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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Het programma Single Phonon Nanomechanics is in 2012 op gang gekomen met de aanstelling 
van vijf personen (een technicus, drie promovendi en een postdoc). De laatste drie deelnemers 
zullen in 2013 worden aangesteld. Twee grote investeringen waren gepland voor een koelmachine 
in Delft en een deel van een koelmachine in Leiden. Deze zijn inmiddels besteld en worden in 2013 
geleverd. De start van het programma lijkt daarmee redelijk goed op schema te liggen. 
 
Promovendus Bob van Waarde is er in geslaagd om een supergeleidend stukje lood te laten zwe-
ven tussen twee tegengesteld gerichte magneten. Het looddeeltje kan trillen rondom zijn even-
wichtspositie en is in potentie een goede kandidaat voor toekomstige mechanische resonatoren 
omdat hij niet hoeft te worden vastgehouden. De toekomst zal moeten uitwijzen of deze resonator 
een voldoende lage demping heeft om het op te kunnen nemen tegen de conventionele resonato-
ren. Vooralsnog is de resonator hier vijf ordes van grootte van verwijderd. 
Een van de deelnemende PI's (Oosterkamp) heeft in oktober 2012 een bedrijfje opgericht Leiden 
Spin Imaging BV, voortvloeiende uit zijn werk aan een ERC starting grant. De activiteiten van het 
bedrijf zullen zich vooralsnog richten op de koeltechniek en het vermijden van vibraties, hetgeen 
ook relevant is voor dit FOM-programma. 
 
De promovendi in het project zijn nu met name bezig met voorbereidende zaken. Sample fabri-
cage, bedrading van de experimentele opstellingen, aanschaf van hoogfrequente apparatuur. Pro-
movendi in zowel Leiden als Delft vullen elkaar daarbij aan. Er zijn twee experimenten gepland 
die in samenwerking tussen Leiden en Delft zullen gebeuren. Daarin is de meerwaarde van dit 
programma ten opzichte van bijvoorbeeld afzonderlijke FOM-projecten zichtbaar. De betrokken 
deelnemers lijken een goede start te maken. 
De gezamenlijke werkbesprekingen worden goed bezocht en leiden ook tot extra interacties tussen 
deelnemers aan het programma in de tijd tussen werkbesprekingen. 
We gaan een spannend jaar tegemoet, waarin duidelijk zal moeten worden hoe moeilijk de 
geplande experimenten in de praktijk zullen blijken te zijn. Het team heeft daartoe in elk geval een 
goede start gemaakt. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 12.0269/1 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED FOM PROGRAMME  
 
 
Number 136. 
  
Title (code):  Single phonon nanomechanics (SPN) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp 
  
Duration 2012-2017 
  
Cost estimate M€ 2.4 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
We will couple phonons in a nanomechanical oscillator to a single electron spin of an NV center in 
diamond. 
We will strongly couple phonons in carbon nanotube resonators to a single microwave photon in a 
superconducting qubit and SQUID device. 
We will strongly couple phonons in a thin single crystal membrane to a single optical photon in a 
high finesse optical cavity.  
 
b. Background, relevance and implementation 
We will explore quantum decoherence of mechanical resonators. For applications of quantum 
state transducers, it is essential that mechanical systems have long coherence times. However, the 
damping mechanisms in mechanical resonators are not understood in detail, and in our carbon-
nanotube experiments non-trivial behaviour of the Q-factor has been observed. In this program, 
we will study decoherence of mechanical states and indentify the mechanisms behind dissipation. 
This touches upon some very fundamental questions as for massive objects, the decoherence is 
related to the issue of preservation of quantum-mechanical laws in the presence of gravity. 
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Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 98 364 503 462 364 133 - 1.924 

FOM-basisinvesteringen 400 124 - - - - - 524 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - - 

Totaal 498 488 503 462 364 133 - 2.448 
 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-11.1203 
b) Ex ante evaluation: FOM-11.1374 
c) Decision Executive Board: FOM-12.0268 
 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the programme 
leader and is foreseen for 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PT par. HOZB 
 
 
Subgebied: 100% NANO  
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Historisch kwantitatief overzicht van input en output 

 

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

2012 - 0,3 1,2 - 434 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2012 - - 13 - 

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

 
 
Werkgroep FOM-D-56 

Werkgroepleider Dr. Y.M. Blanter 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Single phonon nanomechanics 
Titel van het project + nummer SPN theory 11SPN04 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
O.O. Shevchuk oio 01 okt 2012 30 sep 2016 
 
Geen output in 2012. 
 
 
Werkgroep FOM-D-59 

Werkgroepleider Dr.ir. R. Hanson 
Affiliatie Technische Universiteit Delft 
FOM-programma Single phonon nanomechanics 
Titel van het project + nummer SPN NV centers at mK temperatures 11SPN02 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
C. Bonato postdoc 01 okt 2012 30 sep 2014 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

a. Voordrachten op uitnodiging op internationale conferenties en bijeenkomsten 

1. R. Hanson, Quantum entanglement of spins in diamond, Seminar at the ENS Paris, 21 mei 
2012, 21 mei 2012, Parijs, Frankrijk  

2. R. Hanson, Quantum entanglement of spins in diamond, Seminar at the CNRS, 22 mei 2012, 
22 mei 2012, Grenoble, Frankrijk  

3. R. Hanson, Quantum entanglement of spins in diamond, ICPS 2012, 02 aug 2012, Zurich, 
Zwitserland  

4. R. Hanson, Quantum information science with spins in diamond, International conference 
on Diamond and Carbon Materials, 03 sep 2012, Granada, Spanje  

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere (wetenschappe-
lijke) bijeenkomsten 

1. R. Hanson, Quantum information processing with spins in diamond, Quantum information 
and quantum matter- honorary symposium for Peter Zoller, 05 jan 2012, 05 jan 2012, 
Amsterdam, Nederland  



 
 
 

 
 
 - 9 - 
 

2. R. Hanson, Quantum computing and quantum networks with spins in diamond, Seminar at 
the University of Groningen, 19 jan 2012, 19 jan 2012, Groningen, Nederland  

3. R. Hanson, Quantum entanglement of spins in diamond, Seminar at the Leiden University, 
27 apr 2012, 27 apr 2012, Leiden, Nederland  

 
 
Werkgroep FOM-L-35 

Werkgroepleider Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp 
Affiliatie Universiteit Leiden 
FOM-programma Single phonon nanomechanics 
Titel van het project + nummer SPN magnetic resonance an SQUIDs 11SPN01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
B. van Waarde oio 15 mei 2012 14 mei 2016 
J.M. de Voogd oio 01 sep 2012 31 aug 2016 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

b. Overige voordrachten en posters op (internationale) conferenties en andere (wetenschappe-
lijke) bijeenkomsten 

1. T.H. Oosterkamp, De blinde microscoop: van MRI op de nanoschaal tot academische 
vorming, LUF Cleveringa Lezing, 23 nov 2012, 23 nov 2012, Middelburg, Nederland  

2. T.H. Oosterkamp, MRI op nanoschaal. Wanneer werkt dit extreme experiment?, Open Dag, 
Universiteit Leiden, Faculteit Wis- en Natuurwetenschappen, 20 apr 2012, 20 apr 2012, 
Leiden, Nederland  

3. T.H. Oosterkamp, Zwaartekracht en quantummechanica, Viering van de verjaardag van 
Einstein, 14 mrt 2012, 14 mrt 2012, Leiden, Nederland  

4. T.H. Oosterkamp, High sensitivity SQUID-detection of ultrasoft mechanical resonator and 
application to Magnetic Resonance Microscopy, 4th Nano MRI Conference, 22 jul 2012, 
27 jul 2012, Monte Verita, Zwitserland  

5. T.H. Oosterkamp, J. van Wezel, A proposed experiment to measure gravity's role in breaking 
the unitarity of quantum dynamics, Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, 
Nederland  

6. A. Vinante, A. Kirste, A.M.J. den Haan, O.Usenko, G.H.C.J. Wijts, T.H. Oosterkamp, High 
sensitivity SQUID-detection of ultrasoft mechanical resonantors, 4th Nano MRI Conference, 
22 jul 2012, 27 jul 2012, Monte Verita, Zwitserland  

3. Kennisoverdracht (maatschappij en economie) 

d. Publicaties in buitenlandse publieke tijdschriften, kranten of internet 

1. Wat niet kan (en toch wel). De grenzen van de quantummechanica. Leids Universitair 
Weekblad MARE, 2 februari 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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