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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Trots op…. 
TI-programma-oio Robert Jan Slager (LEI_B) die 
de Skyrmions op de voorkant van het FOM-TI 
voorstel nu in een fraai artikel in Nature Physics 
heeft verwerkt (zie figuur rechts). Het artikel 'The 
space group classification of topological band-
insulators' is al veelvuldig besproken (bijvoor-
beeld bij de APS-MM 2013) en zorgt enigszins 
voor ordening in de groeiende familie van topo-
logische band isolatoren en topologische kristal-
isolatoren. 

 
Nature Physics, 9, 98-102 (2013) 

 

TI-programma-oio Timo Hyart (LEI_A) die ook 
aan de weg timmert in een Beenakker-groep PRL. 
In dit artikel worden de effecten van lange junc-
ties tussen supergeleiders en quantum spin-Hall 
isolatoren uitgewerkt. De resultaten versterken de 
verwachting dat overtuigend bewijs voor 4π peri-
odieke Josephson effecten experimenteel verkrijg-
baar moet zijn, ook in realistische device configu-
raties en zelfs in faseongevoelige experimenten. 
Interessante materie dus voor de Twentse en 
Delftse partners. 

 
PRL 110, 017003 (2012) 

 

TI-programma-oio Yu Pan en PD Dong Wu (beide 
UvA_A) hebben - met hulp van de rest van het 
Amsterdamse team - zover wij kunnen nagaan 
een nieuw wereldrecord voor de bulk weerstand 
in een 3D-TI gehaald. Eenkristallen van 
Bi1.46Sb0.54Te1.7Sb1.3 (BSTS in kort) tonen een lage 
temperatuur Hall coëfficiënt van -3000 cm3/C, 
drie keer beter dan de hoogste waardes tot nu toe 
gepubliceerd door de groep van Yoichi Ando. Het 
lijkt er op dat de UvA kristalgroeiers echt grip 
beginnen te krijgen op de lastige defecten die 
voor de storende bulk geleiding zorgen in deze 
3de generatie 3D-TI materialen. De groep in 
Amsterdam heeft hiermee een belangrijke stap 
gezet op weg naar TI's die in de bulk echt isole-
rend zijn. De dunne film activiteiten in Twente, 
die nu van start gaan, bieden een tweede kans om 
hoge bulk weerstand te bereiken en zo een keuze 
uit materialen mogelijk te maken voor device-plat-
forms op basis van isolerende 3D-TI's. 

 

 



 
 
 

 
 
 - 3 - 
 

Het Twentse team is het gelukt om in een door 
UvA_A gegroeid BSTS eenkristal een supergelei-
dende stroom te induceren (zie de V-I curve hier-
naast). De zeer lage concentratie van bulk 
ladingsdragers in deze kristallen maakt het mak-
kelijker om met behulp van gate-electrodes de 
chemisch potentiaal in deze systemen te tunen. 
Als de Fermi energie EF net boven het Dirac punt 
gebracht kan worden zal de relatieve lange Fermi 
golflengte helpen om single-channel transport devi-
ces te realiseren.  

 

 
Meerwaarde 
De samenhang in het programma groeit gestaag. Er zijn hechte banden tussen de experimentele 
groepen in Amsterdam en Twente, met veel uitwisseling van monsters, meetgegevens, praktische 
lab-tips en ideeën voor nieuw experimenten. De Delft-Leiden (LEI_A) as blijft ook effectief met de 
TUD_A team hard aan het werk aan het 'flip-chip' voor contactvrij gating en patterning van topolo-
gische oppervlaktetoestanden. Ook de Twente groep bespreekt concepten voor devices met het 
LEI_A team. Het nieuwe TI classificatiesysteem van LEI_B (zie boven) biedt alle partners een uit-
stekend kader om in te werken en te communiceren, met name als het over mogelijke nieuwe TI-
systemen gaat, bijvoorbeeld met Dirac cones elders dan in het Γ-punt, die interessant zijn voor 
experimenten met dislocaties. Ook zijn de theoretici van LEI_B vaak mikpunt van vragen vanuit 
UvA_A, bijvoorbeeld over de interpretatie van quasiparticle interference data van STM-metingen aan 
3D TI-systemen.  
 
Participanten 
Alle deelnemers aan het programma zijn actief bezig met onderzoek dat een goede match toont 
met het werkplan voor jaar 1 zoals in het TI voorstel. Gezien de onlangs sterk toegenomen 
bestuurlijke taken van de PI van het UvA_B theorie-team, wordt er momenteel overlegd hoe de TI-
programma-PD Ville Lahtinen enerzijds meer met Ari Turner & Jean-Sebastien Caux + het LEI_B 
team optrekken kan, en anderzijds met de experimentatoren van UvA_A (aan wiens groepsbe-
spreking hij nu al regelmatig deelneemt). 
 
Uitvoering ten opzichte van planning 
De uitvoering van het programma ligt goed op schema. Naast de significante vorderingen van 
UvA_A op het gebied van bulk-isolerende eenkristallen, is het UT team druk bezig met de 
opbouw van de hardware voor de dunne lagen groei. De UT en UvA_A teams zijn het erover eens 
dat Bi2Te2Se het meest geschikte materiaalsysteem is, om als eerste doel te dienen voor de dunne 
filmaanpak. 
In het theorie-deel van het programma is ook grote vooruitgang geboekt, conform de milestones die 
in het voorstel gesteld waren. 
 
Personele bezetting 
De LEI_A groep heeft zojuist de toegekende promovendus aangenomen (LEI_A PhD5: 
Brian Tarasinski). In januari 2013 waren alle oio-posities bezet. Van de vier PD-posities, dient 
alleen de Twentse film-groei postdoc nog aangenomen te worden - zoals gepland - gelijktijdig met 
het voltooien van de TI dunne film infrastructuur. 
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Netwerkactiviteiten, conferenties/workshops 
Een eerste programma-meeting vond plaats op 2 juli 2012 tijdens de Lorentz Center workshop 
'Majorana Fermions in Condensed Matter' (2-6 juli 2013). Alle PI's en junior leden van het pro-
gramma namen deel aan deze excellente workshop, waarvan de LEI_A groep het leeuwendeel van 
de organisatie heeft verzorgd. Verder zijn er bilaterale bijeenkomsten tussen de UvA_A en UT_A 
groepen geweest over materialen in Amsterdam op 29.10.2012 en in Twente op 05.02.2013. Een full-
meeting van het FOM-programma-134 wordt georganiseerd in de zomer van 2013. Deze partnerbij-
eenkomst biedt tevens de gelegenheid om de banden met de geassocieerde groepen uit Genève, 
Dresden en Zürich aan te halen. 
 
Programmabeschrijving 
De programmabeschrijving is nog in orde. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 11.1833/1 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 134. 
  
Title (code) Topological insulators (TI) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr. M.S. Golden 
  
Duration 2012-2017 
  
Cost estimate M€ 2.7 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The primary aims of FOM programme 134 are to create, investigate and control the novel electronic, 
magnetic and superconducting properties arising from topologically protected electronic states in 
2D and in particular 3D topological insulator (TI) systems. The programme consortium will make 
3D TI's in the form of high quality single crystals and thin films, mainly based on the Bi-based 
family of materials (Bi2Se3, Bi2Te3, Bi2Te2Se etc.). These samples will be extensively investigated 
using surface sensitive spectroscopies & transport probes. In addition, they will be studied 
regarding the interaction between topological crystalline defects and the topological electronic 
states, as well as regards interfacing to metals, magnets and superconductors. Mastery of the create 
- investigate - control cycle, in which experimental and theoretical insight go hand in hand, will 
enable the consortium to reach flagship goals ranging from a robust and convincing quantum 
(anomalous) Hall effect from the surface states of a 3D TI up to proof of the existence of Majorana 
fermions in TI devices. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Topological insulators are a research theme at the forefront of global current physics as well as 
materials chemistry and materials science interest. Not only is this field of great impact as regards 
understanding novel electronic and magnetic properties, it is also spilling over into neighbouring 
areas, such as the ultracold quantum gases. 
The special significance of this field is that the basic mathematical concept of topology makes itself 
felt - even at room temperature - in the existence of conducting edge/surface states against the 
background, ideally, of an insulating bulk in 2D/3D TI materials. In addition, the peculiar 
scattering behaviour and 100% spin-polarisation of these edge states makes these materials of great 
interest as a possible future platform for low-power spintronic applications and even topological 
quantum information processing. 
The programme consortium, comprising groups from Amsterdam, Twente, Delft & Leiden, has 
been carefully selected to bring together high-level expertise in areas such as materials, 
nanoscience, surface studies, superconductivity and solid-state quantum information processing.  
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The programme is implemented around three central objectives covering the creation (single 
crystals, thin films, dislocations and strained systems), investigation (electronic structure, transport, 
magnetic & superconducting properties) and control (devices, surface-dominated transport, quantum 
[anomalous] Hall, Majorana fermions) of 2D & 3D TI-based systems. All three objectives involve an 
orchestrated interplay between experimentexperiment, experimenttheory and between the 
theory activities.  
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 617 792 660 437 195 - - 2.701 

FOM-basisinvesteringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 617 792 660 437 195 - - 2.701 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-11.1200 
b) Ex ante evaluation: FOM-11.1358 
c) Decision Executive Board: FOM-11.1834 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 JR par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 60% COMOP, 40% 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 

2012 - 1,3 2,7 - 208 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2012 - 7 16 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2012 
Geen. 
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Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-A-11 

Werkgroepleider Prof.dr. M.S. Golden 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. A. de Visser 

 Dr. Y.K. Huang 
FOM-programma Topological insulators 

Titel van het project + nummer Chrystal growth and electronic structure of TI'sand topological 
superconductors 11TI01 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
D. Wu postdoc 01 aug 2012 31 jul 2013 
V. Ho Xuan oio 01 feb 2012 31 jan 2016 
Y. Pan oio 01 sep 2012 31 aug 2016 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. T.V. Bay, T. Naka, Y.K. Huang, H. Luigjes, M.S. Golden and A. de Visser, Superconductivity in 
the doped topological insulator CuxBi2Se3 under high pressure., Physical Review Letters, 
108, 057001, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1112.0102  

2. T.V. Bay, T. Naka, Y.K. Huang and A. de Visser, Superconductivity in non-centrosymmetric 
YPtBi under pressure, Physical Review B, 86, 064515, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1206.3758  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. Anne de Visser, Topological and non-centrosymmetric superconductors, two case studies: 
CuxBi2Se3 and YPtBi., International Conference on Quantum Criticality & Novel Phases, 26 
aug 2012, 29 aug 2012, Dresden, DE  

2. Anne de Visser, Topological superconductors, case study CuxBi2Se3. Topological 
superconductors, a case study: CuxBi2Se3., ICAMN-2012: International Conference on 
Advanced Materials and Nanotechnology, 13 dec 2012, 14 dec 2012, Hanoi, Vietnam  

3. Mark S. Golden, Direct probes of electrons in 3D topological insulators, International 
Workshop: Majorana fermions in condensed matter, 02 jul 2012, 06 jul 2012, Lorentz Center, 
Leiden, NL  

4. Mark S. Golden, Probing topological Insulators, International Symposium on Topological 
Quantum Information, 08 feb 2012, 08 feb 2012, Amsterdam, NL  
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5. Mark S. Golden, Electron telescopes for unconventional quantum matter, Physics@FOM, 
17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, NL  

6. Mark S. Golden, Topological insulators, Joan van der Waals Colloquium, University of 
Leiden, 26 okt 2012, 26 okt 2012, Leiden, NL  

7. Mark S. Golden, Topological Insulators, Faculty Colloquium, Faculty Applied Physics, TU 
Eindhoven, 20 okt 2012, 20 okt 2012, Eindhoven, NL  

8. Mark S. Golden, Electronic structure and dynamics of quantum matter: a view from real-, k- 
and q-space., International Workshop: Dynamic Pathways in Multidimensional 
Landscapes', 05 aug 2012, 08 aug 2012, Potsdam, DE  

9. Mark S. Golden, Topological Insulators, Fysica-Chemie 2012, 30 mei 2012, 30 mei 2012, 
Enschede, NL  

10. Mark S. Golden, Topological Insulators, Colloquium at the Institute of Theoretical Physics, 
University of Utrecht, 01 feb 2012, 01 feb 2012, Utrecht, NL  

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

1. T.V. Bay, Superconductivity in the doped topological insulator CuxBi2Se3, International 
Conference The New Generation in Strongly Correlated Electron Systems 2012, 25 jun 2012, 
29 jun 2012, Portoroz, Slovenia  

2. T.V. Bay, T. Naka, Y.K. Huang, H. Luigjes, M.S. Golden and A. de Visser, Superconductivity in 
the candidate topological superconductors: CuxBi2Se3 and YPtBi., International Workshop: 
Majorana Fermions in Condensed Matter, 02 jul 2012, 06 jul 2012, Lorentz Center, Leiden, 
NL  

3. S. Hollanders, T.V. Bay, Y.K. Huang A. de Visser, Quantum interference in mm-sized samples 
of the doped 3D topological insulator Bi1.5Sb0.5Te1.7Se1.3, Workshop on Topological 
States of Matter, 18 mrt 2012, 22 mrt 2012, Freiburg, DE  

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

1. Golden: 2012-present, program director, FOM program Topological Insulators  
2. Golden: 2011-present EU expert for Marie Curie 'people' actions  
3. Golden: 2010-present member, FOM Condensed Matter and Optical Physics committee  
4. Golden: 2009-present member, beamtime review committee for BESSY/HZB  
5. Golden: 2007-present member, beamtime review committee for ELETTRA  
6. Golden: 2006-present member, supervisory committee of the NCAS facility, Nijmegen  
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Werkgroep FOM-A-25 

Werkgroepleider Dr. J.-S. Caux 
Affiliatie Universiteit van Amsterdam 
FOM-programma Topological insulators 
Titel van het project + nummer Developing a quantum field theory for 3D TI's 11TI06 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
V.T. Lahtinen postdoc 01 okt 2012 30 sep 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

1. K. Schoutens won the following award: NWO Zwaartekracht program Theoretical Physics 
of Matter at all Scales of the D-ITP funded. Total 18,3 Meuro of which 7 Meuro for ITFA, 
2012-2021.  

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

1. K. Schoutens is editor of JHEP (Journal of High Energy Physics)  
2. K. Schoutens belonged to the following Membership Program-Committees: Jan 1-Sep 30: 

director of the Institute for Physics (IoP) of the University of Amsterdam and head of the 
Institute for Theoretical Physics (ITFA) - associated to this were many committee 
memberships within the Faculty of Science of the UvA. 1 October 2012 - Present: Dean of 
the Faculty of Science. Member of the national Platform Universtaire Natuurkunde (PUN), 
until October 2012.  

 
 
Werkgroep FOM-D-41 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Topological insulators 
Titel van het project + nummer Nanoscale electronic devices fot 2D and 3D TI's 11TI02 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
F. Qu postdoc 01 aug 2012 31 jul 2014 
D.J. van Woerkom oio 01 dec 2012 30 nov 2016 
 
Geen output in 2012. 
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Werkgroep FOM-L-05 

Werkgroepleider Prof.dr. C.W.J. Beenakker 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Topological insulators 
Titel van het project + nummer Theory of the transport properties of TI's 11TI04 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
T.T. Hyart postdoc 01 okt 2012 30 sep 2014 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. J.P. Dahlhaus, M. Gibertini, and C.W.J. Beenakker, Scattering theory of topological invariants 
in nodal superconductors, Physical Review B, 86, 174520, 2012  

2. I.C. Fulga, F. Hassler, and A.R. Akhmerov, Scattering theory of topological insulators and 
superconductors, Physical Review B, 85, 165409, 2012  

 
 
Werkgroep FOM-L-15 

Werkgroepleider Prof.dr. J. Zaanen 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Topological insulators 
Titel van het project + nummer Theory of topological defects in 2D and 3D TI's 11TI05 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
R.J. Slager oio 01 jan 2012 31 dec 2015 

1. Academische publicaties 

a. Publicaties in gerefereede tijdschriften 

1. R.J. Slager, A. Mesaros, V. Juricic, J. Zaanen, The space group classification of topological 
band insulators, Accep. Nature Physics, 0, 0, 0000  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1209.2610  

2. A. Mesaros, R.J. Slager, J. Zaanen, V. Juricic, Zero-energy states bound to a magnetic pi-flux 
vortex in a two-dimensional topological insulator, Nuclear Physics B, 867, 977-991, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1208.5708  

3. V. Juricic, A Mesaros, R.J. Slager, J. Zaanen, Universal Probes of Two-Dimensional 
Topological Insulators: Dislocation and pi-flux, Physical Review Letters, 108, 106403, 2012  
Open Access: http://arxiv.org/abs/1108.3337  

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 
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a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. J. Zaanen, The Space group classification of topological insulators, Symposium on Frontiers 
in condensed matter physics – topological materials and related topics, 17 dec 2012, 17 dec 
2012, Hong Kong, China  

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

1. R.J. Slager, Translational Topological insulators, Casimir Spring School, 14 jun 2012, 16 jun 
2012, Arnemuiden, The Netherlands  

 
 
Werkgroep FOM-T-40 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. A. Brinkman 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Topological insulators 
Titel van het project + nummer Thin film growth & interfacing of TI's tosuperconductors 11TI03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
P. Ngabonziza oio 01 sep 2012 31 aug 2016 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. A. Brinkman, Topological insulator-superconductor hybrids: living on the edge, IOP 
Colloquium, 22 nov 2012, Amsterdam, NL  
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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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