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Woord vooraf van de programmaleider 

 
Dit programma is voortgekomen uit een verkenningsbezoek aan Wetsus dat opgezet was door 
Marcel Bartels. Daar bleek al snel dat er veel vragen leefden bij het wateronderzoek waarvoor fun-
damenteler onderzoek nodig was dan er tot op dat moment gedaan werd. De rest is geschiedenis. 
Het programma is nu ruim een jaar van start. Op alle vier projecten zijn promovendi begonnen die 
hun route beginnen te vinden. De eerste publicaties zijn gesubmit.  
  
Alle projecten zijn gekoppeld aan thema's van Wetsus. Dat wil zeggen dat ze verbonden zijn aan 
een onderzoeksonderwerp waarbij ook een groep bedrijven betrokken is. Ieder thema komt min-
stens twee maal per jaar samen waar de promovendi hun voortgang bespreken en de bedrijven 
inzage krijgen in de resultaten en vragen kunnen stellen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de lijn 
van het onderzoek naar de praktijk kort wordt gehouden. Dit is een bijzonder prettige manier van 
werken omdat er geregeld feedback komt van de bedrijven zonder ingewikkelde NDAs of onder-
handelingen. Het werkt ook goed voor de water industrie omdat de lijnen daar sowieso kort zijn.  
  
Naast de thema bijeenkomsten (voor ieder project apart) zijn er ieder jaar twee bijeenkomsten 
geweest van het programma waar de promovendi van de projecten onderling hun projecten pre-
senteerden en van elkaar leren wat de problemen bij hun specifieke projecten zijn. Daar komt ook 
de synergie van het programma boven;  er worden ervaring uitgewisseld en gezamenlijke experi-
menten gepland. De breedte van het programma zorgt er ook voor dat er zeer verschillende 
onderwerpen de revue passeren; van deep eutetctic fluids tot polymeersynthese 
  
De grote lijnen van alle projecten staan onveranderd overeind. Er zijn wel details aangepast aan 
nieuwe inzichten en ook al verschillende leuke zijstraten ontdekt die mogelijk tot leuke applicaties 
kunnen leiden. Zo lijkt de techniek die wordt ingezet voor het filteren van deeltjes toepasbaar op 
een veel breder gebied dan alleen de detectie van pathogenen. 
  
De high-tech water industrie in Nederland is een boeiende industrie die gekenmerkt wordt door 
een groot aantal zeer innovatieve kleine bedrijfjes en een paar grote gevestigde spelers. Beiden 
blijken bereid om te investeren in onderzoek. De opzet van Wetsus met de thema's waarin kosten 
worden gedeeld en kennis kan worden uitgewisseld is m.i. een bijzonder interessante en produc-
tieve constructie die goed aansluit bij het doel van IPP's. 
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Hoogtepunt uit het FOM Jaarboek 2012 
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Fact sheet per 1 januari 2013 

 FOM - 10.1362/4 
 datum: 01-01-2013 
 
 
APPROVED INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME 
 
 
Number I25. 
  
Title (code) Spectroscopic analysis of particles in water (SAPW) 
  
Executive organisational unit BUW 
  
Programme management Dr.ir. H.L. Offerhaus 
  
Duration 2010 - 2015 
  
Cost estimate M€ 1.2 
  
Partner(s) Wetsus, various industrial partners 
  
Concise programme description 
a. Objectives 
The study of the dynamics and reactions of solutes and particles in water requires non-invasive 
techniques that are preferably label-free. These requirements are met by optical probing 
techniques. This IPP aims at developing and using these techniques to study the behavior of water 
near water-purifying membranes/surfaces, ion-selective membranes, the early formation of 
calcium (scaling) in water and the detection of pathogens in water. 
All projects are aimed at the purification and quality control of water and have a strong appli-
cation perspective. The studies will result in new water-purifying and ion-selective membranes, 
new purification approaches and anti-fouling strategies, and new approaches for detecting low-
concentration particles. In this programme we combine detailed knowledge of femtosecond 
nonlinear optical techniques, of water behavior and of water-purifying and ion-selective 
membranes, putting us in an excellent position to make significant progress in the purification and 
quality control of water. 
 
b. Background, relevance and implementation 
Water technology, process technology of water and water management has a long history in the 
Netherlands. The Netherlands play an important international industrial role in many 
technologies connected to water such as dredging, shipwreck salvation, and dike construction but 
also in purification and irrigation. Access to clean drinking water is expected to become a political 
issue in the next decade due to climate changes and industrial expansion. Fundamental research of 
water and particulates in water is required to meet increasing demands on water safety and keep 
the Dutch water technology industry in a leading position. 
Much about the fundamental behavior of water is still unknown. It is clear that the water 
molecules determine much of the behavior of particles in water but how the arrangement of the 
water molecules influences the charge transport or the molecular reactions is an area of active 
research. What forces allow for the existence of 'water bridges', stable centimeter-long threads of 
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water that form in the presence of a high voltage, remains a mystery. The way in which cellular 
membranes manage to selectively address different ions is of key importance for cell biology and 
of great potential to water technology. The prevalence of water is both a blessing and a problem; 
water cannot be labeled or substituted without inducing major changes. To study water in its 
natural state non-invasive approaches such as optical techniques are required. 
 
 
Funding 
salarispeil cao per 01-07-2012 
 
bedragen in k€ < 2012 2013 2014 2015 2016 2017 > 2018 Totaal 

FOM-basisexploitatie 268 136 135 41 - - - 580 

FOM-basis investeringen - - - - - - - - 

Doelsubsidies NWO - - - - - - - - 

Doelsubsidies derden - - - - - - - -  

- Wetsus *) 268 136 135 41 - - - 580 

Totaal 536 272 270 82 - - - 1.160 

*) Deze bijdrage is exclusief het gebruik van laboratoriumfaciliteiten bij Wetsus tijdens de uitvoering van het 
programma. 

 
 
Source documents and progress control 
a) Original programme proposal: FOM-10.0618 
b) Ex ante evaluation: FOM-10.1176, FOM-10.1338, FOM-10.1347 
c) Decision Executive Board: FOM-10.1360 
d) Contract: FOM-10.1363/D 
 
All projects contain collaboration between multiple groups. The PhDs will spend roughly 80% of 
their time at the university and 20% at Wetsus. The PhDs will connect at Wetsus where theme-
meetings will ensure knowledge transfer to companies. Early involvement of the companies 
ensures a focus on relevant issues and innovation potential. The PhDs will also connect with each 
other and staff at bi-annual meetings at the various university locations to share their results and 
knowledge. 
 
Remarks 
The final evaluation of this programme will consist of a self-evaluation initiated by the Programme 
Committee and is foreseen in 2015. 
 
 
 
 
 
 
 MJ par. HOZB 
 
 
Subgebieden: 60% FeF, 30% COMOP, 10% 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 - - 0,8 - 49 

2012 - - 4,0 - 222 

 

Output proefschriften overige wetenschappe- 
lijke publicaties 

overige producten van 
wetenschappelijke activiteit 

vakpublicaties 

2012 - - 17 - 

* Bedragen na afsluiten boekjaar. 
 
Promoties 
2012 
Geen. 

 

  
  
  
 
 
  



 
 
 

 
 
 - 7 - 
 

Personele bezetting in 2012 
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Output 2012 

 
 
Werkgroep FOM-T-02 

Werkgroepleider Prof.dr. J.L. Herek 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Spectroscopic analysis of particles in water 
Titel van het project + nummer Early detection of pathogens 10SAPW01 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
J.J.F. van 't Oever oio 01 nov 2011 31 okt 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Dikken, D.J.W., Smit, A.B., Oever, J.J.F. van 't, Rhijn, A.C.W. van, Segerink, F.B. & Herek, J.L., 
Controlled excitation of higher-order subradiant plasmonic modes in nanostructures, 36th 
Annual Meeting of NNV Atomic Molecular and Optical (AMO) Physics, 09 okt 2012, 10 feb 
2012, Lunteren, The Netherlands  

2. Dikken, D.J.W., Oever, J.J.F. van 't, Chen, T.L., Segerink, F.B. & Herek, J.L., Controlled 
excitation of higher-order subradiant plasmonic modes using geometrical (a)symmetry, 
Physics@FOM, 17 jan 2012, 18 jan 2012, Veldhoven, The Netherlands  

 
 
Werkgroep FOM-T-32 

Werkgroepleider Prof.dr. L.W.M.M. Terstappen 
Affiliatie Universiteit Twente 
Binnen de werkgroep actieve 
U(H)D's Dr. C. Otto 

FOM-programma Spectroscopic analysis of particles in water 

Titel van het project + nummer Early mineral depositions from aqueous systems at surfaces 
10SAPW04 

 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
B. Liszka oio 01 jan 2012 31 dec 2015 
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2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. B. Lizska, Mineralization from aqueous solutions, Concentrates meeting, 16 mrt 2012, 16 mrt 
2012, Leeuwarden, Nederland  

2. B. Lizska, Mineralization from aqueous solutions, FOM-Wetsus progress meeting, 20 mrt 
2012, 20 mrt 2012, Amsterdam, Nederland  

3. B. Lizska, Mineralization from aqueous solutions, Concentrates meeting, 26 jun 2012, 26 jun 
2012, Enschede, Nederland  

4. B. Lizska, Mineralization from aqueous solutions, FOM-Wetsus progress meeting, 29 okt 
2012, 29 okt 2012, Delft, Nederland  

5. B. Lizska, Mineralization from aqueous solutions, Wetsus internal congress, 29 nov 2012, 
29 nov 2012, Leeuwarden, Nederland  

 
 
Werkgroep FOM-T-33 

Werkgroepleider Dr.ir. D.C. Nijmeijer 
Affiliatie Universiteit Twente 
FOM-programma Spectroscopic analysis of particles in water 
Titel van het project + nummer Ion-selective membranes 10SAPW03 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Tas oio 01 aug 2011 31 jul 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. Sinem Tas, Ion exchange membranes for selective removal of Li+/Na+, Dutch polymer days 
2012, 12 mrt 2012, 12 mrt 2012, Arnhem, Netherlands  

2. Sinem Tas, Ion exchange membranes for selective removal of Li+/Na+, Dutch Membrane 
Day, 07 jun 2012, 07 jun 2012, Amsterdam, Netherlands  

3. Sinem Tas, Selective Na+/Li+ separation in electrodialysis, ELMEMPRO 2012, 26 aug 2012, 
29 aug 2012, Czesky Krumlov, Czech Republic  

4. Sinem Tas, Ion exchange membranes for the separation of monovalent cations, 
Euromembrane 2012, 23 sep 2012, 27 sep 2012, London, United Kingdom  
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Werkgroep Ultrafast Spectroscopy 

Werkgroepleider H.J. Bakker 
Affiliatie FOM-instituut AMOLF 
FOM-programma Spectroscopic analysis of particles in water 
Titel van het project + nummer Water dynamics near hydrophobic membranes 10SAPW02 
 
FOM medewerker(s) op het project 
Naam Soort Personeel Datum in dienst Datum uit dienst 
S. Strazdaite oio 01 nov 2011 31 okt 2015 

2. Voordrachten, posters, prijzen en nevenactiviteiten 

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

1. H.J. Bakker, Location of water molecules in membranes probed with ultrafast vibrational 
Foerster energy transfer, Ultrafast Phenomena XVIII, 08 jul 2012, 13 jul 2012, Lausanne, 
Switzerland 

2. S. Strazdaite, S.J. Metz, H.J. Bakker, Water Dynamics near Hydrophobic Membranes, Tulip 
Summer School 'Modern Developments in Spectroscopy', 10 apr 2012, 13 apr 2012, 
Noordwijk, the Netherlands 

3. S. Strazdaite, Water Dynamics near Hydrophobic Membranes, FOM-WETSUS meeting, 
20 mrt 2012, 20 mrt 2012, Amsterdam, the Netherlands 

4. Poster 'Water Dynamics Near Hydrophobic Membranes' presented by Simona Strazdaite at 
Tulip school 'Modern developments in Spectroscopy', April 10-13, 2012, Noordwijk, the 
Netherlands 

5. S. Strazdaite, S.J. Metz, H.J. Bakker, Water Dynamics near Hydrophobic Membranes, Tulip 
Summer School 'Modern Developments in Spectroscopy', 11 aug 2012, 17 aug 2012, 
Holderness, Holderness, NH, USA 

6. S. Strazdaite, S.J. Metz, H.J. Bakker, Water Interacting with Hydrophobic Surfaces, Gordon 
conference 'Water and Aqueous Solutions', 29 okt 2012, 29 okt 2012, Delft, the Netherlands 

7. S. Strazdaite, Water Interacting with Hydrophobic Interfaces, FOM-WETSUS meeting, 
29  okt 2012, 29 okt 2012, Delft, the Netherlands 

c. Ontvangen prijzen 

1. Simona Strazdaite, Runner-up PCCP poster prize for Water Dynamics near Hydrophobic 
Membranes, Tulip Summer School 'Modern Developments in Spectroscopy', April 10-13, 
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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