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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het programma is nu in de laatste fase. Het werd opgericht als een open programma: voorstellen 
werden beoordeeld door een commissie en de sterkste gekozen voor het programma. Desondanks 
zijn er heel wat gezamenlijke activiteiten en gezamenlijke publicaties geweest, zoals in meer detail 
is gedocumenteerd in de laatste evaluatie. Deze gezamenlijke activiteiten worden voortgezet en de 
J.M. Burgerscentrum (JMBC) cursus over granulaire materie wordt nog steeds georganiseerd (nu 
gecoördineerd door Luding en Snoeijer, en inhoudelijk uitgebreid naar 'Jamming' kwesties).  
 
Daarnaast zijn er regelmatig bijeenkomsten op nationale schaal, vooral in combinatie met de 
zachte materie gemeenschap (Soft Matter Meeting, ongeveer om de 2-3 maanden, georganiseerd 
door Peter Schall en Devaraj van der Meer) en met de Jamming  gemeenschap (via het FOM-pro-
gramma gecoördineerd door Martin van Hecke). Deze gemeenschappen hebben een aanzienlijke 
overlap met de granulaire materie gemeenschap. 
 
Het programma zal volgend jaar wetenschappelijk worden afgerond, hoewel één promotieproject 
nog gaande is (onder toezicht van Van der Hoef), als gevolg van een verandering in personeel en 
enige vertraging in het vullen van de positie. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 02.0990/13 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 63. 
  
Title (code) Physics of granular matter (PGM) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. D. Lohse 
  
Duration 2004-2015 
  
Cost estimate M€ 4.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The goal of this programme is to explore the physics of granular matter and to understand its 
behaviour. 
The focus is on four key issues: 
1. What are the order parameters characterising granular matter? 
2. What conditions allow for a continuous description of granular matter? 
3. How to characterise statistical fluctuations in granular matter? 
4. What is the role of air in the dynamics of fine granular matter? 
 
b. Background, relevance and implementation 
Granular matter is often referred to as the fourth state of matter: Depending on the situation, 
granular matter can behave as a solid, a liquid, or a gas. When dry sand is poured, it acts as a fluid, 
while the pile on which it is poured is solid-like. When dry sand is fluidised by blowing air 
through it or by strong shaking, it behaves gas-like. It is the dissipative nature of the interparticle 
interactions of granular matter which makes it behave so differently from ordinary matter. 
 
Granular matter belongs to the class of many body systems far from equilibrium which display a 
wide range of fascinating collective behaviour. These materials have been studied and 
characterised in a large number of sub-disciplines, but a general framework has been lacking so 
far. Recent advances in theory, numerical studies, and data-analysis techniques are beginning to 
allow us to unravel the complicated spatial structure of these materials, and the study of 'complex' 
matter is accelerating rapidly. Out of the various types of complex matter, granular materials are 
particularly attractive because of their easy accessibility to experiments, while at the same time 
they exemplify many concepts in modern physics. 
 
What makes the field so appealing is that many questions not only exemplify emerging concepts 
from modern physics, but also pose new basic questions: Granular materials are heterogeneous 
and hysteritic, and can show jamming or transitions to glassy states. They are characterised by 
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large fluctuations and form structures (such as shear bands) on scales comparable to the grain 
scale. Granular dynamics displays inherently dynamical phase transitions, complexity, and pattern 
formation; it is dissipative and far from equilibrium, highly nonlinear and nonlocal in time. In 
many cases it is even not known what the appropriate order parameters are. 
 
Often insight from other fields has come to bear on granular problems, and interdisciplinary work 
will continue to be necessary to proceed further. Contributing disciplines are physics, 
mathematics, computation science, civil, chemical, and mechanical engineering, geophysics, and 
oceanography. 
 
In the Netherlands some groups have turned their attention towards fundamental studies of 
granular physics in the last years. In addition, a number of physicists working in this field have 
recently taken faculty positions at Dutch Universities. This programme aims to build on these 
developments and on the strong traditions in related fields such as fluid dynamics, statistical 
physics, colloid science, and vortex matter, to create a substantial Dutch contribution to this 
increasingly important field at the forefront of non-equilibrium science. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 3.933 67 - - - - - 4.000 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden 46 - - - - - - 46 

Totaal 3.979 67 - - - - - 4.046 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-02.0388 
b) Ex ante evaluation: FOM-03.1838 
c) Decision Executive Board: FOM-03.1825, FOM-07.1228 
 
 
Remarks 
The programme proposal and project proposals in a first round of applications was evaluated by 
an international peer panel in June 2003. A second round of applications was organised in 2007. 
Seven project proposals were approved in round 2. 
The final evaluation will be based on the self-evaluation report towards the end of the programme, 
which will be submitted by the programme management by the beginning of 2014. 
 
 
 VL par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 70% FeF, 30% COMOP  
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

Input personeelsaantallen (in gerealiseerde fte)  totaal op activiteitenniveau * 
(in k€ ) WP/V WP/T oio NWP 

2003 p.m. p.m. p.m. p.m. 17 

2004 p.m. p.m. p.m. p.m. 234 

2005 p.m. p.m. p.m. p.m. 403 

2006 - 1,2 7,0 - 423 

2007 - 0,8 6,2 - 441 

2008 - 2,9 2,2 - 501 

2009 - 5,7 2,2 - 519 

2010 - 2,7 4,4 - 455 

2011 - 2,1 3,4 - 325 

2012 - 0,2 4,0 - 254 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2003 - - - - 

2004 - 3 21 - 

2005 - 14 41 13 

2006 - 12 22 - 

2007 - 13 17 1 

2008 4 28 38 - 

2009 - 22 36 - 

2010 - 15 23 1 

2011 - 2 13 - 

2012 - 5 12 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Robert Andersson, 9 september 2008, FOM-D-24. 
Peter Eshuis, 14 februari 2008, FOM-T-03. 
Alan Wouterse, 18 februari 2008, FOM-U-21. 
Nicolette Vis-Star, 26 november 2008, FOM-U-30. 

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
Geen. 

2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-A-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Bonn 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + 
nummer 

Critical scaling in force networks and displacement fields of granular 
systems at the onset of jamming -experimental approach 07PGM20 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
K.A. Lorincz postdoc 01 okt 2011 14 dec 2011 
V. Kudleppa Chikkadi postdoc 01 sep 2011 29 feb 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. V. Cikkadi and P. Schall, Non-affine rearrangements in sheared colloidal glasses, Phys. Rev. 
E, 85, 031402, 2012  

2. V. Chikkadi, S. Mandal, B. Nienhuis, D. Raabe, F. Varnik and P. Schall, Anisotropic scaling in 
sheared colloidal glasses, Europhys. Lett., 100, 56001, 2012  

3. Y. Rahmani, K. van der Vaart, B. van Dam, Z. Hu, V. Chikkadi and P. Schall, Dynamic 
correlations in hard and soft sphere colloidal glasses, Soft Matter , 8, 4264, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. V. Chikkadi, Rearrangements in flow of foam, APS march meeting, 27 feb 2012, 03 mrt 2012, 
Boston, U.S.A.  

 
 
Werkgroep FOM-E-25 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr.ir. J.T. Padding 

FOM-programma Physics of granular matter 

Titel van het project + nummer The effect of air on sand near the jamming point 07PGM23-
2A 

 



 
 
 

 
 
 - 9 - 
 

FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
Y. Xu oio 15 aug 2011 14 aug 2015 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-L-25 

Werkgroepleider Prof.dr. M.L. van Hecke 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + nummer From granular fluids to granular glasses 07PGM19 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Dagois-Bohy postdoc 15 okt 2010 14 okt 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. S. Dagois-Bohy, B.P. Tighe, J. Simon, S. Henkes and M. van Hecke, Soft Sphere Packings at 
Finite Pressure but Unstable to Shear, Phys. Rev. Lett., 109, 095703, 2012  

2. S. Dagois-Bohy, S. Courrech du Pont, S. Douady, Singing-Sand Avalanches without Dunes , 
Geophys. Res. Lett., 39, L20310, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. S. Dagois-Bohy, Jammed or not, Soft matter days, 08 nov 2012, Wageningen, Nederland  

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

1. S. Dagois-Bohy, Are jammed packings really jammed? , Physics@FOM, 18 jan 2012, 
Veldhoven, Nederland  

2. S. Dagois-Bohy, To be or not to be jammed , APS March Meeting 2012, 28 feb 2012, Boston, 
U.S.A.  

3. S. Dagois-Bohy, To be or not to be jammed, This week's discoveries, Universiteit Leiden, 13 
nov 2012, Leiden, Nederland  

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

1. M.L. van Hecke: Regulare meetings met collegas van Shell in het kader van het FOM-Shell 
IPP programma innovative Physics for Oil and Gas  
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2. M.L. van Hecke: Organisatie Soft Matter Meeting, Amolf Amsterdam, Nederland, 27 april 
2012  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. FOM website persbericht, Hoezo!? Radio, UL persbericht S. Dagois-Bohy, B.P. Tighe, J. 
Simon, S. Henkes and M. van Hecke: Soft Sphere Packings at Finite Pressure but Unstable 
to Shear. Phys. Rev. Lett. 109, 095703 (2012)  

 
 
Werkgroep FOM-T-03 

Werkgroepleider Prof.dr. D. Lohse 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Prof. dr. D. van der Meer 

FOM-programma Physics of granular matter 

Titel van het project + nummer The effect of air on sand near the jamming point 07PGM23-
1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.A.M. Homan oio 01 okt 2009 30 sep 2013 

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

1. T.A.M. Homan, High-speed X-ray imaging of a ball impacting on sand, FOM Veldhoven, 17 
jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

2. T.A.M. Homan, High-speed X-ray imaging of a ball impacting on sand, Gordon Research 
Conference: Granular & Granular-Fluid flow, 22 jul 2012, 27 jul 2012, Davidson, NC, United 
States  

3. T.A.M. Homan, Force measurements on an intruder in pre-fluidized sand, APS Division of 
Fluid Dynamics, 18 nov 2012, 20 nov 2012, San Diego, United States  

 
 
Werkgroep FOM-T-28 

Werkgroepleider Prof.dr. S. Luding 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Physics of granular matter 
Titel van het project + 
nummer 

Clustering phase diagram with dissipation and long range forces 
07PGM27 
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FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.S.L. Gonzalez Briones oio 01 jan 2009 31 dec 2012 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. S. Gonzalez, Shaping segregation, southern workshop granular materials, 01 dec 2012, 04 
dec 2012, puerto varas, Chile  

2. S. Gonzalez, what´s wrong with science?, Meeting Music Festival Green Vibrations , 12 mei 
2012, 13 mei 2012, Enschede, Netherlands  

 
 
Werkgroep FOM-U-09 

Werkgroepleider Prof.dr. A. van Blaaderen 
Affiliatie Universiteit Utrecht 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. A. Imhof 

FOM-programma Physics of granular matter 

Titel van het project + nummer Quantivative 3D Force Networks in static and sheared dense 
granular matter 07PGM22 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J. Jose oio 01 sep 2009 31 aug 2013 

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

1. Jissy Jose, Buckling, Loading and Overloading of Monodisperse Elastic Microcapsules, 
Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

2. Jissy Jose, Controlled Buckling and Unbuckling of monodisperse elastic silica / siloxane 
microcapsules, International Association of Colloid and Interface Scientists Conference ( 
IACIS), 13 mei 2012, 18 mei 2012, Sendai, Japan  
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Bijlage bij de outputgegevens 

Dit voortgangsverslag met de outputgegevens is tot stand gekomen aan de hand van de input van 
de onderzoekers van zowel de FOM-instituten als de universitaire werkgroepen. Dit verslag bevat 
een dwarsdoorsnede van de geleverde input. De programmaleider heeft de output akkoord 
bevonden en een woord vooraf geschreven over de voortgang van het programma. Bij alle gege-
vens staat een datum of een periode. Omdat er enige tijd zit tussen de totstandkoming en publi-
catie van dit overzicht, geeft dit dus geen actueel beeld. Doel is dan ook de voortgang en bereikte 
resultaten te laten zien uit het peiljaar. Voor de volledigheid staat hieronder de originele vragen-
lijst voor de onderzoekers vermeld, plus het relevante deel van de e-mail met instructies. AMOLF 
en DIFFER hebben een vragenlijst op maat gekregen die op details afwijkt van deze versie. 
 
Geachte professor, 
 
Hierbij ontvangt u een formulier voor het opgeven van de output van het jaar 2012. In het formu-
lier staan de titel van het project, het projectnummer en de FOM-medewerker(s) al vermeld. U 
kunt eventueel betrokken U(H)D's ook opgeven in het formulier. We verzoeken u deze informatie 
terug te zenden vóór 1 februari 2013. Lees deze e-mail in zijn geheel aandachtig door voor de tips 
bij het invullen en sla regelmatig uw bestand op! 
 
Achtergrond outputverzameling 
Ieder jaar verzamelt FOM de output van alle projecten die bij FOM lopen. De informatie die we 
daaruit verkrijgen gebruiken we om te voldoen aan de verplichting aan NWO om te rapporteren 
over het totaal aantal publicaties, proefschriften, octrooien, etc. Daarnaast gebruiken we de infor-
matie om tabellen in het Jaarboek van FOM te kunnen weergeven. Ook wordt aan de werkge-
meenschapscommissies een jaarlijks outputverslag gestuurd waarin in detail over alle lopende 
projecten binnen de FOM-programma's wordt gerapporteerd. Op de website komen rond de 
zomer de voortgangsverslagen die jaarlijks in de werkgemeenschapscommissies besproken wor-
den, beschikbaar als download bij de fact sheets van de FOM-programma's.  
 
Welke output opgeven? 
Wij verzoeken u alleen output op te geven die toegeschreven kan worden aan het betreffende pro-
ject en alleen uit het peiljaar. Dus het verzoek is om alleen de output van de FOM-medewerkers 
die op het formulier staan op te geven.  
 
Alvast mijn hartelijke dank voor uw medewerking, 
 
Met vriendelijke groet,  
Gabby Zegers 
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