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Woord vooraf van de programmaleider 

 
2012 was een goed jaar qua output mede doordat een aantal oio's in hun laatste jaar waren aange-
komen. Inmiddels (mei 2013) zijn de meeste onderzoekers die uit het programma werden gefinan-
cierd klaar, hetzij met hun promotie, hetzij met hun postdocproject. Interessant is dat verschillende 
groepen in het programma simultaan met prof. P. Lalanne (Bordeaux) hebben samengewerkt. Eind 
2012 heeft dr. Martin van Exter een sabbatical op AMOLF gedaan om de door het programma in 
gang gezette samenwerking te bestendigen. 
 
Heel speciaal voor het programma was dat in 2012 in de samenwerking tussen Leiden en AMOLF 
nog een gigantische doorbraak werd gerealiseerd op een onderwerp waarvan de internationale 
gemeenschap bij de start van het programma alles reeds dacht te weten: buitengewone transmis-
sie. Met behulp van transmissiemetingen aan slim geconstrueerde nanostructuren –subgolflengte 
gatenroosters van verschillende periodiciteit- kon experimenteel worden aangetoond dat naast 
oppervlakteplasmonen (OPPen) ook zogeheten quasi-cilindrische golven belangrijk zijn voor de 
ongewoon hoge transmissie. 
 
Verstrooiing van OPPen is essentieel voor de beheersing van die OPPen op de nanoschaal. Het 
programma heeft zich in 2012 met name gestort op een beter begrip van de verstrooiing van 
OPPen aan subgolflengte gaten in een metaalfilm. Deze verstrooiing is van cruciaal belang in bui-
tengewone transmissie. In een afstudeerproject op AMOLF is de verstrooiing aan individuele 
gaten bestudeerd met nabije-veld microscopie. Met behulp van deze methode konden zowel de 
elektrische als magnetische polariseerbaarheid van de gaten worden bepaald als functie van de 
gatgrootte. In Leiden werd de verstrooiings-doorsnede bepaald door de transmissie van licht door 
wanordelijke ensembles van gaten te bestuderen. In een theoretische studie uit Delft werd het 
effect van de plasmonpropagatie tussen verstrooiing events op de ruimtelijke coherentie van het 
invallende licht aangetoond. 
 
In Delft en Leiden werd aangetoond dat OPP excitatie met behulp van een simpele structuur als 
een spleet in een metaalfilm kan worden beïnvloed door de 'structuur' van het invallende licht. De 
richting van de geëxciteerde OPPen geeft inzicht in de 'optical angular momentum' van het licht. 
Door de fasestructuur van het invallende golffront actief te veranderen kunnen OPP bundels in 
een vooraf gewenste richting worden gestuurd. 
 
Instrumentele verbeteringen om de spectrale inhoud van ultrakorte laserpulsen tijdens hun pro-
pagatie te bestuderen zijn afgerond. Daarnaast is een nieuwe methode ontwikkeld om elektro-
magnetische velden in een fotonische kristal in kaart te brengen. Deze instrumentele ontwikkelin-
gen zijn van belang voor het bestuderen van respectievelijk niet-lineaire optica met OPPen en het 
beheersen van stralingsverliezen van plasmonische deeltjes m.b.v. fotonische kristallen. Instru-
mentele ontwikkelingen van cathodoluminescentie-microscopie in combinatie met groepentheorie 
heeft het mogelijk gemaakt om een internationale controverse m.b.t. de eigenmodes van plasmoni-
sche 'moleculen' (hexa- en heptameren van plasmonische nanodeeltjes) te beslechten. 
 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord is output uit de groepen van profs. Gomez-Rivas 
en Polman opgevoerd bij de groep van prof. Kuipers, omdat beide groepen geen door het pro-
gramma gefinancierde onderzoekers meer hebben. De output is echter wel gerealiseerd door dit 
programma. 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 07.1632/6 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME 
 
 
Number 105. 
  
Title (code) Plasmonics (PLSM) 
  
Executive organisational unit AMOLF & BUW 
  
Programme management Prof.dr. L. Kuipers 
  
Duration 2008-2013 
  
Cost estimate M€ 3.4 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
* This research programme will exploit metal nanostructures to reach the ultimate limits of the 

spatial and temporal control of light: at a length scale of a mere fraction of the free-space 
wavelength, and a time scale approaching that of a single optical cycle. 

* The programme should lead to a profound understanding of the fundamental limits of optical 
control at the nanoscale with plasmonic structures. 

 
b. Background, relevance and implementation 
The central goal of this research programme is to exploit metal nanostructures to reach the 
ultimate limits of the spatial and temporal control of light: at a length scale of a mere fraction of the 
free-space wavelength, and a time scale approaching that of a single optical cycle. Whereas the 
confinement of light in homogeneous media is governed by the diffraction limit, it has recently 
been demonstrated that, in certain geometries, light can be manipulated on a subwavelength scale 
through the intervention of surface plasmons. This has led to the rapidly emerging field of 
plasmonics, driven both by the intriguing behavior of light/surface plasmons at the nanoscale and 
by the wide scope for applications that opens up when this behavior is fully understood and its 
potential can be harnessed. 
The programme aims to enter this new regime of photonics, termed plasmonics, by employing 
metallo-dielectric interfaces structured at the nanoscale. When such an interface is illuminated by a 
beam, the resulting surface-plasmon field will be highly structured on a scale far below that of the 
optical wavelength, carrying all sorts of optical singularities. The field will also be hugely 
enhanced, allowing us to explore nanoscale few-photon-nonlinear optics. Moreover, it is expected 
that the nonlinearity of the conduction electrons becomes directly accessible, due to the intrinsic 
coupling between light and the collective motion of the conduction electrons. This opens up the 
possibility of switching surface plasmons with surface plasmons on ultrafast (sub-fs) time scales 
that are only limited by the temporal dynamics of the surface plasmons themselves. As a result the 
ultimate control both in the temporal and spatial domain is simultaneously achieved. Essential to 
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reach this goal is a full understanding of the underlying fundamental physics; this understanding 
presently shows large gaps. 
The programme brings together experts from the FOM Institute AMOLF, the Free University in 
Amsterdam, Leiden University and Utrecht University who will closely work together to achieve 
both a greater understanding and a greater control of light. It is anticipated that this coherent, 
collaborative effort will lead to new concepts for the improvement of biosensors and the next 
generation solar cells. 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 

 
a. Via AMOLF 

bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016  2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie*) 1.757 - - - - - - 1.757 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.757 - - - - - - 1.757 

*) inclusief geoormerkt coördinatiebudget ad k€ 45 (k€ 5 per jaar in 2008, 2010, 2011 en 2012, en k€ 25 in 2009), dat 
separaat wordt geadministreerd. 

 
 
b. Via BUW 

bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie**) 1.625 - - - - - - 1.625 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - -  

Totaal 1.625 - - - - - - 1.625 

**) inclusief reservering stuurbudget (k€ 94 per jaar in de jaren 2009 t/m 2011 en k€ 93 in 2012). 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-07.1159 
b) Ex ante evaluation: FOM-07.1340 
c) Decision Executive Board: FOM-07.1626 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2014. 
 
 MG par. HOZB 
 
Subgebied: 100%NANO   
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

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

2008 - - 1,3 1,0 80 

2009 - 1,4 4,8 1,0 425 

2010 - 3,6 6,7 1,0 789 

2011 - 1,8 6,3 1,0 644 

2012 - - 6,7 1,0 438 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2008 3 57 75 24 

2009 - 3 20 - 

2010 - 12 58 - 

2011 1 10 41 - 

2012 1 17 46 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2008 
Rob Jacques Paul Engelen, 19 juni 2008, AMOLF. 
Philip James Harding, 13 juni 2008, AMOLF. 
Léon Alexis Woldering, 5 september 2008, AMOLF. 

2009 
Geen. 

2010 
Geen. 

2011 
F. Kelkensberg, 23 juni 2011, AMOLF. 

2012 
M. Frimmer, 14 nov 2012, AMOLF 
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Personele bezetting in 2012 

 

 
 

 
  



 
 
 

 
 
 - 8 - 
 

Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-L-02 

Werkgroepleider Prof.dr. E.R. Eliel 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. M.P. van Exter 

FOM-programma Plasmonics 

Titel van het project + nummer Leaky amplified and nonlinear surface plasmons 
07PLSM02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N.P. Hermosa postdoc 04 okt 2009 03 okt 2011 
P.F. Chimento oio 15 jan 2009 14 mrt 2013 
F. van Beijnum oio 01 mei 2009 30 apr 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. F. van Beijnum, J. Sirre, C. Retif, and M.P. van Exter, Speckle correlation functions applied to 
surface plasmons, Phys. Rev. B, 85, 035437, 2012  

2. F. van Beijnum, C. Retif, C.B. Smiet, H. Liu, P. Lalanne, and M.P. van Exter, Quasi-cylindrical 
wave contribution in experiments on extraordinary optical transmission, Nature, 492, 411, 
2012  

3. P.F. Chimento, P.F.A. Alkemade, G.W. 't Hooft, and E.R. Eliel, Optical angular momentum 
conversion in a nanoslit, Opt. Lett., 37, 4946-4948, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. F. van Beijnum, A. Meeussen, J. Sirre, C. Retif, and M.P. van Exter, Surface plasmons on 
surfaces with randomly positioned nanoholes, NFO12, 03 sep 2012, 07 sep 2012, San 
Sebastian, Spain  

2. P.F. Chimento, G.W. 't Hooft, E.R. Eliel, A circular nanoslit as a spin-to-orbital angular 
momentum converter, Physics@FOM 2012, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the 
Netherlands  

3. F. van Beijnum, Speckle correlation functions applied to surface plasmons, Physics@FOM, 
17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, the Netherlands  

4. F. van Beijnum, Distinguishing surface plasmons, waveguide modes and Rayleigh 
anomalies in metal slit arrays, Optics group, Universiteit Delft, 01 feb 2012, 01 feb 2012, 
Delft, the Netherlands  
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5. F. van Beijnum, Demonstration of quasi-cylindrical wave contribution in experiments on 
extraordinary optical transmission, CLEO 2012, 06 mei 2012, 11 mei 2012, San Jose, USA  

6. F. van Beijnum, Demonstration of quasi-cylindrical wave contribution in experiments on 
extraordinary optical transmission, Casimir Summer School, 12 jun 2012, 14 jun 2012, 
Arnemuiden, the Netherlands  

7. F. van Beijnum, Loss compensation of surface plasmons and lasing in metal hole arrays, 
werkbespreking met TUe, 02 nov 2012, 02 nov 2012, Eindhoven, the Netherlands  

 
 
Werkgroep FOM-T-24 

Werkgroepleider Prof.dr. W.L. Vos 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Plasmonics 
Titel van het project + nummer Countering single plasmon losses 10PLSM06 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Yeganegi Dastgerdi oio 27 apr 2010 26 apr 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. T. Denis, B. Reijnders, J.H.H. Lee, P.J.M. van der Slot, W.L. Vos, and K.J. Boller, Method to map 
individual electromagnetic field components inside a photonic crystal, Opt. Express, 20, 
22902-22913, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. W.L. Vos, What does a light source 'see' when it sits in a 3D photonic band gap?, PECS-X: 
10th International Symposium on Photonic and Electromagnetic Crystal Structures, 03 jun 
2012, 08 jun 2012, Santa Fe, New Mexico, USA  

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

1. E.Yeganegi, M.D. Leistikow, S.R. Huisman, J.M. van den Broek, C.A.M. Harteveld, A. Lagendijk, 
A.P. Mosk, and W.L. Vos, Time and position resolved emission of PbS Quantum dots in 
silicon 3D photonic bandgap crystal, Physics@FOM, 22 jan 2012, 22 jan 2012, Veldhoven, 
Nederland  

2. E. Yeganegi, How long do emitters remain excited in a photonic band gap?, MESA+ day, 
18 sep 2012, 18 sep 2012, Enschede, Nederland  

3. E. Yeganegi, A. Lagendijk, A.P. Mosk, and W.L. Vos, Time and frequency resolved emission of 
PbS Quantum dots in silicon 3D photonic bandgap crystal, Student symposium 
'photontastic', 11 dec 2012, 11 dec 2012, Enschede, Nederland  
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4. W.L. Vos, Photonic band gap crystals: Islands of tranquility in a fluctuating vacuum, 
Carnegie Institution of Washington, 11 mei 2012, 11 mei 2012, Washington DC, USA  

c. Ontvangen prijzen 

1. Posterprijs, ETOPIM 9 Conference (Electrical, Transport and Optical Properties of 
Inhomogeneous Media), O.L. Muskens, T. van der Beek, A.F. Koenderink, W.L. Vos, and 
A. Lagendijk, September 2-7, 2012  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

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

1. Er wordt nauw samengewerkt met Philips Lighting in verband met het ontwikkelen en 
verbeteren van belichtingen.  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. www.nanowerk.com, online blog, A first glimpse inside a photonic crystal, September 25, 
2012  

2. FOM Expres, Willem Vos benoemd tot Fellow of the OSA, December 1, 2012  

 
 
Werkgroep FOM-V-16 

Werkgroepleider Prof.dr. T.D. Visser 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma Plasmonics 
Titel van het project + nummer Singular plasmonics 07PLSM03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
- gasten 01 jan 2000 01 jan 2099 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. D.G. Fischer, T. van Dijk, T.D. Visser and E. Wolf, Coherence effects in Mie scattering, Journal 
of the Optical Society of America A, 29, 78, 2012  

2. C.H. Gan, Y. Gu, T.D. Visser and G. Gbur, Coherence converting plasmonic hole arrays, 
Plasmonics, 7, 313, 2012  

3. X. Pang, D.G. Fischer and T.D. Visser, A generalized Gouy phase for focused partially 
coherent light and its implications for interferometry, Journal of the Optical Society of 
America A, 29, 989, 2012  
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4. S.B. Raghunathan, C.H. Gan, T. van Dijk, B. Ea Kim, H.F. Schouten, W. Ubachs, P. Lalanne and 
T.D. Visser, Plasmon switching: observation of dynamic surface plasmon steering by 
selective mode excitation in a sub-wavelength slit, Optics Express, 20, 15326, 2012  

5. S.B. Raghunathan, H.F. Schouten and T.D. Visser, Correlation singularities in partially 
coherent electromagnetic beams, Optics Letters, 37, 4179, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. T.D. Visser, The phase of focused wave fields, Air Force Office of Scientific Research, 
Electromagnetics Meeting, 18 jan 2012, 20 jan 2012, San Antonio, TX, USA  

2. T.D. Visser, Application of the Hanbury Brown-Twiss effect in scattering, Annual Meeting 
of the Optical Society of America, 14 okt 2012, 18 okt 2012, Rochester, NY, USA  

3. T.D. Visser, Observation of dynamic surface-plasmon steering (invited), Annual Meeting of 
the Optical Society of America, 14 okt 2012, 18 okt 2012, Rochester, NY, USA  

4. T.D. Visser, Everything you've always wanted to know about the Gouy phase (invited), 
Adirondacks workshop on Nano-optics, 19 okt 2012, 21 okt 2012, Inlet, NY, USA  

5. T.D. Visser, A generalized Gouy phase for partially coherent light (invited), Aalto 
University, 27 nov 2012, 27 nov 2012, Helsinki, Finland  

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

1. Topical editor, Journal of the American Optical Society of America A  
2. Member editorial board of the review book series Progress in Optics, Elsevier, Amsterdam  
3. Chairman of the national VIDI grant committee of STW (The Dutch Technology 

Foundation)  

 
 
Werkgroep NanoOptics 

Werkgroepleider Prof.dr. L. Kuipers 
Affiliatie FOM-instituut AMOLF 
FOM-programma Plasmonics 
Titel van het project + nummer Personeel werkbudget WB 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.W. Derks TP/V 01 sep 2008 31 dec 2012 
M. Wulf oio 01 jan 2010 31 dec 2013 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 
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1. A. Berrier, M.C. Schaafsma, G. Nonglaton, J. Bergquist and J. Gomez Rivas, Selective detection of 
bacterial layers with terahertz plasmonic antennas, Biomed. Opt. Express, 3, 2937-2949, 
2012  

2. F. van Beijnum, C. Retif, C.B. Smiet, H. Liu, P. Lalanne and M.P. van Exter, Quasi-cylindrical 
wave contribution in experiments on extraordinary optical transmission, Nature, 492, 411-
414, 2012  

3. N. Rotenberg, M. Spasenovic, T.L. Krijger, B. le Feber, F.J. Garcia de Abajo and L. Kuipers, 
Plasmon scattering from single subwavelength holes, Phys. Rev. Lett., 108, 127402 1-5, 2012  

4. F. van Beijnum, J. Sirre, C. Retif and M.P. van Exter, Speckle correlation functions applied to 
surface plasmons, Phys Rev. B., 85, 035427 1-5, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. A. Polman, Plasmonic metamaterials and opto-mechanics, E-MRS Spring Meeting, 14 mei 
2013, Strassbourg, France  

2. A. Polman, Plasmonic MIM Waveguides: integrated circuits, sources and nanomechanics, 
Workshop on Plasmonics in Erlangen 2012, 29 aug 2012, Erlangen, Germany  

3. L. Kuipers, Optical control at the nanoscale, plenary, Fifth International Workshop on 
Theoretical and Computational Nano-Photonics, 24 okt 2012, Bad Honnef, Germany  

4. L. Kuipers, Light control with metal nanostrcutres, International workshop on Microchip 
Plasmonics, 29 aug 2012, Erlangen, Germany  

5. L. Kuipers, Controling light with metals (keynote), SPIE Optics and Photonics, 12 aug 2012, 
San Diego, USA  

6. L. Kuipers, Up close and optical, light at the nanoscale, 14th International Conference on 
Transparent Optical Networks (ICTON), 01 jul 2012, Warwick, UK  

7. L. Kuipers, Ultrafast slow light control, 10th International Conference on Photonic and 
Electromagnetic Crystal Structures (PECS-X), 04 jun 2012, Santa Fe, USA  

8. L. Kuipers, Nanophotonics, Tulip Summer School 2012, 10 apr 2012, Noordwijk, the 
Netherlands  

9. L. Kuipers, Active control of light propagation in nanophotonic structures, Verhandlungen 
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 25 mrt 2012, Berlin, Germany  

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

1. A. Polman, Moonwalk for light: demonstration of negative refractional light, Fysica Chemie 
2012, 30 mei 2012, Delft, the Netherlands  

2. A. Polman, Plasmonic metamaterials, COBRA colloquium TUE, 09 nov 2012, Eindhoven, the 
netherlands  

3. M.A. v.d. Haar, Three dimensional Coaxial Plasmonic Metamaterial at Visible/UV 
Frenquencies, Metamorphose Summer School, 09 mei 2012, Louvain-la-Neuve, Belgium  

4. M.A. v.d. Haar, Three-dimensional Coaxial Plasmonic Metamaterial at Visible/UV 
Frequencies, Metamorphose Conference, 19 sep 2012, St. Petersburg, Russia  

5. D.M. Beggs, Optical delay in silicon photonic crystals: accelerating slow-light, 
CUDOS@Sydney, 10 feb 2012, Sydney, Australia  

6. N. Rotenberg, Understanding plasmon-single subwavelength hole interactions, NFO, 03 sep 
2012, San Sebastian, Spain  
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7. L. Kuipers, Nanoplasmonics, Debije Nanomaterials Summerschool, 28 aug 2012, Utrecht, the 
Netherlands  

8. L. Kuipers, Light diversion @ the nanoscale, SOLL Lecture Swinburne University, 31 jan 
2012, Melbourne, Australia  

9. N. Rotenberg, Marko Spasenovic, Thijs R. Krijger, Boris Le Feber, Javier Garcia de Abajo and 
Kobus Kuipers, Scattering of surface plasmon polaritons from single sub-wavelength holes, 
Physics@FOM, 17 jan 2012, Veldhoven, the Netherlands  

10. Matthias Wulf, Daryl M. Beggs, Nir Rothenberg, Thomas F. Krauss and Kobus Kuipers, Nonlinear 
pulse distortion measured during wave propagation, Physics@FOM, 17 jan 2012, 
Veldhoven, the Netherlands  

11. Matthias Wulf, Daryl M. Beggs, Nir Rotenberg, Isabella H. Rey, Thomas F. Krauss and Kobus 
Kuipers, Spectrally-resolved near-field measurements of two-photon absorption in Silicon, 
NFO, 03 sep 2012, San Sebastian, Spain  

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

1. L. Kuipers, chair, nanophysics advisory board of FOM  
2. L. Kuipers, member, oversight committee of the 'Toponderzoeksprogramma Fotonica', a 

M€ 50 programme on photonics at the University of Eindhoven, 2009-2013  
3. L. Kuipers, International Partner Investigator of CUDOS (Australia)  
4. L. Kuipers, Chairman of FOM Scientific Advisory Board of the FOM Philips Industrial 

Partnership Programme 'Microphotonics light sources'  
5. L. Kuipers, Member of the international steering committee, Surface Plasmon Photonics 

Conference Series  
6. L. Kuipers, chair CLEO-Focus at ECOC 2012  
7. L. Kuipers, Member of programme committee for CLEO 2013,CLEO 2012,NFO-12&ICONO 

2013  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

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

1. L. Kuipers, Set up and organized a Nanophotonics Lecture Course for Philips employees 
(together with Prof. Reinder Coehoorn)  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. L. Kuipers, Interview for & cited in 'Kunt u mij onzichtbaar maken, meneer?', De 
wereldwijde, intrigerende zoektocht naar het geheim achter onzichtbaarheid, p. 58, by 
Martijn van Calmthout, De Morgen, February 11, 2012.  

2. L. Kuipers, 'Knutselen met licht', Hoe?Zo! Radio 5 special Light my fire, December 14, 2012.  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. L. Kuipers, 'Nanolens vertraagd rood laserlicht en kleurt het blauw', by Margriet van der 
Heijden, NRC Handelsblad, Saturday&Sunday January 28-29, Wetenschap 2, 2012.  
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Werkgroep Resonant Nanophotonics 

Werkgroepleider A.F. Koenderink 
Affiliatie FOM-instituut AMOLF 
FOM-programma Plasmonics 
Titel van het project + nummer Personeel werkbudget WB 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
M Frimmer oio 01 okt 2008 31 dec 2012 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. M. Frimmer, T. Coenen and A.F. Koenderink, Signature of a Fano-resonance in a plasmonic 
molecule's local density of optical states, Phys. Rev. Lett., 108, 077404: 1-5, 2012  

2. F. Kelkensberg, A.F. Koenderink and M.J.J. Vrakking, Attosecond streaking in nanoplasmonic 
fields, New. J. Phys, 14, 093034:1-20, 2012  

3. M. Frimmer and A.F. Koenderink, Superemitters in Hybrid Photonic Systems: A Simple 
Lumping Rule for the Local Density of Optical States and its Break-Down at the Unitary 
Limit, Phys. Rev. B, 86, 235428:1-6, 2012  

4. N. Bonod, A. Bouhelier, A.F. Koenderink and A. Passian, Optical antennas, Int. J. Opt., 48, 
365109 1-4, 2012  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. T. Coenen, M. Frimmer, A. Polman and A.F. Koenderink, Antennes bepalen waarheen en hoe 
snel een foton uitgezonden wordt, Uitgever: Ned. Tijdschr. v. Natuurkunde, 2012  

d. Proefschriften 

1. M. Frimmer, Spontaneous emission near resonant optical antennas, 14 nov 2012, 
A.F. Koenderink, University of Amsterdam  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. A.F. Koenderink, Dark plasmon modes and bright emitters, META'12, 3rd International 
Conference on Metamaterials, 19 apr 2012, 22 apr 2012, Paris, France  

2. A.F. Koenderink, Electrodynamic point scattering models for plasmonics, EUPROMETA 
20th European Doctoral School on Metamaterials, 07 mei 2012, 11 mei 2012, Leuven, 
Belgium  

3. A.F. Koenderink, Using dark and bright plasmon modes to realize brighter emitters, PECS-X 
(Progress in Electromagnetic Crystal Structures), 03 jun 2012, 08 jun 2012, Santa Fe, New 
Mexico, USA  

4. A.F. Koenderink, Near-field measurement and manipulation of antenna-enhanced 
spontaneous emission, The 12th International Conference on Near-field Optics, 
Nanophotonics and Related Techniques, 03 sep 2012, 06 sep 2012, San Sebastian, Spain  
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5. A.F. Koenderink, Dark, bright and optically active modes in magneto-plasmonic structures, 
OSA Annual Meeting 'Frontiers in Optics', 14 okt 2012, 18 okt 2012, Rochester, USA  

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

1. M. Frimmer, T. Coenen and A.F. Koenderink, Signature of a Fano Resonance in the Local 
Density of States of a Plasmonic Meta-Molecule, CLEO 2012, 06 mei 2012, 12 mei 2012, San 
Jose, USA  

2. A. Mohtashami, M. Frimmer and A.F. Koenderink, Suitability of nanodiamond NV centers for 
spontaneous emission control experiments, 36th Meeting of the section Atomic Molecular 
and Optical Physics of the Dutch Physical Society (NNV-AMO), 09 okt 2012, 10 okt 2012, 
Lunteren, The Netherlands  

3. M. Frimmer, T. Coenen and A.F. Koenderink, Signature of electromagnetically induced 
transparency in a plasmonic molecule's local density of optical states, Physics@FOM 
Veldhoven 2012, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, The Netherlands  

4. M. Frimmer and A.F. Koenderink, Hybrid photonic systems - superradiance at the unitary 
limit, 36th Meeting of the section Atomic Molecular and Optical Physics of the Dutch 
Physical Society (NNV-AMO), 09 okt 2012, 10 okt 2012, Lunteren, The Netherlands  

5. A.F. Koenderink, Nanoschaal antennes voor optica met enkele moleculen en enkele fotonen, 
joint meeting of section Physics of the KNAW (Royal Dutch Academy of Science) and DJA 
(Young Academy of the KNAW, 29 mrt 2012, 29 mrt 2012, Amsterdam, The Netherlands  

6. A.F. Koenderink, Subwavelength plasmonic and magnetic resonators to control photons and 
emitters, Optics & Photonics Seminar, Physikalisches Institut, Universitaet Bonn, 03 jul 
2012, 03 jul 2012, Bonn, Germany  

7. A.F. Koenderink, Subwavelength plasmonic and magnetic resonators to control photons and 
emitters, Van der Waalscolloquium, Leiden Institute of Physics, Leiden University, 14 sep 
2012, 14 sep 2012, Leiden, The Netherlands  

8. M. Frimmer, Spontaneous emission near strongly scattering optical antennas, Quantum 
Optics Seminar, Niels Bohr Institute, 13 sep 2012, 13 sep 2012, Copenhagen, Denmark  

9. M. Frimmer, Spontaneous emission near strongly scattering optical antennas, Photonics 
Seminar ETH Zurich, 18 sep 2012, 18 sep 2012, Zurich, Switzerland  

10. A.F. Koenderink, Subwavelength plasmonic and magnetic resonators to control photons and 
emitters, Seminar of the Institute for Integrative Nanosciences, Leibniz Institute for Solid 
State and Materials Research, 14 dec 2012, 14 dec 2012, Dresden, The Netherlands  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

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

1. A.F. Koenderink, Metaamaterials and LDOS invited lectures in Nanophotonics lecture 
series at Philips Research, Eindhoven, October 3, 2012.  

2. A.F. Koenderink, Overview of numerical methods for LED emission, invited lecture in 
Nanophotonics lecture series at Philips Research, Eindhoven, November 28, 2012.  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. A.F. Koenderink, Het belang van licht en fotonische technologie voor de samenleving, De 
Groene Amsterdammer [136], Special : Bèta-Wetenschapper (2012).  
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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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