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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het programma 'Proton mobility in confinement' is nu ongeveer halverwege. In alle deelnemende 
groepen zijn de geplande posities voor promovendi en post-docs ingevuld. Op 2 juli 2012 heeft er 
een workshop 'Proton mobility in confinement' plaatsgevonden op AMOLF waarin de juniorwe-
tenschappers van het programma hun eerste resultaten hebben gerapporteerd. De volgende work-
shop staat gepland voor juli 2013. In het volgende geef ik een korte beschrijving geven van de 
belangrijkste in 2012 verkregen resultaten en de huidige activiteiten van het programma. 
 
De groepen van Bakker (AMOLF) en Woutersen (UvA) hebben hun onderzoek naar de eigen-
schappen van water en protonen in nanodruppels voortgezet. In het afgelopen jaar is daarbij 
intensief gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, dielectrische relaxatie spectroscopie. Met deze 
techniek wordt de complexe dielectrische functie gemeten in het MHz tot GHz frequentiegebied. 
De metingen lieten zien dat de inperking op nanoschaal leidt tot een aanzienlijke vertraging van 
de rotatiebeweging van de watermoleculen. Uit de combinatie met femtoseconde mid-infrarood 
metingen volgt dat er met afnemende druppelgrootte een toenemende fractie langzaam water is 
die zich aan het oppervlak van de nanodruppel bevindt. Om de metingen goed te kunnen inter-
preteren is een nieuw model opgesteld om de dielectrische respons van waternanodruppels in een 
apolaire matrix te kunnen beschrijven. De conventionele effectieve medium theorie (Maxwell-
Garnett) blijkt voor waterige systemen niet goed te werken, wat vooral het gevolg is van de 
Lorentz beschrijving van het locale electrische veld. Voor dipolaire oscillatoren als watermoleculen 
moet een andere (Onsager) beschrijving van het locale veld worden gebruikt. De experimentele 
resultaten zullen binnenkort samen met de verbeterde effectieve medium theorie worden gepubli-
ceerd. Met dielectrische relaxatie spectroscopie is ook onderzoek gedaan naar de wisselwerking 
van ionen en proton in water. Hierbij is ontdekt dat bepaalde ionen als Mg2+ ertoe leiden dat het 
proton minder watermoleculen bindt dan in puur water. Interessant is dat deze ionen weinig effect 
hebben op de geleiding van de protonen. Deze waarnemingen worden ook binnenkort gepubli-
ceerd. De oorsprong van de niet-additieve wisselwerking van ionen en protonen wordt momenteel 
theoretisch onderzocht in de groep van Meijer (UvA).  
 
In de groep van Woutersen is een theoretisch model ontwikkeld om de afhankelijkheid van de 
protongeleiding van de grootte van de nanodruppel te beschrijven. Op grond van de theorie is de 
verwachting dat de protonmobiliteit schaalt met het kwadraat van de straal van de nanodruppel. 
Dit theoretische model zal binnenkort met dielectrische metingen worden getest.  
 
De groep van Bakker heeft ook de dynamica van watermoleculen en protonen in de nanokanaal-
tjes van nafionmembranen onderzocht. Uit twee-dimensionale femtosecond infrarood metingen 
volgt dat de protonen in nafion nanokanaaltjes door enkele water moleculen worden gesolvateerd 
en dat de lading van het proton sterk is gedelocaliseerd. Ook is waargenomen dat absorptie van 
een infrarood foton (4 µm) door de protonvibratie kan leiden tot de overdracht van de protonla-
ding. Dit proces vormt de eerste waarneming van een chemische reactie in de gecondenseerde fase 
die door excitatie van slechts een enkele vibratiequant geactiveerd kan worden. De reactie is het 
gevolg van de aanpassing van de hydratatiestructuur van het proton aan de geëxciteerde vibra-
tietoestand en vormt de experimentele bevestiging van het door J.T. Hynes voorgestelde mecha-
nisme van adiabatische proton transfer. Het blijkt dat deze reactie exclusief kan plaatsvinden in de 
nanokanaaltjes van een nafionmembraan (en niet in bulk water). Deze resultaten zijn verwerkt in 
een artikel wat nu ter beoordeling ligt van Nature Communications.  
 
Het mechanisme van protonoverdracht in moleculaire confinement is ook theoretisch bestudeerd 
door de computation chemistry groepen van Meijer (UvA) en Ensing (UvA). Zij hebben bereke-
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ningen verricht aan oplossingen van organische moleculen (TMU) in water. Bij bepaalde 
TMU/water verhoudingen blijken de TMU moleculen flexibele aggregaten te vormen doordat de 
hydrofobe methyl groepen dicht bij elkaar groeperen. Het water vormt hieromheen een netwerk 
van dunne kanaaltjes van soms maar enkele water moleculen dik. Het proton transport door deze 
één-dimensionale kanaaltjes blijkt sneller te gaan dan de 3D diffusie van protonen in bulk water.  
 
In een ander project van het programma wordt door de groepen van Bonn, Bakker, Oosterkamp 
(UL) onderzoek gedaan naar de structuur en dynamica van de eerste laag van watermoleculen aan 
een grensvlak, als eerste stap naar de bestudering van protongeleiding aan grensvlakken. Met 
oppervlakte som-frequentie generatie is onderzoek gedaan naar de structuur van water aan het 
oppervlak tussen water en lucht en tussen water en hydrofobe vloeistoffen als hexaan. Het blijkt 
dat water zich veel sterker structureert aan een water-hexaan oppervlak dan aan een water-lucht 
oppervlak. Het waterstofbrugnetwerk van water lijkt zich als het ware om de hydrofobe molecu-
laire groepen heen te vouwen (clathraat vorming). De sterke structurering van water aan hydro-
fobe oppervlakken heeft waarschijnlijk groot effect op de snelheid en het mechanisme van proton-
geleiding nabij het oppervlak. Dit zal in volgende experimenten worden onderzocht. Uit bereke-
ningen door de groepen van Meijer en Ensing blijkt dat het proton transport door water aanzien-
lijk versnelt wanneer het water wordt opgesloten tussen twee hydrofobe lagen grafiet. De belang-
rijkste reden hiervoor is dat de watermoleculen grenzend aan vlakke hydrofobe wanden minder 
en zwakkere waterstofbruggen vormen dan in bulk water. Dit heeft tot gevolg dat de hydratatie-
structuur van het proton heel snel kan veranderen, wat er weer toe leidt dat de frequentie van de 
proton hops toeneemt. De dynamica van watermoleculen aan oppervlakken is onderzocht met 
behulp van twee-dimensionale oppervlakte som-frequentie generatie. De metingen laten zien dat 
het water zeer inhomogeen is, watermoleculen met zwakke waterstofbruggen vertonen een aan-
zienlijk langzamer relaxatie en resonante overdracht van vibratie energie dan watermoleculen met 
sterke waterstofbruggen.  
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 10.0178/4 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 118. 
  
Title (code) Proton mobility in confinement (PMC) 
  
Executive organisational unit AMOLF & BUW 
  
Programme management Prof.dr. H.J. Bakker 
  
Duration 2010-2016 
  
Cost estimate M€ 2.4 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
Main objective: elucidate the molecular-scale mechanism of proton conduction through aqueous 
media in confined geometries, specifically when confinement is limited to 1-dimension (aqueous 
systems at surfaces and interfaces), 2 dimensions (water in wires and channels) and 3 dimensions 
(nanopools / nanodroplets). The key question is to resolve how proton hydration in general, and 
the interruption of the hydrogen bonded network in confined spaces in particular, affect proton 
conduction.  
 
b. Background, relevance and implementation 
Proton transfer in aqueous media is an extremely widespread and important process in nature and 
technology. For bulk water and bulk ice strong indications have been found that protons are not 
transported by ordinary diffusion, but by special conduction mechanisms that strongly resemble 
the mechanism of transport of holes through a semi-conductor. While the fundamental principles 
of proton transport in a uniform bulk environment have recently been established, the most 
interesting and relevant aqueous proton transport processes that occur in complex, strongly 
confined environments, are not understood. 
 
In many cases proton conduction takes place in confined water volumes. Examples are proton 
transfer along (biological) membranes, in small embedded water pools within proteins, through 
water channels like that of the channels of nafion membranes in hydrogen fuel cells, and through 
trans-membrane protein pores. Our understanding of the intricate process of proton conduction in 
these confined geometries is essential to comprehend - and ultimately control - the many 
important biological and technological systems that rely on this process. Despite the apparent 
fundamental and technological relevance of understanding proton conduction in confinement, the 
molecular-scale mechanism of proton conduction has remained a largely unexplored area of 
research. The reason for this lag in our knowledge is clearly not the lack of relevant questions, but 
the limited number of experimental and theoretical techniques that are sufficiently sensitive and 
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specific to probe proton conductivity in confined spaces. Thanks to recent advances in 
experimental and theoretical techniques, this study has now become possible. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
a. Via AMOLF  

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

FOM-basisexploitatie 849 253 165 72 - - - 1.339 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 849 253 165 72 - - - 1.339 
 
b. Via BUW 

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

FOM-basisexploitatie 681 281 122 - - - - 1.084 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 681 281 122 - - - - 1.084 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-09.1543 
b) Ex ante evaluation: FOM-09.1708 
c) Decision Executive Board: FOM-10.0176 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 MG par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% 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 

2010 - 0,7 1,5 0,7 456 

2011 - 2,8 3,8 0,5 547 

2012 - 1,6 3,0 0,5 408 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2010 - 5 2 - 

2011 - 9 26 1 

2012 1 9 8 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2010 
Geen. 

2011 
Geen. 

2012 
L. Piatkowski, 27 januari 2012, AMOLF. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-A-28 

Werkgroepleider Prof.dr. W.J. Buma 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Proton mobility in confinement 
Titel van het project + 
nummer 

Femtsecond spectroscopy of the mechanism of aqueous proton 
transfer 09PMC03 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.H. van der Loop oio 01 mrt 2010 28 feb 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. Van der Loop, T.; Panman, M.R. ; Lotze, S. ; Zhang, J. ; Vad, T. ; Bakker, H.J. ; Sager, W.F.C.; 
Woutersen, S., Structure and dynamics of water in nonionic reverse micelles: A combined 
time-resolved infrared and small angle x-ray scattering study, J. Chem . Phys, 137, 044503, 
2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Tibert van der Loop, Water dynamics in nanoconfinement, Gordon conference Water & 
Aqueous Solutions, 12 aug 2012, 17 aug 2012, Holderness, USA  

2. Tibert van der Loop, Ultrafast ir study of Grotthuss hopping in photo-activated proton 
shuttle in water, Tulip Summer School on Modern Developments in Spectroscopy, 10 apr 
2012, 13 apr 2012, Noordwijk, Nederland  

 
 
Werkgroep Ultrafast Spectroscopy 

Werkgroepleider H.J Bakker 
Affiliatie FOM Instituut AMOLF 
FOM-programma Proton mobility in confinement 
Titel van het project + nummer Proton mobiliy confinement at AMOLF 09PMC01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
E.H.G. Backus postdoc 01 sep 2011 31 jan 2012 
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R.K. Campen postdoc 01 aug 2010 31 jul 2011 
J.M. Hunger postdoc 01 apr 2010 31 jan 2012 
R. Kemper TP/V 01 mrt 2012 31 jul 2013 
L. Liu oio 01 jul 2010 30 jun 2014 
N.E. Ottosson postdoc 01 nov 2011 29 feb 2012 
L. Piatkowski oio 01 nov 2010 31 okt 2011 
L. Piatkowski postdoc 23 apr 2012 06 jul 2012 
Y. Tong postdoc 01 apr 2011 31 jan 2012 
M.J. van Zadel TP/T 10 feb 2010 31 dec 2011 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. H.J. Bakker, Water's response to the fear of water, Nature 491, 491, 533-535, 2012  
2. J. Hunger, Thomas Sonnleitner, Liyuan Liu, R. Buchner, M. Bonn and H.J. Bakker, Hydrogen-

bond dynamics in a protic ionic liquid : evidence of large-angle jumps, J. Phys. Chem. Lett, 
3, 3034-3038, 2012  

3. T.H. van der Loop, M.R. Panman, S. Lotze, Ji. Zhang, T. Vad, H.J. Bakker and S. Woutersen, 
Structure and dynamics of water in nonionic reverse micelles : A combined time-resolved 
infrared and small angle x-ray scattering study, J. Chem. Phys., 137, 044503 1-9, 2012  

4. Piatkowski, L.; de Heij, J.; Bakker, Huib J., Probing the Distribution of Water Molecules 
Hydrating Lipid Membranes with Ultrafast Forster Vibrational Energy Transfer, JOURNAL 
OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 117 Issue: 5 Pages: 1367-1377 DOI: 
10.1021/jp310602v Published: FEB 7 2013 

5. Bonn, Mischa; Bakker, Huib J.; Tong, Yujin; et al., No Ice-Like Water at Aqueous Biological 
Interfaces, Source: BIOINTERPHASES Volume: 7 Issue: 1-4 Article Number: 20 DOI: 
10.1007/s13758-012-0020-3 Published: DEC 2012 

6. Hunger, Johannes; Bernecker, Anja; Bakker, Huib J.; et al., Hydration Dynamics of Hyaluronan 
and Dextran, BIOPHYSICAL JOURNAL Volume: 103 Issue: 1 Pages: L10-L12 DOI: 
10.1016/j.bpj.2012.05.028 Published: JUL 3 2012 

7. Hunger, Johannes; Tielrooij, Klaas-Jan; Buchner, Richard; et al., Complex Formation in Aqueous 
Trimethylamine-N-oxide (TMAO) Solutions, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B 
Volume: 116 Issue: 16 Pages: 4783-4795 DOI: 10.1021/jp212542q Published: APR 26 2012 

8. Liu, Liyuan; Hunger, Johannes; Bakker, Huib J., Energy Relaxation Dynamics of the Hydration 
Complex of Hydroxide (vol 51, pg 14593, 2011), JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A 
Volume: 116 Issue: 3 Pages: 1120-1120 DOI: 10.1021/jp300347n Published: JAN 26 2012 

d. Proefschriften 

1. L. Piatkowski, Water interacting with interfaces, ions and itself, 27 jan 2012, H.J. Bakker, 
University of Amsterdam 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 
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1. H.J. Bakker, Ultrafast dynamics and clustering of water and IR induced proton transfer at 
membrane surfaces, International conference 'MOLEC', 09 sep 2012, 14 sep 2012, Oxford, 
UK  

2. H.J. Bakker, Location of water molecules in membranes probed with ultrafast vibrational 
Förster energy transfer, Ultrafast Phenomena, Lausanne, Switzerland, July 8-13, 2012 

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

1. H.J. Bakker, 2D-IR Vibrational Spectroscopy of Proton Fluxional Defects in Aqueous 
Nanochannels, 6th International Conference on Coherent Multidimensional Spectroscopy, 
16 jul 2012, 18 jul 2012, Berlin, Germany  

2. L. Liu, 2D-IR Vibrational Spectroscopy of Proton Fluxional Defects in Aqueous 
Nanochannels, XVIIIth International Conference on Ultrafast Phenomena 2012, 08 jul 2012, 
13 jul 2012, Lausanne, Switzerland  

3. L. Liu, Proton Mobility in Nafion Membrane, PMC, 02 jul 2012, 02 jul 2012, Amsterdam, the 
Netherlands  

4. L. Liu, IR Induced Proton Transfer in Nafion Nanochannels, Bio-Physics Colloquium, Free 
University, 17 sep 2012, 17 sep 2012, Amsterdam, The Netherlands  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. De Volkskrant, artikel 'IJs, een kwestie van vriezen of dooien', Januari 31, 2012  
2. RTV N-H, Interview over ijs in TV programma Noord-Hollands Diep, Februari 1, 2012  
3. Radio 5, De Kettingvraag, Februari 8, 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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