photovoltaic materials 2011-2019 5,4 AMOLF + BUW
136. Single phonon nanomechanics 2012-2017 2,4 BUW
138. Stirring of light! 2012-2017 2,1 BUW
141. Quantum interference effects in single molecules* 2013-2018 1,4 BUW

45.  Photons in complex media  2002-2012  4,7  BUW
58.  The IR user facility FELIX, expanded with FELICE  2003-2013  12,6  DIFFER
61. Physics of colloidal dispersions in external fi elds  2002-2013 2,1 BUW
78. The user facility for high magnetic fi elds*** 2004-2013 4,7 BUW
87.  Quantum gases  2004-2012  3,0  BUW
108. Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in complex 
 oxide heterostructures 2009-2013 3,1 BUW
118. Proton mobility in confi nement 2010-2016 2,4 AMOLF + BUW
125. Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise investigations of 
 fundamental symmetries and constants at the atomic scale 2011-2016 2,9 BUW
132. High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high magnetic fi elds 2011-2021 18,5 BUW
134. Topological insulators 2012-2017 2,7 BUW

Subatomaire fysica (SAF)    pag. 64

Nanofysica/-technologie (NANO)   pag. 68

Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP)    pag. 76

Tabel 9. Lopende Vrije FOM-programma’s in 2012
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   totaal  
nr.** titel periode FOM-budget organisatie-eenheid
   in M€

103. DNA in action: Physics of the genome 2008-2012 4,2 BUW
110. Spatial design of biochemical regulation networks 2009-2013 3,1 AMOLF + BUW
115. Towards biosolar cells 2010-2015 7,0 BUW
117. Mechanosensing and mechanotransduction by cells 2010-2015 3,4 BUW
126. The thylakoid membrane - a dynamic switch 2011-2015 2,6 BUW
127. A single-molecule view on protein aggregation 2011-2015 2,5 BUW
135. Single gold nanorods in live cells 2012-2017 1,4 BUW
137. Barriers in the brain: the molecular physics of learning and memory 2012-2016 1,8 BUW
140. Crowd management: the physics of DNA processing in complex environments* 2013-2018 2,4 BUW

120. Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmas 2010-2014 4,3 DIFFER

63. Physics of granular matter 2004-2015 4,0 BUW
75. PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface interaction 2004-2015 19,2 DIFFER
102. Rheophysics: connecting jamming and rheology 2008-2013 2,8 BUW
107. New physics instrumentation for health care 2008-2014 2,8 BUW
112. Droplets in turbulent fl ow 2009-2016 2,6 BUW
129. Fundamental aspects of friction 2011-2016 2,7 BUW
142. Towards ultimate turbulence* 2013-2018 2,4 BUW
143. Marginal soft matter: leveraging the mechanics of responsive networks* 2013-2018 1,7 BUW

Fysica van levensprocessen (FL)    pag. 82

Fusiefysica (FuF)    pag. 86

Fenomenologische fysica (FeF)    pag. 87

* Uit deze programma’s, die recent van start zijn gegaan, zijn nog geen resultaten te melden. 
** Het getal vóór de titel van elk programma is het programmanummer. Hoe hoger het getal, 
 hoe recenter het programma goedgekeurd is.
***  Dit programma beschrijft samen met programma 132 een onderzoeksresultaat.
 Dit programma heeft de vorm 
 van een FOM-focusgroep.
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Een botsing waar een higgsdeeltje is geproduceerd, dat ogenblikkelijk 
uiteen is vervallen in vier muonen (de vier rode lijnen).

Een unieke detector voor 
hoogenergetische fotonen 
De ALICE-groep van de Universiteit Utrecht en Nikhef heeft een prototype van 
een fotondetector gebouwd, een elektromagnetische calorimeter, met de hoog-
ste granulariteit ooit voor dit type detector gerealiseerd. In het totale volume van 
4x4x10 cm3 bevinden zich 39 miljoen actieve detectie-elementen gebaseerd op 
een nieuwe CMOS-sensortechnologie. Een elektromagnetische calorimeter meet 
de cascade van deeltjes die de fotonen in het materiaal van de detector produce-
ren. Het aantal geproduceerde deeltjes en de ruimtelijke verdeling ervan zijn 
karakteristiek voor de inkomende fotonen, zodat de fotoneigenschappen uit deze 
verdelingen te reconstrueren zijn. Met het prototype zijn eerste testmetingen uit-
gevoerd met hoogenergetische elektronen uit deeltjesversnellers, die in de 
detector een met fotonen vergelijkbaar gedrag vertonen. De nieuwe detector 
maakt details op een schaal van 30μm zichtbaar en zal tot ongekend nauwkeu-
rige metingen van fotonen leiden.

CERN-experimenten 
observeren lang gezocht 
higgsboson 
Op 4 juli 2012 maakten de LHC-experimenten ATLAS en CMS hun meest actuele 
resultaten bekend. Beide experimenten observeren een nieuw deeltje in het mas-
sagebied rond 125-126 GeV: het langgezochte higgsdeeltje. Dit FOM-programma 
bundelt de Nederlandse inbreng in de ATLAS-groep. 

Nikhef heeft voor het ATLAS-experiment op alle gebieden belangrijke bijdragen 
geleverd: aan de hardware (o.a. ontwerp en bouw van onderdelen van de Inner 
Detector en Muon Spectrometer), aan de computing infrastructuur (Tier-1 LHC 
computing centrum), aan de software (o.a. identifi catie van muonen) en aan de 
analyse en complexe combinatie van alle meetgegevens van de meetresultaten 
(behalve de speurtocht naar het higgsdeeltje ook bijdragen op het gebied van 
supersymmetrie en top-quarks).

In de afgelopen jaren zijn bij de enorme hoeveelheden botsingen van LHC tussen 
de protonen sporen van het higgsdeeltje waargenomen. Nikhef is nauw betrok-
ken bij onderzoek waarbij het higgsdeeltje vervalt via twee Z-deeltjes in vier elek-
tronen of muonen, en het geval waarbij het vervalt via twee W-deeltjes in twee 
elektronen of muonen met twee neutrino’s.

Samen met het derde relevante verval, waarbij het deeltje in twee fotonen ver-
valt, is het bestaan van het higgsdeeltje onomstotelijk vast komen te staan.

 Relativistic heavy-ion physics: ALICEFOM-programma 21Physics at the TeV scale: ATLASFOM-programma 7

 Het doel van het FOM-programma ‘Relativistic heavy-ion physics: 
ALICE’ is het vinden van de faseovergang van hadronische materie 
naar een vrij quark-gluon plasma en het ontwikkelen en construeren 
van een detector om botsingen met zware ionen te bestuderen. De 
looptijd van het programma is 1998-2013 en het budget voor die 
periode bedraagt 13,5 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr. T. Peitzmann (UU).

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics at the TeV scale: ATLAS’ is 
het vinden van het higgsdeeltje of de higgsdeeltjes en het zoeken naar 
supersymmetrie, plus het ontwikkelen en con strueren van een detector 
voor deze en andere doeleinden. De looptijd van het programma is 
1997-2015 en het budget voor die periode bedraagt 48,1 miljoen euro. 
De leiding van het programma is in handen van prof.dr. S. Bentvelsen 
(FOM-Nikhef).

De fi guur laat de 
verdelingen van 
de cascade zien, 
veroorzaakt door 
een enkel elektron 
met een energie 
van 200 GeV, 
gemeten op 
verschillende diepte 
in het prototype 
van de pixel-
calorimeter. 
Het aantal deeltjes 
in de cascade en 
de breedte van de 
verdeling groeit 
zoals verwacht met 
de diepte.
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Het elektrisch-dipoolmoment: 
een verkenner van het 
nieuwe standaardmodel.
In de deeltjesfysica speelt een atoomfysische grootheid een verrassende rol: het 
elektrisch-dipoolmoment (EDM), dat symmetrie onder tijdsomkering T ofwel CP 
schendt. In het standaardmodel zijn EDMs ten gevolge van quarkmenging 
onmeetbaar klein. De zoektocht van kleinschalige, ultragevoelige experimenten 
naar EDMs van quarks en elektronen in neutronen, atomen en moleculen is 
daarom al meer dan vijftig jaar een krachtige manier om nieuwe bronnen van 
CP-schending te ontdekken. Dit heeft belangrijke implicaties voor het verdwijnen 
van de antimaterie in het vroege heelal. De onderzoekers in dit programma heb-
ben theoretische methoden ontwikkeld die, bottom-up, de verschillende bronnen 
bij hoge energie (zoals quark EDM en quark of gluon kleur-EDM) kunnen ontra-
felen. Omgekeerd kunnen ook de voorspellingen voor EDMs van speculatieve 
modellen, zoals supersymmetrie, top-down worden getoetst. Ze gebruiken daar-
bij een reeks modelonafhankelijke effectieve-veldentheorieën om de verschil-
lende energieschalen (atoomfysica via QCD tot deeltjesfysica) te verbinden. Het 
wachten is nu op een signaal in de wereldwijd talrijke EDM-experimenten!

Het ‘landschap’ dat het verband laat zien tussen de talrijke 
EDM-experimenten (links) en de benodigde theoretische interpretatie 
van de metingen met nieuwe bronnen van CP-schending in een 
speculatieve uitbreiding van het standaardmodel (rechts).

FOM-programma 104  Theoretical particle physics in the era of the LHC Physics with b-quarks: LHCbFOM-programma 23

Zeldzaam verval van het 
schoonheidsquark

Sinds het begin van het LHCb-experiment in 2009 speuren onderzoekers naar 
zeldzame vervallen van B-mesonen, in het bijzonder naar het verval van een 
Bs-meson naar twee muondeeltjes. Dit verval is zo zeldzaam, omdat het 
Bs-meson uit een anti-beauty quark en een strange quark bestaat en het verval 
naar een eindtoestand van twee muonen zwaar onderdrukt wordt door een 
symmetriemechanisme in het standaardmodel. Het mechanisme voorspelt dat 
een dergelijk verval met een frequentie van drie op de miljard vervallen zal 
plaatsvinden. Een afwijking van deze voorspelling is een indicatie dat er onbe-
kende krachten of deeltjes in het spel zijn. In het bijzonder kan hiermee het 
bestaan van supersymmetrische deeltjes eventueel aangetoond worden. 
Na analyse van ongeveer 2 x 1010 Bs-meson-vervallen in het LHCb-experiment 
(zie fi guur 1) is dit uiterst zeldzame verval nu waargenomen met een signifi cantie 
van 3,5 standaarddeviaties. Het resultaat van deze speurtocht en het bewijs van 
het meest zeldzame verval ooit gezien, is weergegeven in fi guur 2. Hiermee kun-

nen nu varianten 
van theoretische 
modellen, die 
fysica voorspel-
len afwijkend van 
het standaard-
model, worden 
uitgesloten.  

 Waarnemingen en theoretische overwegingen geven aan dat er 
onbekende deeltjes moeten bestaan bij energieën van meer dan 100 
GeV, en nieuwe krachten bij afstanden kleiner dan 1018 m, ofwel 
nieuwe fysica voorbij het standaardmodel. Met de nieuwe 
deeltjesversneller LHC gaat het FOM-programma ‘Theoretical particle 
physics in the era of the LHC’ deeltjestheorie op deze gebieden 
verkennen. De looptijd van het programma is 2008-2013, het budget 
voor die periode bedraagt 2,5 miljoen euro. De leiding van het 
programma is in handen van prof.dr. E.L.M.P. Laenen (FOM-Nikhef).

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics with b-quarks: LHCb’ is het 
zoeken naar zeldzame vervallen van B-mesonen, het meten van 
CP-schending in het verval van B-mesonen, en het vaststellen van de 
elementen van de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-matrix. De looptijd 
van het programma is 1999-2014 en het budget voor die periode 
bedraagt 31,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen 
van prof.dr. M.H.M. Merk (FOM-Nikhef). 

Een gebeurtenis in de LHCb-detector. De verschillende detectorlagen zijn 
weergegeven en de rode lijnen zijn de gereconstrueerde deeltjessporen.

Het waargenomen signaal van vervallen van Bs-mesonen naar twee 
muonen: een piek in de gereconstrueerde massa van twee muonen rond 
5367 MeV/c2. De zwarte punten zijn de data, de blauwe lijn is een 
gefi tte curve die bestaat uit het waargenomen signaal (in het rood) 
en verschillende achtergronden (gestippelde curves). De positie van Bs 
is vanuit andere vervalsmodes bekend.

1

2
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Overgangen in 225Ra met 
3×10-9: nieuwe standaard 
voor radioactieve deeltjes
Een deeltje bestaande uit normale materie heeft geen meetbaar permanent elek-
trisch dipoolmoment (EDM), omdat in het standaardmodel van de elementaire 
deeltjesfysica schending van tijdsomkeringsinvariantie sterk onderdrukt is. Deel-
tjes met een intrinsieke ladingsverdeling vormen ontaarde paren van eigentoe-
standen met tegenovergestelde pariteit. Ze hebben dan geen permanent 
dipoolmoment, tenzij de constituerende quarks en elektronen – of hun interactie 
– tijdsomkering schenden. Dan is zo’n systeem juist een versterker voor deze 
fundamentele schending. Het radium atoom is een dergelijk systeem. Dat geldt 
zowel voor het EDM van een elektron (×105) als van het nucleon (×103): de ato-
maire toestanden moeten precies bekend zijn om de eventuele gemeten waarden 
van een EDM in radium terug te voeren op het elektron of nucleon. De onderzoe-
kers in dit programma hebben overgangen in 225Ra kunnen meten met een pre-
cisie tot 3×10-9: een nieuwe standaard voor dergelijke radioactieve deeltjes. Een 
kleine, maar belangrijke stap op weg naar een EDM-meting. 

FOM-programma 114 Fundamental symmetries and interactions

Eerste simultane detectie van 
kosmische straling met drie 
verschillende technieken 
De Pierre Auger collaboratie leverde ook in 2012 diverse nieuwe resultaten op. 
De meest in het oog springende is de proton-lucht werkzame doorsnede bij een 
zwaartepuntenergie van 57 TeV per nucleon, meer dan zeven keer zoveel als de 
LHC-energie in 2012. Hoogtepunt voor de Nederlandse deelname in Auger was 
de eerste simultane detectie van zeer hoog energetische kosmische straling met 
drie verschillende technieken, namelijk: oppervlakte-, fl uorescentie- en radiode-
tectoren. Dit geeft een basis voor uitwerking van compositiemeting met de radio-
techniek. Ook met de Antares neutrinotelescoop worden de metingen steeds 
verder verbeterd. Zo is de zoektocht naar neutrino puntbronnen nu met twee keer 
zoveel statistiek uitgevoerd. Daarnaast is het al bekende verschijnsel van oscil-
laties tussen neutrino’s ook met de Antares detector gezien. Een studie naar 
correlaties tussen de meetgegevens uit het Pierre Auger Observatorium en de 
Antares neutrinotelescoop is afgerond. 

 The origin of cosmic raysFOM-programma 106

 Het doel van het FOM-programma ‘The origin of cosmic rays’ is het 
zoeken naar de bronnen van kosmische straling, het bestuderen van de 
primaire samenstelling van de straling en het meten van het 
energiespectrum van die straling tot de hoogst mogelijke waarden. 
Gemeten zal worden aan neutrino’s met energieën tot 1016 eV 
(en mogelijk hoger) en deeltjeslawines in de dampkring veroorzaakt 
door protonen of zware atoomkernen voor energieën boven 1018 eV. 
De looptijd van het programma is 2008-2013, het budget voor die 
periode bedraagt 3,6 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr. M.J.G. de Jong (FOM-Nikhef).

Het doel van het programma ‘Fundamental symmetries and inter-
actions - Trapped radio active isotopes as micro laboratories for 
fundamental physics’ is het bouwen en bedrijven van de faciliteit 
TRIµP. Die gebruikt kortlevende radioactieve isotopen, gemaakt met 
behulp van bundels uit het AGOR-cyclotron. De isotopen worden 
afgeremd en gevangen in vallen. Daar worden vervalstudies gedaan 
waarmee aspecten van het standaardmodel kunnen worden getoetst en 
atoomfysische experimenten uitgevoerd. De looptijd van het program-
ma is 2009-2013 en het budget voor die periode bedraagt 9,3 miljoen 
euro. De leiding van het programma, dat is opgezet in de vorm van een 
FOM-focusgroep, is in handen van prof.dr. K.H.K.J. Jungmann (RUG).

Om aan 225Ra (levensduur van 15 dagen) te kunnen meten gebruiken 
onderzoekers een 229Th bron. Ze maken 225Ra door verval via α-deeltjes, 
verzamelen dit gedurende een aantal dagen en extraheren het in korte tijd 
als een bundel atomaire deeltjes. De tekening toont het apparaat dat 
ionen in atomen omzet samen met het spectrum van de 7s2 1S0 (F=1/2) -  
7s7p 3P1 (F=3/2). Deze overgang is daarmee de meest nauwkeurige 
gemeten lijn in radium.

Inelastische proton-proton werkzame doorsnede als functie van de 
zwaartepuntenergie. De meting van de Pierre Auger collaboratie, 
gepubliceerd in Phys. Rev. Lett. 109 (2012) 062002, is het punt helemaal 
rechts bij √s=57 TeV. Deze bepaling is gebaseerd op de meting van de 
atmosferische diepte van de eerste interactie van kosmische protonen met 
lucht. Bij de conversie naar inelastische proton-proton werkzame 
doorsnede is gebruik gemaakt van het Glauber-model. De grootste bijdrage 
aan de onzekerheid op het Auger datapunt is de compositie van de 
kosmische straling, waarvoor protonen zijn aangenomen voor de centrale 
waarde. Ter vergelijking de metingen van de LHC-experimenten en bij het 
Tevatron en de SPS. De verschillende lijnen geven de voorspellingen van 
berekeningen (Monte Carlo programma’s) weer.
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Met nieuwe methode 
spectrale dichtheidsfunctie 
berekenen van fermionen
Het toepassingsgebied van de snaartheorie via de zogenaamde AdS/CFT-corres-
pondentie breidt zich steeds verder uit. Zowel binnen de deeltjesfysica als de 
gecondenseerde materie vindt aldoor meer holografi sche modellering van syste-
men plaats met behulp van de thermodynamica van zwarte gaten. 

Recentelijk is binnen dit programma theoretisch onderzoek gedaan naar sterk 
gecorreleerde fermionische systemen. Een nieuwe holografi sche methode werd 
ontwikkeld om de spectrale dichtheidsfunctie te berekenen van elementaire 
fermionen. Deze grootheid is meetbaar via zogenaamde ARPES-experimenten. 
Deze nieuwe holografi sche methode levert dus een mogelijk belangrijke stap 
naar het in contact brengen van het AdS/CFT-programma met experimenten. 

Als toepassing van deze techniek berekenden de onderzoekers het fasediagram 
van sterk gecorreleerde Weyl-halfmetalen in de grondtoestand. In deze fi guur 
staan de verschillende fasen als functie van temperatuur (verticale as) en spin-
baan koppeling (horizontale as). Opmerkelijk is dat deze halfmetalen een Fermi-
oppervlak vertonen voor bepaalde waarden van de spin-baan koppeling.

FOM-programma 121 A string theoretic approach to cosmology and 
quantum matter

Nikhef ontwikkelt 
toonaangevende 
vibratie-isolatietechnieken

De Advanced Virgo detector bestu-
deert het universum door het meten 
van trillingen, gravitatiegolven, in het 
weefsel van ruimtetijd. De detector 
kan golven aantonen van gebieden 
met ultracompacte materie, het begin 
van de big bang, en de meest extreme 
krommingen van ruimtetijd in de buurt van zwarte gaten. Deze metingen zullen 
elk gebrek onthullen in het zo succesvolle bouwwerk van de relativiteitstheorie 
en wijzen mogelijk de weg naar een theorie van quantumgravitatie.
Een doorbraak in instrumentatie, waarin Nikhef wereldwijd een leidende rol 
speelt, is de ontwikkeling van compacte vibratie-isolatiesystemen. Hiermee zijn 
onwenselijke trillingen van optische componenten te reduceren tot het femto-
meter/√Hz-niveau. Ook minimaliseren deze systemen de invloed van onwense-
lijke seismische vibraties en verbeteren de gevoeligheid bij lage frequenties 
(10 – 100 Hz). Momenteel vindt implementatie plaats van de Nikhef vibratie-
isolatietechnieken (zie fi guur) in het Advanced Virgo programma van de European 
Gravitational Observatory (Italië). Ook Kagra, een nieuwe ondergrondse en cryo-
gene interferometer in Japan, profi teert van deze ontwikkeling.

FOM-programma 119 Gravitational physics - the dynamics of spacetime

Het doel van het FOM-programma ‘A string theoretic approach to 
cosmology and quantum matter’ is om de implicaties van nieuwe 
inzichten in de theoretische fysica op de kosmologie te onderzoeken. 
Het programma richt zich op de ontwikkeling en het gebruik van deze 
nieuwe inzichten, die zijn voortgekomen uit stringtheorie, en op 
toepassingen in bijvoorbeeld de hoge temperaturen quantumchromo-
dynamica en de theorie van gecondenseerde materie. De looptijd van 
het programma is 2010-2014 en het budget voor die periode bedraagt 
2,2 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.
dr. E.P. Verlinde (UvA).

 Het FOM-programma ‘Gravitational physics - the dynamics of 
spacetime’ richt zich op de internationale speurtocht naar zwaarte-
krachtgolven uit het heelal. Dit onderzoek is gebaseerd op de algemene 
relativiteitstheorie van Einstein, die voorspelt dat versnellende objecten 
vibraties in de ruimtetijd veroorzaken. De onderzoekers willen deze 
gravitatiegolven direct waarnemen met behulp van laserinter-
ferometrie, door deelname aan bestaande internationale projecten, 
zoals Virgo en de geplande projecten LISA en de Einsteintelescoop. De 
looptijd van het programma is 2010-2015 en het budget voor die 
periode bedraagt 2,9 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr.ing. J.F.J. van den Brand (FOM-Nikhef).
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Het fasediagram van sterk gecorreleerde 
Weyl-halfmetalen in de grondtoestand.

Een prototype vibratie-
isolatiesysteem ontwikkeld op 
Nikhef voor Advanced Virgo. 
Het systeem werkt in vacuüm en 
stabiliseert optische componenten 
tot femtometer/√Hz voor 
frequenties groter dan 10 Hz.
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Met Delftse uitleestechniek 
is toestand van 
quantumbits te bepalen

De ontdekking dat quantummechanica 
rekenproblemen kan kraken die tot nu 
toe onoplosbaar leken, heeft een 
wereldwijde race in gang gezet naar 
het bouwen van de benodigde ‘quan-
tumhardware’. In circuit quantumelek-
trodynamica (cQED) worden quantum-
bits van supergeleidende circuits 
gemaakt. In 2012 slaagden Delftse onderzoekers erin quantumversnelling van 
eenvoudige algoritmes tot stand te brengen door het gebruik van een complex 
quantumcircuit als quantumprocessor.
Een recente variant van cQED gebruikt modes van een 3D-trilholte waarin de 
quantumbits zijn opgesloten. Het resultaat ervan is tien maal langere coherentie-
tijden dan in een on-chip resonator. In samenwerking met de universiteit van 
Colorado/NIST, slaagde het Delftse team erin een uitleestechniek te ontwikkelen 
waarmee de toestand van quantumbits met een recordbetrouwbaarheid van 
99 procent te bepalen is. Het Delftse team combineerde deze nieuwe uitlees-
techniek ook met coherente controle en realiseerde zo voor het eerst terugkop-
peling van een qubit. Tevens liet het team zien dat een qubit te initialiseren is in 
een vooraf bepaalde toestand die onafhankelijk is van de begintoestand.

 Solid state quantum information processingFOM-programma 73

Tienduizend camera’s 
op de bodem van 
de Middellandse Zee
KM3NeT is een groot internationaal samenwerkingsverband met als doel de 
bouw van een neutrinotelescoop. Een essentieel onderdeel van de telescoop is 
de camera. De neutrinotelescoop omvat meer dan tienduizend camera´s. Deze 
zijn gemonteerd op zo’n vijfhonderd verticale, één kilometer lange elementen die 
verankerd zijn in de bodem van de Middellandse Zee. Zo kunnen enkele kubieke 
kilometers zeewater gebruikt worden als neutrinodetector. De camera´s meten 
niet het licht van een astrofysische bron, maar de zeer kleine en ultrakorte licht-
fl itsjes die het gevolg zijn van een botsing van een neutrino met het zeewater. 
Nikhef ontwierp de camera, die elk uit 31 fotobuizen bestaat en alle kanten op 
kan kijken. Ook het ontwerp van de hoogspanningsvoeding (1.000 - 1.500 Volt) 
voor de fotobuizen is van Nikhef. Deze hoogspanningsvoeding vergt tien keer 
minder vermogen dan gebruikelijk. Dit heeft de interesse gewekt van de indus-
trie, die mogelijkheden zien voor gebruik in draagbare beeldversterkers en 
stralingsdetectoren.

KM3NeT: The next generation neutrino telescopeFOM-programma 123

 Het doel van het FOM-programma ‘KM3NeT: The next generation 
neutrino telescope’ is het leveren van de Nederlandse 
investeringsbijdrage (vanuit het NWO-budget voor investeringen in 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten) aan de realisatie van de volgende 
generatie neutrinotelescoop: KM3NeT. Deze telescoop zal nieuwe wegen 
mogelijk maken in de studie van diverse uitdagende vragen in de 
wetenschap, zoals die rond de oorsprong van kosmische straling, het 
mechanisme van astrofysische deeltjesversnelling en het ontstaan van 
relativistische jets. De looptijd van het programma is 2010-2016 en het 
budget voor die periode bedraagt 8,8 miljoen euro. De leiding van het 
programma is in handen van prof.dr. M.J.G. de Jong (FOM-Nikhef).

 Het doel van het FOM-programma ‘Solid state quantum information 
processing’ is het ontwikkelen van experimentele en theoretische 
technieken om gecontroleerd veeldeeltjes verstrengeling in vaste-
stofsystemen te creëren en te detecteren. Het doel op de lange termijn 
is systemen te bouwen voor quantuminformatie en quantumrekenen. 
Het programma wordt uitgevoerd in de gelijknamige FOM-focusgroep. 
De looptijd van het programma is 2004-2013 en het budget voor die 
periode is 9,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen 
van prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven (TUD).

Een fotobuis en negen hoogspanningsvoedingen (één van de hoog-
spanningsvoedingen is al gemonteerd op de achterkant van de fotobuis). 
De hoogspanningsvoedingen zijn verbonden met een ‘octopus’ printbord 
dat dient voor de verbinding tussen de fotobuizen en de centrale 
elektronica. De diameter van het lichtgevoelige oppervlak van de fotobuis 
is ongeveer drie inch.

Foto’s van een Delftse cQED 
quantumprocessor waar steeds 
meer op wordt ingezoomd. Te zien 
zijn de centimeter grote printplaat 
tot de ~100 nm Josephson juncties 
in elke qubit. Deze quantum-
processor heeft twee quantumbits 
die elk zijn gekoppeld aan een 
individuele uitleesresonator en 
een koppelresonator.
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Luisteren naar het trillen 
van een enkel molecuul
Is het mogelijk om individuele moleculen te gebruiken als de bouwstenen in een 
elektronische schakeling? De onderzoekers in dit onderzoeksprogramma weten 
het nog niet, maar hebben wel belangrijke stappen gezet. Zo is het al gelukt om 
elektrische contacten aan te brengen op slechts één molecuul en om de geleiding 
van dergelijke moleculen te meten.

Om beter te begrijpen hoe moleculen zich gedragen als mogelijke elektrische 
schakelaars is meer informatie nodig. Onderzoekers van de Universiteit Leiden 
hebben laten zien dat de ruis in de stroom door een molecuul informatie bevat 
over de specifi eke trillingstoestanden van het molecuul. Daarmee ontstaat beter 
begrip over hoe het molecuul aan de metaalelektrodes is gekoppeld en op welke 
wijze transport van de stroom door het molecuul plaatsvindt. Een volgende stap 
in dit onderzoek is het zoeken naar methodes om het molecuul daadwerkelijk te 
laten schakelen, zodat het bruikbaar wordt in elektronische circuits.

 Materials-specifi c theory for interface physics 
and nanophysics

FOM-programma 88

Essentiële rol van 
oppervlaktemagnetisme 
in elektrokatalyse
Waterstof is een veelbelovende energiedrager. De productie van waterstof uit 
water (bijvoorbeeld door elektrolyse) is echter erg ineffi ciënt. Oorzaak is de pro-
ductie van zuurstof: de wet van behoud van impulsmoment verbiedt de productie 
van zuurstof in zijn magnetische grondtoestand. Verbeteringen moeten dus 
gevonden worden aan de anode. Goede anodes zijn gebaseerd op het RuO2(110) 
oppervlak. Onderzoekers in dit programma hebben via berekeningen aan de 
elektronenstructuur aangetoond dat dit oppervlak zelf magnetisch is! Dit resul-
taat is onverwacht: magnetisme is vrijwel geheel beperkt tot materialen met 2p, 
3d of 4f valentie-elektronen, terwijl ruthenium 4d valentie-elektronen bezit. 
Het optreden van het magnetisme is essentieel: het heeft precies die vrijheids-
graad nodig om iedere stap van het reactiemechanisme uit te kunnen voeren 
met behoud van impulsmoment en leidend tot zuurstof in de magnetische grond-
toestand.

Atomic and molecular nanophysicsFOM-programma 86

 Het doel van het FOM-programma ‘Atomic and molecular nanophysics’ 
is het tegelijkertijd met diverse probes onderzoeken van de eigen-
schappen van systemen van een afzonderlijk molecuul in een sterke 
wisselwerking, bijvoorbeeld een elektromagnetisch veld. Dit moet 
meer fundamentele inzichten in de processen in kwestie opleveren, 
en op termijn mogelijk nieuwe moleculaire devices. De looptijd van 
het programma is 2007-2014, het budget voor die periode bedraagt 
4,0 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van 
prof.dr. J.M. van Ruitenbeek (LEI).

 Het doel van het FOM-programma ‘Materials-specifi c theory for 
interface physics and nanophysics’ is het begrijpen van de 
elektronische, optische, magnetische en structuureigenschappen van 
materialen en devices die zijn gestructureerd op een lengteschaal in de 
orde van nanometers. De looptijd van het programma is 2004-2014 
en het budget voor die periode bedraagt 3,7 miljoen euro. De leiding 
van het programma is in handen van prof.dr. R.A. de Groot (RU).

De experimenten aan individuele moleculen maken gebruik van koeling tot 
zeer lage temperaturen, waarbij ook de voorversterkers voor het signaal 
gekoeld moeten worden tot vlakbij het absolute nulpunt.

Desorptie van zuurstof van het rutheniumoxide 110 oppervlak. 
Rode curve: berekening zonder magnetisme van het oppervlak. 
Groene curve: met inachtname van het magnetisme. 
Rode bollen: zuurstof, zilveren bollen ruthenium.
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 Graphene-based electronicsERA-NET Nanoscience FOM-programma 101FOM-programma 95

Conversie van normale 
naar supergeleidende stroom 
begrijpen
Vloeibaar helium wordt schaars. Dat is een punt van zorg, want in talloze interes-
sante nano devices vindt koeling plaats met helium. Een droom voor de toekomst 
is deze koeling te vervangen door koeling met processen uit de vaste-stof fysica: 
solid-state cooling. In het kader van het ERA-NET programma Nanoscience 
bestaat er daarom een Project Nanofridge, waarin onderzoekers koeling met 
supergeleidende tunneling bestuderen (een samenwerking tussen Grenoble, 
Helsinki, Pisa en Delft). Het is daarvoor nodig de conversie van een normale naar 
een supergeleidende stroom goed te begrijpen. In de supergeleider gaat de over-
gang naar een stroom zonder weerstand niet vanzelf. De supergeleider heeft een 
afstand van enkele honderden nanometers nodig om de binnenkomende elektro-
nen om te zetten in elektronen die deel uitmaken van de collectieve grondtoe-
stand (supergeleiding). Daardoor behoudt de supergeleider altijd weerstand, 
zelfs bij de laagst mogelijke temperatuur. Het gevolg is dat in hybride nanostruc-
turen, waarin normale objecten gekoppeld worden aan supergeleiders, de super-
geleider een signifi cante bijdrage aan de weerstand levert. 

Een koolstofnanobuis uit 
één laag grafeen
Koolstofnanobuizen zijn vaak omschreven als opgerolde lagen grafeen van één 
atoom dik. Deze beschrijving leek ver van de werkelijkheid af te staan. Een groep 
onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft samen met collega’s uit 
Bologna en Triest recent voor het eerst laten zien dat het mogelijk is een koolstof-
nanobuis te bouwen uit één laag grafeen. 

Grafeen is een extreem sterk en stevig materiaal met uitzonderlijke elektrische- 
en warmtegeleidbaarheid en is daarbij hoogtransparant voor alle kleuren licht. 
De wetenschappers hebben laten zien dat hun methode voor het splitsen van 
grafi et met behulp van ultrasoon, in aanwezigheid van antioxidanten waarmee ze 
de nanobuizen maakten, ook het geheim is voor het produceren van hoge kwali-
teit grafeen. Dit zou meerdere toekomstige toepassingen van grafeen mogelijk 
kunnen maken, zoals bijvoorbeeld in touch screens of zonnecellen, of als coating 
voor retina implantaten, micro-elektrodes voor hersenstimulatie en andere bio-
elektronische toepassingen.

 Het FOM-programma ‘ERA-NET Nanoscience’ maakt deel uit van het 
gelijknamige ERA-NET Nanoscience. Doel daarvan is de samenwerking 
en integratie van de nationale onderzoeksgemeenschappen in het 
nano-onderzoek in Europa te vergroten door trans nationale onder-
zoeksprojecten. Een tweede doel is nationale systemen mogelijkheden te 
bieden gezamenlijk zaken aan te pakken die men afzonderlijk niet zou 
hebben kunnen doen. De looptijd van het programma is 2006-2014 en 
het FOM-budget voor die periode bedraagt 2,1 miljoen euro. De leiding 
van het programma is in handen van de Coordination Board ERA-NET 
Nanoscience.

 Het doel van het FOM-programma ‘Graphene-based electronics’ is het 
doorgronden van de fundamentele elektronische eigenschappen van 
grafeen, met het oog op toepassingen in de elektronica. 
De looptijd van het programma is 2008-2014 en het budget voor die 
periode is 3,8 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen 
van prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen (TUD).

Van vrije, individuele, botsende elektronen naar een collectieve, 
supergeleidende, stroom van quantumgekoppelde elektronen. 
De supergeleidende draad behoudt een elektrische weerstand in het 
overgangsgebied tot een lengte van enkele honderden nanometers van het 
normale reservoir.

Resultaten uit de moleculaire dynamica illustreren de vormgevende actie 
van de antioxidant die het oprollen van de grafeenlaag en daarmee de 
formatie van een koolstofnanobuis vergemakkelijkt (bovenaan). 
Transmissie-elektronenmicroscopiebeelden van grafeenlagen en van een 
koolstofnanobuis met meerdere lagen, gemaakt uit grafeen (onderaan).
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Controlling spin dynamics in magnetic 
nanostructures: combining fast time and short length 
scales for tomorrow’s technology

FOM-programma 109 PlasmonicsFOM-programma 105

Elektrische manipulatie van 
magnetische domeinwanden
De ontwikkeling van gangbare geheugenchips loopt tegen zijn grenzen aan. Om 
deze grenzen te verleggen is een nieuw geheugenconcept gebaseerd op ver-
plaatsing van magnetische domeinwanden, dat wil zeggen gebieden waar de 
magnetisatie coherent roteert van de ene naar de andere richting, door een cir-
cuit van ferromagnetische nanodraden.

Tot op heden was de snelheid van deze domeinwanden alleen te beheersen met 
magneetvelden of (relatief grote) elektrische stromen. Recente experimenten, 
uitgevoerd in aan de Technische Universiteit Eindhoven, laten echter zien dat 
hiervoor verrassenderwijs ook elektrische velden te gebruiken zijn. Met een 
spanning van slechts enkele Volts over een dunne tantaaloxidelaag, grenzend 
aan een kobalt magnetische nanofi lm, blijkt het mogelijk de domeinwandsnel-
heid met meer dan een factor tien te veranderen. Berekeningen tonen aan dat 
nog veel grotere effecten mogelijk zouden moeten zijn. Deze fundamentele ont-
dekking biedt unieke mogelijkheden voor toekomstige spintronische schakelin-
gen met ultralage vermogensdissipatie.

Verstrooiing ‘gevangen’ licht 
in kaart gebracht
Een lichtend voorbeeld van nanofotonica is het fenomeen ‘buitengewone trans-
missie’: een rooster van subgolfl engte-gaatjes in een metaallaag laat meer licht 
door dan één groot gat met de afmetingen van alle kleine gaatjes samen. Het is 
alsof er door ieder klein gaatje meer licht gaat dan erop valt. Dit fenomeen wordt 
veroorzaakt door de wisselwerking van zogeheten oppervlakteplasmonen 
- ‘gevangen’ licht op het metaaloppervlak - met het regelmatige gaatjesrooster. 
Vreemd genoeg is deze wisselwerking nog nooit direct gemeten. Onderzoekers 
van het FOM-instituut AMOLF en het IQFR-CSIC in Madrid hebben de wisselwer-
king voor het eerst gemeten door de verstrooiing van een oppervlakteplasmon 
aan een gaatje te visualiseren. Uit het verstrooiingspatroon konden ze niet alleen 
de elektrische wisselwerking bepalen maar ook de magnetische, die meestal 

over het hoofd wordt 
gezien. Deze fundamen-
tele kennis van de wissel-
werking is van belang 
voor het ontwikkelen van 
nieuwe optische nanoma-
terialen voor effi ciëntere 
lichtbronnen of de detec-
tie van biomoleculen.

Het doel van het FOM-programma ‘Controlling spin dynamics in 
magnetic nanostructures: combining fast time and short length scales 
for tomorrow’s technology’ is om ultrasnelle spinoverdrachtprocessen te 
begrijpen en om de mogelijkheden en fundamentele beperkingen op het 
gebied van tijdschaal te onderzoeken. Tevens is een doel om nieuwe 
concepten te ontwikkelen voor gecontroleerde manipulatie van 
magnetisatie- en spinensembles, waarbij in een ultrasnel én ultraklein 
regime wordt gewerkt. De looptijd van het programma is 2009-2014 en 
het budget voor die periode bedraagt 3,1 miljoen euro. De leiding van 
het programma is in handen van prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU).

 Het doel van het FOM-programma ‘Plasmonics’ is het manipuleren van 
licht op de kleinst mogelijke lengte- en tijdschalen door het benutten 
van metalen nanostructuren. De looptijd van het programma is 
2008-2013 en het budget is 3,4 miljoen euro. De leiding van het 
programma is in handen van prof.dr. L. Kuipers (AMOLF).

Berekende patronen van de y-component van het elektrische veld van 
de verstrooide golf door de elektrische wisselwerking (links) en de 
magnetische wisselwerking (rechts). Het amplitudeprofi el door beide 
wisselwerkingen (inzet).

Gebruikte nanostructuur (onder) en gemeten verstrooiingspatroon (boven). 
De opppervlakteplasmonen worden door de nanorichels richting het 
subgolfl engte-gaatje gelanceerd. Een nabije-veld microscoop visualiseert 
het verstrooiingspatroon met grote nauwkeurigheid. Het patroon van lichte 
en donkere parabolen ontstaat door interferentie van de inkomende en de 
verstrooide golf.

Door een geringe elektrische spanning aan te leggen over een isolator 
(transparant in de fi guur) grenzend aan een magnetische nanofi lm 
(aangeven met verticale pijltjes) worden de magnetische eigenschappen 
lokaal aangepast. Het resulterende elektrische veld beïnvloedt in 
sterke mate de propagatiesnelheid van een magnetische domeinwand 
(zie paneel rechtsboven).
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Nano-photovoltaicsFOM-programma 113Control over functional nanoparticle solidsFOM-programma 111

Effi ciënte fotodetector op de 
nanoschaal
Een deel van dit programma richt zich op de opto-elektronische eigenschappen 
van colloïdale halfgeleider quantum nanodeeltjes. Dergelijke deeltjes staan de 
laatste jaren veel in de aandacht omdat de eigenschappen via de grootte van de 
deeltjes zijn in te stellen (zogenaamde quantum-confi nement ) en ze via nat-
chemische synthese op goedkope en opschaalbare wijze te maken zijn. Twee 
Delftse groepen hebben recent zowel de fysische als de chemische aspecten van 
PbSe (loodselenide) deeltjes geoptimaliseerd voor gebruik in een nieuw type 
fotodetector. De detector bestaat uit een rij van PbSe nanodeeltjes die parallel 
loopt met twee goud elektroden op 2 nanometer (dat is 2 miljoenste mm) van 
elkaar en deze afstand tussen de elektroden overspant. De lichtgevoeligheid van 
de eigenschappen van de halfgeleiderdeeltjes is nu via de elektroden elek-
tronisch uit te lezen. De door het licht gecreëerde ladingsdragers worden 
direct overgedragen op de elektroden. Dat maakt deze detectoren uiterst snel en 
effi ciënt. Het werk is onlangs gepubliceerd in Nano Letters en trekt wereldwijd de 
aandacht. 

Transparante metaal-
contacten voor zonnecellen
Voor de ontwikkeling van effi ciënte zonnecellen is het essentieel om beschikking 
te hebben over elektrisch geleidende lagen die transparant zijn voor licht. Onder-
zoekers van AMOLF hebben ontdekt dat een netwerk van extreem dunne zilver-
draden precies aan die voorwaarde voldoet. De zilverdraden zijn slechts 50 nano-
meter breed en worden op een afstand van 500 nanometer in een vierkant 
netwerk op de zonnecel gedeponeerd. Omdat de draden veel dunner zijn dan de 
golfl engte van licht zijn ze bijna ‘onzichtbaar’. Het licht gaat dus dwars door de 
elektrisch geleidende draden heen. Met optische meettechnieken hebben de 
onderzoekers alle processen ontrafeld die een rol spelen bij de lichttransmissie 
door deze nanodradennetwerken. Zo slaat het licht elektronenresonanties aan in 
de draden en genereert het tevens een bijzonder soort oppervlaktelichtgolven. 
Met deze kennis was het mogelijk het optimale transparante dradennetwerk te 
ontwerpen.

Het FOM-programma ‘Control over functional nanoparticle solids’ 
heeft als doel om via een bottom-up benadering nanogestructureerde 
metamaterialen te maken die opgebouwd zijn uit combinaties van 
verschillende bouwstenen, die op hun beurt weer bestaan uit colloïdale 
nanodeeltjes. Tevens is het doel om met externe velden de groei en 
structuur van deze materialen te manipuleren. De looptijd van het 
programma is 2009-2014 en het budget voor die periode bedraagt 
2,4 miljoen euro. De leiding is in handen van prof.dr. A. van Blaaderen 
(UU). 

Het doel van het FOM-programma ‘Nano-photovoltaics’ is om recente 
vooruitgang in nanotechnologie en nanowetenschap te gebruiken voor 
zonnecellen met verbeterde effi ciëntie en/of lagere materiaalkosten. 
Het programma is gebaseerd op het gebruiken van versterkte licht-
absorptie en verzameling van ladingsdragers in ultradunne fi lms, 
nanodraden en quantumdot zonnecellen. De looptijd van het program-
ma is 2009-2013 en het budget voor die periode bedraagt 2,2 miljoen 
euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. A. Polman 
(AMOLF).

Schematische weergave van de nieuwe fotodetector die is 
gebaseerd op een enkele rij van nanodeeltjes die twee 
elektrodes met een ruimte ertussen van 2 nm overspannen. 
De opname van een PbSe nanodeeltje gemaakt met een 
transmissie-elektronenmicroscoop laat duidelijk zien dat het 
kristallijn is. 

Een netwerk van zilveren nanodraden geleidt elektrische stroom 
en is bijna volledig transparant voor licht.
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The singular physics of 1D electronsFOM-programma 128Nanoscale quantum opticsFOM-programma 124

Quantuminterferentie: 
plasmonen naar dezelfde 
uitgang
De interactie tussen licht en de vrije elektronen in metalen kan resulteren in 
zogenaamde oppervlakte plasmonen: licht ‘vastgebonden’ aan de structuur. Het 
grote voordeel van deze plasmonen is dat licht op te sluiten is in een kleiner 
volume dan de diffractielimiet die geldt voor diëlektrische materialen. De onder-
zoekers in dit programma voerden een experiment met plasmonen uit op quan-
tumniveau, door enkele paren van fotonen te gebruiken die gevormd zijn via 
parametrische down conversie. Deze niet-onderscheidbare fotonen brachten ze 
naar een gouden directional coupler die werkt als 50/50 bundelsplitser. Ze detec-
teerden de uitkomende plasmonen in het nabije-veld door twee supergeleidende 
enkele foton detectoren te integreren. Daarmee zagen ze duidelijk dat de plasmo-
nen Hong-Ou-Mandel interferentie vertonen. Dat is een bijzonder quantumeffect 
waarbij twee deeltjes altijd samen naar dezelfde uitgang gaan, in plaats van 
onafhankelijk in één van de uitgangen terecht te komen. Alhoewel Ohmse verlie-
zen in het metaal een beperking vormen, zijn deze technieken te gebruiken om 
geïntegreerde quantumoptische circuits te realiseren.

Metallische toestand tussen 
atomaire draden in
Atomaire draden van metaalatomen blijken ideale kandidaten om de karakteris-
tieke eigenschappen van eendimensionale elektronsystemen te bestuderen. 
Onlangs heeft een groep onderzoekers uit Würzburg laten zien dat de metallische 
toestand van Au geïnduceerde nanodraden op Ge(001) volledig ontkoppeld is van 
het onderliggende substraat. Geheel volgens de voorspellingen van de Tomo-
naga-Luttinger-Liquid-theorie vertoont de toestandsdichtheid van deze metalli-
sche toestand schalingsgedrag als functie van de temperatuur en de energie. 
Over de precieze ruimtelijke ligging van deze elektronische toestand bestaat 
echter nog de nodige discussie. Zo beweert de Würzburg- groep dat de metalli-
sche toestand zich in de draden bevindt, terwijl een groep uit Tokyo juist beweert 
dat de toestand loodrecht op de draden staat. Door een ruimtelijke map te maken 
van deze metallische toestand hebben de onderzoekers van de Universiteit 
Twente binnen dit FOM-programma laten zien dat de toestand zich niet op of 
loodrecht op de draden, maar juist tussen de draden in bevindt.

Het doel van het FOM-programma ‘Nanoscale quantum optics’ is om 
quantumoptica te realiseren op ultrakleine lengteschalen, door 
zichtbare of nabij-infrarode fotonen op te sluiten in volumes kleiner dan 
50x50x50 nanometer. Quantumoptica bestudeert de fysica van enkele 
lichtquanta (fotonen) en hun interactie met materie (zowel individuele 
atomen als quantumdots). Het programma loopt van 2011-2015 met 
een budget van 3,0 miljoen euro voor die periode. De leiding van het 
programma is in handen van prof.dr. A. Fiore (TU/e). 

Het doel van het FOM-programma ‘The singular physics of 1D 
electrons’ is om de eigenschappen van ééndimensionale elektronen-
systemen in kaart te brengen. In één- en tweedimensionale elektro-
nensystemen spelen elektron-elektron interacties een veel prominentere 
rol dan in een driedimensionaal systeem. Het programma loopt van 
2011-2016 met een budget voor die periode van 2,3 miljoen euro. 
De programmaleiding is in handen van prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet (UT). 

a) Schematische weergave van het experiment: een gouden directional 
coupler dient als 50/50 bundelsplitser. Eén foton van een foton-paar wordt 
naar de ene invoer gebracht, het andere foton naar de tweede invoer. 
De interactie in de bundelsplitser zorgt ervoor dat niet-onderscheidbare 
fotonen samen aankomen bij één van de twee supergeleidende detectoren 
aan de linkerkant.
b) Het gemeten interferentiesignaal: het aantal gezamenlijke klikken van 
de twee detectoren als functie van het tijdsverschil tussen de fotonen. 
Als de plasmonen tegelijkertijd aankomen bij de bundelsplitser zijn er 
minder gezamenlijke klikken doordat ze slechts bij één detector 
terechtkomen.

Scanning tunnelingmicroscopie opname (6 nm x 8 nm) van een 
aantal Au geïnduceerde nanodraden op een Ge(001) oppervlak (a). 
V=-0,1 V, I= 200 pA en T= 77 K. Ruimtelijke map (b) van de 
metallische toestand. Rood: hoge toestandsdichtheid en blauw: 
lage toestandsdichtheid. 

A

B
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FOM-programma 130 Next generation organic photovoltaics Light management in new photovoltaic materialsFOM-programma 131

Het berekenen van exciton 
bindingsenergieën in 
polymeer/PCBM-mengsels
De huidige organische zonnecellen zijn nog niet effi ciënt genoeg. Een oorzaak 
hiervan is de hoge excitonbindingsenergie. Deze is te verlagen (dus een verho-
ging van effi ciëntie) door materialen met een hogere diëlektrische constante te 
gebruiken. Eén doel van de multidisciplinaire FOM-focusgroep aan de Rijksuni-
versiteit Groningen is het ontwerpen van zulke materialen door het introduceren 
van specifi eke zijgroepen aan de polymeerketens. Om vooraf de effecten van 
deze zijgroepen op de excitonbindingsenergie te kunnen voorspellen zijn tijdsaf-
hankelijke dichtheidsfunctionaaltheorieberekeningen gedaan aan verschillende 
polymeer/PCBM-confi guraties in vacuüm en in een omgeving van polymeereen-
heden. Uit de energieën van de ladingsoverdrachts-(CT)toestand en ladingsge-
scheiden-(CS)toestand in vacuüm en in een omgeving (fi guur b) voor een 
C7H14F-gefunctionaliseerd polymeer- en PCBM- combinatie (fi guur a) blijkt dat 
de omgeving een belangrijk effect heeft op de CS-, maar niet op de CT-toestand. 
Ook maakt deze procedure het mogelijk om geschikte kandidaat zijgroepen te 
identifi ceren. 

Hybride halfgeleider-metaal 
nanodraden zijn effi ciënte 
antennes voor licht 
Dunne fi lm zonnecellen die zijn gemaakt van halfgeleidermaterialen zoals cad-
mium-telluride, zijn goedkoper te fabriceren dan de conventionele silicium-zon-
necellen, maar hebben een lager rendement in het omzetten van zonlicht naar 
elektrische stroom. Een belangrijke reden is dat de halfgeleiderfi lms aan de ene 
kant dik moeten zijn om al het zonlicht effi ciënt te absorberen en aan de andere 
kunt dun omdat de stroomopslag anders niet effi ciënt plaatsvindt. De optimale 
dikte van een zonnecel is dus noodzakelijkerwijs een compromis tussen licht-
vangst en stroomgeleiding. Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF hebben 
ontdekt dat nanodraden die zijn gemaakt van een metalen kern met eromheen 
een dunne halfgeleiderschil dit probleem kunnen oplossen. De metaalkern fun-
geert als miniatuurantenne die effi ciënt licht opvangt en in de halfgeleider con-
centreert. Daardoor is een cadmium-telluride laagdikte van slechts 40 nanome-
ter voldoende om het zonlicht te absorberen. Dit is bijna honderd keer dunner dan 
de laagdikte van conventionele CdTe zonnecellen.

Het doel van het programma ‘Next generation 
organic photovoltaics’ is om in 2020 ‘plastic’ zonnecellen 
beschikbaar te hebben voor grootschalige toepassing. De nadruk ligt 
onder andere op de ontwikkeling van een heel nieuwe generatie 
moleculaire halfgeleiders, om hiermee de verschillen tussen de huidige 
organische halfgeleiders en de ‘klassieke’ anorganische halfgeleiders te 
overbruggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met 
industriële partners en staat onder leiding van prof.dr. J.C. Hummelen 
(RUG). De looptijd van het programma is 2011-2021, heeft een budget 
van 5,2 miljoen euro en is opgezet als FOM-focusgroep op het gebied 
van funderend energieonderzoek.

Het doel van het programma ‘Light management in new photovoltaic 
materials’ is het controleren van het opvangen, geleiden, concentreren 
en omzetten van licht op de nanometerschaal om zonnecellen zonlicht 
op een effi ciëntere en goedkopere manier in elektrische stroom om te 
laten zetten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het 
Energieonderzoek Centrum Nederland. De looptijd van het programma 
is 2011-2019, staat onder leiding staat van prof.dr. A. Polman (AMOLF) 
met een budget van 5,4 miljoen euro voor die periode en is opgezet als 
FOM-focusgroep op het gebied van funderend energieonderzoek.

a) De structuur van monomeer (1), PCBM (2), 
en de gekozen 1-2 confi guratie.
b) De energieniveaus van (links) 1-2 in vacuüm, 
en (rechts) 1-2 ingebed in 1.

Schematische weergave van de 
lichtintensiteit in een halfgeleider-metaal 
nanodraad.
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FOM-programma 138Single phonon nanomechanicsFOM-programma 136

Gelden wetten van 
quantummechanica ook voor 
grotere objecten? 
In dit programma stellen onderzoekers de vraag in hoeverre de wetten van de 
quantummechanica ook gelden voor grotere objecten, zoals bijvoorbeeld een 
kleine trillende duikplank gemaakt van silicium. De quantummechanica is essen-
tieel om te kunnen begrijpen waarom moleculen niet uit elkaar vallen. Een 
belangrijk onderdeel in het antwoord op deze vraag is dat elektronen en atomen 
op meerdere plaatsen tegelijk kunnen zijn. Een eerste stap in dit onderzoek is het 
zeer nauwkeurig stilzetten van een trillende resonator. Dit is gelukt voor het duik-
plankje dat op de foto is voorzien van een klein magneetje. Mechanische syste-
men zouden op den duur zeer bruikbare bouwstenen kunnen worden in quan-
tumcircuits voor quantumcomputation of quantumcommunicatie.

Helder zicht door 
ondoorzichtige materialen
FOM-werkgroepen van de Universiteit Twente zijn er met collega’s van AMOLF en 
uit Florence in geslaagd afbeeldingen te maken door ondoorzichtige lagen. In 
ondoorzichtige materialen zoals verf, huid, papier en matglas, volgt licht een 
onvoorspelbaar pad, waardoor het niet mogelijk is voorwerpen die erachter ver-
borgen liggen scherp te zien. De onderzoekers lieten een laserstraal onder ver-
schillende hoeken op matglas vallen. Een computer registreerde hoeveel licht 
terugkwam van het verborgen voorwerp. De gemeten lichtintensiteit bevatte - in 
een soort versleuteling - bijna alle benodigde beeldinformatie. De uitdaging was 
nu om uit te zoeken hoe die informatie voldoende kan zijn. De resterende infor-
matie is vervolgens met een computer gegokt en daarna getest en verbeterd. Het 
lukte om een scherp beeld te maken van een verborgen fl uorescerend voorwerp, 
ongeveer zo groot als een menselijke cel. De onderzoekers hopen dat deze ont-
dekking nieuwe microscopiemethoden zal opleveren, waarmee het mogelijk 
wordt door weefsel heen te kijken.

Doel van het FOM-programma ‘Single phonon nanomechanics’ is om te 
komen tot nieuwe inzichten in de fundamentele vraag hoe de klassieke 
natuurkunde met de quantummechanica samengaat, via de quantum-
dynamica van mechanische systemen op nano- en microschaal. 
Het programma staat onder leiding van prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp 
(LEI). Het programma loopt van 2012-2017 en heeft een budget voor die 
periode van 2,4 miljoen euro.

Doel van het FOM-programma ‘Stirring of light!’ is om manieren te 
vinden om licht zo effi ciënt mogelijk om te zetten in bruikbare energie. 
De onderzoekers ‘roeren’ lichtgolven door nanofotonische media, om 
de absorptie en de verwerking van de lichtgolven te optimaliseren. 
Het team bestaat uit zowel experimentele, theoretische als toegepaste 
onderzoekers van vijf Nederlandse universiteiten en het FOM-instituut 
AMOLF, onder leiding van prof.dr. W.L. Vos (UT). Het programma loopt 
van 2012-2017 en heeft een budget voor die periode van 2,1 miljoen 
euro. 

Stirring of light!

Elektronenmicroscopie opname van een silicium duikplankje terwijl 
er een magnetisch deeltje aan bevestigd wordt. Het magnetische deeltje 
is 4 micrometer groot, de duikplank is 100 micrometer lang en slechts 
100 nanometer dik.

a) Een testobject is gemaakt door de letter ‘π’ te schrijven met 
fl uorescerende inkt, 100x kleiner dan op deze regel. Het object is daarna 
afgedekt met een wit ondoorzichtig matglas dat licht verstrooit, waardoor 
er niets meer van te zien is.
b) Een laserbundel scant over het matglas. Alleen een vage gloed van 
fl uorescentie is zichtbaar.
c) De hoeveelheid fl uorescent licht wordt nauwkeurig gemeten en 
doorgegeven aan een computer. Op het eerste gezicht levert dit een 
onvoorspelbaar patroon op, dat totaal niet lijkt op het object.
d) De computer zoekt verbanden tussen het gemeten signaal voor 
verschillende invalhoeken van de laser en berekent aan de hand daarvan 
hoe het object eruitziet.

A

C D

B
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 Photons in complex mediaFOM-programma 45

Succesvol programma 
leidt tot wavefront shaping 
en meer
(samenvatting eindverslag)

Het FOM-programma ‘Photons in complex media’ (PCM) stelde zich ten doel een 
grondig begrip te verkrijgen van de verstrooiing en het behoud van gecorreleerde 
fotontoestanden van fotonen die zich voortbewegen door complexe fotonische 
media. Onderzoekers keken gedurende een periode van tien jaar in detail naar de 
voortbeweging, verstrooiing en diffractie van golven in deze extreem complexe 
media. 

PCM begon in 2000 als ‘Waves in complex media’ (WCM, 2000-2005) om een 
opkomend veld te stimuleren. Hierin werkten onderzoekers uit Leiden, Amster-
dam, Delft, Groningen en Utrecht samen. In 2005 dienden zij een uitgebreide 
rapportage bij FOM in met daarin het voorstel het programma in enigszins afge-
slankte vorm te verlengen. Ook de Universiteit Twente kwam erbij. De leiding van 
PCM was in handen van prof.dr. A. Lagendijk (AMOLF). 

PCM was zeer succesvol en leidde tot veel samenwerking tussen de partners. 
Het programma manifesteerde zich onder andere door de organisatie van een 
FOM-focussessie tijdens het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven.

Mede door PCM heeft de Nederlandse uitvinding van wavefront shaping (UT, 
Mosk + AMOLF, Lagendijk) een enorme vlucht kunnen nemen. Het leidde ertoe 
dat de UT- en AMOLF-groepen hun hele onderzoek hebben omgebogen naar dit 
veld. De groep slaagde er recent in afbeeldingen te maken door geheel ondoor-
zichtige lagen (zie FOM-programma 138 op de vorige pagina). Dit resultaat zal 
nieuwe microscopiemethoden opleveren, waarmee het vormen van haarscherpe 
beelden ondanks verstrooiing mogelijk wordt, zo verwachten de onderzoekers. 
Het resulteerde in een publicatie in Nature op 8 november 2012 getiteld Non-
invasive imaging through opaque scattering layers. De ontdekking werd boven-
dien beoordeeld als één van de tien belangrijkste doorbraken in het wereldwijde 
natuurkundeonderzoek in 2012. Eerder publiceerden de onderzoekers al een 
overzichtsartikel in Nature Photonics.

De experimentele en de theoretische Leidse groepen hebben in het kader van 
PCM intensief samengewerkt op het gebied van verstrengeling van fotonen in 
complexe media. Tijdens de duur van PCM kwam de fysica van grafeen wereld-
wijd in de belangstelling. Binnen PCM is succesvol gekeken naar de optische 
consequenties van een Dirac-spectrum. Ook na dit programma zal de samen-
werking blijven bestaan.  Het doel van het FOM-programma ‘Photons in complex media’ was 

een grondig begrip te krijgen van de voortplanting, verstrooiing en 
diffractie van golven in media die in hoge mate complex zijn. 
Bovendien beoogde het programma een multidisciplinair platform te 
zijn dat nieuw onderzoek stimuleert en synergie creëert tussen al 
bestaande activiteiten in verschillende gebieden. De looptijd van het 
programma was 2002-2012 en het budget voor die periode bedroeg 
4,7 miljoen euro. De leiding van het programma was in handen van 
prof.dr. A. Lagendijk (AMOLF/UT).

Een korte laserpuls (a) wordt in tijd en in ruimte verstoord door een sterk 
verstrooiend medium. Het geoptimaliseerde golffront (b) leidt tot een focus 
in tijd en in ruimte. 

B

A
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FOM-programma 58 The IR user facility FELIX, expanded with FELICE

FOM-programma 58

Belangrijke bijdrage 
aan de opbloei van de 
spectroscopie van ionen
(samenvatting eindverslag)

De belangrijkste doelstellingen van dit eind 2012 beëindigde FOM-programma 
waren (i) het exploiteren van de infraroodbron FELIX, het gebruik ervan faciliteren 
en het creëren van de meest optimale condities voor het doen van geavanceerde 
experimenten en (ii) het realiseren van de nieuwe bundellijn FELICE waarbij het 
mogelijk is experimenten in de trilholte van de laser uit te voeren, met name 
bedoeld voor spectroscopische metingen aan (bio)moleculen, radicalen, com-
plexen of clusters, al dan niet geïoniseerd, in de gasfase.

De motivatie was dat een infraroodabsorptiespectrum een unieke bron van infor-
matie over structuur en dynamica van een monster is. Doorgaans gebruiken 
onderzoekers FT-spectrometers met een spectraal brede lichtbron. Soms is er 
behoefte aan een laserachtige bron: goed focusseerbaar, smalle bandbreedte, 
korte pulsduur, hoge (piek)intensiteit en natuurlijk breed afstembaar. Een op een 
elektronenbundel gebaseerde lichtbron, de vrije-elektronenlaser, geniet dan de 
voorkeur. 

Het eerder al afgesloten FOM-programma 19 toonde enerzijds de unieke moge-
lijkheden aan die de vrije-elektronenlaser voor geavanceerde experimenten 
biedt, maar bracht ook enkele beperkingen aan het licht. Een belangrijke verbe-
tering die mogelijk leek, was het bouwen van een bundellijn waarmee de veel 
hogere intensiteit binnen de laserresonator beschikbaar zou komen. Deze nieuwe 
bundellijn moest liefst parallel aan de al bestaande kunnen draaien, zodat twee 
gebruikersexperimenten tegelijk bediend konden worden.

In 2007 kwam de bundellijn, FELICE, voor het eerst beschikbaar en sinds 2010 
zijn alle ontwerpspecifi caties gehaald. Ondanks dat tijdens de bouwfase van 
FELICE de bundeluren op FELIX aanzienlijk gereduceerd moesten worden, lag de 
output op een hoog niveau: meer dan 350 publicaties waarvan een belangrijk 
deel in high impact tijdschriften. Het onderzoek dat gedaan is onder dit pro-
gramma heeft met name belangrijk bijgedragen aan een opbloei van de spectro-
scopie van ionen, wat resulteerde in speciale sessies op conferenties voor mas-
saspectrometrie. Dit jaar is de verhuizing van de installaties naar de Radboud 
Universiteit in Nijmegen gestart, als eerste stap van de samenwerkingsovereen-
komst (looptijd tien jaar) tussen FOM en de universiteit. Met de onlangs gereali-
seerde complementaire laser FLARE en de extra mogelijkheden die de koppeling 
aan het HFML biedt, ontstaat zodoende een wereldwijd unieke faciliteit.

 Het doel van het FOM-programma ‘The IR user facility FELIX, 
expanded with FELICE’ was de internationale onderzoeksgemeenschap 
met FELIX een zeer heldere afstembare bron in het midden- en ver-IR 
ter beschikking te stellen en FELIX uit te breiden met FELICE, die 
experimenten met een 7 T FTICR en/of een moleculaire bundel ín de 
trilholte mogelijk maakt. De looptijd van het programma was 
2003-2013 en het budget voor die periode bedroeg 12,6 miljoen euro. 
De leiding van het programma was in handen van dr. A.F.G. van der 
Meer (DIFFER).

Artist’s view van de gevouwen resonator van de FELICE-trilholte met de 
twee intra-cavity opstellingen.
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FOM-programma 61  Physics of colloidal dispersions in external fi elds

Van bollen naar (regelmatige) 
veelvlakken (polyhedrons)
Wanneer latexverf droogt, vloeien de bolvormige polymeerdeeltjes met afmetin-
gen van rond de één micrometer samen tot een continue fi lm. Voordat dit gebeurt 
zorgt de oppervlaktespanning ervoor dat de deeltjes die in een dichte pakking op 
elkaar zijn gedrukt, vervormen tot veelvlakken voordat ze totaal samenvloeien. 
Het is onderzoekers uit de Utrechtse zachte gecondenseerde materie groep 
gelukt om dit samenvloeien te voorkomen door deeltjes te gebruiken met een 
buitenste schil, die bestaat uit aan elkaar verknoopt polymeer (gecrosslinked ). 
Hierdoor wordt de deformatie in veelvlakken wel mogelijk, terwijl de deeltjes ook 
nog weer losgetrild kunnen worden als afzonderlijke colloïdale bouwstenen. 
Wanneer de pakking van de bollen bij het begin van het proces een regelmatig 
3D-rooster is (een colloïdaal kristal) komen de vervormde deeltjes voor als regel-
matige veelvlakken (polyhedrons). Theoretisch is voorspeld dat het kristallisatie-
gedrag van dergelijke deeltjes heel anders verloopt dan dat van bollen. Deze 
nieuwe deeltjes maken het mogelijk dit kristallisatiegedrag ook experimenteel te 
onderzoeken. 

 Het doel van het DFG/FOM-programma ‘Physics of colloidal dispersions 
in external fi elds’ is op microscopische schaal te begrijpen hoe 
colloïdalen zich gedragen onder externe invloed. Daarvoor zijn een 
systematische ontwikkeling van theoretische benaderingen, nieuwe 
simulatietechnieken en experimenten buiten evenwicht noodzakelijk. 
De looptijd van het programma is 2002-2013 en het FOM-aandeel in 
het budget is 2,1 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr. A. van Blaaderen (UU).

Boven een elektronen-
microscopie opname van 
polymethylmethacrylaat 
(plexiglas) bolletjes (grootte 
3 mm) nadat deze door 
verhitting zijn vervormd tot 
een regelmatig veelvlak 
(inzet: losse dodecahedrons). 

Onder zijn de deeltjes 
zichtbaar in een confocale 
microscopie opname nadat 
ze in een vloeistof zijn 
gebracht en door zelf-
organisatie een 3D-kristal 
hebben gevormd (na drogen 
ziet de structuur eruit als in 
de inzet). 

Schets van een oxide heterostructuur. Door toevoeging van een SrCuO2-
laag, die de vorm van koper-zuurstof kettingen aanneemt, bewegen de 
elektronen zich aan het grensvlak (paarse pijl) snel genoeg om toepassing 
in de elektronica mogelijk te maken. 

FOM-programma 108 Inter-phase - new electronic and magnetic states at 
interfaces in complex oxide heterostructures

Meer mobiliteit van 
elektronen door uitgekiende 
combinatie van oxidelagen 
Als het gaat om veelzijdigheid van elektronische en magnetische eigenschappen 
zijn metaaloxiden onovertroffen. Het vooruitzicht dat deze materiaalfamilie toe-
gepast zou kunnen worden in toekomstige informatietechnologieën drijft een 
heel onderzoeksveld met de naam oxide electronics. Door oxiden laag voor laag 
op de nanoschaal op te bouwen, is het mogelijk een ongekende controle op de 
structuur en dus op de eigenschappen uit te oefenen. In 2012 heeft dit FOM-
programma een grote stap voorwaarts gezet. Dankzij het gebruik van een uitge-
kiende combinatie van lagen is het gelukt om de bewegelijkheid van de elektro-
nen - de mobiliteit - enorm te vergroten. Deze vooruitgang stoelt op de toevoeging 
van een koperoxidelaag: een krachtige versneller voor de opname van zuurstof in 
het elektronisch actieve gebied van het systeem. Zo worden zuurstofdefecten 
voorkomen die anders de ladingsdragers verstrooien, met als resultaat een zeer 
hoge mobiliteit; een belangrijk voorwaarde voor toepasbare elektronica. 

Het doel van het FOM-programma ‘Inter-phase - new electronic 
and magnetic states at interfaces in complex oxide heterostructures’ 
is om nieuwe elektrische en magnetische toestanden, die voortkomen 
uit verschillende reconstructies van grensvlakken tussen complexe 
materialen, te creëren, bestuderen en controleren. 
De looptijd van het programma is 2009 - 2013 met een budget voor 
deze periode van 3,1 miljoen euro. De programmaleiding is in handen 
van prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT).
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Quantum gasesFOM-programma 87

Sterke wisselwerkingen 
in quantumgassen beter 
in beeld
(samenvatting eindverslag)

Het programma ‘Quantum gases’ ging in 2004 van start met als doel om zowel 
theoretisch als experimenteel de eigenschappen van quantumgassen te bestu-
deren, en dan met name de sterke wisselwerking tussen ongelijksoortige fermi-
onen. Deze sterke wisselwerking is een belangrijk fenomeen in de kernfysica en 
de astrofysica. Het fenomeen is zeer lastig te bestuderen, maar in atomaire 
quantumgassen is dit wel mogelijk door met magneetvelden de gassen te mani-
puleren en beheersen. 

Binnen dit FOM-programma is met succes een systeem gecreëerd waarin de 
wisselwerking onderzocht kan worden. De onderzoekers maakten hiervoor een 
mengsel van een licht en zwaar quantumgas, respectievelijk lithium (Li-6) en 
kalium (K-40). Ook creëerden ze een multi-component mengsel van kalium 
(K-40). Door een extern magnetischeveld af te stemmen op een zogeheten Fesh-
bach-resonantie, kon in beide mengsels de wisselwerking tussen atomen wor-
den versterkt. Gassen waarin deze, door resonantie versterkte, interacties 
plaatsvinden bleken ongebruikelijke fenomenen te vertonen. Daarnaast maakten 
ze de creatie van langlevende bosonen mogelijk. 

Een ander speerpunt van het programma was de creatie van eendimensionaal 
gassen van bosonen. Het lukte de onderzoekers om een boson mengsel op een 
chip te maken, waarmee de spindynamica van het systeem bestudeerd kan wor-
den. Ook kon hiermee de eerste directe vergelijking van experimentele data en de 
Yang-Yang theorie worden gemaakt.

Naast de experimentele resultaten leverde dit FOM-programma op beide onder-
zoeksvlakken een grote bijdrage aan theorie-ontwikkeling. In zijn geheel droeg 
het onderzoek sterk bij aan het zogenaamde universele regime waarin het gedrag 
van het gasmengsel onafhankelijk wordt van de samenstelling van het gas. Het 
programma is een voorbeeld van een nieuwsgierigheidsgedreven, fundamenteel 
onderzoek. Toch kan de opgedane kennis over de manipulatie van ultrakoude 
atomen gebruikt worden bij aan een aantal technologische ontwikkelingen, zoals 
GPS en atoomchips.

 Het doel van het FOM-programma ‘Quantum gases’ was het 
experimenteel en theoretisch bestuderen van eigenschappen van 
quantumgassen, en het ontwikkelen van nieuwe methoden om met 
extern aangelegde velden deze gassen te manipuleren en te beheersen. 
De looptijd van het programma was 2004-2012 en het budget voor 
die periode bedroeg 3,0 miljoen euro. De leiding van het programma 
was in handen van prof.dr. J.T.M. Walraven (UvA).

De meetcel binnen een precisiespoel voor het meten van Feshbach 
resonanties tussen botsende atomen in een quantumgas.

Artist’s impression van een verstrooiingshalo tussen botsende atomen 
in een quantumgas.
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Proton mobility in confi nement

Infrarood geïnduceerde 
protonoverdracht in Nafi on 
nanokanaaltjes
Onderzoekers van AMOLF hebben de dynamica van protonen in de nanokanaal-
tjes van Nafi on membranen gemeten met femtoseconde-vibratiespectroscopie. 
Ze ontdekten dat excitatie van de O-H vibratie van een H3O+-ion met een infra-
rood lichtpuls met een golfl engte van vier micrometer, leidt tot een reorganisatie 
van de omringende watermoleculen en het lokaliseren van de protonlading op 
slechts één van de drie waterstofatomen van het H3O+-ion. Deze overdracht van 
protonlading heeft een tijdsconstante van 170 ± 20 femtoseconden. Voor zover 
bekend is dit de eerste reactie in de gecondenseerde fase die kan worden geïn-
duceerd door infrarood excitatie naar de eerste aangeslagen vibratietoestand. 
Bijzonder is verder dat deze reactie in Nafi on membranen kan plaatsvinden dank-
zij het feit dat de excitatie van de protonvibratie een relatief lange vibratielevens-
duur heeft van 350 ± 30 femtoseconden. Ter vergelijking: in vloeibaar water is 
deze levensduur slechts 110 femtoseconden, waardoor in water de vibratie-
excitatie is verdwenen voordat overdracht van de protonlading plaats kan vinden.

Het hoofddoel van het FOM-programma ‘Proton mobility in confi nement’ 
is om op moleculaire schaal inzicht te krijgen in de manier waarop 
protongeleiding door waterige media in kleine ruimtes plaatsvindt. 
Het onderzoek richt zich op waterige systemen aan oppervlakken en 
bij tussenvlakken (beperkt tot één dimensie), water in draden en 
kanaaltjes (beperkt tot twee dimensies) en nanovijvertjes en nano-
druppels (beperkt tot drie dimensies). De looptijd van het programma 
is 2010-2016 en het budget voor die periode bedraagt 2,4 miljoen euro. 
De leiding van het programma is in handen van prof.dr. H.J. Bakker 
(AMOLF).

FOM-programma 118

Illustratie van de hydratiestructuur van een proton in een nanokanaaltje 
van een Nafi on membraan. Excitatie van een O-H strekvibratie van H3O+ 
induceert een reorganisatie van de waterstofbrugstructuur met als 
resultaat een symmetrische O-H vibratiepotentiaal tussen twee 
watermoleculen en de sterk afnemende energie van de geëxciteerde 
vibratietoestand. Het waterstofatoom dat vibreert in deze nieuwe 
potentiaal draagt de volledige protonlading.

Foto van de radiotelescoop te Effelsberg met een antenne van 100 meter 
doorsnede; in de inzet een afbeelding van het methanolmolecuul. 

Broken mirrors and drifting constants - 
Ultra-precise investigations of fundamental 
symmetries and constants at the atomic scale

FOM-programma 125

Moleculaire materie in zeven 
miljard jaar niet veranderd
Uit waarnemingen van radiostraling, afkomstig van een verafgelegen melkweg-
stelsel, leiden onderzoekers af dat de verhouding tussen de massa van een pro-
ton en een elektron (1836.1526725) niet is veranderd gedurende de geschiede-
nis van het universum. Iets nauwkeuriger: deze fundamentele natuurconstante is 
minder veranderd dan een honderdduizendste van een procent. Dit resultaat 
komt uit nauwkeurige metingen van de absorptiefrequenties in de waargenomen 
radiostraling die is veroorzaakt door methanolmoleculen in een melkwegstelsel 
bij roodverschuiving z=0,89. Al eerder stelden de onderzoekers van het Laser-
LaB (VU) uit berekeningen vast dat de draaibewegingen in methanol zeer gevoe-
lig zijn voor minieme veranderingen van de natuurconstante; vooral de interne 
draaibeweging van de hydroxylgroep (OH) over de methylgroep (CH3) is gevoelig, 
omdat het gaat om een zogenaamd quantum tunneling fenomeen. De limitering 
van de drift van de natuurconstante kan ook zo worden uitgedrukt: moleculaire 
materie is hetzelfde gebleven in de afgelopen zeven miljard jaar. 

Doel van het FOM-programma ‘Broken mirrors and drifting constants 
- Ultra-precise investigations of fundamental symmetries and 
constants at the atomic scale’ is om nieuwe fundamentele fysische 
fenomenen, die verder gaan dan het standaardmodel van de natuur-
kunde, te detecteren in extreem nauwkeurige metingen aan deeltjes op 
atomaire schaal met superstabiele lasers. Met atoomklokken die tot op 
15 cijfers nauwkeurig de tijd aangeven, gaan de onderzoekers op zoek 
naar tijdsvariatie van fundamentele natuurconstanten en naar breking 
van spiegelsymmetrie. De looptijd van het programma is 2011-2016 
met een budget van 2,9 miljoen euro. De leiding van het programma is 
in handen van prof.dr. W.M.G. Ubachs (VU).
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Ver-infrarood absorptiespectra van fosfor in silicium bij verschillende 
magneetvelden. Het niet-lineaire verloop is duidelijk te zien. Van enkele 
absorpties is de bijbehorende golffunctie weergegeven, 
die bij hoog veld sterk vervormd is.

Topological insulatorsFOM-programma 134High Field Magnet Laboratory - a global player in 
science in high magnetic fi elds (FOM-HFML)

FOM-programma 132 (&78)

Metingen HFML bevestigen 
hoogveldtheorie van 
waterstof 
Atomaire spectraallijnen zoals de Lyman- en Balmer-reeks zijn al eeuwen 
bekend. Bij een laag magneetveld splitsen deze lijnen evenredig op als gevolg 
van het Zeeman-effect; bij een hoog magneetveld is deze opsplitsing niet meer 
lineair, omdat dan de magnetische energie vergelijkbaar wordt met de ionisatie-
potentiaal. Voor waterstof is het benodigde veld hiervoor 100.000 Tesla, 3.000 
keer sterker dan beschikbaar op aarde. Het kan alleen gemeten worden met 
behulp van magnetische witte dwergen, sterren aan het eind van hun levenscy-
clus. Helaas zijn de magneetvelden daar eigenlijk niet goed bekend en uiteraard 
ook niet te controleren.

Een fosforatoom in silicium is zeer vergelijkbaar met het waterstofatoom: een 
positieve lading met één gebonden elektron. Door het siliciumrooster schaalt het 
benodigde magneetveld echter tot circa 30 Tesla, precies binnen het bereik van 
het HFML. Zeer gedetailleerde ver-infrarood metingen hebben het eindelijk 
mogelijk gemaakt de hoogveldtheorie van waterstof te bevestigen en verfi jnen.

Op zoek naar topologisch 
beschermde 
quantumcomputers
Natuurkundigen zoeken op meerdere fronten naar manieren om de huidige com-
puterchiptechnologie te verbeteren of gedeeltelijk door quantumcomputers te 
vervangen. Eén van de meest veelbelovende ideeën hiervoor is gebaseerd op het 
manipuleren van spookachtige Majorana zero-modes. De kracht van deze 
Majorana-excitaties is dat ze beschermd zijn tegen verstoringen van buitenaf 
door fundamentele symmetrieën van de natuur. Deze ‘topologische bescherming’ 
maakt hun toepassing in quantumcomputers enorm aantrekkelijk, maar tegelijk 
maakt deze bescherming het manipuleren van de Marjorana-deeltjes heel moei-
lijk. Dit consortium van wetenschappers van de universiteiten van Amsterdam, 
Leiden, Delft en Twente ontwikkelt nieuwe materialen (topologische isolatoren) 
die dienst zullen doen als toekomstig Majorana-platform. De combinatie van fun-
damenteel materiaalonderzoek, theoretische onderbouwing en state-of-the-art 
nanotechnologie moet resulteren in de eerste bouwstenen voor topologisch 
beschermde quantumcomputers.

Het doel van FOM-programma 78 ‘The user facility 
for high magnetic fi elds’ is het voor gekwalifi ceerde gebruikers 
toegankelijk maken van het unieke High Field Magnetic Laboratory 
(HFML) in Nijmegen. De looptijd van het programma is 2004-2013 
en het budget voor die periode bedraagt 4,7 miljoen euro. Het FOM-
programma 132 ‘High Field Magnet Laboratory: a global player in 
science in high magnetic fi elds (FOM-HFML)’ is de FOM-inbreng in het 
RU-FOM samenwerkingsverband HFML. Beide programma’s worden 
uitgevoer in de gelijknamige FOM-focusgroep. Hiermee geeft FOM het 
HFML een krachtige impuls, waardoor Nederland wereldwijd voorop 
gaat lopen op het gebied van wetenschap in hoge magneetvelden en in 
magneettechnologie. Dit programma heeft een looptijd van 2011-2021 
en een budget voor die periode van 18,5 miljoen euro. De leiding van 
beide programma’s is in handen van prof.dr.ir. J.C. Maan (RU).

Het FOM-programma ‘Topological insulators’ is gericht op het creëren, 
onderzoeken en controleren van 2D en 3D topologische isolatoren. 
Topologische isolatoren zijn materialen die zowel eigenschappen van 
geleiders als van isolatoren bezitten. Uiteindelijk kan deze kennis leiden 
tot energie-effi ciënte spintronica en een krachtig platform voor 
topologische quantum computation. Het programma staat onder leiding 
van prof.dr. M.S. Golden (UvA). Het programma loopt van 2012-2017 
en heeft een budget voor die periode van 2,7 miljoen euro. 

Onderste rij: de topologische eigenschappen van nieuwe materialen worden 
in kaart gebracht met krachtige microscopische technieken. Middelste rij: 
met doortastende theoretische analyse van verschillende experimentele 
resultaten kan een verklaring voor het transportgedrag van de meest 
veelbelovend systemen worden gegeven. Bovenste rij: bouwend op deze 
kennis kan het gereedschap van de nanotechnologie ingezet worden om 
prototype toepassingen te ontwerpen die de grote potentie van topologische 
quantumcomputers kunnen ontsluiten.
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 DNA in action: physics of the genome Spatial design of biochemical regulation networksFOM-programma 110FOM-programma 103

Verborgen dna-code gekraakt

De volgorde van baseparen in ons dna bevat niet alleen een blauwdruk van alle 
genen, maar ook instructies over hoe dit dna ingepakt wordt. Driekwart van ons 
dna is opgerold rond histoneiwitten. Deze histonen zorgen dat twee meter dna als 
een nette, georganiseerde kralenketting in de kern van een menselijke cel past. 
De precieze positie van de histonen ten opzichte van de dna-base volgorde 
bepaalt hoe toegankelijk een gen is voor transcriptiefactoren die het uitlezen van 
dit gen in gang zetten. Postdocs Van der Heijden en Van Vugt hebben laten zien 
dat een eenvoudige tweelettercode deze posities bepaalt. Zij publiceerden hier-
over in augustus 2012 in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of 
Sciences. Met de statistisch-fysische beschrijving van histonposities is het 
mogelijk enorme hoeveelheid informatie, die met de bepaling van de sequentie 
van het genoom beschikbaar is gekomen, beter te begrijpen.

Koppelingen tussen 
celskeletcomponenten in 
kaart gebracht
Het celskelet bepaalt de ruimtelijke structuur van onze cellen. Het is een ingewik-
keld systeem van buisjes en draadjes, die als spoorwegen voor transport dienen 
en tegelijk cellen helpen om hun vorm en stevigheid te behouden. Een belangrijk 
doel van dit FOM-programma is het ontrafelen van de fysische principes van de 
organisatie van het celskelet en te begrijpen hoe deze organisatie het ruimtelijk 
gedrag van biochemische regelnetwerken beïnvloedt. Daarvoor is kennis nodig 
over hoe koppelingen tussen verschillende celskeletnetwerken tot stand komen. 
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben in een brede samenwerking 
met een aantal Europese laboratoria de moleculaire connecties tussen microtu-
buli, een van de belangrijkste celskeletcomponenten, en andere celstructuren in 
kaart gebracht. Deze informatie maakt het mogelijk om de complexe organisatie 
van het celskelet in cellen te beïnvloeden en ook met natuurkundige technieken 
in een modelomgeving te bestuderen.

 Het doel van het FOM-programma ‘DNA in action: physics of the 
genome’ is het doorgronden van de fysische mechanismen die dna 
organiseren, reguleren en kopiëren. De looptijd van het programma is 
2008-2012 en het budget voor die periode is 4,2 miljoen euro. De leiding 
van het programma is in handen van prof.dr.ir. G.J.L. Wuite (VU).

Het doel van het FOM-programma ‘Spatial design of biochemical 
regulation networks’ is om te begrijpen hoe biochemische regulatie 
afhangt van de ruimtelijke verdeling van de netwerkcomponenten en de 
fysische processen die de signaaloverdracht tussen de componenten 
onderling faciliteren. In het bijzonder richt het programma zich op de 
rol die compartimentalisatie, diffusie en lineair transport via het 
cytoskelet spelen bij het ruimtelijke ontwerp en het functioneren van 
gen- en eiwitregulatienetwerken. De looptijd van het programma is
2009-2013 en het budget voor die periode bedraagt 3,1 miljoen euro. 
De leiding van het programma is in handen van prof.dr. A.M. Dogterom 
(AMOLF).

Boven: in hogere organismen wordt dna opgerold rond acht histoneiwitten, 
samen een nucleosoom, waardoor gemiddeld driekwart van het dna niet 
toegankelijk is voor andere eiwitten. 
Onder: niet overal is de nucleosomen dichtheid gelijk: rond een gen, 
in dit geval MSN4, wordt een lagere dichtheid gemeten. De verdeling van 
nucleosomen blijkt met een eenvoudig statistisch fysisch model te 
verklaren. Bron: PNAS 109 (38) E2514-E2522

Een gespecialiseerd eiwit (groen) koppelt twee belangrijke celskeletnet-
werken, microtubuli (blauw) en actine (rood), in een menselijke cel 
(bron: Current Biology). Een witte kleur geeft aan waar de drie signalen 
overlappen. Inzet: reconstitutie van deze koppeling in een modelomgeving 
met dezelfde kleurcodering (bron: Florian Huber, AMOLF).
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Towards biosolar cellsFOM-programma 115 FOM-programma 117 Mechanosensing and mechanotransduction by cells

Met micro- en nanopilaren 
zonlicht direct omzetten
In het Biosolar consortium werken onder meer de Technische Universiteit Eind-
hoven en Universiteit Twente aan gedoteerde micro- en nanopilaren met als doel 
zonlicht direct om te zetten in brandstof. Als eerste stap richten de onderzoekers 
zich op de foto-elektrochemische reductie van water naar waterstof. Hierbij 
gebruiken zij nanogestructureerde halfgeleiderelektrodes zoals met boor gedo-
teerde Si micropilaren en p-InP nanodraden. Deze kunnen zeer effi ciënt het zon-
licht verzamelen en ladingsdragers scheiden aan het oppervlak van de halfgelei-
der-elektrolyt interface. Zowel nanodraden als micropilaren zijn belangrijk voor 
het vergroten van het katalytische oppervlak. De linker fi guur toont geëtste Si 
micropilaren. Elektrische metingen bevestigen het p/n-karakter van de junctie en 
een respons met licht (UT). De groep op de TU/e heeft aangetoond dat een nano-
draad foto-elektrode veel minder last heeft van recombinatie dan een planaire 
elektrode. Met een molybdeensulfi de katalysator is een externe licht-naar-
stroom conversie-effi ciëntie van 93 procent bij 0 V en 645 nm aangetoond.

Mechanotransductie in 
hersencellen
Op alle cellen in een organisme worden mechanische krachten uitgeoefend. Via 
een ingenieuze verbinding van membraaneiwitten, cytoskeleteiwitten en signaal-
eiwitten vindt daarvan vertaling plaats in een moleculaire respons; dit proces 
heet mechanotransductie. Astrocyten zijn hersencellen, die sterk reageren op 
hersenschade, onder andere geïnduceerd door een mechanische stimulus. In dit 
onderzoek bestuderen wetenschappers van het Nederlands Herseninstituut en 
de Universiteit Leiden astrocyten, die blootgesteld worden aan mechanisch 
letsel, als model voor traumatisch hersenletsel. Ze analyseren de reactie van de 
cel met behulp van een transcriptoomanalyse. Dit geeft inzicht in hoe het cyto-
skelet betrokken is bij het verwerken van mechanische krachten. De eerste data 
laten zien dat een kracht uitgeoefend op astrocyten resulteert in de activering 
van snelle reactiegenen, zoals c-FOS. Het vervolg zal een beeld geven van de 
transcriptieveranderingen van het volledige genoom. De analyse zal een belang-
rijke bijdrage leveren aan het begrip van mechanotransductie en ook hoe een 
(hersen)cel omgaat met vanuit de omgeving toegediende kracht.

Het doel van het FOM/ALW-programma ‘Towards biosolar cells’ is 
gericht op artifi ciële ‘solar to fuel’ converters, ‘solar biofuel’ productie 
met micro-organismen en het verbeteren van de effi ciëntie van foto-
synthese van planten. De looptijd van het programma is 2010-2015 en 
het budget voor die periode bedraagt 7,0 miljoen euro. Dit programma 
is mede mogelijk door een bijdrage van het ministerie van EZ en 
NWO-gebied ALW. De leiding van het programma is in handen van 
prof.dr. H.J.M. de Groot (LEI).

Het doel van het FOM-programma ‘Mechanosensing and mechano-
transduction by cells’ is de fundamentele principes op te helderen van 
de krachtontwikkeling en ‘mechanosensing’ van cellen. Het richt zich 
op de vragen welke fysische mechanismen er voor zorgen dat cellen 
zowel de mechanische eigenschappen van de externe omgeving kunnen 
voelen en beïnvloeden als op de vraag hoe cellen de mechanische 
signalen doorgeven en omzetten in een fysische of biologische respons. 
De looptijd van het programma is 2010-2015 en het budget voor die 
periode bedraagt 3,4 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr. Th. Schmidt (LEI).

Links: silicium micropilaren (5x25 µm). 
Rechts: InP nanodraden (0,1x2 µm).

Links een fragment van een transcriptoomanalyse van 25.000 genen. 
De intensiteit van een spotje in groen of rood geeft de verandering weer 
van de hoeveelheid transcript van een gen na behandeling. 
Rechts een astrocyt met zijn cytoskelet in groen en de celkern in rood. 
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FOM-programma 126 The thylakoid membrane - a dynamic switch A single-molecule view on protein aggregationFOM-programma 127

Een fenomeen waarnemen 
op het niveau van 
‘fotosysteem 2 core-deeltjes’
Het thylakoïde membraan, het fotosynthetische membraan van planten en algen, 
herbergt alle componenten die essentieel zijn voor de omzetting van zonne-ener-
gie in een brandstof die de plant gebruikt om alle wezenlijke levensprocessen uit 
te voeren. In het thylakoïde membraan zijn de verschillende componenten 
(lichtoogstende pigment-eiwit complexen, reactiecentra) ondergebracht in twee 
fotosystemen: fotosysteem 1 en fotosysteem 2, die energetisch in serie werken. 
Onder condities van overbelichting beschermt het thylakoïde membraan zich 
door de fotosynthese grotendeels uit te zetten en door het thylakoïde membraan 
te reorganiseren. Eerder konden onderzoekers dit ‘aan’ en ‘uit’ zetten op het 
niveau van enkele lichtoogstende complexen zien en recent lukte het hen een 
vergelijkbaar fenomeen waar te nemen op het niveau van zogenaamde ‘fotosys-
teem 2 core-deeltjes’. Dit zijn membraanfragmenten die bestaan uit een dimeer 
van fotosysteem 2 reactiecentra plus de bijbehorende lichtoogstende eiwitten, in 
totaal zo’n tachtig chlorofyl moleculen.

Met single molecule 
spectroscopietechnieken 
eiwitaggregatie ontrafelen
Verkeerde vouwing en samenklontering van eiwitten spelen een belangrijke rol 
bij een reeks verwoestende aandoeningen, waaronder neurodegeneratieve ziek-
ten zoals Alzheimer en Parkinson. De onderliggende fysica is echter nog altijd 
slecht begrepen en blijft een van de belangrijkste uitdagingen van de heden-
daagse biofysica. Met name de vroegste stadia van eiwitaggregatie zijn lastig te 
volgen. Daarnaast maken de korte levensduur, inherente heterogeniteit en het 
kleine aantal vroege aggregaten het noodzakelijk gebruik te maken van single 
molecule spectroscopietechnieken. Hoe groot zijn deze piepkleine structuren? 
Vanuit hoeveel eiwitten zijn ze opgebouwd? Hoe gaan ze de wisselwerking met 
het celmembraan aan? Hoe zijn ze schadelijk voor de neuronen? Verstoren deze 
kleine aggregaten de integriteit van het celmembraan? Deze en andere vragen 
proberen de onderzoekers binnen dit programma te beantwoorden met state-of-
the-art experimentele en computationele biofysische technieken, aangevuld met 
methoden uit de eiwitchemie en moleculaire genetica. 

Het FOM-programma ‘The thylakoid membrane - a dynamic switch’ 
richt zich op nieuwe kennis over de structuur en dynamica van het 
thylakoïde membraan onder verschillende omstandigheden. 
Dit membraan speelt een essentiële rol in fotosynthese en is daarmee 
interessant voor onderzoek gericht op de opslag van zonne-energie voor 
duurzame energieproductie. De looptijd van het programma is 
2011-2015 met een budget van 2,6 miljoen euro voor deze periode. 
De programmaleiding is in handen van prof.dr. R. van Grondelle (VU). 

Het doel van het FOM-programma ‘A single-molecule view on protein 
aggregation’ is om de eerste fase in het aggregatie- en nucleatieproces 
van specifi eke eiwitten in de hersenen en de fysische eigenschappen 
van onder meer de aggregaat-membraan interacties te ontrafelen. 
Een combinatie van geavanceerde microscopische, spectroscopische en 
biochemische technieken geeft inzicht in de eiwitkluwen die bij 
patiënten met Parkinson en Alzheimer zijn aangetroffen. 
Het programma heeft een looptijd van 2011-2015 en een budget van 
2,5 miljoen euro voor deze periode. De leiding is in handen van 
prof.dr. V. Subramaniam (UT). 

Als functie van de tijd (in seconden) zien we het fotosysteem 2-deeltje 
(2 reactie centra, 80 chlorofyl moleculen) schakelen tussen een sterk 
fl uorescerende (rond de 682 nm) toestand, een gedoofde toestand en een 
rond de 790 nm emitterende toestand. 

Schematische weergave van het samenklonteren van enkele eiwitmoleculen 
in kleine aggregaten. Door fl uorescente moleculen op de eiwitten te 
koppelen kunnen de aggregaten zichtbaar gemaakt worden met behulp 
van extreem gevoelige microscopietechnieken. 
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Barriers in the brain: the molecular physics of 

learning and memory

Single gold nanorods in live cells FOM-programma 137FOM-programma 135

Biomoleculen in cellen 
volgen met gouden 
nanostaafjes 
De mogelijkheid om individuele biomoleculen te volgen en te manipuleren met 
behulp van nieuwe biofysische technieken heeft spectaculaire inzichten opgele-
verd. Toch is het voor de meeste experimenten nog altijd noodzakelijk om in sterk 
verdunde oplossingen te werken, en met gezuiverde biomoleculen. Dit doet ech-
ter geen recht aan de complexe omgeving van moleculen in levende cellen. Om 
toch individuele moleculen met nanometerprecisie in levende cellen te kunnen 
volgen zijn nieuwe labels nodig die niet alleen veel helderder zijn dan traditionele 
fl uorescentielabels, maar ook veel langer stabiel, zodat langdurige processen 
gevolgd kunnen worden. In dit programma gebruiken de onderzoekers hiervoor 
gouden nanostaafjes die met behulp van twee-foton luminescentie met nanome-
teraccuratesse in kaart worden gebracht. Naast chemische en biologische func-
tionalisatie van de gouden nanostaafjes ontwikkelen de onderzoekers een 
optisch pincet om de gouden nanostaafjes in de cel te kunnen manipuleren.

Exacte vorm van synaps 
speelt belangrijke rol in 
vasthouden receptoren
Receptoreiwitten in synapsen maken het contact tussen hersencellen mogelijk 
en spelen daardoor een cruciale rol bij leerprocessen en het geheugen. De 
basale, fysische processen die de sterkte van de contacten reguleren, zijn niet 
goed bekend. Doel van dit FOM-programma is het ontrafelen van deze fysische 
principes, met name de processen die zorgen voor de lokalisering van de recep-
toren in een zeer dynamische en ruimtelijk beperkte omgeving. Het onderzoek 
aan de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Tech-
nische Universiteit Eindhoven verenigt experimentele biofysici, fysici in de zachte 
gecondenseerde materie en neurowetenschappers. Een aantal van de oio’s en 
postdocs startte in 2012. De eerste veelbelovende theoretische simulaties laten 
zien dat de exacte vorm van de synaps een belangrijke rol speelt in het ‘vasthou-
den’ van de receptoren (zie fi guur). De onderzoekers bestuderen dit aspect bin-
nen het programma ook experimenteel, in in vitro modelsystemen en in cellen. 

Doel van het FOM-programma ‘Single gold nanorods in live cells’ is om 
cellen te bestuderen met gouden nanostaafjes, waarmee nadelen van 
huidige methoden verholpen worden. De gouden staafjes geven 
duidelijke optische signalen af die niet knipperen of uitdoven en dus 
langere tijd te volgens zijn, en de kleine staafjes belemmeren het 
functioneren van de cel niet. Het programma staat onder leiding van 
dr.ir. S.J.T. van Noort (LEI). Het programma loopt van 2012-2017 en 
heeft een budget voor die periode van 1,4 miljoen euro. 

Doel van het FOM-programma ‘Barriers in the brain: the molecular 
physics of learning and memory’ is om de fysische principes te ont-
rafelen, die zorgen voor de lokalisering van receptoreiwitten in een 
zeer dynamische en ruimtelijk beperkte omgeving. Hiermee willen de 
onderzoekers de basale, fysische processen die de sterkte van de 
contacten tussen hersencellen reguleren, beter begrijpen. Het program-
ma staat onder leiding van dr.ir. E.J.G. Peterman (VU). Het programma 
loopt van 2012-2016 en heeft een budget voor die periode van 1,8 
miljoen euro. 

Gouden nanostaafjes geven een helder twee-foton luminescentie signaal af 
in levende cellen. Door de positie van elk nanostaafje te meten is een enkel 
biomolecuul dat hieraan gekoppeld is met nanometernauwkeurigheid in 
drie dimensies en gedurende lange tijd te volgen.

Numerieke simulatie van de diffusie van membraangebonden receptoren 
op het oppervlakte van de synaptische spine. De dikte van de ‘nek’ van de 
spine heeft grote invloed op de tijd dat de receptoren in de spine blijven. 
De grafi ek laat zien dat spines met een dunnere nek concentratieverschillen 
langer kunnen vasthouden. 
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Active control of magneto-hydrodynamic modes in 
burning plasmas

FOM-programma 120

Fusie-zaagtand 
in de maat
Om kernfusie te laten slagen als energiebron, moeten plasmafysici de magneto-
hydrodynamische instabiliteiten in het plasma begrijpen en beheersen. Zo komt 
in het hart van fusieplasma’s de ‘zaagtand’ voor, een zich herhalende instabiliteit 
met twee fasen. Op langzame tijdschaal piekt de stroomverdeling in het plasma, 
terwijl de centrale stroomverdeling op snelle tijdschaal afvlakt. De instabiliteit 
beïnvloedt de (gewenste) menging in het centrale plasma, maar grote zaagtan-
den kunnen ook ongewenste secundaire instabiliteiten veroorzaken.

Als controletechniek van de niet-lineaire zaagtand is phase-locking met hoogver-
mogen microgolven geschikt. Dat hebben onderzoekers van FOM-instituut 
DIFFER en de Technische Universiteit Eindhoven aangetoond met simulaties. De 
modulatieparameters (frequentie, vermogen en duty cycle) bepalen of de zaag-
tand ‘in de maat’ gaat lopen. De simulaties zijn bevestigd in experimenten met de 
TCV-tokamak van de Ecole Polytechnique de Lausanne. De onderzoekers wisten 
het modulatiebereik van TCV te bepalen en kregen de zaagtandinstabiliteit met 
phase-locking onder controle.

Het doel van het FOM-programma ‘Active control of magneto-hydro-
dynamic modes in burning plasmas’ is om magneto hydrodynamic 
(MHD) modes in een fusieplasma te kunnen controleren en onder-
drukken met nieuw ontwikkelde instrumenten. Hiertoe wordt het 
collectieve gedrag van alphadeeltjes en hun interactie met MHD-modes 
experimenteel en theoretisch onderzocht. De looptijd van het program-
ma is 2010-2014 en het budget bedraagt 4,3 miljoen euro. De leiding 
van het programma is in handen van prof.dr. A.J.H. Donné (DIFFER).

Experimentele demonstratie van period-locking van de zaagtand. 
De zaagtandcyclus in het plasma synchroniseert snel en robuust met de 
extern aangeboden microgolfpulsen. 
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 PSI-lab: an integrated laboratory on 
plasma-surface interaction

FOM-programma 75

Impact van een groot object 
in een gefl uïdiseerd bed van 
granulaire deeltjes
Het hart van veel chemische reactoren is een gefl uïdiseerd bed van fi jne 
granulaire deeltjes. Deze deeltjes zijn dan drager van een katalysator, die het 
chemische proces activeert in het gas waarin ze fl uïdiseren. Daarom is een beter 
inzicht van het grootschalig dynamische gedrag van dergelijke bedden van groot 
(economisch) belang. Kennis van het effect van het aanwezige gas op de effec-
tieve viscositeit van de deeltjessuspensie draagt hieraan bij. 

In dit programma meten de onderzoekers van de TU Eindhoven de viscositeit aan 
de hand van de dynamica van een groot object dat in een gefl uïdiseerd bed valt. 
Zij doen dit in een numerieke simulatie, omdat de gewenste informatie moeilijk 
via directe experimenten tot stand komt. Op basis hiervan ontwikkelden de 
onderzoekers al een beschrijvende code. Met deze simulaties vindt ook funda-
menteel onderzoek plaats: wat is het effect van de aanwezige lucht op de over-
gang van een fl uïde naar een volledig statisch bed? De TU/e werkt hierin nauw 
samen met de Universiteit Twente.

Magnum-PSI’s gepulste 
plasmabron simuleert uit-
barstingen in fusiereactoren
Voor de uitlaat van toekomstige fusiereactoren zijn wandmaterialen nodig die 
bestand zijn tegen een stroom hoogenergetische deeltjes uit het fusieplasma. 
Bovenop een continue belasting krijgen deze materialen ook repeterende pulsen 
te verwerken door kortdurende Edge Localized Mode (ELM) instabiliteiten. Geen 
enkele bestaande fusiereactor kan ELM-fl uxen produceren met de energie die 
wordt verwacht in toekomstige experimenten. Om te onderzoeken hoe materia-
len zich gedragen bij deze extreme belasting is een gespecialiseerde laboratori-
umopstelling nodig.

Bij de lineaire plasmagenerator Magnum-PSI is een snel repeterende (tot 70 Hz) 
gepulste bron ontwikkeld die plasmapulsen van hoge dichtheid en temperatuur 
superponeert op een constant achtergrondplasma. Dit is de meest realistische 
benadering ooit van de relevante plasmacondities bij de wand van toekomstige 
fusiereactoren. Met de gepulste bron is Magnum-PSI als eerste experiment ter 
wereld in staat om de plasma-wandwisselwerking onder realistische ELM-con-
dities te onderzoeken.

 Het doel van het FOM-programma ‘Physics of granular matter’ is de 
fysica van granulaire materie te verkennen en het gedrag van die 
materie te begrijpen. Er zijn drie hoofdvragen: wat zijn de ordepara-
meters die granulaire materie karakteriseren, welke voorwaarden staan 
continue beschrijving van granulaire materie toe en hoe kunnen 
statistische fl uctuaties in granulaire materie worden gekarakteriseerd. 
De looptijd van het programma is 2004-2015 en het budget voor die 
periode bedraagt 4,0 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr. D. Lohse (UT).

Het doel van het FOM-programma ‘PSI-lab: an integrated laboratory 
on plasma-surface interaction’ is de interactie tussen intense deeltjes- 
of fotonenfl uxen en het oppervlak van materialen in een fundamentele 
benadering te bestuderen. Een belangrijk doel is toegang te krijgen tot 
het sterk gekoppelde regime waarin deeltjes die van het oppervlak 
komen in het systeem blijven en zo de wisselwerking tussen plasma en 
wand bepalen. De looptijd van het programma is 2004-2015 en het 
budget voor die periode bedraagt 19,2 miljoen euro. De leiding van het 
programma is in handen van prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden a.i. 
(DIFFER).

Snapshot van de 
impact van een bol 
met een diameter van 
10 mm in een voor-
heen gefl uïdiseerd 
bed van glasdeeltjes 
met diameter van 
0,5 ± 0,02 mm. 
De kleur van de deel-
tjes geeft de grootte 
van de snelheid in de 
verticale richting aan.

Tijdsevolutie (a) van de oppervlaktetemperatuur van een trefplaat, 
waarbij zowel continue verhitting als de kortdurende plasmapuls 
zichtbaar zijn. Daaronder staan voor één enkele puls de tijdsevolutie van 
(b) de elektronendichtheid en (c) de elektronentemperatuur, beide als 
functie van de straal van de plasmakolom.

 Physics of granular matterFOM-programma 63

B
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New physics instrumentation for health careFOM-programma 107

Hoge resolutie spectroscopie 
voor ademanalyse
Ademanalyse door laserspectroscopie is een snelle, niet-invasieve methode die 
ondersteuning kan geven bij medische diagnose. Uitgeademde lucht bevat hon-
derden verschillende moleculen in doorgaans lage concentraties. Sommige ziek-
ten veroorzaken een verhoging van de concentraties van specifi eke moleculen, 
de zogenaamde biomarkers. Om de verschillende moleculen in adem te kunnen 
onderscheiden maken de onderzoekers gebruik van het absorptiespectrum van 
de moleculen. Het meetinstrument is gebaseerd op een zeer stabiele, breedban-
dige frequentiekamlaser en een hoge resolutie spectrometer. De spectrometer 
gebruikt een speciaal etalon en een infraroodcamera om het absorptiespectrum 
te meten. Deze combinatie produceert een beeld met alle spectrale informatie in 
minder dan een seconde. Om de minieme concentraties van bepaalde moleculen 
te kunnen meten wordt de interactielengte tussen de laser en het ademmonster 
in een speciale trilholte verhoogd tot enkele kilometers. Onderzoekers analyse-
ren momenteel de eerste ademmonsters.

Het doel van het FOM-programma ‘New physics instrumentation for 
health care’ is om fysisch onderzoek voor de ontwikkeling van nieuwe 
of verbeterde instrumentatie voor de gezondheidszorg te stimuleren. 
De looptijd van het programma is 2008-2014 en het budget voor die 
periode bedraagt 2,8 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr. S. Brandenburg (KVI).

De laser interageert met het ademmonster in een trilholte. Daarna wordt 
het spectrum geanalyseerd door de spectrometer, waarbij de CCD-camera 
de absorptie-informatie in een enkel beeld vastlegt.

 Rheophysics: connecting jamming and rheologyFOM-programma 102

Rheologie van de 
jamming-overgang
Veel materialen uit het dagelijks leven kunnen zich gedragen als zowel een vloei-
stof als een vaste stof; tandpasta bijvoorbeeld stroomt als het uit de tube komt, 
maar gedraagt zich als een vaste stof op een tandenborstel. Zulke systemen zijn 
over het algemeen dispersies van een fase in een andere fase (silicadeeltjes in 
water, voor tandpasta) en worden vast ( jammed ) als de volumefractie van de 
gedispergeerde fase hoger is dan een kritische waarde. Een open vraag is of het 
gedrag van verschillende systemen rond deze kritieke jamming dichtheid op 
eenzelfde manier te beschrijven is en of dit gedrag verklaard kan worden uit de 
interactie tussen de gedispergeerde deeltjes. Op zoek naar deze verklaring 
bestudeerde onderzoeker van de UvA de jamming overgang in een emulsie-
systeem dat naar wens te verdunnen is (zie fi guur). In samenwerking met de TU 
Eindhoven is een generiek model opgesteld voor de beschrijving van de hetero-
gene dynamica in de buurt van deze overgang die overeenstemt met de experi-
menten.

 Het FOM-programma ‘Rheophysics: connecting jamming and rheology’ 
heeft tot doel de transitie tussen ‘gejammed’ en vloeiend gedrag van 
yield-stress vloeistoffen te ontrafelen. De looptijd van het programma is 
2008-2013 en het budget bedraagt 2,8 miljoen euro. Prof.dr. M.L. van 
Hecke (LEI) heeft de leiding.

Een olie-in-wateremulsie met lage interne volumefractie vloeibaar systeem 
(links) en dezelfde emulsie met hoge interne volumefractie – jammed en 
dus mechanisch een elastische vaste stof (rechts). 
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Fundamental aspects of frictionFOM-programma 129Droplets in turbulent fl owFOM-programma 112

Is het dunste vloeistofl aagje 
nog wel vloeibaar?
Vloeistoffen gedragen zich anders als ze weinig ruimte krijgen. Dit is van groot 
belang voor de wrijving tussen objecten met vloeistofsmering. Op plaatsen waar 
de afstand tussen de objecten slechts enkele moleculaire diameters is, kunnen 
de vloeistofmoleculen zich ordenen in lagen. Verandert dit de viscositeit (strope-
righeid)? Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben zich over deze vraag 
gebogen, onder andere met computersimulaties aan een modelvloeistof, opge-
sloten tussen de vlakke onderzijde van een kleine cilinder en een atomair vlakke 
ondergrond. De berekeningen laten zien (zie fi guur) dat de structuur van de vloei-
stof oscilleert tussen geordend (b en d) en wanordelijk (a en c), wanneer de 
afstand tussen cilinder en ondergrond afneemt. De geordende situatie leidt tot 
trage diffusie, moleculen zitten dan ‘opgesloten’. In tegenspraak met de gang-
bare continuümtheorie, leidt orde ook telkens tot een lagere viscositeit en gaat 
wanorde juist gepaard met een grotere stroperigheid, dus ook hogere wrijving.

Druppels in homogene 
turbulentie met afschuiving
In dit FOM-programma bestuderen de onderzoekers de dynamica en botsingen 
van druppels, meestal in homogene isotrope turbulentie. Voor het onderzoeken 
van alle aspecten van druppeltransport in grootschalige turbulente atmosferi-
sche stromingen is dat echter niet voldoende. Daarvoor is begrip nodig van de 
druppeldynamica in homogene turbulente stromingen met afschuiving, maar dit 
systeem is in het algemeen – met uitzondering van de kleine schalen - niet meer 
isotroop. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben echter recent laten zien dat 
druppeltransport wel degelijk anisotroop gedrag vertoont op de kleine schalen 
waar de turbulentie isotroop is geworden. Het betekent dat zowel kleine als grote 
turbulente schalen nauwkeurig bekend moeten zijn om deeltjesbotsingen correct 
te kunnen voorspellen. Binnen dit project is gewerkt aan snelle en nauwkeurige 
simulatiemethoden voor de berekening van druppelbanen en eventuele druppel-
botsingen in turbulente stromingen met afschuiving. In een later stadium zullen 
de onderzoekers ook effecten van de zwaartekracht meenemen, om zo met rea-
listischer botsingscondities te werken, zoals die voorkomen in wolken.

Het doel van het FOM-programma ‘Fundamental aspects of friction’ is 
om een brug te slaan tussen het fundamentele begrip van wrijving in 
twee verschillende werelden: tussen een ideaal, atomair schoon, 
elastisch contact op nanoschaal en de dagelijks voorkomende wrijving 
tussen macroscopische voorwerpen. De onderzoekers gebruiken een 
combinatie van experimenten, computersimulaties en theorie. Een 
hoofdrol in het programma spelen bijzondere, veelbelovende wrijvings-
verlagende materialen, zoals grafeen. De looptijd van het programma 
is 2011-2016 met een budget van 2,7 miljoen euro voor die periode. 
De leiding van het programma is in handen van 
prof.dr. J.W.M. Frenken (LEI).

Het doel van het FOM-programma ‘Droplets in turbulent fl ow’ is een 
beter kwantitatief en fundamenteel begrip te verkrijgen van de 
dynamica van druppeltjes in turbulente stroming. De looptijd van het 
programma is 2009-2016 en het budget bedraagt 2,6 miljoen euro. De 
leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst 
(TU/e).

Vloeistofstructuur tussen cilinder en ondergrond voor (a) 1,0 (b) 1,1 
(c) 1,5 en (d) 2,0 nm afstand. De groene en rode bolletjes zijn moleculen in 
verschillende lagen (diameter 0,6 nm). Ieder kwadrant toont ook een 
vergroting en de gemiddelde kwadratische verplaatsing van de moleculen 
uitgezet tegen tijd. Hoe steiler de lijn, des te sterker de diffusie.

Deeltjesbanen van tracers in een homogene turbulente stroming met 
afschuiving. Alle tracers zijn losgelaten van de horizontale paarse lijn; 
de pijlen (rechts) geven de oriëntatie van de gemiddelde afschuiving weer.
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In 2012 zijn drie IPP’s afgerond: 
‘Microscopy and modifi cation of nano-
structures with focused electron and 
ion beams’ in samenwerking met FEI, 
‘Magnetocaloric materials not only for 
cooling applications’ met BASF en 
‘Extreme UV multilayer optics’ met 
Carl Zeiss.

In totaal liepen er eind 2012 veertien 
IPP’s. In mei is de aanvraag gehono-
reerd voor de tweede tranche van het 
IPP ‘Topological quantum computa-
tion’ van prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven 
(TUD) met partner Microsoft. 

Eind 2012 is een grootschalige 
publiek-private samenwerking van 
FOM met NWO en Shell op het gebied 
van fundamenteel energieonderzoek 
gestart. Doel is het vakgebied van de 
computational sciences in Nederland 
verder te versterken. Meer hierover in 
hoofdstuk 1.3. 

››› www.fom.nl/cs

In de Industrial Partnership 
Programmes (IPP’s) doet FOM 
in gezamenlijke fi nanciering 
met bedrijven fundamenteel 
onderzoek op die gebieden waar 
de kans op economische 
innovaties groot is. FOM gaat 
hierbij actief op zoek naar 
mogelijke onderzoekspartners 
en formuleert met hen samen 
onderwerpen van onderzoek. 
Ook in deze programma’s is de 
kwaliteit van het onderzoek het 
‘sluis’criterium voor honorering.

2.4 Industrial Partnership Programmes

   totaal   
   FOM-budget  organisatie-
nr.** titel periode in M€*** partner(s) eenheid

I09. Joint Solar Programme  2005-2013 7,2 Shell, Nuon, HyET Solar, CW BUW
I13. Fundamentals of heterogeneous bubbly fl ow  2007-2013 1,0 AkzoNobel, Tata Steel, 
    DSM, Shell BUW
I14.  Microscopy and modifi  cation of nano-structures with focused electron  2007-2011  2,7  FEI Electron Optics  BUW
 and ion beams  
I15. Size dependent material properties 2008-2013 2,0 M2i BUW
I16. Innovative physics for oil and gas  2008-2015 4,5 Shell BUW
I18.  Magnetocaloric materials not only for cooling applications  2008-2012  1,4  BASF  BUW
I19. Bio(-related) materials  2008-2013 5,1 DPI, TIFN BUW
I20. Contact line control during wetting & dewetting  2009-2014 1,8 ASML, Océ BUW
I23. Controlling photon and plasma induced processes at EUV optical surfaces  2009-2015 5,5 Carl Zeiss, ASML DIFFER
I24. Improved solid-state light sources  2010-2014 1,1 Philips AMOLF
I25. Spectroscopic analysis of particles in water  2010-2015 1,2 Wetsus BUW
I26. Topological quantum computing 2011-2016 2,9 Microsoft BUW
I27. Understanding the visco-elasticity of elastomer-based nanocomposites 2011-2015 1,6 SKF, Michelin, DPI BUW
I28. Third generation magnetocaloric materials  2011-2015 2,4 BASF BUW
I32 Computational sciences for energy research* 2012-2021 32,1 Shell, NWO, Alliander, STW BUW

* Uit dit programma, dat recent is goedgekeurd, is nog geen resultaat te melden.
** Het getal vóór de titel van elk programma is het programmanummer. Hoe hoger het getal, hoe recenter het programma goedgekeurd is.
*** Bedragen inclusief in cash bijdrage van participerende bedrijven.

Tabel 10. Lopende Industrial Partnership Programmes in 2012
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 Joint Solar Programme  Fundamentals of heterogeneous 
bubbly fl ow

Industrial Partnership Programme I13Industrial Partnership Programme I09

 Het hoofddoel van het programma ‘ Fundamentals of heterogeneous 
bubbly fl ow’ is het bestuderen van de basis van stromingen met bellen 
erin, geïnspireerd door vragen uit de industriële praktijk. Twee groepen 
met aanzienlijke ervaring in onderzoek aan gedispergeerde stromingen 
pakken dit gezamenlijk met experimentele, theoretische en numerieke 
technieken aan. Bijkomend doel is jonge mensen in het gebied van 
meerfasestroming op doctorsniveau op te leiden. De looptijd van het 
programma is 2007-2013 en het budget voor die periode bedraagt 
1,0 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van 
prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers (UT).

 Het doel van het Industrial Partnership Programme ‘Joint Solar 
Programme’ is het creëren van vooruitzichten op nieuwe generaties 
zonnecellen met sterk verbeterde eigenschappen, en het tot stand 
brengen van synergie en versnelling in het onderzoek door het 
samenwerken van groepen en vakgebieden die op dit terrein nieuw zijn. 
De looptijd van het programma is 2005-2013 en het budget voor die 
periode bedraagt 7,2 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van de JSP Stuurgroep.

 partners: Shell, Nuon, HyET Solar en CW

 partners: AkzoNobel, Tata Steel Nederland, DSM, Shell

Warmtetransfer 
in kokende vloeistoffen
Eén van belangrijkste processen in de procestechnologie is de warmteoverdracht 
in kokende vloeistoffen: de warmteoverdracht gaat, in vergelijking met een toe-
stand zonder faseovergang, sterk omhoog. Dampbelletjes leiden tot extra 
opwaartse kracht en ze transporteren direct verdampingswarmte, door de ver-
damping aan de warme onderkant van de container en condensatie van de damp 
aan de koude bovenkant. 

De onderzoekers onderzochten numeriek welk van deze twee mechanismen 
onder welke omstandigheden het belangrijkste is. In de experimenten is de stro-
ming op de gebruikelijke manier door de Boussinesq-vergelijkingen gesimuleerd 
en lieten de onderzoekers de dampbelletjes groeien of krimpen door verdamping 
of condensatie. Het leidde tot een realistisch beeld van de stroming en van het 
warmtetransportvermogen van het geheel: stroming krijgt door dampbelletjes 
een ander patroon en 
dampbelletjes homo-
geniseren met hun 
warmtevermogen tem-
peratuurfl uctuaties in 
de stroming.
De resultaten zijn ver-
taald in commerciële 
CFD-codes (computa-
tional fl uid dynamics) 
en zijn ook direct rele-
vant voor de commer-
ciële partners Shell, 
AkzoNobel, DSM en 
Tata Steel.

Silicium quantumdots – 
effi ciënte lichtuitzending met 
koolstofcoating
Silicium quantumdots (qd’s) zijn het ideale materiaal voor toekomstig gebruik in 
fl exibele opto-elektronische of fotovoltaïsche toepassingen. Silicium is niet giftig, 
biocompatibel en er is veel van: het is het op één na meest voorkomende element 
in de aardkorst. Silicium quantumdots blijken bijzonder effi ciënt in het uitzenden 
en absorberen van licht. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, 
Wageningen UR, Universiteit Twente en FOM hebben binnen dit programma als 
eersten een manier gevonden om de optische eigenschappen van silicium qd’s te 
versterken. Hierdoor zijn qd’s qua emissiekwaliteit en spectrumconversie gelijk-
waardig aan die van daadwerkelijk actieve materialen. De onderzoekers toonden 
zowel experimenteel als theoretisch aan dat de oppervlaktechemie van silicium 
qd’s met koolstofcoating zodanig te manipuleren is dat een ‘directe bandgap’ 
transitie resulteert, in de laagste geëxciteerde toestand, zonder al te veel veran-
deringen in de energiestructuur van de verschillende niveaus. De ontdekking 
biedt vele mogelijkheden voor toepassingen, variërend van LED-verlichting, 
lasers en displays tot sensoren, fotodetectoren, zonnecellen en medische beeld-
diagnostiek.

Temperatuur en belletjesverdeling in de zogenoemde Rayleigh-Benard 
stroming: een vat met vloeistof van beneden verwarmd en van boven 
gekoeld. Hierbij is de temperatuur aan de bovenplaat net onder het 
kookpunt van de vloeistof en de temperatuur aan de onderkant net boven 
het kookpunt. Rood = warm, blauw = koud. 

Radiatieve recombinatie in ‘directe bandgap’-achtige Si quantumdots, 
met butyl-moleculen op hun buitenkant. Kleurenfoto (a) van lichtemissie 
(ware kleuren) en spectra (b) gemeten met verschillende excitatie-
fotonenergieën. Het sample is geëxciteerd met een nanoseconde gepulste 
laser. Schematische illustratie (c) van de golffuncties van de elektron- 
en gatendichtheden in k-ruimte, berekend met tight-binding techniek. 
De pijlen geven de ‘directe bandgap’-achtige overgangen weer. 
Bron: Dohnalova et al., Light: Science and Applications 2 (2013) e47.
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 Microscopy and modifi cation of nano-structures with focused electron and ion beamsIndustrial Partnership Programme I14

 Doel van het programma ‘Microscopy and modifi cation of nano-
structures with focused electron and ion beams’ was door gezamenlijk 
onderzoek op het gebied van nanotechnologie elektronenmicroscopen en 
ionenbundelmachines tot het uiterste te verbeteren, om daarmee de 
structuur van materialen tot op de schaal van een enkel atoom 
zichtbaar te maken en te bewerken. Hiervoor waren nieuwe 
geavanceerde kennis en technologie vereist. Zowel de instrumenten zelf 
als de gebruikte processen waren onderwerp van studie. De looptijd 
van het programma was 2007-2012 en het budget voor die periode 
bedroeg 2,7 miljoen euro. De leiding van het programma was in handen 
van prof.dr.ir. P. Kruit (TUD).

 partner: FEI Electron Optics

Afgesloten IPP 
resulteert in aanzet 
tot nieuwe producten
(samenvatting eindverslag)

Dit Industrial Partnership Programme omvatte een samenwerking tussen diverse 
Nederlandse onderzoeksinstellingen en FEI, fabrikant van elektronenmicrosco-
pen en ionenbundelapparaten: typische hightech systemen. Het FOM-instituut 
AMOLF in Amsterdam ontwikkelde een nieuwe manier om met een ionenbundel 
zeer nauwkeurige structuren te maken: met een innovatief detectiesysteem 
bestudeerden de onderzoekers hoe een elektronenbundel in die structuren licht 
genereert. De fabricagemethode van het systeem is nuttig voor FEI en de kennis 
over de structuren is mogelijk toepasbaar in coatings op zonnecellen. Het detec-
tiesysteem zelf is apart in de markt gezet door de spin-off van de Delftse partner 
in dit IPP, Delmic.

De beeldbewerkingsgroep aan de TU Delft richtte zich op het verbeteren van de 
resolutie in 3D-elektronenmicroscopiebeelden, onder andere door nieuwe expe-
rimentele condities te kiezen op basis van een ontwikkelde simulator en plaats-
afhankelijke contrastcorrectie. FEI gebruikt de ontwikkelde modellen en soft-
ware nu al in zijn producten.

In de TU Eindhoven werkten de onderzoekers aan de mogelijkheid om elektro-
nenbeelden te maken in een zó korte tijd dat zelfs de atomen in een preparaat stil 
lijken te staan. Ze ontwikkelden en testten een nieuw onderdeel voor een elek-
tronenmicroscoop waarmee de bundel elektronen in zeer korte fl itsjes kan wor-
den gehakt. Naar aanleiding van deze resultaten onderzoekt FEI de markt voor 
ultrasnelle microscopen.

De projecten in de deeltjesoptiekgroep aan de TU Delft waren gericht op het 
verbeteren van de bronnen voor microscopen en ionenbundelmachines. Voor de 
ionenbundelmachine testten de onderzoekers een revolutionair concept dat de 
kwaliteit van de bundel aanzienlijk kan verbeteren. De hoopgevende resultaten 
leiden nu tot de eerste stappen naar een nieuw FEI-product.

Uit het programma zijn acht proefschriften voortgekomen, ongeveer 45 publica-
ties in gerenommeerde tijdschriften en vier producten op weg naar de markt. 
Bovendien heeft de frequente interactie tussen de deelnemers bij allen nieuwe 
inzichten opgeleverd.

Microchip voor de nano-aperture ion source 
(twee dunne vliezen met 100 nm gaatjes).
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Het doel van het programma ‘Innovative physics for oil and gas’ (iPOG) 
is innovatief fundamenteel onderzoek te stimuleren dat mogelijk 
relevant is voor de exploratie en productie van olie- en gasreservoirs. Er 
zijn twee open rondes geweest in iPOG. In 2008 is iPOG-I gestart, met 
als thema ‘Novel physical techniques to probe structure and transport 
in granular or heterogeneous media’. iPOG-II is in 2009 gestart en heeft 
als thema ‘Novel physics for sensing, modifying and manipulating 
oil-gas reservoirs; a deep dive into the nano domain’. In beide rondes 
zijn zes projecten gehonoreerd. De looptijd van het programma is 
2008-2015. Het totaalbudget voor iPOG bedraag 4,5 miljoen euro. 
Programmaleider is prof.dr. M.L. van Hecke (LEI). 

In het Industrial Partnership Programme ‘Size dependent material 
properties’ werken FOM en M2i samen aan onderzoek naar 
schaalafhankelijke fysische eigenschappen van materialen. Hierbij 
wordt gekeken naar de effecten van verregaande miniaturisering zoals 
die plaatsvinden in dunne-fi lmtechnologie, IC-technologie en Micro 
Electro Mechanical Systems (MEMS). Het onderzoek heeft een 
fundamenteel karakter, maar de onderzoeksvragen zijn samen met de 
industriële partners van M2i opgesteld. Resultaten zullen bijdragen aan 
toepassingen op het gebied van nanotechnologie. De looptijd van het 
programma is 2008-2013 en het budget voor deze periode bedraagt 
2,0 miljoen euro. Prof.dr.ir. M.G.D. Geers (TU/e) is programmaleider. 

partner: Shellpartner: M2i

Kristalgroeisnelheid gevoelig 
voor externe spanningen
Phase-change materialen, typisch Sb en/of Te gebaseerde legeringen, kunnen in 
nanoschaal volumes en in nanoseconden meer dan een miljoen keer schakelen 
tussen een amorfe toestand met hoge elektrische weerstand en een kristallijne 
toestand met lage weerstand. Deze materialen zijn uitermate geschikt voor 
geheugentoepassingen, waaronder herschrijfbare optische disks, zoals de DVD, 
en in toekomstige geheugens die het nu populaire fl ash-geheugen gaan vervan-
gen. Onderzoek naar het kristallisatiegedrag van deze materialen is daarom 
relevant. De onderzoekers in dit programma hebben kristalgroei gemeten in 
dunne amorfe lagen (met verschillende dikten/composities) in de transmissie 
elektronenmicroscoop, onder een hoge-snelheidscamera en in feitelijke 
elektrische geheugencellen. Recent toonden zij voor het eerst direct aan dat de 
kristalgroeisnelheid zeer gevoelig is voor externe spanningen. Onder andere is 
een zestigvoudige versnelling gemeten bij een relatief lage drukspanning 
(70 MPa). Ook kunnen verschillende kristalgroeiprocessen met elkaar in compe-
titie zoals de fi guur laat zien.

Nanodeeltjes voor verhoging 
van oliewinning 
Om de voorraad in een oliereservoir maximaal te benutten, is het van groot 
belang te weten hoe de olie in de bodem verdeeld is en hoe deze stroomt in de 
fi jne poriën van de rotsformatie. Onderzoekers aan de Universiteit Leiden ontwik-
kelen in samenwerking met Shell een methode om deze informatie zichtbaar te 
maken. Deze methode is gebaseerd op piëzo-elektrische nanodeeltjes.  

Het is de bedoeling om de nanodeeltjes via het boorgat te injecteren in de bodem. 
Door een drukgolf (seismische puls) de bodem in te sturen, worden de deeltjes 
aangeslagen en produceren een elektrisch signaal dat meetbaar is in het boor-
gat. De onderzoekers zijn erin geslaagd om nanostaafjes van dit materiaal (lood-
zink titanaat) met de vereiste afmetingen te fabriceren, terwijl ze rechtop staan 
op een substraat. Hiermee is het mogelijk om de nanostaafjes te polariseren en 
van de juiste anisotrope coating te voorzien, waarmee ze zich vervolgens laten 
uitrichten met de stroming.

Scanning elektronenmicroscopie opname van piëzo-elektrische 
nanostaafjes.

Links: gemeten kristalgroeisnelheid tijdens kristallisatie van een 200 nm 
dikke amorfe Ge7Sb93 laag bij 185°C laat zien dat er twee groeimodes zijn, 
waarbij de ene circa 15 keer sneller groeit dan de andere. 
Rechts: kristalgroeisnelheid voor de twee competitieve groeimodes zoals 
gemeten bij verschillende temperaturen.
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Nieuwe magnetocalorische 
materialen dragen bij aan 
energiebesparing
(samenvatting eindverslag)

In de toekomst zal iedereen effi ciënter met energie moeten omspringen. 
Onderzoekers van de TU Delft wilden in samenwerking met FOM en BASF een 
bijdrage leveren aan energiebesparing. Ze onderzochten de mogelijkheden van 
nieuwe magnetocalorische materialen, die - naar nu blijkt - te gebruiken zijn 
voor effi ciëntere warmtepompen en voor de opwekking van elektriciteit uit laag-
calorische warmte, beneden 200 graden Celsius. Deze warmte wordt nu nog 
vaak onbenut afgevoerd. Binnen dit Industrial Partnership Programme zijn 
nieuwe magnetische materialen ontwikkeld, die volledig voldoen aan de eisen 
voor gebruik in dergelijke toepassingen. Legeringen van mangaan, ijzer, silicium 
en fosfor die in de hexagonale Fe2P-structuur vormen, vertonen een zeer grote 
verandering van temperatuur bij magnetisatie. Ook is onderzocht wat deze mate-
rialen van andere materialen onderscheidt, om tot een beter begrip te komen van 
de achterliggende fysica. Er is een bijzondere koppeling tussen rooster en 
magnetisme geconstateerd, die het gevolg lijkt te zijn van competitie tussen 
momentformatie en elektronische binding. Het is gebleken dat verandering van 
de elektronendichtheid in de legeringen tot maximalisering van de magnetocalo-
rische effecten kan leiden. Hiernaast is de materialenkennis, die is verworven bij 
het maken van kleine preparaten, gebruikt om bij BASF in De Meern een pilot 
plant in te richten, die nu hoogwaardige magnetocalorische materialen levert 
voor het bouwen van prototypes en demonstratieapparaten.  

Calorimeterchip voor het meten van de soortelijke warmte in 
magneetvelden tot 9 T. Het preparaat bevindt zich op het gouden 
vierkantje.

Doel van het programma ‘Magnetocaloric materials not only for cooling 
applications’ was door gezamenlijk onderzoek op het gebied van 
magnetocalorische materialen energiezuinigere koeltechnologieën 
mogelijk te maken. Magnetocalorische materialen zijn een nieuwe 
groep koelmaterialen die naar verwachting het milieu minder zullen 
belasten dan de koelmaterialen die vandaag de dag gebruikt worden in 
koelsystemen. Het onderzoek richtte zich op het gedetailleerd in kaart 
brengen van magnetocalorische basisprincipes om vervolgens 
materialen met de beste eigenschappen te ontwikkelen. De looptijd van 
het programma was 2008-2012 en het budget bedroeg 1,4 miljoen euro. 
Onderzoekleider was prof.dr. E.H. Brück (TUD). Het programma werd 
uitgevoerd aan de TU Delft en in de laboratoria van BASF in De Meern 
en Ludwigshafen (D).

partner: BASF
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Contact line control during wetting 
and dewetting

Bio(-related) materialsIndustrial Partnership Programme I19 Industrial Partnership Programme I20

Kunstmatige eiwitten creëren

Een virus ontstaat door spontane assemblage van eiwitten om een enkel mole-
cuul nucleïnezuur. De vraag is aan welke voorwaarden de eiwitten moeten vol-
doen om dna of rna in te pakken, net zoals natuurlijke virus-manteleiwitten dat 
doen. De onderzoekers in dit programma hebben daarom eiwitten ontworpen op 
de ‘tekentafel’ op basis van een drietal heel eenvoudige onderdelen: een deel dat 
bindt aan dna of rna, een deel dat met naburige moleculen assembleert en een 
deel dat beschermt tegen aggregatie. Vervolgens bouwden zij een aantal varia-
ties op het ontwerp met behulp van biosynthese in een gistcel: de ontworpen 
moleculen werden gecodeerd in dna en door recombinanttechnieken tot expres-
sie gebracht. De verkregen macromoleculen zijn dus eigenlijk kunstmatige eiwit-
ten. Eén van deze moleculen bleek zich exact te gedragen als het manteleiwit van 
staafvormige virussen als tabaks mozaïek virus: het pakte enkele dna-moleculen 
in tot keurige staafjes en beschermde het dna daardoor tegen enzymatische 
afbraak. Ook bleken de gevormde virusachtige deeltjes in staat zodanig in cellen 
binnen te dringen dat het ingebrachte dna tot expressie kwam. 

Vallende druppel al vóór aan-
raking met oppervlak vervormd
Onderzoekers van drie TU-groepen werken samen met Océ en ASML aan insta-
biliteiten die ontstaan bij botsingen van druppels met oppervlakken. Onderzoe-
kers uit Twente vonden het verrassende verschijnsel dat een vallende druppel, 
als hij het oppervlak raakt, een luchtbelletje insluit. Het volume van zo’n luchtbel 
kent een maximum dat afhangt van onder meer de druppelgrootte en de bot-
singssnelheid. De verklaring: een druppel die valt, duwt op de lucht eronder, 
waardoor de druk hoger is en zich een kuiltje aan de onderzijde van de druppel 
vormt. Bij het raken van het oppervlak verandert het kuiltje in een luchtbel die 
tussen de druppel en het oppervlak gevangen zit. Het drukprofi el vervormt de 
druppel dus al voordat deze in aanraking komt met het oppervlak. De vervorming 
verschilt voor grote druppels en grote botsingssnelheden en voor kleine druppels 
met lage botsingssnelheden. Daartussen bestaat een optimale botsingssnelheid 
die tot een maximale belgrootte onder de druppel leidt. Het Twentse onderzoek 
heeft volledige overeenstemming tussen de experimenten en de numerieke bere-
keningen laten zien. 

Boven: experimenteel vastleggen van luchtbelinsluiting. 
Schets (a) van de vervorming van de druppel, vlák voor het moment van 
impact (niet op schaal). Schets (b) van de experimentele opstelling. Een 
ethanoldruppel valt op een glasplaatje. Een hogesnelheidskleurencamera 
legt het onderaanzicht vast. Voorbeeld (c) van een interferentiepatroon 
en bijbehorend profi el. Merk het verschil in horizontale lengteschaal 
(millimeters) en verticale lengteschaal (micrometers) op.

Rechts: maximaal volume van 
luchtbellen. Luchtbelvolume Vbel 

als functie van de impactsnelheid 
U. Vd is het druppelvolume. 

De blauwe punten zijn de 
experimentele resultaten; de 

rode vierkanten zijn output van 
simulaties. Bron: Tuan Tran.

Staafvormige 
deeltjes 
gevormd in 
oplossing uit 
dna en een 
speciaal 
ontworpen 
eenvoudig 
kunstmatig 
eiwit. 

Het doel van het programma ‘Bio(-related) materials’ is om van 
bio(gerelateerde)materialen de driehoeksrelatie microstructuur-lokale 
dynamica-eigenschappen/prestaties te begrijpen en beheersen. 
Van de moleculaire schaal naar de mesoschaal springend, zijn enkele 
typische lengte- en tijdschalen te onderscheiden die van belang zijn 
voor de speciale eigenschappen van dat materiaal:
1. de schaal van complexe moleculen en hun interacties en 
intermoleculaire organisaties;
2. de schaal van de organisatie in afzonderlijke supramoleculaire 
aggregaten;
3. de continuüm mesoschaal met plaatselijke heterogeniteit.

De eerste schaal is al vrij goed bestudeerd. Het programma richt zich 
op het overbruggen van schalen twee en drie. De looptijd van het 
programma is 2008-2013 en het budget voor die periode bedraagt 
5,1 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van 
prof.dr. M.A. Cohen Stuart (WUR). 

Doel van het programma ‘Contact line control during wetting and 
dewetting’ is onderzoek naar fundamentele eigenschappen van 
vloeistoffen in de nabijheid van oppervlakken op het gebied van 
inkjetprinting en immersielithografi e. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met de industriële partners Océ en ASML, 
beide wereldleiders op de specifi eke gebieden. Het gezamenlijke streven 
is volledige controle te krijgen bij het deponeren van (soms zo klein 
mogelijke) hoeveelheden vloeistof op bepaalde oppervlakken. In dit 
programma worden zes projecten uitgevoerd met een totale omvang 
van 1,8 miljoen euro. Looptijd van het programma is 2009-2014. 
Programmaleider is prof.dr. D. Lohse (UT).

partners: Dutch Polymer Institute en TI Food and Nutrition

partners: ASML, Océ

A B C
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Improved solid-state light sourcesControlling photon and plasma 
induced processes at EUV optical 
surfaces

Industrial Partnership Programme I24Industrial Partnership Programme I23

Doel van het programma ‘Improved solid-state light sources’ van FOM 
en Philips is gericht op het genereren van fundamentele kennis die 
nodig is om solid-state lichtbronnen te ontwikkelen met een hoog 
rendement. Het programma bouwt voort op het Industrial Partnership 
Programme ‘Microphotonic light sources’ (I08) en wordt uitgevoerd door 
de AMOLF-groep Surface Photonics die gevestigd is bij Philips Research. 
De looptijd van het programma is 2010-2014. Het budget voor die 
periode bedraagt 1,1 miljoen euro. De leiding van het programma 
berust bij het FOM-instituut AMOLF.

Het doel van het programma ‘Controlling photon and plasma induced 
processes at EUV optical surfaces’ (CP3E) is om problemen die optreden 
bij het gebruik van multilaagrefl ectie-optica in extreem UV-fotolitho-
grafi e te begrijpen en beheersen. CP3E richt zich daarbij specifi ek op de 
geavanceerde optische toepassingen van de fysica van dunne lagen. 
In het programma worden de volgende fundamentele uitdagingen 
aangepakt: de groei, samenstelling en oppervlaktebeheersing van 
nano-multilagen en de foto- en plasmachemische processen die 
optreden aan het multilaagoppervlak. De looptijd van het programma 
is 2009-2015 en het budget voor die periode bedraagt 5,5 miljoen euro. 
De leiding van het programma is in handen van prof.dr. F. Bijkerk 
(DIFFER/UT). 

partner: Philips

partners: Carl Zeiss, ASML

Geïntegreerd 
infrarood spectraalfi lter 
voor EUV-spiegels
Veel optische toepassingen maken gebruik van dunne fi lms om licht te refl ecte-
ren of juist te onderdrukken. Als een optiek echter simultaan beide eigenschap-
pen moet tonen, zeker in het kortgolvige Extreem UV (EUV)-gebied, is daarvoor 
een complexer ontwerp nodig. Het gebruik van een anti-refl ectiecoating bovenop 
een refl ecterende spiegel zou bijvoorbeeld de originele spiegelrefl ectie sterk 
onderdrukken. Om dit te voorkomen is binnen dit programma bij het FOM-insti-
tuut DIFFER een geïntegreerde coating ontwikkeld, die bestaat uit gestapelde 
ultradunne B4C- en Si-lagen. De constructieve interferentie van deelrefl ecties 
aan Si/B4C-interfaces zorgt voor een hoge refl ectie van EUV-licht met een golf-
lengte van 13,5 nanometer. Tegelijkertijd wordt een hoge onderdrukking van 
parasitair infrarood licht bereikt door destructieve interferentie van deelrefl ecties 
aan de boven- en onderkant van de Si/B4C-multilaagstructuur. De geïntegreerde 
coating leverde zo een contrast van 105 tussen EUV en IR op. Dat maakt deze 
multilaagstructuur uitermate geschikt voor toepassing in EUV-fotolithografi e.

Grote verbetering in 
SSL-emissie aangetoond
Lichtbronnen die zijn gebaseerd op energiezuinige lichtuitstralende diodes (LEDs) 
zijn essentieel voor de ontwikkeling van solid-state-lighting (SSL). Het meeste 
onderzoek naar SSL richtte zich op het verbeteren van zowel de intrinsieke effi -
ciëntie als de stabiliteit van de lichtbronnen. Daarmee is algemeen aanvaard dat 
met de komst van effi ciënte (effi ciëntie van vrijwel 1) en stabiele bronnen, de 
fundamentele onderzoeksfase van SSL op zijn eind loopt. Desondanks zijn de 
onderzoekers in dit programma erin geslaagd met behulp van nanostructuren 
een grote verbetering in de SSL-emissie aan te tonen (een meer dan zestigvou-
dige verbetering in bepaalde richtingen). Deze wonderlijke verbetering is bereikt 
door de emitters met een hoge effi ciëntie te koppelen aan gezamenlijke resonan-
ties in periodieke roosters van aluminium nanodeeltjes. Deze nanodeeltjes 
ondersteunen zogenoemde plasmonische resonanties, als een resultaat van hun 
metallische eigenschappen. De onderzoeksresultaten openen een nieuwe weg 
voor fundamenteel en toegepast onderzoek naar SSL, waarin nanostructuren de 
emissie met ongekende precisie kunnen smeden.

Geïntegreerd ontwerp (links) voor een multilaagspiegel met simultane 
refl ectie en anti-refl ectie eigenschappen. Refl ectiviteitsmeting (rechtsboven) 
bij 13,5 nanometer golfl engte. Meting (rechtsonder) van sterke (vijf ordes!) 
onderdrukking voor 10,6 micrometer straling.

Opname met een digitale camera van de emissie van een plasmonische 
nanostructuur LED (links) en een conventionele LED (rechts). 
De kleurschaal vertegenwoordigt de intensiteit van de emissie 
(fotoluminisentie PL relatieve intensiteit).
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Spectroscopic analysis of particles 
in water

Topological quantum computationIndustrial Partnership Programme I26Industrial Partnership Programme I25

Het Industrial Partnership Programme ‘Topological quantum 
computation’ richt zich op Majorana deeltjes en draagt bij aan de 
toekomstige ontwikkeling van een quantumcomputer. 
Het programma staat onder leiding van prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
(TUD), heeft een looptijd van 2011-2016 en een budget voor die periode 
van 2,9 miljoen euro.  

Het Industrial Partnership Programme ‘Spectroscopic analysis of 
particles in water’ richt zich op fundamentele vragen rond de zuivering 
en kwaliteitscontrole van water. Begrip van de manier waarop 
opgeloste deeltjes samen met aangrenzende watermoleculen zich 
gedragen als een nieuw deeltje, is essentieel voor de ontwikkeling van 
nieuwe zuiveringstechnieken. Het programma staat onder leiding van 
dr.ir. H.L. Offerhaus (UT). Het programma loopt van 2010-2015 en 
heeft een budget voor die periode van 1,2 miljoen euro.   

partner: Microsoftpartner: Wetsus

Ionen in water vormen 
nieuw geheel met omgeving
In samenwerking met technologisch topinstituut Wetsus richten de onderzoekers 
van de Universiteit Twente zich binnen dit IPP op de detectie en studie van deel-
tjes in water. Meer specifi ek op het gedrag van ionen in water bij hydrofobe 
oppervlakken, de extractie van verschillende zouten uit water, de vroege precipi-
tatie van kalkaanslag en het detecteren van pathogenen. Ionen in water hebben 
een sterke interactie met hun directe omgeving. Ze vormen met de omringende 
schillen van water een nieuw geheel waardoor je de ionen niet los van die omge-
ving kunt zien. Eigenschappen als mobiliteit en polarizabiliteit van de ionen in 
water verschillen veel van die van een geïsoleerd deeltje. De projecten binnen dit 
onderzoek zijn dan ook fundamenteel van aard, maar hebben tegelijkertijd duide-
lijke toepassingen, waarover geregeld gesprekken met de groep betrokken 
bedrijven plaatsvinden. 

Majorana’s 
in nanodraden
Theoretisch voorspeld in 2010, sinds 2011 gefi nancierd door Microsoft (in dit 
FOM-IPP) en in 2012 in Delft gevonden: de eerste tekenen van Majorana-toe-
standen in nanodraden. Deze toestanden ontstaan bij een precieze mix van half-
geleidende en supergeleidende materialen in aanwezigheid van een magneet-
veld. Juist gemixt geeft dit een collectieve toestand met een topologische 
bescherming. Op beide uiteinden van de nanodraad (zie fi guur), waar deze topo-
logische toestand ophoudt te bestaan, ontstaat een bijzondere toestand bij nul 
energie: de Majorana-toestand. Deze is met name bijzonder, omdat de Majorana 
geen fermion is en evenmin een boson, maar zich gedraagt met niet-Abelse sta-
tistiek. De onderzoekers richten zich er nu op de niet-Abelse eigenschap aan te 
tonen. Als de Delftse ontdekking klopt, dan is deze Majorana een heel interes-
sante bouwsteen voor een topologische quantumcomputer. 

Het micro-well device waarin de onderzoekers de kleine hoeveelheden 
vloeistof isoleren en bestuderen. In het stukje kanaal (linksonder) zijn 
verschillende kristalletjes te zien; een groot kristal (calciet) maar ook een 
aantal kleinere (zoals het kleine witte stipje rechts in de rode cirkel). 
Met behulp van Raman-verstrooiing is het mogelijk de aard en kristalvorm 
van deze vroege kristallisatie te identifi ceren. Door stukjes vloeistof op 
deze manier te isoleren, kunnen onderzoekers vroege kristallisatie-
gebeurtenissen in goed gedefi nieerde omgevingen bestuderen.

Supergeleider in rood, nanodraad in groen op een blauw substraat met 
‘gate’-elektrodes en een geel contact van goud. 
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Third generation magnetocaloric 
materials

Understanding the visco-elasticity 
of elastomer-based 
nanocomposites

Industrial Partnership Programme I28Industrial Partnership Programme I27

Het doel van het programma ‘Understanding the visco-elasticity of 
elastomer-based nanocomposites’ van FOM, Michelin, SKF en het 
Dutch Polymer Institute is om een beter fundamenteel inzicht te krijgen 
in hoe het toevoegen van vulstoffen een polymeernetwerk versterkt. 
De looptijd van het programma is 2011-2015 en het budget voor die 
periode bedraagt 1,6 miljoen euro. De leiding is in handen van 
prof.dr. D. Bonn (UvA). 

Het Industrial Partnership Programme ‘Third generation magnetocaloric 
materials’ richt zich op nieuwe magnetocalorische materialen. Deze 
nieuwe generatie koelmaterialen zijn veelbelovend om toekomstige 
koelsystemen effi ciënter en stiller te maken. Het programma staat 
onder leiding van prof.dr. E.H. Brück (TUD). Het programma loopt van 
2011-2015 en heeft een budget voor die periode van 2,4 miljoen euro. 

partners: Michelin, SKF en DPI partner: BASF

‘Groene’ 
autobanden met minder 
rolweerstand 
Tot voor kort versterkte de bandenindustrie rubber met nanodeeltjes. De nieuwe 
trend is om silica in plaats van carbon black als vulstof te gebruiken. In een aan-
tal gevallen vermindert dit nieuwe vulmateriaal de rolweerstand van de banden 
en dus het brandstofverbruik. Helaas is het precieze mechanisme, van zowel de 
verbetering van de mechanische eigenschappen als het verminderen van de rol-
weerstand, nog onvolledig begrepen en is het dus moeilijk om betere banden te 
maken. Het doel van dit onderzoek is de macroscopische eigenschappen van 
dergelijke systemen te begrijpen op basis van zowel de microscopische interac-
ties als de structuur van het composiet. De sleutelvraag is dus welke relatie er is 
tussen de nanoschaalinteracties, de microscopische structuur en de macrosco-
pische mechanische eigenschappen die uiteindelijk leiden tot de rolweerstand.

Reuze magnetocalorisch 
effect leidt tot effi ciënte 
koeling
Aan koeling gaat ongeveer 15 procent van het totale wereldwijde energieverbruik 
op. Magnetische koeling en energieconversie zijn veelbelovende nieuwe technie-
ken om een hoge effi ciëntie te bereiken. Magnetische koeling is milieuvriendelijk, 
aangezien het geen ozonafbrekende chemicaliën of broeikasgassen gebruikt. De 
technologie is gebaseerd op het zogeheten magnetocalorisch effect in vaste 
stoffen. In magnetocalorisch materiaal kan energie-uitwisseling plaatsvinden 
tussen het kristalrooster en de magnetische spins. Het uitschakelen van een 
extern magnetisch veld leidt tot wanorde van de magnetische momenten. Met de 
ontdekking van het ‘reuze magnetocalorisch effect’, waarbij de veranderingen in 
de isotherme magnetische entropie veel groter zijn dan die in conventionele mag-
netische materialen, is de ontwikkeling van goedkope en effi ciëntere koelers nu 
mogelijk. Het grote magnetocalorische effect in MnFe(P,Si) is een direct gevolg 
van het verdwijnen van de magnetische momenten in het Fe3(P,Si)-vlak, met als 
gevolg dat vrijheidsgraden voor chemische binding beschikbaar komen. Onder-
zoekers gebruiken dit nieuwe inzicht om nog betere materialen te ontwikkelen 
voor toepassing bij lagere magneetvelden. 

Elektronenmicroscopie opname van de vuldeeltjes in het rubber.

Opstelling voor het meten van de adiabatische temperatuurverandering 
in magnetocalorische materialen. Het magneetveld verandert door het 
voor- en achteruit bewegen van de magneet.
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Eind 2012 liepen er in totaal 187 Pro-
jectruimteprojecten. De najaarsronde 
van 2011 werd in april 2012 afgehan-
deld, waarbij nog 13 projecten werden 
gehonoreerd (in 2011 al één): van de 
55 ingediende aanvragen werden er 
uiteindelijk 14 gehonoreerd voor in 
totaal 5,9 miljoen euro. Qua aange-
vraagd budget was het honorerings-
percentage 25 procent. Van de 48 
aanvragen die in de voorjaarsronde 
2012 zijn ingediend voor de FOM-Pro-
jectruimte, werden 13 aanvragen 
gehonoreerd voor een bedrag van 6 
miljoen euro. Het totale honorerings-
percentage (in aantallen aanvragen) 
bedroeg in deze aanvraagronde 27 
procent. Deze gehonoreerde aanvra-
gen werden achtereenvolgens gefi -
nancierd uit het reguliere Projectruim-
tebudget en de additionele middelen in 
het kader van de implementatie van 
het Sectorplan natuur- en scheikunde. 
Binnen de najaarsronde van 2012 
werden 58 aanvragen ingediend, 
waarvan er na de voorselectie 33 
direct werden afgewezen, één direct 
werd gehonoreerd en 24 doorgingen 
voor beoordeling door referenten. De 
besluitvorming hierover wordt afge-
rond in april 2013. De Raad van 
Bestuur van FOM heeft besloten om, in 
verband met de bezuinigingen, met 
ingang van 1 mei 2013 voor de Projec-
truimte over te gaan op een systeem 
van doorlopend indienen, in plaats van 
twee vaste deadlines per jaar zoals de 
afgelopen jaren gebruikelijk was.  

Hoeveel weegt de 
zwaartekracht?
Einsteins beschrijving van de zwaartekracht bestaat al bijna een eeuw en staat 
nog altijd als een huis. Toch wankelt dat huis hier en daar een beetje. Zowel op 
zeer kleine afstanden (waar de quantummechanica voor problemen zorgt) als op 
zeer grote afstanden (waar we te maken hebben met het mysterie van de don-
kere energie en de kosmologische constante) moet er duidelijk nog wat worden 
gesleuteld.

Recent is er door verschillende groepen vooruitgang geboekt met het wijzigen 
van de zwaartekracht op zeer grote afstanden. Dit gebeurt door aan te nemen dat 
het `graviton’, de drager van de zwaartekracht, een eindige massa heeft. Door de 
massa zeer klein te nemen kan men ervoor zorgen dat de zwaartekracht alleen 
op extreem grote afstanden (van de orde van de Hubble-schaal) wijzigingen 
ondergaat. Deze wijzigingen kunnen van belang zijn voor een beter begrip van 
wat donkere energie nu precies is. De groep onderzoekers in dit project heeft een 
voorstel gedaan, New Massive Gravity geheten, waarbij de eindige massa het 
resultaat is van bewegingsvergelijkingen die meer dan het gebruikelijke aantal 
afgeleiden bevatten.

Tot nu toe kan het New Massive Gravity-model alleen geformuleerd worden in 
een ruimtetijd die twee in plaats van de gebruikelijke drie ruimterichtingen bevat. 
Pogingen om het model ook in een ruimtetijd met drie ruimterichtingen te formu-
leren, laten zien dat dit alleen kan werken als de zwaartekracht beschreven 
wordt door een nieuw object dat duaal is aan de metrische tensor uit de Einstein-
theorie. Het is nog een open vraag of deze duale beschrijving van de zwaarte-
kracht ook bestaat als we rekening houden met alle interacties van het massieve 
graviton. Mocht dit lukken, dan hebben de onderzoekers een consistente wijzi-
ging van de Einstein-zwaartekracht gevonden.

Toekomstig onderzoek moet aantonen of het voorstel van New Massive Gravity 
realistisch is en kan bijdragen aan het ontrafelen van het mysterie van de don-
kere energie en de kosmologische constante.

De FOM-Projectruimte is 
bedoeld voor risicovol grens-
verleggend onderzoek. Er is 
geen enkele beperking aan te 
kiezen onderwerpen. In de 
praktijk is de FOM-Project-
ruimte vaak een kraamkamer 
voor nieuwe ideeën. In de 
Projectruimte kunnen onder-
zoekers aanvragen doen tot 
een bedrag van maximaal 
400.000 euro, of tot maximaal 
550.000 euro wanneer ze ook 
een belangrijke investering in 
apparatuur willen doen of 
wanneer indieners uit twee of 
meer verschillende onderzoeks-
groepen een aanvraag voor 
een samenwerkingsproject 
indienen. 

2.5 FOM-Projectruimte

Driekwart van de energie-inhoud van het heelal heet donkere energie en is 
het resultaat van een mysterieuze kosmologische constante die niet goed 
begrepen is.
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Spincaloritronica: 
warmte controleren en 
oogsten met elektronenspins
Thermo-elektriciteit is de enige methode om afvalwarmte van temperaturen 
lager dan 200 graden Celsius als nuttige energie te oogsten. De zoektocht naar 
materialen of structuren die voldoende goedkoop en effi ciënt zijn om op grote 
schaal toe te passen, heeft in de afgelopen decennia weinig succes geboekt. De 
vraag naar nieuwe strategieën voor verbeterde warmterecycling is daarom 
urgent. De spintronicagemeenschap in Nederland heeft deze uitdaging aange-
grepen door het nieuwe onderzoeksgebied van de spincaloritronica te defi niëren, 
de wetenschap en technologie om op nanometerschaal niet alleen ladings- en 
spintransport, maar ook warmtetransport te controleren. Met steun van FOM zijn 
de eerste bemoedigende resultaten behaald. Twee recente voorbeelden daarvan 
zijn de spinafhankelijke Seebeck- en Peltier-effecten.

Spintronica maakt al geruime tijd gebruik van het feit dat elektrische geleiding 
plaatsvindt door twee parallelle spinkanalen (spin-up en spin down). De nieuwe 
ontwikkeling is dat deze spinkanalen ook elk verschillende thermo-elektrische 
eigenschappen (zoals Seebeck- en Peltier-coëffi ciënten) kunnen hebben. Het 
spinafhankelijke Seebeck-effect is al eerder aangetoond door FOM-onderzoe-
kers. Recent is nu ontdekt dat ook koeling magnetisch kan worden gecontroleerd 
door middel van het spinafhankelijke Peltier-effect (zie fi guur).

Het centrale deel is een spin valve, waarvan schakeling van de magnetisatie 
plaatsvindt met behulp van een aangelegd magneetveld tussen parallel en anti-
parallel. In het experiment wordt een elektrische stroom door de pilaar gestuurd 
en met behulp van een on-chip thermokoppel wordt de temperatuur gemeten. De 
onderzoekers stelden een temperatuurverschil vast tussen parallelle en anti-
parallelle magnetisatie. Hiermee toonden ze aan dat een pure spinstroom (waar-
bij elektronen met spin-up en spin-down in tegengestelde richting bewegen) kan 
leiden tot koeling via het spinafhankelijke Peltier-effect. De waargenomen tem-
peratuurvariaties zijn nog klein (kleiner dan één graad), maar het experiment is 
een proof of principle dat spintronica voor thermo-elektrische koeling te gebrui-
ken is. 

Een hoopvolle klasse materialen, die het wellicht mogelijk maken om spincalori-
tronica ook praktisch te gaan gebruiken, zijn ferromagnetische isolator materia-
len, zoals yttrium ijzer granaat (YIG). Hierin treedt het spintransport niet op door 
beweging van de individuele elektronen, maar door middel van magnonen, col-
lectieve excitaties van de magnetisatie. Deze maken spintransport (en warmte-
transport) met verwaarloosbare dissipatie over macroscopische afstanden (cen-
timeters) mogelijk.

Elektronenmicroscopie opname (a, bovenaanzicht) van een device voor het 
meten van het spinafhankelijke Peltier-effect. Het bestaat uit een F/N/F 
pilaarstructuur met verschillende contactelektrodes. Het thermokoppel om 
de temperatuurvariaties te meten is zichtbaar aan de rechterkant. 
Schematische weergave (b) van de meetgeometrie voor het meten van het 
spinafhankelijke Peltier-effect. 
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Fotonische metamoleculen: 
zonder chiraliteit toch 
duizendmaal optisch actiever 
dan suiker

De brekingsindex geeft de sterkte weer waarmee optische materialen licht kun-
nen manipuleren. Microscopisch wordt deze brekingsindex bepaald door de 
‘polariseerbaarheid’: de mate waarin het elektrisch veld van licht een dipoolmo-
ment in elk atoom of molecuul induceert. De magnetische component van licht is 
hierbij niet van belang. Moleculen zijn namelijk te klein om voldoende oppervlak 
te bieden voor Faradays ‘omsloten fl uxverandering’ wet en de frequenties van 
licht (200-500 THz) zijn te hoog. Eén van de weinige spoortjes magnetisme in 
optica is optische activiteit. Suikerwater bijvoorbeeld, verdraait de polarisatie van 
lichtbundels die er doorheen gaan en sommige (bio)moleculen hebben een iets 
andere interactie met links- en rechtshandig circulair gepolariseerd licht. Micro-
scopisch gebeurt dit omdat het elektrisch veld van licht een piepklein magnetisch 
dipoolmoment kan induceren dat precies een kwart optische cyclus uit de pas 
loopt met het elektrisch moment. Dit magnetisch dipoolmoment is echter ten 
minste duizend keer zwakker dan de elektrische dipool. Enkele graden optische 
draaiing krijg je pas na centimeters padlengte.

Onderzoekers op het FOM-instituut AMOLF hebben kunstmatige meta-atomen 
gemaakt die extreem optisch actief zijn. De hele kleine U-vormige nanoringen 
van goud werken als resonante stroomspoeltjes van één enkele winding. De 
kleine opening aan de bovenzijde van de ring werkt als condensator, die samen 
met de inductie van de spoel zorgt dat stroom rondzingt bij een LC-resonantie 
van 500 THz. Door te meten met circulair gepolariseerd licht deden de onderzoe-
kers een belangrijke ontdekking: onder bepaalde hoeken verstrooit zelfs een 30 
nanometer dunne monolaag selectief al het linkshandig licht, terwijl de laag 
transparant is voor rechtshandig licht. Uit deze metingen blijkt dat de magneti-
sche dipool niet duizend maal kleiner, maar even sterk is als de geïnduceerde 
elektrische dipool (en een kwart optische cyclus uit de pas). Nog opvallender is 
dat niet alleen deze U-tjes, maar elk denkbaar kunstmatig meta-atoom dat mag-
netisch is, onontkoombaar ook enorm sterk optisch actief is. De onderzoekers 
voorzien belangrijke toepassingen voor de U-tjes als nanoantennes die kunnen 
helpen bij het scheiden van enantiomeren, wat een belangrijk farmaceutisch pro-
bleem is. 

Roosters van split ring resonatoren verstrooien onder normale inval 
linksdraaiend en rechtsdraaiend licht even sterk, omdat ze niet chiraal zijn. 
Onder een hoek gezien blijken de meta-atomen echter transparant voor de 
ene, en sterk strooiend voor de andere circulaire polarisatie. Het ultrasterke 
contrast voor slechts een monolaag meta-atomen blijkt universeel voor 
alle metalen strooiers die dankzij hun vorm sterk magnetisch polariseer-
baar zijn.
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Radiodetectie van ultra-hoog 
energetische kosmische 
straling in Argentinië
Dit Projectruimteproject heeft in hoge mate bijgedragen aan het begrip over hoe 
deeltjeslawines in de atmosfeer radiosignalen produceren. Ook heeft het de 
onderzoekers in staat gesteld om de detectietechniek zo ver te ontwikkelen dat 
een nieuwe stap in de radiodetectie van kosmische straling nu aan de orde is. Als 
kosmische straling op de atmosfeer botst, ontstaat een deeltjeslawine. De kos-
mische straling zelf is waarschijnlijk een atoomkern (van proton tot ijzer) die tot 
een energie van wel 1020 eV versneld kan zijn (ruim 100.000.000 maal de LHC-
bundelenergie). De interacties in de atmosfeer worden bij het Pierre Auger 
Observatorium in Argentinië waargenomen door het fl uorescentiespoor van de 
deeltjeslawine te bestuderen, of door de staart van deze deeltjeslawine op de 
grond te meten.

De onderzoekers hebben zich de afgelopen jaren toegelegd op het vergaren en 
analyseren van door deeltjeslawines gemaakte radiosignalen, die met dipoolan-
tennes gemeten zijn. Verbeteringen die zij aanbrachten in de elektronica en de 
algoritmes, om in die elektronica een deeltjeslawine te onderscheiden van ruis, 
hebben ervoor gezorgd dat de signalen van kosmische straling te herkennen en 
meten zijn, zonder gebruik te maken van andere detectiemethoden. Daarnaast is 
een externe trigger gebruikt in de vorm van kleine lokale scintillatortellers. Het 
bestuderen van de op deze manier verzamelde data heeft tot een veel nauwkeu-
riger beeld geleid van de bijdragen van de verschillende radio-emissiemechanis-
men in de deeltjeslawine. Door een nauwkeurige polarisatieanalyse hebben de 
wetenschappers het signaal kunnen interpreteren als voornamelijk van geomag-
netische oorsprong. Daarnaast hebben zij een bijdrage van 12 procent gemeten 
die afkomstig is van de door de deeltjeslawine ontwikkelde negatieve lading.

Inmiddels is er breed begrip over de methode om richting en energie van de 
kosmische straling uit de metingen te halen. In 2013 volgt de volgende stap: 20 
km2 wordt met radiodetectoren bedekt. Dit gebeurt in een gebied waar de fl uo-
rescentiemeting het radiosignaal kan kalibreren. Hierdoor zal het mogelijk zijn 
om de toepassing van radiodetectie, voor het in detail meten van de ontwikkeling 
van de deeltjeslawine, in de praktijk te testen.

De gemeten polarisatiehoek van het radiosignaal uitgezet tegen de hoek 
die de lijn tussen de antenne en het zwaartepunt van de deeltjeslawine 
op de grond maakt, ten opzichte van het oosten. De periodieke functie 
kan worden verklaard uit een 12 procent bijdrage met een andere dan de 
geomagnetische polarisatie. 

Een foto van het Auger Observatorium met een deeltjesdetector op de 
voorgrond. Daarachter zijn drie radiodetectoren (antennes) zichtbaar. 
In de achtergrond bovenop de heuvel een gebouw waarin fl uorescentie-
telescopen staan. 
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FOM stelt middelen beschikbaar om 
kennisbenutting van door FOM gefi -
nancierd wetenschappelijk onderzoek 
binnen de universitaire werkgroepen 
te stimuleren, door middel van valori-
satieprojecten. Hiermee geeft FOM 
een impuls aan de ambitie om, met 
behoud van wetenschappelijke kwali-
teit, met fundamenteel onderzoek 
meer bij te dragen aan de Nederlandse 
kenniseconomie. FOM hecht immers 
grote waarde aan benutting van de 
resultaten van het wetenschappelijk 
onderzoek.

2.6 FOM-valorisatieprojecten
FOM-valorisatieproject 11VAL11C A new readout unit for ferrule-top 

technology

Cantilever op maat

Ferrule-top micromachined devices zijn kleine sensoren die gemaakt zijn door 
een piepkleine ‘duikplank’ (cantilever) te bevestigen aan het uiteinde van een 
glazen blokje (ferrule) van een paar millimeter groot. Dankzij een optische vezel 
langs de cantilever kunnen gebruikers op afstand elke beweging van de cantile-
ver detecteren en dus ook wat die beweging heeft veroorzaakt. Op basis van dit 
concept is het mogelijk om optische sensoren te ontwikkelen voor gebruik in 
moeilijke omstandigheden en kleine volumes.

Deze technologie is ontwikkeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar het 
fabricageproces is geoptimaliseerd en het totale ontwerp is verfi jnd. Tot voor kort 
was de uitleesunit echter nog een zelfgemaakte verzameling van niet-geoptima-
liseerde componenten, die leidde tot ongecontroleerde bewegingen en proble-
men met de rechtlijnigheid. Bovendien was de uitleesunit alleen geschikt voor 
een beperkt aantal functies en slechts onder specifi eke omstandigheden. Door 
dit FOM-valorisatieproject kregen de onderzoekers/makers de mogelijkheid om 
belangrijke nieuwe functies toe te voegen aan de technologie door een nieuwe 
reeks optische en elektronische hulpmiddelen te introduceren.

In het valorisatieproces, waarin een idee van de tekentafel wordt omgezet in een 
product voor de eindgebruikers, moet men niet onderschatten dat de eerste 
gebruikers (early adopters) niet geïnteresseerd zijn in het testen van een nieuwe 
technologie, tenzij die test zonder grote inspanningen uit te voeren is. De onder-
zoekers realiseerden zich dat veel potentiële gebruikers enthousiast waren voor 
het testen van ferrule-top cantilevers in hun eigen vakgebied, maar alleen als ze 
konden worden voorzien van een eenvoudig te gebruiken betrouwbare en gevoe-
lige uitleesunit. Het resulteerde in het testen van een nieuwe benadering van 
ondervraging, die monitoring met een hoge gevoeligheid van de positie van de 
cantilever onder alle omstandigheden kan garanderen. Ook zijn methoden onder-
zocht om de cantilever te laten bewegen door er met licht op te schijnen, en de 
resonantiefrequentie van de cantilever te volgen met elektronische technieken 
die, hoewel zeer verfi jnd, kunnen worden gemonteerd in relatief eenvoudige cir-
cuits. Een deel van de bevindingen is herzien door een start-up (Optics11) en 
vervolgens geïntegreerd in een commercieel product.

De ontwikkeling van een uitleesunit voor ferrule-top cantilevers die 
eenvoudig te gebruiken en stabiel is, met laag geluidsniveau, maakt het 
mogelijk dat meerdere gebruikers ferrule-top technologie kunnen testen in 
hun eigen interessegebied. 

Prof.dr. Davide Iannuzzi is 
projectleider van het valorisatie-
project dat hierboven beschre-
ven staat. Hij is universitair 
hoofddocent aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en 
ontving in 2007 een ERC 
Starting Grant en in 2011 een 
ERC Proof of Concept. Hij heeft 
inmiddels zijn eigen bedrijf 
Optics11 opgezet. Dit bedrijf 
ontwikkelt technologie voor 
zeer kleine optomechanische 
sensoren. Na vijf jaar onder-
zoek is deze ‘fi bertop’ techno-
logie nu klaar om op de markt 
te verschijnen. In april 2011 
heeft FOM een valorisatie-
subsidie aan Iannuzzi toege-
kend om mee te helpen aan de 
ontwikkeling van een uitlees-
systeem voor de zogenaamde 
‘ferrule-top’ sensor. De Vrije 
Universiteit Amsterdam heeft 
hem inmiddels benoemd tot 
hoogleraar in het University 
Research Chair programma. 
Hij is geselecteerd vanwege zijn 
excellentie en potentie voor de 
toekomst.

Prof.dr. Davide Iannuzzi geeft uitleg 
over zijn onderzoek aan Euro-
commissaris voor onderzoek, 
innovatie en wetenschap, Máire 
Geoghegan-Quinn tijdens de 
Innovation Convention in Brussel.
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FOM-valorisatieproject DIFFER

Remote Handling 
studiecentrum scoort 
opdrachten van ITER
Het internationale kernfusieproject ITER heeft de ambitie om de technische haal-
baarheid van fusie als schone, veilige en duurzame energiebron aan te tonen. 
ITER is ontworpen om een fusievermogen van 500 MW op te wekken bij een 
eigen verbruik van 50 MW. De reactor moet betrouwbaar, beschikbaar, te onder-
houden en te inspecteren worden: RAMI. Dit is erg ambitieus, want de ITER-
systemen zullen radioactief worden en verontreinigd raken met beryllium en 
tritium. Mensen kunnen de inspectie en het onderhoud daarom niet uitvoeren. 
Ook streeft ITER een minimalisatie van de hoeveelheid radioactief afval na.

Om onderhoud en inspectie mogelijk te maken kent ITER een modulaire opzet. 
De meet- en verhittingssystemen zullen geïntegreerd zijn in ‘poortpluggen’ van 
20 tot 45 ton, die voor onderhoud volautomatisch uit de tokamak gehaald en in 
een container naar de hot cell vervoerd kunnen worden. Operators besturen daar 
met behulp van masters op afstand de onderhoudsapparatuur (slaves).

Bij het FOM-instituut DIFFER is het Remote Handling Study Centre opgezet, een 
virtual reality faciliteit (VR) waarin ontwikkeling en validatie van de onderhouds-
procedures tot in detail mogelijk is. Meerdere operators kunnen tegelijk com-
plexe taken uitvoeren. Een groot voordeel van VR is dat de validatie vroeg in de 
ontwerpfase kan plaatsvinden. Tests op dure fysieke mock-ups worden zo 
beperkt of zelfs geheel voorkomen. Ook zal het mogelijk zijn al vroegtijdig inter-
faces en connecties van de poortpluggen te standaardiseren.

In de ruimtevaart gebruikt men de door ITER nagestreefde RAMI-strategie al 
systematisch. Samenwerking tussen DIFFER en de bedrijven Dutch Space en HIT 
is dan ook heel natuurlijk. De HIT-medewerkers zijn volledig geïntegreerd in het 
DIFFER-team. Een senior systeemingenieur van Dutch Space was een jaar lang 
gedetacheerd bij ITER’s remote handling afdeling.

In 2012 kreeg het studiecentrum een aantal contracten voor remote handling 
studies van zowel ITER als van F4E, de Europese aanbestedingsorganisatie voor 
ITER. Daarnaast wordt de faciliteit gebruikt in het STW-programma ‘H-Haptics’, 
dat betere haptische ondersteuning van operators beoogt.

Het Remote Handling Study Centre is een samenwerkingsverband van 
FOM-instituut DIFFER en het bedrijf HIT. In de geavanceerde virtuele 
omgeving kunnen meerdere operators gelijktijdig een remote handling 
taak analyseren.

104
H2 •  FOM-valor isat ieprojecten



 Interviews

  
 Jasper Reijnders  46
 Erik Garnett  48

    
 Hilde de Gier  106
 Andrea Baldi  108

 Rianne ’t Hoen  130
 Huub de Groot 132

105



Unieke aanpak

De enige manier om snel een 
nieuwe generatie organische 

zonnecellen te maken, is door vanuit 
drie verschillende invalshoeken tege-
lijk de problemen te lijf te gaan. Dat is 
althans de visie van prof.dr. Kees 
Hummelen, de oprichter van de FOM-
focusgroep waar Hilde de Gier promo-
veert. ‘Bestaande kennis volstaat niet, 
we hebben wezenlijk nieuwe kennis 
nodig. Daarom werken theoretici, 
fysici en chemici hier nauw met elkaar 
samen. Een unieke aanpak, waar 
anderen voor terugschrikken omdat de 
vakgebieden zo ver uit elkaar liggen. 
Maar ik denk dat die korte verbin-
dingslijnen juist onze kracht zijn. 
 
Plastic zonnecellen

Ons doel is duurzaam geproduceerde 
organische zonnecellen te ontwikke-
len, met een verbeterd rendement, 
een lagere kostprijs en een langere 
levensduur. Deze organische ‘plastic’ 
zonnecellen bestaan al wel, maar hun 
rendement is nog maar half zo groot 
als dat van silicium zonnecellen. Wij 
hopen dat het mogelijk is om in 2020 
een prototype plastic zonnecel 

beschikbaar te hebben dat geschikt is 
voor massaproductie. Dan hebben we 
een goedkoper, duurzamer en makke-
lijker te produceren alternatief voor 
silicium zonnecellen. Ze kunnen 
behalve in ramen en op daken ook 
in gebruiksvoorwerpen worden ge-
bouwd, want ze zijn dun, licht en fl exi-
bel. De verwachtingen zijn dus hoog 
en de afgelopen tien jaar is het rende-
ment al met sprongen vooruitgegaan, 
maar er zijn nog veel problemen die 
om een oplossing vragen.

Rekenmodel

In onze FOM-focusgroep gaan wij de 
uitdaging aan door op een fundamen-
teel niveau te kijken welke foto-fysi-
sche processen er in een organische 

zonnecel plaatsvinden bij het invangen 
van licht en het omzetten daarvan in 
elektriciteit. Mijn eigen aandeel is dat 
ik vanuit theoretische rekenmodellen 
probeer te voorspellen hoe een 
bepaald type materiaal zich zal gedra-
gen. Daartoe breng ik alle structuren 
in kaart en doe er berekeningen aan, 
soms met behulp van een supercom-
puter bij SARA in Amsterdam. Chemici 
en fysici voeren vervolgens aan de 
hand van mijn voorspellingen experi-
menten uit. Zij koppelen de resultaten 
direct terug, ik stel mijn model bij 
enzovoort. We werken in een korte 
loop en onze deuren staan altijd open 
voor overleg. Zo wordt de afstand tus-
sen theorie en experiment heel klein.

Geen gebaande paden

Ik heb al tijdens mijn studie voor de 
theoretische richting gekozen. Het 
mooie daarvan vind ik dat je heel sys-
tematisch relaties tussen structuren 
en eigenschappen van materialen kunt 
onderzoeken. ‘Zet één knop om’ en 
alles in je model verandert. Ook in een 
volgende baan hoop ik te kunnen 
samenwerken met experts uit andere 
disciplines: niet de gebaande paden 
bewandelen, maar door 
een combinatie van eigen 
deskundigheid, expertise 
uit andere vakgebieden én 
de nodige creativiteit de 
grenzen van onze kennis 
steeds verder verleggen.

Korte lijnen voor nieuwe kennis

Na een jaar samenwerken aan organische 
zonnecellen weten haar collega’s en zij precies 
wat ze aan elkaar hebben, vertelt Hilde de Gier. 
‘We zijn niet thuis in elkaars vakgebied en 
spreken elk een andere taal. We moeten het 
hebben van vertrouwen.’

INTERVIEW

Wie:
Hilde de Gier MSc, promoveert in de FOM-focusgroep 
‘Next generation organic photovoltaics’ aan de 
Rijksuniversiteit Groningen 

Was eerder:
student topmaster nanoscience

Draagt bij aan energie:
doet vanuit de theoretische chemie voorspellingen 
over de eigenschappen van veelbelovende materialen 
voor organische zonnecellen

Krijgt energie van:
een fl inke fi etstocht op de sportfi ets, 
om het hoofd leeg te maken

106
Inter mezzo •  FOM Jaarboek 2012



107



Losse nanodeeltjes

Onze ambitie is om brandstof te 
maken uit zonlicht: zogenaamde 

solar fuels. Eigenlijk een nabootsing 
van fotosynthese bij planten, die ook 
biomassa produceren uit zonlicht; 
alleen willen wij een veel hoger rende-
ment. We denken dat dit misschien 
mogelijk is met behulp van zilveren of 
gouden nanodeeltjes, die een bijzon-
dere wisselwerking hebben met licht. 
Om erachter te komen hoe dat precies 
werkt, proberen we de afzonderlijke 
nanodeeltjes te volgen. Dit is nog niet 
eerder gedaan. Meestal wordt geme-
ten aan miljoenen nanodeeltjes tege-
lijk, omdat ze zo ongeloofl ijk klein zijn. 
Maar dat vertroebelt het beeld omdat 
je alleen gemiddelden berekent, terwijl 
de eigenschappen van een nanodeel-
tje sterk afhangen van zijn individuele 
grootte. Om losse deeltjes te volgen 
is technisch heel lastig, maar intellec-
tueel uitdagend.

Goede ideeën

Al tijdens mijn studie in Rome raakte ik 
geïnteresseerd in wetenschappelijke 
inspanningen om duurzame energie 
op te wekken. Misschien ook geïnspi-

reerd door de situatie in mijn vader-
land Italië. We hebben daar zo veel 
zon, maar doen er niets mee. In plaats 
daarvan importeren we energie; wat 
een geldverspilling! Ik word niet voort-
gedreven door het idee dat ik de 
wereld moet redden, dat zou naar mijn 
idee zelfoverschatting zijn. Maar het 
motiveert me wel dat wat we nu doen 
een of andere impact zal hebben op de 
lange termijn, zelfs al zal ik dat zelf 
misschien niet meer meemaken. 
En voor de rest doe ik gewoon waar ik 
dol op ben: met goede ideeën komen 
die verstandig, interessant en nieuw 
zijn en die uitwerken. Dat je als onder-
zoeker daarvoor betaald krijgt, is een 
enorm voorrecht.

Druk

Ik ben me vaak pijnlijk bewust van de 
hooggespannen verwachtingen ten 
aanzien van mij en mijn werk. Dat is de 
prijs die bevoorrechte onderzoekers 
betalen voor de vrijheid om hun eigen 
ideeën te mogen volgen. Aan de 
andere kant denk ik dat je de beste 
wetenschap doet als je ontspannen 
bent en met een wijde blik je onder-
zoekslijnen durft te overzien. Die hou-

ding probeer ik hier in Stanford te ont-
wikkelen en zal ik doorzetten in de rest 
van mijn academische loopbaan.

Diepgang

Nederland kan wel degelijk concurre-
ren met Stanford, Berkeley of Caltech. 
Niet qua grootte en budget natuurlijk, 
maar wel in kwaliteit en diepgang van 
het onderzoek. Hier is onderzoek heel 
fl itsend, in Nederland probeert men 
ook de wat meer obscure fenomenen 
echt te doorgronden, zelfs als dat niet 
direct tot de juiste publicaties leidt. 
Dat waardeer ik. Omgekeerd zou ik 
sommige verworvenheden van de 
Amerikaanse academische cultuur 
 mee terug willen nemen naar Neder-
land. Bijvoorbeeld het gemak waar-

mee verschillende afdelingen hier met 
elkaar samenwerken. Staat er ergens 
een bijzonder apparaat, dan mag 
iedereen dat gebruiken en je krijgt nog 
een training ook. Die openheid strekt 
zich uit tot buiten de universiteit. Niet 
alleen exacte wetenschappers geven 
hier praatjes, maar ook mensen van 
Google of Facebook, ondernemers of 
fi losofen. Dat is heel stimulerend en 
daar kan Nederland weer wat van 
leren.

Van druilerig Delft naar zonnig Silicon Valley 
(en weer terug?)

Zijn YES!-fellowship heeft Andrea Baldi de 
vrijheid gegeven om iets heel nieuws uit te 
proberen. Zelfs als het niet lukt om met zijn 
onderzoek een doorbraak te forceren in de 
productie van solar fuels zullen we er veel van 
leren, weet hij.

INTERVIEW

Wie:
dr. Andrea Baldi, visiting postdoctoral researcher aan 
Stanford University, Verenigde Staten, met een FOM-beurs 
voor Young Energy Scientists (YES!-fellowship)

Was eerder:
postdoc aan TUD, promovendus aan VU, 
student aan de universiteit van Rome

Draagt bij aan energie:
probeert met behulp van zilveren of gouden nanodeeltjes 
brandstof te produceren uit licht

Krijgt energie van:
de opwinding en het intellectuele plezier die gepaard gaan 
met wetenschappelijke ontdekkingen
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3.1 Extra tabellen: 
samenwerkingen, 
input en output

De tabellen op deze pagina’s geven 
een meer gedetailleerd (meerjarig) 
beeld van samenwerkingsverbanden, 
input in mensen en geld en output in 
termen van wetenschappelijke pro-
ducten bij FOM. Het personeelsbe-
stand bij FOM varieert voornamelijk 
als gevolg van schommelingen in toe-
gekend jaarbudget en in uitvoering 

genomen onderzoek. Vooral bij het tij-
delijke wetenschappelijke personeel 
(oio’s en postdocs) leidt dit tot golfbe-
wegingen in zaken als gerealiseerde 
bezetting, aantallen proefschriften en 
uitstroom. Wetenschappelijke produc-
tie ijlt altijd na op de personele bezet-
ting, waardoor pieken in bezetting en 
output nooit samenvallen.

Tabel 11. Samenwerking in het kader van FOM-programma’s met partners binnen NWO op 31-12-2012

partner(s) FOM-programma

STW  95  ERA-NET Nanoscience

AB-NWO, ICTRegie, STW, ZonMw  107  New physics instruments for health care

AB-NWO, ALW, LNV  115  Towards biosolar cells

ALW, CW, STW en ZonMw  116  Use of nano science and technology (FOM-deel NWO-nano 
  programma)

NIOZ  123  KM3NeT: The next generation neutrino telescope

CW, Nuon, Shell en HyET Solar  I09  Joint Solar Programme

AB-NWO, STW, ZonMw  I30  High tech systems and materials

AB-NWO, ALW, CW, EW, MaGW,  I32  Computational sciences for energy research
STW, Alliander, Shell
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Tabel 12. Samenwerkingsvormen met en bij universiteiten op 31-12-2012*

betrokken instelling  samenwerkingsvorm

FOM-instituut AMOLF - Amsterdam nanoCenter met als partners UvA en VU 
 - samenwerking met Leiden Institute of Advanced Computer Science
 -  partner in COMMIT samen met UvA, AMC, LUMC, Philips, Merck en Coast 

(projectnaam P24 e-Biobanking with Imaging)
 - neemt deel aan het Netherlands Centre for Electron Nanoscopy (NeCen)
 - samenwerking met WUR in project The molecular basis of chemical hair evidence
 - neemt deel aan NanoNextNL
 - neemt deel aan Memphis

FOM-instituut voor  -  samenwerkingsverband Nikhef, waarin naast FOM de UvA, VU, UU en RU participeren (nationale coördinatie)
subatomaire fysica Nikhef -  partner in onderzoekschool OSAF
 -  samenwerking met KVI/RUG in astrodeeltjesfysica
 -  samenwerking met theoriegroepen VU, UvA, UU, RU, LEI en RUG
 -  samenwerking met UT/MESA+ Institute for Nanotechnology
 -   via het BiG Grid-project werkt Nikhef samen met wetenschappelijke groepen aan de meeste 

Nederlandse universiteiten 
 -  samenwerking met TU/e en NIOZ in astrodeeltjesfysica (KM3NeT) 
 -  samenwerking met RU in astrodeeltjesfysica (Auger & gravitatiegolven)

FOM-instituut DIFFER  - samenwerking met TU/e, CWI en UT in fusiefysica en Magnum-PSI 
 - samenwerking met TU/e (en TNO en NRG) in ITER-NL
 - samenwerking met UT/MESA+ Institute for Nanotechnology
 -  samenwerking met TU/e, TUD, UT en TNO (en Carl Zeiss, ASML, en PANalytical) in vier NanoNextNL- projecten
 - samenwerking met UT/MESA+ Institute for Nanotechnology (en PANalytical) in drie STW-projecten
 -  samenwerking met het Zernike Instituut (RUG), TU/e en de UT op het gebied van vrije-elektronenlasers
 - paraplu voor fusiewerk bij KVI, TU/e, UT
 - samenwerking met UU in astrofysica
 - partner in NWO-programma Astrochemie
  - relocatie en uitbouw naar FOM-instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER op de campus van de TU/e
 - relocatie afdeling nSI van DIFFER naar het MESA+ Instituut voor Nanotechnologie (UT)
 - relocatie van FELIX/FELICE van DIFFER naar RU

universitaire werkgroepen - focusgroep Solid state quantum information processing bij TUD, met inbreng van LEI
 - focusgroep TRIμP bij KVI, RUG
 - focusgroep Next generation organic photovoltaics bij RUG
 - samenwerkingsverband HFML, met een focusgroep bij de RU
 - focusgroep FELIX (FELIX/FELICE/FLARE) vanaf 2013 bij de RU
 - Lorentz Center samen met LEI en EW 
  - stichting beheer internationale magneetfaciliteit (SBIM) met de RU

* Bij alle FOM-instituten werken onderzoekers die als hoogleraar aan een universiteit verbonden zijn en hier niet apart vermeld staan.
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Tabel 13. FOM in de Europese Unie op 31-12-2012*

samenwerking omschrijving

AIDA Nikhef doet mee aan detectorontwikkeling, uit het Zevende Kaderprogramma

AMOLF  AMOLF ontvangt fi nanciering uit het Marie Curie SP3-People Programma voor twee 
Intra-European Fellowships

ASPERA-2  Nikhef participeert in ERA-netwerk voor het opstellen van een astrodeeltjesfysicaroadmap, 
uit het Zevende Kaderprogramma

ATTOFEL  AMOLF neemt deel aan dit EU-netwerk genaamd Ultrafast Dynamics using ATTosecond 
and XUV Free Electron Laser Sources

CASPIC  AMOLF participeert in dit Specifi c Targeted Project uit het Zesde Kaderprogramma 
Cellulose Architecture Systems Biology for Plant Innovation Creation

CXRS Consortium DIFFER neemt deel in een Europees consortium voor de ontwikkeling van een diagnostiek 
 gebaseerd op Charge Exchange Recombination Spectroscopy voor ITER

ECHUL-CA DIFFER neemt deel in een Europees consortium voor de ontwikkeling van de 
 Electron Cyclotron Heating Upper Port Launcher voor ITER

EFDA/JET (Culham)  FOM is partner in de European Fusion Development Agency (EFDA) en DIFFER voert 
experimenten uit op JET

EGI InSPIRE  Nikhef neemt deel aan grid operations en in het bijzonder aan grid security in EGI 
(European Grid Infrastructure) uit het Zevende Kaderprogramma

ELITES  Nikhef werkt samen met Europese en Japanse collega’s op het gebied van 
 gravitatiegolvendetectie, uit het Zevende Kaderprogramma

EMFL RU, FOM en HFML participeren in het European Magnetic Field Laboratory

EMI  Nikhef draagt bij aan de ontwikkeling en interoperabiliteit van grid middleware in het 
European Middleware Initiative (EMI) uit het Zevende Kaderprogramma

EU CATRENE DIFFER neemt deel aan een industriëel EU-consortium rond EUV-fotolilthografi e, 
 met fi nanciering uit het EU CATRENE-programma

EU IP Nanomedicine   AMOLF neemt deel in het EU Intensive Programme Nanomedicine

Euratom DIFFER participeert in het Europese fusieprogramma gecoördineerd door Euratom

EXEPT DIFFER neemt deel aan een industriëel research programma rond 
 Extreem UV-fotolithografi e, met fi nanciering uit het EU CATRENE-programma

FLUX  AMOLF coördineert dit EU-netwerk Femtoseconde laser for the generation of Ultrafast XUV 
pulses 
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(vervolg tabel 13)

samenwerking omschrijving

FUSENET  DIFFER neemt deel aan FUSENET, een project uit het Zevende Kaderprogramma met 
36 partners met als doel het fusie-onderwijs in Europa te versterken

ICONIC  AMOLF participeert in dit Marie Curie Initial Training Network uit het Zevende Kaderpro-
gramma

IGE  Nikhef draagt bij aan de ontwikkeling van Globus middleware in het Initiative for Globus in 
Europe (GBE) uit het Zevende Kaderprogramma 

JET DIFFER participeert in de wetenschappelijke exploitatie van de Joint European Torus (JET)

KVI (AGOR en Zernike  fi nanciering uit budget voor ‘Access to research infrastructures’ van het
LEIF), HFML (RU) en  Research Infrastructures programma in het Zevende Kaderprogramma
FELIX (DIFFER)  

LIDAR Consortium DIFFER neemt deel in een Europees consortium voor de ontwikkeling van een 
 LIght Detection And Ranging Thomsonverstrooiingsdiagnostiek voor ITER 

LHCPhenoNet    Nikhef participeert in dit Marie Curie Initial Training Network rond Fenomenologie uit het 
Zevende Kaderprogramma

NanoSci-ERA en FOM participeert in deze Europese consortia, die een tweetal transnationale calls
NanoSciE+ voor nano-onderzoek hebben opgezet

PROBE4TEVSCALE  een bij Nikhef ondergebracht tweejarig Marie Curie fellowship (IEF) uit 
 het Zevende Kaderprogramma

SPANGL4Q AMOLF participeert in dit Collaborative Project uit het Zevende Kaderprogramma 
 Spin-Photon Angular Momentum Transfer for Quantum-Enabled Technologies

SPLASH  AMOLF participeert in dit Specifi c Targeted Project uit het Zesde Kaderprogramma 
Slow Photon Light Activated Switch

TALENT  Nikhef neemt met twee promovendi deel aan dit MarieCurie training netwerk 
 voor detectorontwikkeling uit het Zevende Kaderprogramma

ULTRA  AMOLF neemt deel aan het EU-project Ultra-fast eLectronics for Terahertz Rapid Analysis 
in compact lab-on-chip applications, met onder meer Philips (coördinator)

*  ERC Grants en internationale Industrial Partnership Programmes zijn hierin niet opgenomen. 
Deze staan in hoofdstuk 1.3 en hoofdstuk 2.4 vermeld.
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samenwerking omschrijving

CERN (Genève) drie FOM-programma’s in de subatomaire fysica maken deel uit van het onderzoeks-
 programma van CERN dat met de nieuwe deeltjesbotser LHC uitgevoerd gaat worden

CERN (Genève) het KVI doet experimenten bij ISOLDE

Fermilab, Chicago (VS)  experimenten (DZero) in het kader van FOM-programma ATLAS

RHIC, Brookhaven (VS)  experimenten (STAR) in het kader van FOM-programma ALICE

Middellandse Zee in een consortium met universiteiten, laboratoria en onderzoeksinstellingen uit zeven 
 Europese landen werken Nikhef en KVI aan de onderzeese neutrino detector ANTARES en 
 de toekomstige neutrinodetector KM3NeT

Cascina(Italië) in een consortium met universiteiten, laboratoria en onderzoeksinstellingen uit drie 
 Europese landen werkt Nikhef aan de gravitatiegolvendetector Virgo

Pampa Amarilla  in een consortium met universiteiten, laboratoria en onderzoeksinstellingen uit
(Argentinië) achttien landen verrichten KVI en Nikhef metingen van kosmische straling aan het 
 Pierre Auger Observatorium

LNGS, Assergi (Italië)  in een consortium met Europese en Amerikaanse universiteiten en onderzoeksinstellingen 
 doet Nikhef onderzoek naar donkere materie binnen de XENON-collaboratie

European Grid Infra-  actieve rol van Nikhef in nationale en internationale inspanningen voor het ontwikkelen 
structure (EGI.eu)  van een wereldwijd GRID

European Committee  actieve rol van Nikhef in ECFA voor het opstellen van lange-termijn plannen
for Future Accelerators  voor (hoge-energie) versnellerfaciliteiten in Europa
(ECFA) 

Astroparticle Physics  actieve rol van Nikhef in ApPEC om astrodeeltjesfysica in Europa te promoten
European Coordination 
(ApPEC) 

DIFFER  de Britse EPSRC fi nanciert mede de exploitatie van de vrije-elektronenlaser FELIX

DIFFER onderzoekers vanuit de VS, Oostenrijk, Roemenië, Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, 
 Engeland, Zwitserland, Estland en Finland participeren in experimenten op Pilot-PSI en 
 Magnum-PSI

TEC DIFFER werkt met het Forschungszentrum Jülich, SCK/CEN (Mol) en KMS (Brussel) 
 onder het ‘Trilaterale Euregio Cluster’-contract samen op het gebied van plasma-wand 
 wisselwerking

DIFFER DIFFER werkt samen met onderzoekers bij ASML (Veldhoven) en Carl Zeiss (Oberkochen) 
 aan onderzoeksaspecten van fotolithografi e

DIFFER DIFFER heeft een vaste onderzoeksgroep binnen ASML Research (Veldhoven)

DIFFER DIFFER werkt samen met PANalytical aan spectroscopisch XRF-onderzoek

Tabel 14. FOM internationaal op 31-12-2012
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(vervolg tabel 14)

samenwerking omschrijving

DIFFER  DIFFER werkt samen met PANalytical aan spectroscopisch XRF-onderzoek

FLASH DIFFER doet bij FLASH (Hamburg) onderzoek naar multi laagoptiek voor 
 gebruikersexperimenten aan FLASH en XFEL

ESRF (Grenoble) DIFFER doet onderzoek aan aangroei van dunne fi lms op BM5 te ESRF (Grenoble)

BESSY II DIFFER voert XPS onderzoek uit aan de HIKE opstelling te BESSY II (Berlijn)

DIFFER en AMOLF  uitwisselingsprogramma met de NSF voor gebruik van FTICR bij FELIX en plaatsopgeloste 
massaspectrometer op AMOLF door jonge Amerikaanse onderzoekers

DIFFER/NIFS  uitwisseling van kennis en personen met National Institute for Fusion Sciences, Toki, Japan

DIFFER/ASIPP en uitwisseling van kennis en personen met ASIPP (Institute of Plasma Physics of the Academia
DIFFER/SWIP Sinica) en met SWIP (South-Western Institute of Plasma Physics) in China

DIFFER/IPR  uitwisseling van kennis en personen met IPR (Institute of Plasma Research) in Ahmedabad, 
India

Centre of Excellence  samenwerking van DIFFER met een viertal Russische instituten
on Fusion Physics (Kurchatov Inst., Ioffe Inst., Inst. For Applied Physics en General Physics Inst.)
and Technology  

ITER/EFDA (Cadarache) DIFFER ontwikkelt ECRH- en diagnostieksystemen voor ITER

ASDEX (Garching)  DIFFER ontwikkelt en exploiteert samen met Univ. of California at Davis en POSTECH
DIII-D (San Diego) (Korea) geavanceerd microgolf-camera’s voor de ASDEX, KSTAR en DIII-D tokamaks
K-STAR (Daejon) 

Global Climate AMOLF krijgt subsidie uit dit Amerikaanse programma (gefi nancierd door vier grote
and Energy Program  bedrijven, gecoördineerd door Stanford University) voor onderzoek aan plasmon zonnecellen

DFG Transregio  gelijknamig FOM-programma is onderdeel van dit initiatief in external fi elds
Sonder- ‘Physics of 
colloidal dispersions

ESRF/DUBBLE GBN betaalt mee aan deze Nederlands-Belgische bundellijn

AMOLF  ontvangt subsidie van het National Cancer Institute voor een samenwerking met de Johns 
Hopkins Universiteit

AMOLF  ontvangt subsidie uit het Human Frontier Science Programme in een samenwerkingsverband 
met Institut Curie en de Dalhousie Universiteit.

AMOLF  heeft een samenwerkingsverband met Johnson&Johnson Pharmaceutical Research 
 & Development, onderdeel van Janssen Pharmaceutica N.V.

IPP  FOM heeft enkele Industrial Partnership Programmes met bedrijven buiten Nederland 
(BASF, Carl Zeiss, Michelin, Microsoft)
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Tabel 15. Gerealiseerde bezetting* bij FOM in 2012

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T OP/V OP/T totaal

AMOLF 11,85 31,05 64,19 36,73 5,25 19,65 4,19 172,92

DIFFER 18,91 10,93 31,30 46,96 2,52 20,47 4,28 135,38

FOM-Nikhef 36,85 29,65 50,75 70,33 7,84 22,66 2,01 220,09

FOM-bureau      40,98 9,66 50,63

TUD 4,00 12,84 65,25 1,00 1,84   84,93

TU/e  8,30 29,41     37,71

UT  9,66 51,07  0,80   61,53

UU 1,00 9,83 24,90 0,42 1,63   37,78

UvA  13,46 38,44     51,90

VU 0,25 13,46 17,79 0,84 0,86   33,21

RUG 3,00 11,85 43,81 6,00 1,07   65,73

RU 3,00 5,46 24,82 1,90 0,12   35,30

LEI  16,12 42,41  1,33   59,86

EUR   1,37     1,37

WUR   8,16     8,16

NIN-KNAW   1,00     1,00

totaal 78,86 172,62 494,68 164,18 23,26 103,76 20,15 1057,51 
 
BUW-totaal 11,25 100,99 348,43 10,16 7,65 0,00 0,00 478,48

* Getallen in fte; in de getallen zitten afrondingsverschillen.

WP/V vast wetenschappelijk personeel
WP/T tijdelijk wetenschappelijk personeel (voornamelijk postdocs)
oio onderzoeker in opleiding
TP/V vast technisch personeel
TP/T tijdelijk technisch personeel
OP/V vast ondersteunend personeel
OP/T tijdelijk ondersteunend personeel
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Tabel 16.  Gerealiseerde bezetting bij FOM 
in meerjarig perspectief (in fte)

2011

200

400

600

800

1000

1200

20122008 2009 2010

1057,51808,99 847,73 988,88 1009,46

Tabel 17. Uitstroom van oio’s per jaar naar baan elders

uitstroomjaar 2007 2008 2009 2010 2011

Nederlands bedrijfsleven 37 23 9 13 10
andere baan in Nederland 27 20 24 17 23
baan in het buitenland 38 31 23 21 15
uitkering of onbekend 18 28 14 19 31

totaal   120 102 70 70 79

Noten:
1. Het kost tijd om de gegevens te verzamelen; daarom is aan het eind van het verslagjaar de informatie 

over dat jaar nog niet compleet en 2011 het laatste jaar in deze tabel.
2. Van de personen in de categorie ‘uitkering of onbekend’ zijn geen gegevens bekend (het overgrote deel) 

of ze hadden op de peildatum (31-12-2012) geen baan.
3. Het verschil in uitstroomaantallen in deze tabel en het aantal proefschriften weerspiegelt zaken als uitval, 

promotie na einde van de arbeidsovereenkomst, variaties in de aantallen instromers vier jaar eerder, 
verlengingscontracten etcetera.
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Tabel 19. Wetenschappelijke output FOM-totaal* in meerjarig perspectief

soort product 2008 2009 2010 2011 2012

proefschriften 83 80 48 78 71
wetenschappelijke publicaties (refereed) 1256 1112 1145 1447 1634
overige publicaties en voordrachten 1741 1904 2921 2762 2667
octrooien   14 7 12

* Gecontroleerd op dubbeltellingen.

 Tabel 18. Wetenschappelijke output in 2012

  AMOLF DIFFER  Nikhef BUW totaal
 

proefschriften 13 9 16 33 71
publicaties (refereed) 57 144 579 854 1634
overige publicaties  171 281 430 1785 2667
octrooien 5 3 1 3 12
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Tabel 20. Balans per 31-12-2012

ACTIVA   31-12-2012   31-12-2011
    k€      k€
   
Vaste activa

1. materiële vaste activa  41.338    41.414
2. fi nanciële vaste activa  4.430    4.429
   45.768    45.843

Vlottende activa

3. voorraden  337    295
4. Onderhanden werk  4.463   5.483
5. vorderingen op korte termijn  13.971    11.830
6. liquide middelen   48.079    49.562
   66.850    67.170 

TOTAAL ACTIVA   112.618    113.013 

PASSIVA   31-12-2012   31-12-2011
    k€      k€
   
7. eigen vermogen   72.803    76.085 
8. voorzieningen   6.076    6.601 
9. Onderhanden werk   16.395  12.352
10. kortlopende schulden   17.344    17.975 
 
TOTAAL PASSIVA   112.618    113.013

De fi nanciële gegevens zijn ontleend aan de jaarrekening 
2012 van de Stichting FOM, opgenomen in het Financieel 
Jaarverslag 2012. De jaarrekening is gecontroleerd door 
Blömer, Accountants en Adviseurs te Nieuwegein en is 
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
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Tabel 21. Staat van baten en lasten 2012

      Begroting
    2012  2012  2011
      k€      k€  k€
  BATEN
 1. NWO-basissubsidie 72.726   72.726   75.225
 2. overheidsbijdragen en subsidies  2.891   3.546   5.729
 3. baten werk in opdracht van derden 15.875   19.874   14.017
 4. overige baten 3.610   3.327   3.567 
 
  totaal baten   95.102   99.473   98.538 
 
 5. LASTEN
 6. missiebudgetten         26.669   25.242   23.105 
 7. FOM-programma’s         29.282   26.649   24.827 
 8. Industrial Partnership Programmes           8.292   6.762   6.679 
 9. FOM-Projectruimte           9.714   12.920   8.404 
 10. andere activiteiten         20.115   23.869   22.567 
 11. algemene kosten van de organisatie           5.289   4.618   4.729
 
  totaal activiteiten  99.361   100.060   90.311 
 
 12. balansmutaties  (153)   (924)   497
 13. bestedingsmutaties  -   1.411   - 
 
  totaal lasten    99.208   100.547   90.808 
 
  saldo baten en lasten    (4.106)   (1.074)   7.730
 14. fi nanciële baten en lasten  824   782   804
 
  netto exploitatiesaldo  (3.282)   (292)   8.534
 
  bestemming netto exploitatiesaldo: 
 15. mutatie algemene reserve, onbestemd 1.671   990   1.618 
 16. mutatie algemene reserve, bestemd (938)   129   457
 17. mutatie bestemde reserves (7.117)   (1.457)   2.851
 18. mutatie bestemde fondsen 3.102   46   3.608
 
  totaal netto exploitatiesaldo  (3.282)   (292)   8.534
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Tabel 22. Kasstroomoverzicht 2012

  2012 2011
    k€ k€

kasstroom uit operationele activiteiten
saldo baten en lasten (4.106)  7.730
 
aanpassingen voor: 
afschrijvingen       4.195  3.332 
mutaties voorzieningen     (525)  (176)
   3.670  3.156 

veranderingen in vlottende middelen:
- voorraden           (42)  19 
- vorderingen       (1.121)  (1.239) 
- schulden 3.412  4.961 
        2.249  3.741 
 
totaal kasstroom uit operationele activiteiten  1.813  14.627

 
kasstroom uit investeringsactiviteiten 
investeringen in materiële vaste activa      (4.119)  (2.823)
desinvesteringen in materiële vaste activa               -                - 
kapitaalstortingen in deelnemingen               -    - 
verkoop deelnemingen -    - 
resultaat op deelnemingen 115 46
 
totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (4.004)  (2.777)

 
kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten
afl ossingen leningen 50     -
fi nanciële baten en lasten 824  804
toename/afname pensioendepot (66)  (58) 
verstrekte leningen (100) - 
 
totaal kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten  708  746
 
netto kasstroom     (1.483)  12.596
beginstand liquide middelen   49.562  36.966
 
eindstand liquide middelen 48.079  49.562
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3.2 Organisatieoverzicht op 31-12-2012

Raad van Bestuur

prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter (TU/e) 
prof.dr. D. Lohse, vice-voorzitter (UT) 
prof.dr.ir. J.P.H. Benschop (ASML)
prof.dr. S.C.M. Bentvelsen (UvA) 
prof.dr.ing. D.H.A. Blank (UT)
prof.dr. N.H. Dekker (TUD)
prof.dr.ir. M.G.D. Geers (TU/e)
prof.dr.ir. E. van der Giessen (RUG)
prof.dr. R. van Grondelle (VU)
prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny (TU/e) 
prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)
dr. H. van Houten (Philips)
dr. G.J. Jongerden

dr.ir. J.G.H. Joosten (DSM)
prof.dr. K.H.K.J. Jungmann (RUG)
prof.dr. J. Knoester (RUG)
ir. P.A.O.G. Korting (ECN)
prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven (TUD) 
prof.dr. R. Loll (RU)
prof.dr.ir. J.C. Maan (RU)
prof.dr. F.C. MacKintosh (VU)
dr. M. Nip (Tata Steel)
prof.dr. Th. Peitzmann (UU)
prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU)
prof.dr. P. Rudolf (RUG)
prof.dr. J.M. van Ruitenbeek (LEI)
dr. Th.J.H. Smit (Shell) 
dr.ir. E.-J. Sol (TNO)

Uitvoerend Bestuur

prof.dr. N.J. Lopes Cardozo, voorzitter (TU/e)
prof.dr. D. Lohse, vice-voorzitter (UT)
prof.dr. N.H. Dekker (TUD)
prof.dr. Th.H.M. Rasing (RU) 
dr. Th.J.H. Smit (Shell)

Directeur

dr.ir. W. van Saarloos

TUD

NIN-KNAW

UT

WUR

TU/e

UvA

UU

RU(incl. HFML)

RUG

CWI

EUR

LEI

VU

AMOLF

Centrale
Ondernemingsraad Directeur

Uitvoerend Bestuur

Raad van Bestuur

Bureau

DIFFER FOM-Nikhef Beheerseenheid
Universitaire
Werkgroepen

Organisatieschema FOM naar organisatie-eenheden. 
Het FOM-onderzoek wordt verricht op twee soorten loca-
ties: instituten en werkgroepen aan universiteiten. Alle 
universitaire groepen zijn beheersmatig ondergebracht 
onder één eenheid, de Beheerseenheid Universitaire 
Werkgroepen (BUW). Het FOM-onderzoek is georgani-
seerd in Vrije FOM-programma’s en Industrial Partner-
ship Programmes, de FOM-Projectruimte en andere acti-
viteiten. De werkgemeenschapscommissies adviseren 
het bestuur en bewaken de voortgang van de lopende 
onderzoeksprogramma’s binnen hun subgebied.
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Werkgemeenschapscommissie 
Nanofysica/-technologie (NANO)

prof.dr. L. Kuipers (voorzitter, UT)
prof.dr.ing. D.H.A. Blank (UT)
prof.dr. A. Fasolino (RU)
prof.dr. T. Gregorkiewicz (UvA)
prof.dr. B. Koopmans (TU/e)
prof.dr. S.G. Lemay (UT)
prof.dr.ir. P.H.M. van Loosdrecht (RUG)
prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp (LEI)
prof.dr.ir. M.W.J. Prins (TU/e, Philips)
prof.dr. D. Vanmaekelbergh (UU)
prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant (TUD)
dr. P. van Tijn (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie 
Gecondenseerde materie en optische 
fysica (COMOP)

prof.dr. W.J. van der Zande (voorzitter, RU)
prof.dr. D. Bonn (UvA)
prof.dr. J.-S. Caux (UvA)
prof.dr.ir. M. Dijkstra (UU)
prof.dr. M.S. Golden (UvA)
prof.dr. J.L. Herek (UT)
prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT)
prof.dr. T.T.M. Palstra (RUG)
prof.dr. C.R. Ronda (Philips)
dr. J.W. Reijnders (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie Fysica 
van levensprocessen (FL)

prof.dr. V. Subramaniam (voorzitter, UT)
prof.dr. H. van Amerongen (WUR)
prof.dr. P.G. Bolhuis (UvA)
prof.dr. A.M. Dogterom (AMOLF)
prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
prof.dr. F.C. MacKintosh (VU)
prof.dr. A.M. van Ooijen (RUG)
prof.dr. C. Wyman (EUR)
dr. B.G. Kreiter (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie 
Fenomenologische fysica (FeF)

prof.dr. F. Mugele (voorzitter,UT)
dr.ir. A.I. van Berkel (TNO)
prof.dr. F. Bijkerk (DIFFER/UT)
prof.dr. A.G.J.M. van Leeuwen (AMC)
prof.dr.ir. O.J. Luiten (TU/e)
prof.dr. P.H.L. Notten (TU/e)
prof.dr.ir. J.M.J. den Toonder (Philips)
dr.ir. H. Wijshoff (Océ)
dr. V. Land (secretaris)

Voor vier subgebieden heeft het 
Uit voerend Bestuur van FOM werk-
gemeenschapscommissies inge-
steld. Deze fungeren als advies-
commissies van het bestuur. De 
commissies spelen tevens een rol 
in de bewaking van de voortgang 
van lopende FOM-programma’s. 
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 Kengetallen 2012

mensen (in aantal fte op 31-12-2012)
wetenschappelijk personeel vast 11,25
oio’s 348,43
postdocs 100,00
overig personeel vast 10,16
overig personeel tijdelijk 7,65

fi nanciën (in miljoen euro)
totaal activiteitenniveau  35,91

output
proefschriften  33
gerefereerde artikelen  854
overige artikelen 1785
octrooien 3

 www.fom.nl

Onder de Beheerseenheid Uni-
versitaire Werkgroepen (BUW) 
vallen alle FOM-werkgroepen die in 
universitaire gebouwen zijn gehuis-
vest. Op deze pagina’s vindt u een 
overzicht van de FOM-werkgroepen 
en werkgroepleiders per instelling 
per 31-12-2012.

Hoofd: drs. J.J. de Kleuver
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Werkgroep  Werkgroepleider

Universiteit van Amsterdam

FOM-A-02   prof.dr.ir. H.B. van Linden van 
den Heuvell

FOM-A-03  prof.dr. D. Bonn
FOM-A-07  dr. R. Sprik
FOM-A-08  prof.dr. E.J. Meijer
FOM-A-11  prof.dr. M.S. Golden
FOM-A-14  dr. J.B. Goedkoop
FOM-A-16  prof.dr. T. Gregorkiewicz
FOM-A-20  prof.dr. J. de Boer
FOM-A-23  prof.dr. P.G. Bolhuis
FOM-A-25  prof.dr. J.-S. Caux
FOM-A-26  dr. N.J. van Druten
FOM-A-28  prof.dr. W.J. Buma
FOM-A-29  prof.dr. R. van Driel
FOM-A-30  prof.dr. K.J. Hellingwerf
FOM-A-31  prof.dr. J.N.H. Reek

Werkgroep  Werkgroepleider

Centrum voor Wiskunde 
en Informatica

FOM-C-01 prof.dr. U.M. Ebert
FOM-C-02 dr. D.T. Crommelin

Werkgroep  Werkgroepleider

Technische Universiteit Delft

FOM-D-05 prof.dr. H.W. Zandbergen
FOM-D-06  prof.dr.ir. T.M. Klapwijk
FOM-D-09  prof.dr.ir. G.E.W. Bauer
FOM-D-20  prof.dr. G.C.A.M. Janssen
FOM-D-21  prof.dr.ir. L.J. van Vliet
FOM-D-22  prof.dr.ir. P. Kruit
FOM-D-23  prof.dr. P. Dorenbos
FOM-D-25  prof.dr. H.P. Urbach
FOM-D-28  prof.dr. C. Dekker
FOM-D-29  prof.dr.ir. B.J. Boersma
FOM-D-36  prof.dr.ir. J. Westerweel
FOM-D-37  prof.dr. L.D.A. Siebbeles
FOM-D-39  prof.dr.ir. C.P.A. Wapenaar
FOM-D-40  prof.dr. F.M. Mulder
FOM-D-41  prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven
FOM-D-44  prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant
FOM-D-46  prof.dr. Yu.V. Nazarov
FOM-D-47  prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen
FOM-D-48  prof.dr. E.H. Brück
FOM-D-49  prof.dr. N.H. Dekker
FOM-D-50  prof.dr. T.D. Visser
FOM-D-51  dr.ir. D.R. Schaart
FOM-D-52  prof.dr. B. van Dam
FOM-D-53  prof.dr.ir. T.J.H. Vlugt
FOM-D-54  dr.ir. L. Nicola
FOM-D-55  dr.ir. W.M. van Spengen
FOM-D-56  dr. Y.M. Blanter
FOM-D-57  dr. M. Blaauboer
FOM-D-58  prof.dr. M. Zeman
FOM-D-59  prof.dr.ir. R. Hanson
FOM-D-60  prof.dr.ir. H. Bijl
FOM-D-61  dr.ir. A. Simone
FOM-D-62  prof.dr.ir A. van Keulen
FOM-D-63  prof.dr.ir C.R. Kleijn

Werkgroep  Werkgroepleider

Technische Universiteit Eindhoven

FOM-E-01  prof.dr. K.A.H. van Leeuwen
FOM-E-04  prof.dr.ir. O.J. Luiten
FOM-E-05  prof.dr. B. Koopmans
FOM-E-06  prof.dr. A. Fiore
FOM-E-10  dr. C. Storm
FOM-E-12  prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden
FOM-E-14  prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven
FOM-E-16  prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst
FOM-E-18  prof.dr.ir. M.G.D. Geers
FOM-E-20  prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
FOM-E-21  prof.dr. A.A. Darhuber
FOM-E-22  prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
FOM-E-23  prof.dr. F. Toschi
FOM-E-24  prof.dr. H.J.H. Clercx
FOM-E-25  prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers
FOM-E-26  prof.dr. P.H.L. Notten
FOM-E-27  prof.dr. E.P.A.M. Bakkers
FOM-E-28  prof.dr.ir. H.J.M. Swagten
FOM-E-29 prof.dr. J.G.M. Kuerten
FOM-E-30 prof.dr.ir. B. Koren
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Werkgroep  Werkgroepleider

Rijksuniversiteit Groningen

FOM-G-01  prof.dr. E.A. Bergshoeff
FOM-G-08  prof.dr.ir. B.J. van Wees
FOM-G-09  prof.dr. J.T.M. de Hosson
FOM-G-13  prof.dr. J. Knoester
FOM-G-16  prof.dr. H.B. Broer-Braam a.i.
FOM-G-17  prof.dr.ir. E. van der Giessen
FOM-G-20  prof.dr. A.J.M. Driessen
FOM-G-21  prof.dr. P. Rudolf
FOM-G-23  prof.dr. J.C. Hummelen
FOM-G-24  prof.dr. B.L. Feringa
FOM-G-25  prof.dr.ir. B.J. Kooi
FOM-G-26  prof.dr. K.H.K.J. Jungmann
FOM-G-27  prof.dr. M.A. Loi
FOM-G-28  prof.dr. A.M. van Ooijen
FOM-G-29  prof.dr. E.J. Boekema
FOM-G-31  prof.dr. S.J. Marrink

Werkgroep  Werkgroepleider

Universiteit Leiden

FOM-L-01  prof.dr. A. Achúcarro
FOM-L-02  prof.dr. E.R. Eliel
FOM-L-05  prof.dr. C.W.J. Beenakker
FOM-L-07  dr. V. Vitelli
FOM-L-11  prof.dr. E.J.J. Groenen
FOM-L-14  prof.dr. J.W.M. Frenken
FOM-L-15  prof.dr. J. Zaanen
FOM-L-16  prof.dr. J. Aarts
FOM-L-17  prof.dr. Th. Schmidt
FOM-L-21  prof.dr. M.A.G.J. Orrit
FOM-L-22  prof.dr. J.M. van Ruitenbeek
FOM-L-23  prof.dr. T.J. Aartsma
FOM-L-25  prof.dr. M.L. van Hecke
FOM-L-26  prof.dr. H. Schiessel
FOM-L-28  prof.dr. D. Bouwmeester
FOM-L-29  dr. E.H.J. Danen
FOM-L-30  prof.dr. C.L. Mummery
FOM-L-31  dr. M.P. van Exter
FOM-L-32  prof.dr. E. Bouwman
FOM-L-33  prof.dr. H.J.M. de Groot
FOM-L-34  prof.dr. G.W. Canters
FOM-L-35  prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp
FOM-L-36  dr.ir. S.J.T. van Noort
FOM-L-37  dr. M.J.M. Schaaf
FOM-L-38  dr. A. Kos

Werkgroep  Werkgroepleider

Radboud Universiteit Nijmegen

FOM-N-01  prof.dr. R.H.P. Kleiss
FOM-N-02  prof.dr. S.J. de Jong
FOM-N-03  prof.dr. D.H. Parker
FOM-N-05  prof.dr. J.J. ter Meulen
FOM-N-08  prof.dr.ir. J.C. Maan
FOM-N-09  prof.dr. M.I. Katsnelson
FOM-N-11  prof.dr. Th.H.M. Rasing
FOM-N-16  prof.dr. R.A. de Groot
FOM-N-20  dr. C. Logie
FOM-N-21  dr. K.G. Blank
FOM-N-22  prof.dr. G. Nelemans
FOM-N-23  prof.dr. W.J. van der Zande
FOM-N-24 prof.dr. A. Fasolino
FOM-N-25  prof.dr. H.W.M. Salemink
FOM-N-26  prof.dr. R. Loll

Werkgroep  Werkgroepleider

Erasmus Universiteit Rotterdam

FOM-R-03  prof.dr. R. Kanaar
FOM-R-04  prof.dr. C.P. Verrijzer
FOM-R-06  prof.dr. J.C. de Jongste

Werkgroep  Werkgroepleider

Nederlands Instituut voor
Neuroscience (KNAW)

FOM-S-01  prof.dr. E.M. Hol
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Werkgroep  Werkgroepleider

Universiteit Twente

FOM-T-02  prof.dr. J.L. Herek
FOM-T-03  prof.dr. D. Lohse
FOM-T-09  prof.dr. P.J. Kelly
FOM-T-15  prof.dr. V. Subramaniam
FOM-T-17  prof.dr. F. Mugele
FOM-T-20  prof.dr. W.J. Briels
FOM-T-23  prof.dr. A.P. Mosk
FOM-T-24  prof.dr. W.L. Vos
FOM-T-27  prof.dr.ing. A.J.H.M. Rijnders
FOM-T-28  prof.dr. S. Luding
FOM-T-29  prof.dr.ir. H. Hilgenkamp
FOM-T-30  prof.dr.ir. W. Steenbergen
FOM-T-31  prof.dr.ir. W.G. van der Wiel
FOM-T-32  prof.dr. L.W.M.M. Terstappen
FOM-T-33  dr.ir. D.C. Nijmeijer
FOM-T-34  prof.dr.ir. J. Huskens
FOM-T-35  prof.dr. J.G.E. Gardeniers
FOM-T-36  prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet
FOM-T-37  dr. P.W.H. Pinkse
FOM-T-38  prof.dr. F. Bijkerk
FOM-T-39  prof.dr.ir. B.J. Geurts
FOM-T-40  prof.dr.ir. A. Brinkman
FOM-T-41  prof.dr.ir. J.J.W. van der Vegt

Werkgroep  Werkgroepleider

Universiteit Utrecht

FOM-U-01  prof.dr. G. ’t Hooft
FOM-U-02  prof.dr. Th. Peitzmann
FOM-U-03  prof.dr. P. van der Straten
FOM-U-05  prof.dr.ir. H.T.C. Stoof
FOM-U-06  prof.dr. H.N.W. Lekkerkerker
FOM-U-08  prof.dr. G.T. Barkema
FOM-U-09  prof.dr. A. van Blaaderen
FOM-U-21  prof.dr. A.P. Philipse
FOM-U-23  prof.dr. A.J.R. Heck
FOM-U-28  prof.dr. D. Vanmaekelbergh
FOM-U-29  dr. S. Vandoren
FOM-U-31  dr. R.H.H.G. van Roij
FOM-U-32  prof.dr. A. Meijerink
FOM-U-34  dr. R.A. Duine
FOM-U-36  prof.dr. R.E.I. Schropp
FOM-U-37  prof.dr. A.S. Akhmanova
FOM-U-38  prof.dr. J.A. Killian
FOM-U-39  prof.dr.ir. M. Dijkstra
FOM-U-40  prof.dr. C. Hoogenraad
FOM-U-41  dr. D. van Oosten

Werkgroep  Werkgroepleider

Vrije Universiteit

FOM-V-01  prof.dr. P.J.G. Mulders
FOM-V-02  prof.dr.ing. J.F.J. van den Brand
FOM-V-05  prof.dr. R. van Grondelle
FOM-V-07  dr. R.J. Wijngaarden (a.i.)
FOM-V-09  prof.dr.ir. G.J.L. Wuite
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129
H3 •  Feiten en ci j fers



Kernfusie

In het project ITER werken hon-
derden onderzoekers van over 

de hele wereld samen om aan te tonen 
dat het mogelijk is op aarde de zon na 
te bootsen. Onderzoekers en technici-
bouwen een reactor in het Franse 
Cadarache. Daarin zullen we vanaf 
2019 kernfusie opwekken, een moge-
lijke bron van heel veel schone ener-
gie. De zon kun je niet zomaar in een 
emmer stoppen; door de extreem hoge 
temperaturen van het fusieplasma 
(150 miljoen graden Celsius in het hart 
van de reactor) en de heftige reacties 
moeten we oplossingen zoeken om het 
reactorvat intact te houden. Hier op 
DIFFER concentreren we ons op de 
plek waar het afvalproduct helium de 
reactor verlaat. We hebben die uitlaat 
nagebouwd in de installatie Magnum-
PSI.  Daarin kunnen we gemagneti-
seerde plasmabundels opwekken die 
vergelijkbaar zijn met de omstandig-
heden in de ITER-reactor. Het onder-
werp van mijn promotieonderzoek is 
hoe we kunnen voorkomen dat water-
stofatomen opgesloten raken in een 
beschadigde reactorwand van wol-
fraam en daardoor de wand radioac-
tief maken. 

Dans

Dansen is mijn andere passie, naast 
het onderzoek. Soms neem ik deel aan 
dansproducties en sta dan in voorstel-
lingen die door het land reizen. 
Toen vorig jaar zo’n project was afge-
lopen, miste ik het dansen heel erg. 
Magnum-PSI was net geopend, ik was 
halverwege mijn promotietraject en 
mijn neef was net afgestudeerd in 
belichtingstechniek. Het was een 
ideaal moment om  deel te nemen aan 
de internationale wedstrijd Dance your 
PhD van het tijdschrift Science. Ik heb 
de choreografi e zelf gemaakt, gere-
gisseerd en ook zelf meegedanst, 
samen met mensen die ik kende van 
lessen en producties. Het is een heel 
gave dansvideo geworden, gedanst in 
Magnum-PSI. Ik had het strak georga-
niseerd en we hebben de fi lm in één 
weekend gemaakt: één dag repeteren, 
één dag fi lmen. Mijn inzending heeft 
de publieksprijs gewonnen en ik heb 
zowel uit de danswereld als uit de 
fysica veel lovende reacties gehad. 
Om je onderzoek in dans te kunnen 
uitbeelden, moet je het drastisch ver-
simpelen en de essentie ervan bloot-
leggen. Dat was moeilijk, maar is denk 
ik wel goed gelukt. De dans brengt 

krachtiger over hoe de deeltjes met 
elkaar reageren dan ik het op papier 
kan uitleggen. En na de dansvoorstel-
ling was het makkelijker om mijn 
abstract op papier te krijgen en de 
conclusie hard te maken. Alles was op 
de een of andere manier op zijn plaats 
gevallen. 

Toekomst

Na mijn promotie wil ik graag in de 
energiesector blijven werken, want ik 
vind het fi jn om bij te dragen aan de 
oplossing van een wereldprobleem. 
Hoe en waar, dat weet ik nog niet 
precies. Misschien in de wetenschap, 
misschien bij één van de grote ener-
giebedrijven. Over twintig, dertig jaar 
denk ik dat de vraag actueel wordt hoe 
we ervoor zorgen dat mensen de 

schone energie die er dan hopelijk is 
ook gaan gebruiken. Daar zijn we nu 
nog helemaal niet mee bezig, maar 
ooit wordt het nodig om energie aan-
trekkelijk en klantvriendelijk te maken. 
In die richting zou ik mij op den duur 
graag willen ontwikkelen.

We bouwen een zon op aarde

Rianne ‘t Hoen doet graag plasmafysica omdat 
het een wereldprobleem helpt op te lossen. 
‘Het sneller maken van computers zorgt alleen 
maar voor meer luxe, terwijl duurzame energie 
een basisbehoefte is, die voor iedereen op aarde 
toegankelijk zou moeten zijn.’

INTERVIEW

Wie:
drs. Rianne ’t Hoen, promoveert bij het FOM-instituut 
voor funderend energieonderzoek DIFFER 
(Dutch Institute for Fundamental Energy Research)

Was eerder:
student natuurkunde Universiteit Utrecht

Draagt bij aan energie:
onderzoekt de wisselwerking tussen plasma en 
de wand van een fusiereactor

Krijgt energie van:
succesvolle metingen en dansen

De dansvideo die 
Rianne ’t Hoen over haar 
proefschrift maakte, 
Hydrogen retention in 
damaged tungsten at high surface 
temperatures, is te zien op het 
FOMphysics kanaal op YouTube.
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Leren van de natuur

In de natuur gebeuren gedu-
rende miljoenen jaren een hele-

boel dingen na elkaar en daar komt 
dan iets uit wat werkt. Een blad bij-
voorbeeld, dat zonlicht omzet in ener-
gie. In onze groep bestuderen wij de 
materiaaleigenschappen die de natuur 
gemaakt heeft en proberen die te ver-
talen naar een kunstmatig systeem, 
dat nog beter werkt. Vergelijk het met 
een vogel en een vliegtuig. Het prin-
cipe komt uit de natuur en vervolgens 
bouwt de mens iets dat tot betere 
prestaties in staat is.

Schouders eronder

De ambitie om oplossingen aan te 
dragen voor het energieprobleem is op 
dit moment in de wetenschap heel erg 
groot, en met name FOM legt de lat 
hoog. Maar ik zie dat veel grote bedrij-
ven zich er nog een beetje m akkelijk 
vanaf maken. Ze vragen bij wijze van 
spreken aan ons: wanneer is het 
klaar? Dat hangt van henzelf af. Het 
eindproduct van wetenschap is een 
laboratoriumversie, dat het min of 
meer toevallig een keer doet op een 
regenachtige zondagmiddag als er 

verder niemand is en dat een patent 
oplevert. Van een labversie naar een 
werkend prototype komen is een kost-
baar traject. Bedrijven kunnen in dit 
gat springen. Zij hebben het kapitaal, 
zij kennen de vragen van de markt. Als 
we nu niet met z’n allen de schouders 
eronder zetten, mogen we die nieuwe 
schone energietechnologieën straks in 
het buitenland kopen, in plaats van er 
zelf geld aan te verdienen. Want in 
andere landen zijn ze nu wél heel hard 
aan het lopen. 

Creatieve ontdekkers

Maar misschien begint er toch wel iets 
te veranderen. In het nieuwe NWO-
thema Duurzame energie nemen 
bijvoorbeeld Shell en Alliander deel. 

Dat vind ik een positief signaal. Ik 
geloof echt dat we ver kunnen komen. 
De wetenschappelijke prestaties van 
Nederland op energiegebied zijn uit-
stekend en we hebben grote energie-
bedrijven en niet te vergeten Rotter-
dam, de Silicon Valley van de energie. 
Binnen ons eigen FOM-programma 
‘Towards biosolar cells’ (zie ook pg 83)
krijgen we nu voor het eerst scherp in 
beeld wat fundamenteel onderzoek in 
de praktijk kan betekenen. We werken 
we samen met een groep vooruit-
strevende bedrijven, die met hun 
bestaande technologie de sprong wil-
len maken naar productie van solar 
fuels met artifi cial leaves. Die bedrij-
ven nodigen we uit om te participeren 
in ons onderzoek. We bieden hun een 

team van enthousiaste, creatieve, 
jonge ontdekkers, die zich met de 
internationale top op hun vakgebied 
kunnen meten. Wat zij maken is nog 
niet klaar, maar ze bedenken wel de 
concepten die werken. En daar begint 
het mee.

Concepten die werken

Nederland zou een ijzersterke positie kunnen 
veroveren op de groeiende internationale markt 
voor duurzame energie, meent Huub de Groot. 
‘Je kunt een economische recessie bestrijden 
door brandjes te blussen, maar je bestrijdt haar 
beter door de zaak fl ink te verbouwen.’

INTERVIEW

Wie:
prof.dr. Huub de Groot, hoogleraar biofysische 
organische chemie Universiteit Leiden en programmaleider 
van het FOM-programma ‘Towards biosolar cells’, 
een samenwerking met het NWO-gebied ALW

Was eerder:
onder andere FOM-promovendus en postdoc bij MIT

Draagt bij aan energie:
werkt met zijn groep aan artifi cial leaves, systemen die 
fotosynthese bij planten nabootsen en daarmee zonlicht 
omzetten in brandstof

Krijgt energie van:
de elegantie en schoonheid van de natuur

132
Inter mezzo •  FOM Jaarboek 2012



133



  AB Algemeen Bestuur (van NWO)
 ACTS Advanced Catalytic Technologies for Sustainability
 AGOR Accélérateur Groningen Orsay (KVI)
 ALICE experiment in LHC (CERN)
 ALW  Aard- en Levenswetenschappen (NWO)
 AMOLF  FOM-instituut AMOLF (Amsterdam)
 ANTARES  Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch
 ApPEC Astroparticle Physics European Coordination
 ATLAS  A Toroidal LHC ApparatuS (detector voor LHC)

 BiG Grid  Samenwerking van NCF, Nikhef en NBIC om gridinfrastructuren toegankelijk te maken voor 
Nederlands wetenschappelijk onderzoek

 BUW  Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen van FOM

 CERN  Europees centrum voor deeltjesonderzoek (Genève)
 COMOP  subgebied Gecondenseerde materie en optische fysica
 COR  Centrale Ondernemingsraad
 CPS  Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnologie (bij TU/e)
 CW  Chemische Wetenschappen (NWO)
 CWI  Centrum voor Wiskunde en Informatica (NWO-instituut)
 CWTS Centre for Science and Technology Studies (Leiden)

 DFG  Deutsche Forschungsgemeinschaft
 DIFFER FOM-instituut DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (Nieuwegein)

 EC  Europese Commissie
 ECFA European Committee for Future Accelerators
 ECN  Energieonderzoek Centrum Nederland
 EFDA  European Fusion Development Agreement
 EPSRC  Engineering and Physical Sciences Research Council (Groot-Brittannië)
 ERA-NET  European Research Area - Network
 ESF  European Science Foundation
 ESRF  European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble)
 EU  Europese Unie
 EUR  Erasmus Universiteit Rotterdam
 EURATOM  Europees bureau voor atoomenergie
 EW  Exacte Wetenschappen (NWO)
 EZ  ministerie voor Economische Zaken

 FeF  subgebied Fenomenologische fysica
 FELICE  Free Electron Laser Intra-Cavity Experiments (DIFFER/RU)
 FELIX  Free Electron Laser for Infrared eXperiments (DIFFER/RU)
 FES  Fonds Economische Structuurversterking
 FL  subgebied Fysica van levensprocessen
 FOM/N  Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) plus het Gebied Natuurkunde van NWO
 FOM-Nikhef  FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef (Amsterdam)
 FuF  subgebied Fusiefysica

Lijst van afkortingen
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 GB  Gebiedsbestuur van NWO
 GBN  Gebiedsbestuur Natuurkunde (NWO)
 GUTHz  Generation and Utilization of TeraHertz radiation

 HiSPARC  High School Project on Astrophysics Research with Cosmics
 HFML  High Field Magnet Laboratory (bij de RU)
 HTSM  High tech systemen en materialen

 ILO  Industrial Liaison Offi cer
 IPP  Industrial Partnership Programme van FOM
 ITER  International Tokamak Experimental Reactor

 JET  Joint European Torus

 k€  duizend euro
 KM3NeT  neutrinotelescoop ter grootte van een kubieke kilometer 
 KNAW  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 KVI  Kernfysisch Versneller Instituut (Groningen)

 LEI  Universiteit Leiden
 LHC  Large Hadron Collider (bij CERN)
 LHCb  experiment voor meten van B-mesonen in LHC

 MaGW  Maatschappij- en Gedragswetenschappen (NWO)
 M€  miljoen euro
 MF  samenwerkingsverband Mathematische Fysica
 M2i  Materials Innovation Institute

 NANO  subgebied Nanofysica/-technologie
 NANOSCI-E+  Europees programma voor nano-onderzoek
 Nikhef  Nationaal instituut voor subatomaire fysica
 NIN-KNAW  Nederlands Herseninstituut (KNAW-instituut)
 NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research
 NNI  Nederlands Nano Initiatief
 NRG  Nuclear Research and consultancy Group (ECN en KEMA)
 NSF  National Science Foundation
 NWO  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 OCW  ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 oio  onderzoeker in opleiding
 OP/T  ondersteunend personeel in tijdelijke dienst
 OP/V  ondersteunend personeel in vaste dienst
 OSAF  Onderzoekschool Subatomaire Fysica

 Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen (Nieuwegein) (vanaf 1-1-2012 omgebouwd tot FOM-instituut DIFFER)
 RU  Radboud Universiteit Nijmegen
 RUG  Rijksuniversiteit Groningen
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 SAC  scientifi c advisory committee
 SAF  subgebied Subatomaire fysica
 STW  Technologiestichting STW

 TEC  Trilateral Euregio Cluster
 TIFN  Top Institute Food and Nutrition
 TKI  Topconsortium voor Kennis en Innovatie
 TNO  Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 TP/T  technisch personeel in tijdelijke dienst
 TP/V  technisch personeel in vaste dienst
 TRIμP  Trapped Radioactive Isotopes: micro-laboratories for fundamental Physics
 TUD  Technische Universiteit Delft
 TU/e  Technische Universiteit Eindhoven

 UB  Uitvoerend Bestuur van FOM
 UT  Universiteit Twente
 UU  Universiteit Utrecht
 UvA  Universiteit van Amsterdam

 VSL Van Swinden Laboratorium (voorheen het Nederlands Meetinstituut, NMi)
 VU  Vrije Universiteit te Amsterdam

 WP/T  wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst
 WP/V  wetenschappelijk personeel in vaste dienst
 WUR  Wageningen University & Research centre

 YES!  Young Energy Scientists (FOM-programma)

 ZonMw  Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (NWO)
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Een botsing waarin een higgsdeeltje is 
geproduceerd, dat ogenblikkelijk uiteen is 
vervallen in vier muonen (de vier rode lijnen). 
Op 4 juli 2012 maakten de LHC-experimenten 
ATLAS en CMS bekend dat zij een nieuw deeltje 
in het massagebied rond 125-126 GeV hebben 
geobserveerd: het langgezochte higgsdeeltje. 
FOM-programma 7 'Physics at the TeV scale: 
ATLAS' bundelt de Nederlandse inbreng in 
de ATLAS-groep (zie ook pagina 64). 
FOM-instituut Nikhef heeft voor het ATLAS-
experiment op alle gebieden belangrijke 
bijdragen geleverd: aan de hardware, aan de 
computing infrastructuur, aan de software, en 
aan de analyse en complexe combinatie van 
alle meetgegevens van de meetresultaten. 
Bron: CERN.

Interviews 
 
Door het Jaarboek heen staan interviews 
met de op de achterzijde afgebeelde 
personen, over hun ervaringen met 
funderend energieonderzoek bij FOM.
Fotografi e: Nout Steenkamp.

Inleiding interviews
Energieonderzoek in de praktijk  ...... 45

Jasper Reijnders ...... 46

Erik Garnett ...... 48

Hilde de Gier ...... 106

Andrea Baldi...... 108

Rianne ’t Hoen ...... 130

Huub de Groot ...... 132
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