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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Dit FOM-programma nr. 125 is in 2011 van start gegaan met een kick-off symposium, gehouden op 
6 juni 2011 aan de Vrije Universiteit.  
Het aantrekken van junior wetenschappers verloopt volgens plan stapsgewijs. Weloverwogen zijn 
geschikte kandidaten gezocht voor het uitdagende, maar ook veeleisende onderzoeksprogramma. 
Op dit moment zijn alle posities aan de VU ingevuld. In Groningen zijn nog twee posities vacant, 
waarbij voorzien is opvulling in de zomer 2013.  
 
Aan de kant van LaserLaB VU:  
- Jurriaan Biesheuvel is per 1-4-2011 gestart met zijn werk aan precisiemetingen aan waterstofio-

nen in een ionenval. Hij is nu halverwege zijn promotieperiode waar hij een aantal tegenslagen 
kreeg te verwerken, met name door het disfunctioneren van een electron gun in het UHV en de 
breakdown van een pomplaser. Hij heeft inmiddels wel een eerste publicatie ingediend (Optics 
Express) over een controleschema voor de koellaser.  

- Remy Notermans is per 1-7-2012 gestart met het werk aan precisiemetrologie in heliumatomen, 
startend vanuit ultrakoude deeltjes in een dipoolval.  

- Aernout van der Poel is per 1-10-2012 gestart met zijn werk aan het moleculaire synchrotron.  
- Robert Altmann is per 13-12-2013 gestart met zijn werk aan de 1 Hz laser en de XUV precisie-

spectroscopie aan heliumionen.  
- Dr. Jeroen Koelemeij, heeft als senior-onderzoeker tussen 1-9-2011 en 1-9-2012 voor het pro-

gramma gewerkt aan het opzetten van ionenvallen, en aan het initiëren van het werk aan de 
ultrastabiele fiberlinks in Nederland en Europa. Per 1-9-2012 zet hij dat werk voort als VIDI in 
nauwe samenwerking met de FOM-programma-groep. Tjeerd Pinkert is in het kader van deze 
VIDI als postdoc aangesteld om aan de fiberlinks te werken. De vrijgekomen 6 maanden van de 
senior-onderzoeker positie zijn benut om dr. Edcel Salumbides, voormalig FOM-promovendus 
en nu verbonden aan de University of San Carlos, Cebu, Filipijnen, tijdelijk naar de VU te halen 
om het werk aan precisiemetingen aan neutraal moleculair waterstof te versterken. Er bestaat 
een langdurig samenwerkingsverband tussen VU-Natuurkunde en USC Cebu, dat hiermee ver-
sterkt wordt.  

- We zijn overeengekomen met professor Frederic Merkt van de ETH Zurich, dat hij in 2014 voor 
een half jaar op sabbatical naar de VU komt. De programmagelden voor een senior gast zullen 
daaraan besteed worden.  

- Met professor Krzysztof Pachucki is een goede relatie opgebouwd, en hij zal de VU een aantal 
keren bezoeken. De gelden voor korte verblijven in het programma zullen daaraan worden 
besteed.  

 
Vanwege de late aanstelling van een promovendus heeft prof. Kjeld Eikema zelf zorg gedragen 
voor de aanschaf en installatie van de 1 Hz laser, waarvoor ook een speciale temperatuurgestabili-
seerde ruimte is ingericht in LaserLaB VU (in samenwerking met de VU gebouwendienst). De 
frekwentiekam lasers zullen aan deze 1 Hz laser gelocked worden, waardoor ultieme precisieme-
tingen mogelijk worden. Deze stabiliteit zal worden overgedragen naar Groningen via de fiberlink.  
 
Aan de kant van het KVI in Groningen:  
- Amita Mohanty is per 1-3-2012 gestart met het werk aan pariteits-schending in een enkel 

Radium ion. De eerste stappen in de richting van light-shifts, die belangrijk zijn voor de metin-
gen van de pariteitsschending zijn gezet. De opbouw van de nieuwe experimentele opstelling is 
afgesloten.  
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- Sreekanth Chirayath Mathavan is per 1-4-2012 gestart met het werk aan de moleculaire afrem-
mer en meting van pariteitsschending in moleculen. Naast het werk met SrF onderzoekt hij de 
mogelijkheid om complexere moleculen af te remmen en voor te bereiden voor precisiemetin-
gen.  

 
De bestaande infrastructuur van de fiber link aan de Groningse kant is verbeterd door een tem-
peratuur stabilisatie van de opstelling. Verder is de stabiliteit van de frekwentiekam verbeterd 
door stabilisatie op een moleculaire iodium standaard. Daarmee kan nu een nauwkeurigheidsni-
veau bereikt worden overeenkomstig die van commerciële rubidiumklokken.  
 
Met de invulling van de juniorposities in FOM-programma nr. 125 zijn we nu op stoom aan het 
komen. Voor alle experimenten geldt dat ze gecompliceerd zijn en dat in de opbouwfase nog geen 
belangwekkende publicaties te verwachten zijn van de promovendi die direct voor het programma 
werken. Het FOM-programma staat echter niet op zichzelf, maar sluit aan bij een aantal 'ongoing' 
activiteiten die de 'seed' hebben gevormd voor het FOM-programma, en waar nu belangrijke 
resultaten worden behaald. Het is zelfs moeilijk een onderscheid te maken tussen het FOM-pro-
gramma en andere promovendi en postdocs die aan nauw gerelateerde onderwerpen werken. 
Daaruit zijn een aantal publicaties voortgekomen waarvan we hier een aantal highlights vermel-
den:  
 
J. Bagdonaite, P. Jansen, C. Henkel, H.L. Bethlem, K. Menten, W. Ubachs A stringent limit on a 
drifting proton-to-electron mass ratio from alcohol in the early Universe Science 339, 46 (2013)  
Barmes, S. Witte, K.S.E. Eikema Spatial and spectral coherent control with frequency combs Nature 
Photonics 7, 38 (2013)  
W. Vassen, C. Cohen-Tannoudji, M. Leduc, D. Boiron, C.I. Westbrook, A. Truscott, K. Baldwin, 
G. Birkl, P. Cancio, and M. Trippenbach Cold and trapped metastable noble gases Rev. Mod. Phys. 
84, 175 (2012)  
T.J. Pinkert, E.J. Salumbides, M.S. Tahvili, W. Ubachs, E.A.J.M. Bente, K.S.E. Eikema Frequency 
comb generation by CW laser injection into a quantum-dot mode-locked laser Optics Express 20, 
21357 (2012)  
E.J. Salumbides, M.L. Niu, J. Bagdonaite, N. de Oliveira, D. Joyeux, L. Nahon, W. Ubachs The CO 
A-X system for constraining cosmological drift of the proton-electron mass ratio Phys. Rev. A86, 
022510 (2012)  
J.C.J. Koelemeij, D.W.E. Noom, D. de Jong, M.A. Haddad, W. Ubachs, Observation of the v = 8 - v 
= 0 vibrational overtone in cold trapped HD+ Appl. Phys. B 107 (2012) 1075-1085  
J. Morgenweg and K.S.E. Eikema, Multi-delay, phase coherent pulse pair generation for precision 
Ramsey-frequency comb spectroscopy"  
Opt. Expr. 21, 5275-5286 (2013)  
J.E. van den Berg, S.H. Turkesteen, E.B. Prinsen, S. Hoekstra  
Deceleration and trapping of heavy diatomic molecules using a ring-decelerator  
Eur. Phys. J. D, 66, 235 (2012)  
L.W. Wansbeek, S. Schlesser, B.K. Sahoo, A.E.L. Dieperink, C.J.G. Onderwater, 
R.G.E. Timmermans,  
Charge radii of radium isotopes  
Phys. Rev. C 86 (2012) 015503  
O.O. Versolato, L.W. Wansbeek, K. Jungmann, R.G.E. Timmermans, L. Willmann, H.W. Wilschut  
Potential of electric quadrupole transitions in radium isotopes for single-ion optical frequency standards  
Phys. Rev. A 83, 043829 (2011).  
T. Roger, J. Büscher, B. Bastin, O. Sølund Kirsebom, R. Raabe, M. Alcorta, J. Äystö, M.J.G. Borge, 
M. Carmona-Gallardo, T.E. Cocolios, J. Cruz, P. Dendooven, L.M. Fraile, H.O. Uldall Fynbo, 
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D. Galaviz, L.R. Gasques, G.S. Giri, M. Huyse, S. Hyldegaard, K Jungmann, W.L. Kruithof, 
M. Lantz, A. Perea, K. Riisager, A. Saastamoinen, B. Santra, P.D. Shidling, M. Sohani, 
A.J. Sørensen, O. Tengblad, E. Traykov, D.J. van der Hoek, P. Van Duppen, O.O. Versolato, 
H.W. Wilschut  
Precise Determination of the Unperturbed 8B Neutrino Spectrum  
Phys. Rev. Lett. 108, 162502 (2012)  
Speciale vermelding dient de volgende publikatie die een uitkomst is van de ontwikkeling van een 
Stark 'ring-afremmer', een gezamenlijke inspanning van LaserLaB VU en KVI wetenschappers:  
M. Quintero-Pérez, P. Jansen, T.E. Wall, J.E. van den Berg, S. Hoekstra, and H.L. Bethlem  
Static Trapping of Polar Molecules in a Traveling Wave Decelerator  
Phys. Rev. Lett. 110, 133003 (2013)  
 
 
Prijzen  
Kjeld Eikema werd per 1 jan 2013 benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Hij is 
ook Bijzonder Hoogleraar aan de RU Groningen.  
 
Wim Ubachs ontving een Templeton award voor zijn werk aan Variatie van Natuurconstanten 
(k€ 250) in het programma 'New Frontiers in Cosmology'. Zie:  
http://www.newfrontiersinastronomy.org/research-grant-program-winners.html  
Van dat bedrag is o.a. aan dr. Paul Jansen een PostDoc plaats verleend, die nauw gelieerd is aan 
het FOM-programma.  
 
 
Wetenschappelijke studie-activiteiten vanuit het programma  
Na het druk bezochte kick-off symposium op 6 juni 2011 hebben we vanuit het FOM-programma 
medewerking gegeven aan de organisatie van workshops over het thema.  
 
1. SSP-05  
Tijdens het '5th International Symposium on Symmetries in Subatomic Physics' in Groningen, 
georganiseerd door H.W. Wilschut, D. Boer, E. Pallante, R.G.E. Timmermans, J. Meschendorp en 
C.G.E. Onderwater, werd op woensdag 20 Juni 2012 een speciaal symposium gehouden, mede 
gefinancierd vanuit het FOM-programma. Uitgenodigde sprekers op dit symposium:  
Dr. Ekkehard Peik, PTB Braunschweig, Germany  
Status of laboratory tests on variations of fundamental constants  
Prof. Victor Flambaum, University of New South Wales, Sydney, Australia  
Astrophysical evidences for the variation of fundamental constants and proposals of laboratory 
tests  
Prof. Maxim Pospelov, University of Victoria, Canada  
Changing perspective on changing couplings  
Tijdens die sessie spraken ook een promevondus van LaserLaB VU (A. de Nijs) en twee promo-
vendi van KVI (Nunez Portela en van den Berg).  
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Foto: Invited speakers Maxim Pospelov, Victor Flambaum, en Ekkehard Peik, met de FOM-programma lei-
ders Wim Ubachs en Klaus Jungmann, tijdens het congres in Groningen.  
 
 
2. Broken Mirrors & Drifting Constants  
Op 7 mei 2013 wordt een eendaagse workshop georganiseerd op de VU onder de titel: 'Broken 
Mirrors & Drifting Constants, Search for New Physics at the Atomic Scale'. Zie:  
http://www.nat.vu.nl/~wimu/Publications/Workshop-7May2013.pdf  
Daar zullen 15 junior medewerkers van LaserLaB VU en KVI een korte voordracht houden over 
hun activiteit gelieerd aan het programma. Verder zal er een Tutorial worden gehouden door 
prof. Krzysztof Pachucki (Warsaw) over: QED in atoms and Molecules.  
 
 
3. MiniSymposium op 68th International Symposium on Molecular Spectroscopy  
Tijdens de jaarlijkse Columbus meeting, gericht op Molecuulspectroscopie, zal een special Mini-
symposium worden gehouden over:  
Test of Fundamental Physics  
Georganiseerd door Ubachs in samenwerking met prof. Tim Steimle (Arizona State University).  
Tijdens dat symposium zullen een aantal promovendi van LaserLaB VU en KVI een bijdrage leve-
ren.  
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Outreach activiteiten van programma  
Programma op RTV Noord, 1 maart 2012: 
RUG onderzoekt super nauwkeurig navigatiesysteem  
Interview met Klaus Jungmann en Lorenz Willmann.  
 
Volkskrant 20 maart 2012:  
GPS nauwkeuriger dankzij laser en glasvezels  
Interview met Jeroen Koelemeij.  
 
Volkskrant 24 maart 2012:  
Houdt Einsteins Kosmos stand?  
Interview met Wim Ubachs.  
 
Volkskrant 14 december 2012: 
Alcohol al 7 miljard jaar hetzelfde. 
 
NRC 15 december 2012: 
Alcohol is al 7 miljard jaar identiek. 
 
NRC 6 april 2013: 
Hollands Dagboek; verslag van reis W. Ubachs voor astronomische waarnemingen  
Magnifiek: melkweg en Magellaanse wolken. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 10.1717/2 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 125. 
  
Title (code) Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise 

investigations of fundamental symmetries and constants at 
the atomic scale (FSC) 

  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. W.M.G. Ubachs 
  
Duration 2011-2016 
  
Cost estimate M€ 2.9 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The prime goal of this programme is to test fundamental physics theories and to search for new 
physics beyond the Standard model through precision measurements on atoms and molecules. 
 
b. Background, relevance and implementation 
The universe as we see it now, differs from how we saw it 10 years ago. There exists generally 
accepted evidence for unknown forms of 'dark matter' and 'dark energy' in abundance larger than 
the known forms of baryonic matter. There exist, less widely accepted, indications for variations of 
fundamental constants (α and µ) on a cosmological time scale. These findings suggest that current 
theories of physics are insufficient to describe nature, and there exists something hidden beyond 
the horizon to search for. Such new phenomena will have influences at the atomic level, however 
tiny those may be, and such phenomena can be detected by precise measurements in systems at 
the atomic scale. 
 
Ultrastable lasers will be developed to perform precision measurements on cold and controlled 
samples of atoms and molecules, employing techniques of laser cooling, Stark deceleration and ion 
trapping. Frequency comb lasers, locked to atomic clocks, will be used for determining transition 
frequencies at the highest accuracies. Besides performing tests of quantum electrodynamics in 
atoms, we will search for hitherto not observed aspects of parity violation and variation of the 
fundamental constants α and µ. 
 
A further challenge of the project is to disseminate ultrastable optical signals through existing fiber 
networks between laboratories in the Netherlands as part of a network on a European scale. This 
has the dual goal of achieving the scientific goals of the programme, as well as providing novel 
enabling technologies for future telecom applications. 
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Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 744 482 466 375 156 - - 2.223 

FOM-basisinvesteringen 370 150 95 35 - - - 650 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 1.114 632 561 410 156 - - 2.873 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.1236 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1326 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1716 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JR par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 50% COMOP, 35% FeF, 15% SAF  
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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 - 0,3 0,8 - 121 

2012 - 0,7 3,4 - 332 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2011 - 4 4 - 

2012 - 7 29 1 

* 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-G-26 

Werkgroepleider Prof.dr. K.H.K.J. Jungmann 
Affiliatie Rijksuniversiteit Groningen 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Prof.dr.ir. R. Hoekstra 

 Dr. S. Hoekstra 

 Prof.dr. R.G.E. Timmermans 

 Dr. L. Willmann 

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

Titel van het project + 
nummer Broken mirrors & drifting constants - KVI 10FSC02 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
A. Mohanty oio 08 mrt 2012 07 mrt 2016 
S. Chirayath Mathavan oio 01 apr 2012 31 mrt 2016 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J.E. van den Berg, S.H. Turkesteen, E.B. Prinsen, S. Hoekstra, Deceleration and trapping of 
heavy diatomic molecules using a ring-decelerator, Eur. Phys. J. D, 66, 235, 2012  

2. L. Willmann, K. Jungmann, C.J.G. Onderwater, R.G.E. Timmermans, H.W. Wilschut, Trapped 
radioactive isotopes for fundamental symmetry investigations, Hyperfine Interactions, 210, 
315, 2012  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. S. Hoekstra, Parity violation in low-energy experiments, FANTOM study week on 'The 
status of the Standard Model, 04 jun 2012, 08 jun 2012, Leuven, België  

2. L. Willmann, Time-reversal violation, FANTOM study week on 'The status of the Standard 
Model', 04 jun 2012, 08 jun 2012, Leuven, België  

3. K. Jungmann, Parity Violation in Ra, Precision Physics of Simple Atomic Systems 2012, 
10 jun 2012, 15 jun 2012, Eltville, Duitsland  

4. K. Jungmann, EDM Searches at KVI, EDM Searches at Storage Rings, ECT* Workshop, 
01 okt 2012, 05 okt 2012, Trento, Italië  

5. S. Hoekstra, Deceleration, trapping and cooling of SrF molecules: Towards precision tests of 
fundamental physics, 5th International Workshop on ultracold group-II atoms, 10 okt 2012, 
12 okt 2012, Tokio, Japan  
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b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere 
(wetenschappelijke) bijeenkomsten 

1. C. Meinema, J.E. van den Berg, S Hoekstra, Deceleration and trapping of heavy diatomic 
molecules for precision measurements, Physics @ FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, 
Veldhoven, Nederland  

2. B. Santra, U. Dammalapati, K. Jungmann, L. Willmann, Permanent electric dipole moment 
searches in atomic radium, Physics @ FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, Nederland  

3. M. Quintero Pérez, P. Jansen, J.E. van den Berg, S. Hoekstra, W. Ubachs, H.L. Bethlem, A 
Molecular Fountain, Diavolezza Meeting Science Meeting, 12 feb 2012, 18 feb 2012, 
Diavolezza, Zwitserland  

4. J.E. van den Berg, K. Jungmann, C. Meinema, A. van der Poel, S. Hoekstra, Using cold Molecules 
to detect molecular Parity Violation, Frühjahrstagung der DPG, Atomphysik, 12 mrt 2012, 
16 mrt 2012, Stuttgart, Duitsland  

5. C. Meinema, J.E. van den Berg, K. Jungmann, A. van der Poel, S. Hoekstra, Towards precision 
Spectroscopy of laser cooled Molecules, Frühjahrstagung der DPG, Atomphysik, 12 mrt 
2012, 16 mrt 2012, Stuttgart, Duitsland  

6. J.E. van den Berg, Ultracold molecules - Nature as a broken mirror, 5th International 
Symposium on Symmetries in Subatomic Physics, 18 jun 2012, 22 jun 2012, Groningen, 
Nederland  

7. J.E. van den Berg, S. Mathavan, C. Meinema, T. Nijbroek, H.L. Bethlem, K. Jungmann, S. Hoekstra, 
Deceleration and trapping of heavy diatomic molecules, 36th Meeting of the section Atomic 
Molecular and Optical Physics, 09 okt 2012, 10 okt 2012, Lunteren, Nederland  

8. C. Meinema, J.E. van den Berg, S. Mathavan, A. van der Poel, K. Jungmann, L. Willmann, 
S. Hoekstra, Towards a parity violation measurement using ultracold molecules, 36th 
Meeting of the section Atomic Molecular and Optical Physics, 09 okt 2012, 10 okt 2012, 
Lunteren, Nederland  

9. J.C.J. Koelemij, T.J. Pinkert, O. Böll, G.S.M. Jansen, L. Willmann, R. Nuijts, E.A. Dijck, 
B. Groeneveld, K. Jungmann, W. Ubachs, K.S.E. Eikema, SuperGPS through optical networks, 
36th Meeting of the section Atomic Molecular and Optical Physics, 09 okt 2012, 10 okt 2012, 
Lunteren, Nederland  

10. M. Quintero Pérez, P. Jansen, T.E. Wall, J.E. van den Berg, S. Hoekstra, W. Ubachs, H.L. Bethlem, 
Deceleration and trapping ammonia molecules in a ring decelerator, 36th Meeting of the 
section Atomic Molecular and Optical Physics, 09 okt 2012, 10 okt 2012, Lunteren, 
Nederland  

11. J.E. van den Berg, Measuring parity violation using cold molecules, Dutch Physical 
Association (NNV) Autumn Meeting, 02 nov 2012, Lunteren, Nederland  

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

1. D. Boer, C.J.G. Onderwater, R.G.E. Timmermans, H.W.E.M. Wilschut (chair) 
Organisatiecommissie congres 'Symmetries in Subatomic Physics (SSP 2012) Groningen, 
Nederland, 18 – 22 juni 2012  
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Werkgroep FOM-V-15 

Werkgroepleider Prof.dr. W.M.G. Ubachs 
Affiliatie Vrije Universiteit Amsterdam 
Binnen de werkgroep 
actieve U(H)D's Prof. dr. K.S.E. Eikema 

 Dr. W. Vassen 

 Dr. H.L. Bethlem 

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

Titel van het project + 
nummer Broken mirrors & drifting constants - VU 10FSC01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.C.J. Koelemeij postdoc 01 sep 2011 31 aug 2012 
J. Biesheuvel oio 01 apr 2011 31 mrt 2015 
R.P.M.J.W. Notermans oio 01 jul 2012 30 jun 2016 
A.P.P. van der Poel oio 01 okt 2012 30 sep 2016 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. E.J. Salumbides, M.L. Niu, J. Bagdonaite, N. de Oliveira, D. Joyeux, L. Nahon, W. Ubachs, The CO 
A-X system for constraining cosmological drift of the proton-electron mass ratio, Phys. Rev. 
A, 86, 022510, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1208.4715  

2. J.C.J. Koelemeij, D.W.E. Noom, D. de Jong, M.A. Haddad, W. Ubachs, Observation of the v = 8 - 
v = 0 vibrational overtone in cold trapped HD+, Appl. Phys. B, 107, 1075, 2012  
Open Access: http://www.nat.vu.nl/~wimu/Publications/HD-ions-APB.pdf  

3. J.C.J. Koelemeij, Infrared dynamic polarizability of HD+ rovibrational states, Phys. Chem. 
Chem. Phys., 13, 18844, 2011  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1106.1305  

4. A.L. Wolf, J. Morgenweg, J.C.J. Koelemeij, S.A. van den Berg, W. Ubachs, K.S.E. Eikema, Direct 
frequency-comb spectroscopy of a dipole-forbidden clock transition in trapped 40Ca+ ions, 
Optics Lett., 36, 49, 2011  
Open Access: http://www.nat.vu.nl/~wimu/Publications/Ca-OL-2011.pdf  

5. D.Z. Kandula, C. Gohle, T.J. Pinkert, W. Ubachs, K.S.E. Eikema, XUV frequency comb 
metrology on the ground state of helium, Phys. Rev. A, 84, 062512, 2011  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1109.3228  

b. Publicaties in proceedings c.q. andere tijdschriften 

1. Jeroen Koelemeij, Nobelprijs 2012, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, 2012  
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Wim Ubachs, Precision measurements of H2 and search for a varying proton-electron mass 
ratio (invited), International Conference on Precision Physics of Simple Atomic Systems, 
11 jun 2012, Eltville, Duitsland  

2. Wim Ubachs, Search for a drifting proton-electron mass ratio on a cosmological time scale, 
Marcel Grossman meeting on General Relativity MG13, 03 jul 2012, Stockholm, Sweden  

3. Wim Ubachs, The smallest neutral molecule, H2, as a benchmark system in spectroscopy 
(invited plenary), Physique Atomique et Moleculaire et Optique; Societe Francaise de 
Physique, 06 jul 2012, Metz, France  

4. Kjeld Eikema, Towards Extreme Ultraviolet Frequency Comb Spectroscopy of Helium+ Ions 
(invited), ECTI, 10 sep 2012, 14 sep 2012, Obergurgl, Austria  

5. Wim Ubachs, Precision spectroscopy of He and H2; test of QED in two-electron systems, 
Seminar National Institute Communications and Technology, 27 sep 2012, Tokyo, Japan  

6. Hendrick Bethlem, Precision tests on cold molecules, Seminar National Institute 
Communications and Technology, 27 sep 2012, Tokyo, Japan  

7. Wim Ubachs, Precision spectroscopy of H2; test of QED and varying constants (invited 
plenary), 6th International workshop on Fundamental physics using atoms, 29 sep 2012, 
Sendai, Japan  

8. Hendrick Bethlem, Precision tests on cold molecules (invited plenary), 6th International 
workshop on Fundamental physics using atoms, 29 sep 2012, Sendai, Japan  

9. Wim Ubachs, Search for drifting constants via extra-galactic alcohol, New Frontiers in 
Astronomy and Cosmology, 12 okt 2012, Philadelphia, USA  

10. Wim Ubachs, Search for drifting constants in a dynamical universe, Enrico Fermi 
Colloquium, 19 okt 2012, Florence, Italy  

11. Jeroen Koelemeij, SuperGPS through optical networks, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 
2012, Veldhoven, Nederland  

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

1. Jeroen Koelemeij, SuperGPS via glasvezelnetwerken, Themadag Elektriciteit en Tijd & 
Frequentie, VSL, 09 feb 2012, Delft, Nederland  

c. Ontvangen prijzen 

1. Ubachs heeft 'New Frontiers in Astronomy and Cosmology' Prijs gewonnen van de 
Templeton Foundation (250000 Us$)  

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

1. Ubachs is associated editor van 'Molecular Physics', lid van Beleidsadviescomissie van 
AMOLF  
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3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

a. Octrooien 

1. J.C.J. Koelemeij, Tijd en frequentie synchronisatie in optische communicatie netwerken, 
PCT/NL2012/050367, 01 jan 2012, ingediend (filed), VU 

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

1. Koelemeij heeft veelvuldig contacten met bedrijven over implementatie van 
Fibernetwerken, o.a. met SURFnet die een fiberconnectie hebben gerealiseerd tussen VU en 
KVI Groningen.  

c. Optredens op televisie, radio of bij publieksevenementen 

1. In December 2012 heeft Jeroen Koelemeij deelgenomen aan een discussie voor Radio-5  

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. Op 20 maart 2012 berichtte de Volkskrant over de perspectieven van SuperGPS via 
vezelnetwerken: 
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3227989/2012/03
/20/Gps-nauwkeuriger-dankzij-laser-en-glasvezelkabels.dhtml  

2. Op 14 December 2012 berichtte de Volkskrant over onderzoek aan Natuurconstanten, naar 
aanleiding van Science artikel  

3. Op 15 December berichtte NRC over het onderzoek aan natuurconstanten  
4. Ter gelegenheid van het uitkomen van het Science artikel (13 Dec 2012 prepublikatie in 

Science Express) berichtten een 20 a 30 tal websites ove de bevindingen. Voor een lijst zie: 
http://www.nat.vu.nl/~wimu/Methanol-Science-Ned.html  

5. Op 24 Maart 2012 werd Ubachs geinterviewd in Volkskrant over variatie van 
natuurconstanten  

6. Natuurwetenschap en Techniek schreef een artikel: Navigeren tot op de cm met interview 
met Jeroen Koelemeij  
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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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