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Woord vooraf van de programmaleider 

 
In 2012 hebben de onderzoekers van het Towards BioSolar Cells (TBSC) programma wederom een 
aantal stappen kunnen zetten in de richting van het maken van brandstoffen uit zonlicht, hetzij 
waterstof waar helemaal geen CO2 bij komt kijken, of koolstofhoudende brandstoffen waarmee je 
CO2 uit de lucht opnieuw gebruikt. Om in 2050 duurzaam te kunnen zijn, moeten we in 2020 aan 
het begin zitten van de exponentiële groeicurve van solar fuels. Wereldwijd nemen de inspannin-
gen op dit gebied toe, en de komende 7-8 jaar zijn cruciaal met betrekking tot het benutten van de 
economisch kansen voor Nederland. Het belang hiervan is moeilijk te overschatten. De bezetting 
van alle projecten in het programma is nu volledig. Ook worden reeds belangwekkende resultaten 
geboekt met betrekking tot het realiseren van de programma-doelstellingen van het TBSC FES 
subsidie. Met name doet het mij deugd te mogen constateren dat inmiddels zowel het anorgani-
sche als het organische solar to fuel device vehicle voor artificiële fotosynthese gestalte krijgen 
binnen de onderzoeksgroepen van het FOM-ALW programma. In Eindhoven is de groep van 
Jansen er in geslaagd om met een triple junction polymer solar cell system watersplitsing te 
demonstreren, terwijl in Delft de groep van Dam (voorheen Van der Krol) met een combinatie van 
silicium en anorganische verfpigmenten een systeem voor het fotochemisch splitsen van water 
heeft ontwikkeld. Beide groepen zijn voornemens om hun systeem als platformtechnologie ter 
beschikking te stellen van andere onderzoeksgroepen. Tevens zijn er een aantal andere device-
concepten in ontwikkeling bij de diverse onderzoeksgroepen en dit belooft veel goeds voor de toe-
komst. 
 
Aan de biologische kant zijn er problemen geweest met de invulling van één van de projecten met 
micro-organismen, maar die lijken nu opgelost. Er wordt in deze projecten nog weinig voortgang 
gerapporteerd en dat vereist aandacht. Het is mogelijk dat de rapportagecyclus nog niet optimaal 
functioneert. Met name is het werkelijke aantal bijdragen aan de BioSolar Cells bijeenkomsten 
hoger dan de rapportage zoals voorbereid door FOM doet vermoeden. Het is juist daarom legitiem 
om aandacht te vragen voor dit punt, omdat de integratie van het fundamentele programma met 
de core en utilisatie veel verder gevorderd is dan uit de huidige verslaglegging blijkt. In de 
komende tijd zullen we met de projectleiders bekijken wat de werkelijke status is en of de integra-
tie optimaal gestalte krijgt. Bij de micro-organismen gaat het dan in eerste instantie om de synthe-
tische biologie in het core programma, waar een ombuiging heeft plaatsgevonden en botryocene 
genen worden ingebracht in chlamydomonas, te koppelen aan het onderzoek van optimalisatie 
van massaculturen in het Towards BioSolar Cells programma. 
 
Bij de planten is er maar één project, het ontwerp van fenotypen. Dit project levert goede resulta-
ten op, en ook hier is nu de uitdaging om de integratie met het BioSolar Cells programma verder 
gestalte te geven, met name met karakterisering van de fysiologie. Hier is vooralsnog sprake van 
twee scholen, de reductionistische die ernaar streeft om eigenstandig te komen tot veredeling op 
basis van een beperkte set genetische factoren en de holistische die een unbiased approach onver-
mijdelijk acht, vanwege de intrinsieke onvoorspelbaarheid van het complexe biologische systeem. 
Ik zie het als een interessante uitdaging voor fysica van leven om deze dichotomie te overbruggen! 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 09.1879/5 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM/ALW/FES PROGRAMME 
 
 
Number 115. 
  
Title (code) Towards biosolar cells (TBSC) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. H.J.M. de Groot 
  
Duration 2010-2015 
  
Cost estimate M€ 7.0 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
Biosolar cells are natural or bio-inspired systems that convert solar energy into usable fuel, food or 
feedstock by photosynthesis. The focus of the TBSC programme is on artificial nanostructured 
solar to fuel converters, solar biofuel production with micro organisms, and on improving the 
photosynthetic efficiency of plants according to: 
I. Research and development of nanostructured materials for the production of fuel from visible 

light (eventually solar light) using water as the raw material. This requires light-driven 
catalysts for water oxidation, proton reduction, and/or direct formation of carbon-based fuels 
like methanol. Critical issues include light-driven proton-electron management and multi-
electron catalysis. Functional characterization and theoretical understanding are key elements. 
For high conversion efficiencies, materials will have to be shaped into nanostructures and 
interfaced with fast catalytic systems, and materials should be compatible with tandem or 
multi-junction devices for solar to fuel conversion. 

II. Design, realization and valorization of optimized living photosynthetic objects, i.e. 'living 
catalysts' that convert CO2 from the atmosphere and excrete fuel directly in high yield, without 
biomass as an intermediate. Key issues include physical systems biology and engineering 
platforms to enhance the capacity of organisms to direct electron and energy flow to critical 
metabolic processes for solar fuel production, synthetic biology to insert new enzymatic 
pathways, down regulation of competing pathways genetically as well as physiologically, 
redesign of light harvesting antennae, and managing environmental constraints. 

III. Research and development of plants for enhanced photosynthetic efficiency and improved CO2 
uploading for the high yield and drought and light stress tolerant production of biomass for 
energy, food, feed, and feedstock. Target is unraveling the gene regulatory networks of selected 
photosynthesis processes for adapting crops and growth conditions to obtain higher 
photosynthetic efficiency, more biomass and better energy harvesting per hectare. A physical 
systems biology and phenotypic engineering approach to the model plant Arabidopdis thaliana 
will allow to define and to validate the key elements of the process in an unbiased approach. 
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b. Background, relevance and implementation 
The sun is an abundant source of energy, and will play a major role in all future energy scenarios. 
In addition, changing diets, urbanization, economic growth and expanding populations are 
driving food and feed demand. Photosynthesis offers sustainable conversion of solar energy into 
fuel and production of biomass. Yet photosynthesis is a major limiting factor in this production, 
and often less than 1% of the solar energy is converted into these products. Due to recent progress 
in science and technology, photosynthesis can be improved and directed towards optimal 
utilization for sustainable energy supply in a biobased economy. 
 
In the Summer of 2010 an international scientific panel evaluated the proposals of the open call; 10 
projects were granted. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 

 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 
FOM-basisexploitatie 
- NWO bonus 

361 
500 

400 
200 

400 
200 

200 
100 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1.361 
1.000 

FOM-basisinvesteringen 639 - - - - - - 639 
Doelsubsidies NWO 
- ALW 

 
250 

 
125 

 
125 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500 

Doelsubsidies derden 
 - min. EL&I (FES) 

 
1.400 

 
700 

 
700 

 
700 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.500 

Totaal 3.150 1.425 1.425 1.000 - - - 7.000 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-09.0558/DD 
b) Decision Executive Board: FOM-09.1878/D 
c) Panel report: FOM-10.1353 
d) Decision Executive Board: FOM-10.1633 
 
 
Remarks 
The final evaluation of the programme is foreseen in 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% FL 
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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 

2011 - 2,5 4,0 - 556 

2012 - 3,9 12,7 - 1.414 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - - 5 - 

2012 - 4 34 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2011 
Geen. 

2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-A-31 

Werkgroepleider Prof.dr. J.N.H. Reek 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Photocatalytic water splitting in microfluidic devices 10TBSC20-1 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
G. Ciancaleoni postdoc 01 feb 2011 31 jan 2012 
H.C. Chen oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. J.N.H. Reek, supramolecular control of selectivity in transition metal catalysis, 18th 
International Symposium, 09 jul 2012, 13 jul 2012, Toulouse, Frankrijk  

 
 
Werkgroep FOM-D-52 

Werkgroepleider Prof.dr. B. Dam 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. W. Smith 

FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + nummer Defect engineering at oxide interfaces: Towards efficient ultra-
thin absorber films 10TBSC03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
V.S. Dandapani oio 15 aug 2012 14 okt 2012 
B.J. Trzesniewski oio 01 sep 2012 31 aug 2016 
 
Geen output in 2012. 
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Werkgroep FOM-E-20 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. R.A.J. Janssen 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Photoelectrochemical water splitting in artificial nanostructured solar 
converters 10TBSC15-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Esiner oio 01 sep 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. S. Kouijzer, S. Esiner, C.H. Frijters, M. Turbiez, M.M. Wienk, R.A.J. Janssen, Efficient inverted 
tandem polymer solar cells with a solution processed recombination layer, Advanced 
Energy Materials, 2, 945, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Photochemistry of the Future – 100 years later, Bologna (Italy), October 13, 2012, Invited 
lecture: R.A.J. Janssen: Converting solar energy with organic materials 

2. Joint symposium NRSC-Catalysis/'BioSolar Cells' programme, Eindhoven (The 
Netherlands), November 1-2, 2012, Invited lecture: R.A.J. Janssen: Converting solar energy 
with organic materials 

3. SunDay 2012 Conference,'s Hertogenbosch (the Netherlands), November 7, 2012, Invited 
lecture: R.A.J. Janssen: Converting solar energy with organic materials 

 
 
Werkgroep FOM-E-26 

Werkgroepleider Prof.dr. P.H.L. Notten 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanowire solar energy conversion 10TBSC18-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L. Gao postdoc 01 okt 2011 30 sep 2013 
 
Geen output in 2012. 
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Werkgroep FOM-E-27 

Werkgroepleider Prof.dr. E.P.A.M. Bakkers 
Affiliatie Technische Universiteit Eindhoven 
Binnen de werkgroep actieve U(H)D's Prof.dr. P.M. Koenraad 

 Prof.dr. A. Fiore 

 Prof.dr. E.P.A.M. Bakkers 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanowire solar energy conversion 10TBSC18-3 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A.J. Standing oio 01 dec 2011 31 aug 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. A. Standing, S. Assali, J. Haverkort, E. Bakkers, High Yield Transfer of Ordered Nanowire 
Arrays into Transparent Flexible Polymer Films, Nanotechnology, 23, 495305, 2012  

 
 
Werkgroep FOM-G-27 

Werkgroepleider Prof.dr. M.A. Loi 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Photoelectrochemical water splitting in artificial nanostructured solar 
converters 10TBSC15-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L.H. Lai oio 15 jan 2012 14 jan 2016 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Lai-Hung Lai, Challenges and Opportunities for Using Nanocrystal Semiconductors as 
Water Splitting Electrodes, Bio-solar cell meeting, 10 mei 2012, 11 mei 2012, Wageningen, 
Nederland  

2. Lai-Hung Lai, Carbon Nanotubes and Colloidal Semiconductors for Photocatalytic Water 
Splitting, Bio-solar cell meeting, 30 nov 2012, 30 nov 2012, Delft, Nederland  
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Werkgroep FOM-G-29 

Werkgroepleider Prof.dr. E.J. Boekema 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + 
nummer 

Studying the regulation of light harvesting in the green alga 
Chlamydomonas to improve its productivity under mass culture 
conditions 10TBSC12-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S.N. Yadav postdoc 18 apr 2012 17 okt 2013 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-L-32 

Werkgroepleider Prof.dr. E. Bouwman 
Affiliatie Universiteit Leiden 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. S. Bonnet 

FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + nummer Selective photoreduction of CO2 fuels in a microreactor 
platform 10TBSC22 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Askarizadeh postdoc 01 jul 2011 30 jun 2012 
P. Contreras Carballada postdoc 15 aug 2011 14 aug 2012 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Elham Askarizadeh, Sahar Baniyaghoub, Jason. B. Love, Ligand modification in Schiff-base 
calixpyrrole pacman complexes toward dioxygen reduction catalysis, XIIIth Netherlands 
Catalysis and Chemistry Conference, 05 mrt 2012, 07 mrt 2012, Noordwijkerhout, 
Nederland  

2. Pablo Contreras-Carballada, Elisabeth Bouwman and Sylvestre Bonnet, Water Oxidation with 
Visible Light for Solar Energy Conversion, XIIIth Netherlands Catalysis and Chemistry 
Conference, 05 mrt 2012, 07 mrt 2012, Noordwijkerhout, Nederland  

3. Elham Askarizadeh, Pablo Contreras Carballada, Sylvestre Bonnet, Elisabeth Bouwman, Towards 
combination of water oxidation and CO2 reduction, BioSolar Cells 'Artificial Leaves' 
meeting, 10 mei 2012, 10 mei 2012, Wageningen, Nederland  
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4. Elham Askarizadeh, Pablo Contreras-Carballada, Sylvestre Bonnet and Elisabeth Bouwman, 
Electrocatalytic reduction of Co2 with copper, Gordon Research Conference Inorganic 
Chemistry, 17 jun 2012, 22 jun 2012, Biddeford, ME, USA  

5. Dr. Pablo Contreras-Carballada; Prof. Elisabeth Bouwman; Dr. Sylvestre Bonnet, Water oxidation 
with visible light for solar energy conversion, XXIVth IUPAC Symposium on 
Photochemistry, 15 jul 2012, 20 jul 2012, Coimbra, Portugal  

 
 
Werkgroep FOM-L-33 

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

 Dr. A. Alia 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Phenotypic engineering of higher plants: Developing a new 
paradigm for improving photosynthetic efficiency 10TBSC23 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
N. van Tol oio 01 feb 2012 30 jun 2015 
U. Roy oio 01 feb 2012 31 jan 2016 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. N. van Tol, Reprogramming Photosynthesis in Arabidopsis, ALW Meeting Experimental 
Plant Sciences, 22 apr 2012, 23 apr 2012, Lunteren, Nederland  

2. N. van Tol, Reprogramming Photosynthesis in Arabidopsis, International Workshop 
'Hacking the Biological Clock: Circadian Rhythm and Photosynthesis', 10 apr 2012, 13 apr 
2012, Leiden, Nederland  

3. Dr.ir. B.J. van der Zaal, Unbiased phenotypic engineering of higher plants: Developing a 
new evidence-based paradigm, International Workshop 'Hacking the Biological Clock: 
Circadian Rhythm and Photosynthesis', 10 apr 2012, 13 apr 2012, Leiden, Nederland  

4. N. van Tol, Reprogramming Photosynthesis in Arabidopsis, BioSolar Cells Annual Program 
Meeting, 11 mei 2012, Wageningen, Nederland  

5. N. van Tol, Reprogramming Photosynthesis in Arabidopsis, Photosynthesis: from Science to 
Industry, 08 okt 2012, 12 okt 2012, Noordwijk, Nederland  

6. N. van Tol, Reprogramming Photosynthesis in Arabidopsis, Photosynthesis: from Science to 
Industry, 12 okt 2012, Noordwijk, Nederland  

7. N. van Tol, Reprogramming Photosynthesis in Arabidopsis thaliana, Annual IBL 
Symposium: Healthy Lives in a Changing World, 15 nov 2012, Leiden, Nederland  

8. N. van Tol, Reprogramming Photosynthesis in Arabidopsis thaliana, BioSolar Cells Cluster 
3 Meeting, 23 nov 2012, Wageningen, Nederland  
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c. Ontvangen prijzen 

1. Annual BioSolar Cells meeting: Poster Award 2012, 2nd Prize  

 
 
Werkgroep FOM-T-02 

Werkgroepleider Prof.dr. J.L. Herek 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanostructured solar-to-fuel devices 10TBSC07-1 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Park oio 01 nov 2011 31 okt 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. G. Mul, Photocatalysis for solar fuels: Challenges and opportunities, 2nd Ertl Symposium on 
Surface & Interface Chemistry, 24 jun 2012, 27 jun 2012, Stuttgart, Germany  

2. G. Mul, Recent advances in constructing solar to fuel devices, KNCV Electrochemistry 
Symposium, 09 nov 2012, 09 nov 2012, Delft, the Netherlands  

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

1. R. Elbersen, S.Y. Park, A. Milbrat, R.M. Tiggelaar, J.M. Huijser, G. Mul, J. Herek, 
J.G.E. Gardeniers & J. Huskens, Fabrication of silicon nano/micro-structured solar-to-fuel 
devices, MESA+ meeting, 18 sep 2012, 18 sep 2012, Enschede, the Netherlands  

2. S. Park, Nanostructured solar fuel devices, Workshop 'Recent developments in catalysis 
and energy science' in Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft, 30 okt 2012, 30 okt 
2012, Berlin, Germany  

 
 
Werkgroep FOM-T-34 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. J. Huskens 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Nanostructured solar-to-fuel devices 10TBSC07-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R. Elbersen oio 01 jul 2011 30 jun 2015 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. J. Huskens, Towards micro/nano-structured solar-to-fuel devices, 'Solar Fuels' symposium 
(NRSCC-TBSC), 01 nov 2012, 02 nov 2012, Eindhoven, the Netherlands  

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

1. J. Huskens, Micro/nanofabrication in solar applications, Winter school 'Towards BioSolar 
Cells', 30 jan 2012, 03 feb 2012, Enschede, the Netherlands  

2. R. Elbersen, Micro/nanostructured Solar-to-Fuel Devices, MESA+ day 2012, 18 sep 2012, 
18 sep 2012, Enschede, the Netherlands  

3. R. Elbersen, Fabrication of Silicon Nano/Micro-structured Solar-to-Fuel Devices, 
MicroNanoConference, 10 dec 2012, 11 dec 2012, Ede, the Netherlands  

Werkgroep FOM-T-35 

Werkgroepleider Prof.dr. J.G.E. Gardeniers 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + nummer Photocatalytic water splitting in microfluidic devices 10TBSC20-2 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E. Karabudak postdoc 01 jul 2011 30 jun 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. E. Karabudak, B.L. Mojet, S. Schlautmann, G. Mul, Han (J.G.E.) Gardeniers, ATR-IR Nanofluidic 
Chip: On-line Spectroscopic analysis of Knoevenagel Condensation in Nanovolume, 
Analytical Chemistry, 84, 3132-3137, 2012  

2. E. Karabudak, E. Yuce, S. Schlautmann, G. Mul, H.J.G.E. Gardeniers, On the Pathway of 
Photoexcited Electrons: Probing Photon-to-Electron and Photon-to-Phonon conversions in 
Silicon by ATR-IR, PhysChemChemPhys, 14, 10882-10885, 2012  

 
 
Werkgroep FOM-V-05 

Werkgroepleider Prof.dr. R. van Grondelle 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's dr. I.H.M. van Stokkum 

FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + Expanding society's toolbox to harvest solar energy: Creating multi-
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nummer scale computational models to optimize oxygenic photosynthesis 
10TBSC24-2 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A.M. Acuna Sanchez oio 01 dec 2012 30 nov 2016 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-V-07 

Werkgroepleider Dr. R.J. Wijngaarden a.i. 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma Towards biosolar cells 
Titel van het project + 
nummer 

Engineering surface electrical fields and charge separation in water-
splitting perovskites 10TBSC16 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
L. Polak oio 15 aug 2011 14 aug 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Leo Polak, Synthesizing anorganic water splitting materials for surface electrical fields 
studies, BioSolar Cells Cluster 1 Meeting, 10 mei 2012, 10 mei 2012, Wageningen, 
Nederland  

2. Leo Polak, Dennis Visser Frank Buters, Jan Rector and Rinke J. Wijngaarden, Water splitting 
NaTaO3 films for surface electrical field studies, BioSolar Cells Annual Programme 
Meeting, 11 mei 2012, 11 mei 2012, Wageningen, Nederland  

3. Frank Buters, Leo Polak, Jan Rector and Rinke J. Wijngaarden, Optimizing surface catalysts for 
photo-catalytic water splitting, Physics@FOM Veldhoven, 17 jan 2012, 18 jan 2012, 
Veldhoven, Nederland  

4. Leo Polak, Towards nanoscale surface electrical field mapping on water-splitting inorganic 
materials, BioSolar Cells Cluster 1 Meeting, 30 nov 2012, 30 nov 2012, Delft, Nederland  
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Werkgroep FOM-V-22 

Werkgroepleider Prof.dr. R. Croce 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + 
nummer 

Studying the regulation of light harvesting in the green alga 
Chlamydomonas to improve its productivity under mass culture 
conditions 10TBSC12-4 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
I. Polukhina oio 01 apr 2011 31 mrt 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. I. Polukhina, R. Croce, Studying the role of the antenna complexes in the green alga 
Chlamydomonas reinhardtii, Annual Biosolar Cells Meeting, 10 mei 2012, 11 mei 2012, 
Wageningen, Netherlands  

2. I. Polukhina, R. Croce, Studying the role of antennae complexes in the green alga 
Chlamydomonas reinhardtii, 15th International Conference on the Cell and Molecular 
Biology of Chlamydomonas, 05 jun 2012, 10 jun 2012, Potsdam, Germany  

 
 
Werkgroep FOM-W-02 

Werkgroepleider Prof.dr. H. van Amerongen 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + 
nummer 

Studying the regulation of light harvesting in the green alga 
Chlamydomonas to improve its productivty under mass culture 
conditions 10TBSC12-1 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
H.L. Schaink oio 01 feb 2011 14 feb 2012 
F. Xiao oio 20 aug 2012 19 aug 2016 
 
Geen output in 2012. 
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Werkgroep FOM-W-05 

Werkgroepleider Dr.ir. M.G.J. Janssen 
Affiliatie Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
FOM-programma Towards biosolar cells 

Titel van het project + 
nummer 

Studying the regulation of light harvesting in the green alga 
Chlamydomonas to improve its productivity under mass culture 
conditions 10TBSC12-3 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T. de Mooij oio 15 sep 2011 14 sep 2015 
 
Geen output in 2012. 
  



 
 
 

 
 
 - 18 - 
 

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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