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Sinds 2005 werken Philips en 
FOM samen in een Industrial 
Partnership Programme (IPP) 
gericht op lichtonderzoek. In 
een IPP koppelt FOM 
academische kennis aan 
industriële ambities, door 
hoogstaand natuurkundig 
onderzoek uit te voeren in 
samenwerking met bedrijven. 

Effi ciëntere lichtbronnen

Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door wetenschap-
pers van FOM-instituut 
AMOLF binnen Philips, onder 
leiding van prof.dr. Jaime 
Gómez Rivas. De betrokken 
onderzoeksgroep is 
gespecialiseerd in de 
interactie tussen nanomateria-
len en licht (nanofotonica). Met 
kennis over deze interactie 
kunnen zij de emissie van 
vaste-stof lichtbronnen, zoals 

leds, sterk beïnvloeden en 
verbeteren. Gómez Rivas en 
zijn collega’s bestuderen zowel 
metalen als diëlektrische en 
hybride structuren – een 
combinatie die het onderzoek 
uniek maakt. 

De groep van Gómez Rivas 
boekte binnen het IPP 
aansprekende resultaten op 
het gebied van nanofotonica, 
die ook voor Philips van belang 
zijn. Zo combineerde hij de 
fosforen in witte leds met 
aluminium nanodeeltjes, 
waardoor de leds in bepaalde 
richtingen een tot wel zestig 
keer zo grote lichtintensiteit 

kregen. Het onderzoek leverde 
al ruim vijftig wetenschappe-
lijke publicaties en tien 
octrooiaanvragen op. In het 
nieuwe programma denkt 
Gómez Rivas de effi ciëntie van 
leds te kunnen verbeteren. 
Dr. Henk van Houten, General 
Manager Philips Research, 
onderstreept het belang: 
“We verwachten dat nano-
fotonica over een aantal jaren 
een vaste waarde zal zijn in 
led-gebaseerde verlichtings-
systemen.”
 
Combineren van kennis

Zowel Philips als FOM kijken 
uit naar de voortgezette 

samenwerking. “FOM is blij 
dat een bedrijf als Philips zich 
voor langere tijd aan een 
samenwerkingsverband wil 
binden - het is niet alleen een 
erkenning van de kwaliteit van 
onze onderzoekers, maar 
zulke langdurige privaat-
publieke partnerships hebben 
ook extra meerwaarde voor 
innovatie én de wetenschap”, 
aldus dr.ir. Wim van Saarloos, 
directeur van FOM.

De groep van Gómez Rivas 
werkt zowel in het Center for 
Nanophotonics van AMOLF in 
Amsterdam, als in de 
laboratoria van Philips 
Research in Eindhoven. Bij 
Philips in nauwe samenwer-
king met de Photonic Materials 
and Devices onderzoeksgroep 
van dr. Hans van Sprang 
(Department Head Philips 
Research). Aan het nieuwe 
onderzoeksprogramma zullen 
ook andere AMOLF-groepen 
deelnemen.  
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In maart is een nieuwe FOM-onderzoeksgroep gestart, 
die gevestigd is bij ASML in Veldhoven. De groep op het 
gebied van vloeistofdynamica gaat zich richten op het 
gedrag van tindruppeltjes, die onder invloed van laser-
licht extreem UV-licht (EUV) uitzenden. ASML gebruikt de 
tinduppeltjes voor EUV-lithografi e, een techniek voor het 
maken van computerchips. De nieuwe groep is gelieerd 
aan de vakgroep ‘Physics of Fluids’ van prof.dr. Detlef 
Lohse (UT) en bestaat uit groepsleider dr. Hanneke 
Gelderblom en drie promovendi. 

EUV-lithografi e is een techniek waarbij met extreem UV-licht 
elektronische structuren op een plak silicium (wafer) worden 
afgebeeld. Zo ontstaat een chip. Het voordeel van extreem 
UV-licht is dat het een kleine golfl engte - tot tien nanometer - 
heeft en dus kleine structuren kan genereren. Zodoende kunnen 
er steeds kleinere chips gemaakt worden, of chips met grotere 
rekenkracht. Maar de productie van dit speciale licht vormt een 
fysische uitdaging: in de EUV-lithografi emachines van ASML 
wordt met een krachtige laser op piepkleine tindruppeltjes 
geschoten. Daarmee worden de elektronen van de tinatomen op 
een hoger energieniveau gebracht, waarna ze extreem UV-licht 
van exact de juiste golfl engte uitzenden. Speciale spiegels in de 
machine focusseren het licht op de wafer.

Energie-effi ciënt

Lohse: “Eén van de problemen van deze techniek is vervuiling. 
Het uiteenspatten van de tindruppeltjes zorgt voor nevel die op de 
spiegels neerslaat. De spiegels functioneren niet meer en ver-
strooien het licht. Dat gebeurt al bij een laagje van enkele atomen. 
De nieuwe groep gaat onderzoeken hoe tinaanslag tot een 
minimum beperkt kan worden. Daarnaast bekijken we in welke 
omstandigheden dit proces het meest energie-effi ciënt is. Het is 
een groot voordeel om bij ASML in huis te zitten, aangezien daar 
veel kennis is over deze specifi eke techniek, en machines en 
labopstellingen voorhanden zijn. De toepassing bij ASML is een 
inspiratiebron voor fundamenteel fysisch 
onderzoek.”

Prof.dr. Bart Noordam, Vice President Research 
ASML is blij met de samenwerking: “Wij hebben 
vertrouwen in de succesvolle uitkomsten van dit 
programma.”

Het onderzoeksprogramma is een Industrial 
Partnership Programme (IPP) met een looptijd van 
vijf jaar en een totaalbudget van 1,5 miljoen euro. 
FOM en ASML brengen hiervan beide vijftig 
procent in. Daarnaast stelt ASML de huisvesting 
van de groep beschikbaar. 

Op YouTube vindt u een geluids-
fragment uit het interview 
met groepsleider dr. Hanneke 
Gelderblom voor het FOM 
Jaarboek 2013 dat te vinden is 
op www.fom.nl/jaarboek.  

Nieuwe FOM-groep van start bij ASML

Op 21 januari tekenden FOM en Philips voor een vervolg van het 
succesvolle onderzoek naar ‘solid-state lightning’. Het betreft een 
contract voor onbepaalde tijd, waarbij beide partijen elk jaarlijks 
400.000 euro  bijdragen. Dit voortgezette nanofotonica-onderzoek, 
uitgevoerd door onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF, moet uitmonden 
in nieuwe verlichtingstoepassingen van leds. FOM en Philips verwachten een 
optimale kruisbestuiving te creëren tussen de brede fundamentele basis van 
AMOLF en de industriële expertise van Philips.

Dinsdag 21 en woensdag 22 januari 2014 kwamen 
ongeveer 1.900 natuurkundigen naar het congres 
Physics@FOM in Veldhoven. Naast plenaire lezingen 
van de internationaal vooraanstaande wetenschap-
pers prof.dr. Ursula Keller, dr. Andreas Heinrich en 
prof.dr. David Nelson waren er ruim tweehonderd 
lezingen en vierhonderd posterpresentaties van 
fysici die in Nederland werken. Ook reikte dr. 
Josephine Scholten, directeur van de Vereniging van 
Universiteiten (VSNU), de FOM-prijzen uit aan vier 
topwetenschappers.

Op pagina 8 en 12  vindt u een sfeerverslag en 
een uitgebreide fotoreportage van Physics@FOM 
Veldhoven 2014.  

Physics@FOM 
Veldhoven 2014 
brengt Nederlandse 
fysici samen

Succesvol led-onderzoek van 
FOM en Philips krijgt vervolg
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Groepsleider 
dr. Hanneke Gelderblom.
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Groepsleider 
dr. Hanneke Gelderblom.
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Druppelfragmenten. Tijdreeks van het vooraanzicht (boven) en zijaanzicht 
(onder) van een vloeibare tindruppel die wordt geraakt door een laserpuls 
van 10 nanoseconden. De druppel wordt verplaatst, hij vervormt en spat 
uiteindelijk in kleine stukjes uiteen. 



Derde PhD call voor 
CSER-promotieplaatsen 

Sinds 18 maart staat een call open voor 
ongeveer twaalf onderzoeksprojecten voor 
promovendi binnen de computational sciences, 
gericht op de energie-gerelateerde thema’s van 
de topsectoren Energie en Chemie. Dit is de 
derde call binnen het publiek-private initiatief 
‘Computational sciences for energy research’ 
(CSER) dat als doel heeft een duurzame 
investering in de computational sciences in 
Nederland tot stand te brengen op het gebied 
van Chemie (NWO-CW), Aard- en Levensweten-
schappen (NWO-ALW), Exacte Wetenschappen 
(NWO-EW), Natuurkunde (FOM) en Technische 
Wetenschappen (STW). Voor CSER is een 
totaalbudget van 6,7 miljoen euro beschikbaar. 

De PhD call is open voor aanvragen uit alle 
onderzoeksgebieden. Onderzoekers met voor-
stellen binnen computational chemistry and 
materials science, multiphysics, big data, en 
computational geoscience worden nadrukkelijk 
uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te 
dienen. De eerste twee rondes in 2012 en 2013 
resulteerden in de honorering van 37 promotie-
projecten. In totaal zal dit programma 
waarschijnlijk vier aanvraagrondes kennen, 
waarmee dan zo’n zestig promovendi aan de 
slag gaan. 

Deadline 22 april

FOM nodigt onderzoekers met een vaste 
aanstelling aan universiteiten en acade-
mische instituten uit om onderzoeksaan-
vragen in te dienen. De call for proposals 
met een programmaomschrijving, richt-
lijnen en andere relevante informatie zijn 
te vinden op www.fom.nl/cs. De deadline 
voor het indienen is dinsdag 22 april 
2014.

Sollicitatieprocedure voor 
oio-kandidaten

Parallel aan de aanvraagprocedure bij 
FOM vindt een sollicitatieprocedure voor de 
promovendi plaats bij het Shell Technology 
Centre (STCB) in Bangalore, India. Uit een 
voorgeselecteerde groep toptalenten, die 
een promotieonderzoek in Nederland willen 
uitvoeren en daarna hun carrière willen 
voortzetten bij Shell Bangalore, kunnen de 
projectleiders de kandidaten voor hun project 
selecteren. In november 2014 zal daarvoor 
een ‘matchmaking’ proces plaatsvinden, 
waarbij de oio-kandidaten aan de projecten 
gekoppeld worden en vice versa.

Eerste 
CSER-call 
voor tenure 
trackers 

Op 27 februari is de eerste call 
geopend voor nieuwe tenure 
track posities binnen 
‘Computational sciences for 
energy research’ (CSER). 
Deze call heeft een budget van 
2,8 miljoen euro voor maximaal 
vier tenure track projecten op 
het gebied van computational 

sciences en is gericht op energie-gerelateerde 
thema’s binnen de topsectoren Energie en 
Chemie. De call is open voor alle gebieden, 
zoals computational chemistry and materials 
science, multiphysics, big data, computational 
geosciences, etc. 

Deadline 15 september

Onderzoekers uit Nederland of daarbuiten 
worden uitgenodigd om een onderzoeksvoorstel 
in te dienen. De indieners kunnen zelf een 
onderzoeksinstelling of -instituut in Nederland 
kiezen. De onderzoekinstelling moet zich 
verplichten met de onderzoeker een tenure 
track traject in te gaan, waarin de onderzoeker 
gestimuleerd wordt zich te ontwikkelen tot 
universitair docent, met de ambitie op korte 
termijn door te groeien tot hoogleraar. De 
deadline voor het indienen van een voorstel is 
15 september 2014. Voor meer informatie over 
deze call met een beschrijving van het 
programma, een handleiding en verdere 
relevante informatie kunt u terecht op 
www.fom.nl/cs  
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Derde PhD call voor 

Op dinsdag 17 december 2013 organiseerde 
FOM in de Jaarbeurs in Utrecht een minisympo-

sium om de uitkomsten van het 
visiedocument ‘Chemistry & 
Physics: Fundamental for our 
future’ van de Commissie 
Dijkgraaf te bediscussiëren. 
Een gezelschap bestaande uit 
onder andere FOM-bestuurs-
leden, instituutsdirecteuren, 
leden van het Platform 
Universitaire Natuurkunde, 

werkgemeenschapscommissies, bètadecanen 
en NWO-bestuurders, gaf gehoor aan de 
uitnodiging van FOM-directeur dr.ir. Wim van 
Saarloos. Het programma bestond uit een reeks 
plenaire lezingen gebaseerd op de conclusies 
en aanbevelingen uit het visiedocument, en 
leidde tot enthousiaste feedback uit de zaal. 
De input van de deelnemers zal FOM gebruiken 
voor het nieuwe Strategisch Plan FOM/N 
2014-2019. 

Visiedocument

In het visiedocument van de Commissie 
Dijkgraaf hebben de Nederlandse chemische en 
fysische gemeenschappen hun gezamenlijke 
wetenschappelijke ambities en visie voor de 
komende tien jaar beschreven. Het document 
kwam mede tot stand op basis van gesprekken 
met stakeholders en de achterban en het is 
geïllustreerd met de dromen van enkele jonge 
onderzoekers. De Commissie Dijkgraaf 

formuleerde zeven onderzoeksterreinen die 
alle aansluiten bij de zwaartepunten van het 
Sectorplan natuur- en scheikunde. Dit met 
succes uitgerolde Sectorplan kwam in 2008 tot 
stand onder leiding van prof.dr. Douwe Breimer.

‘SOEST-2014’

FOM heeft voor het formuleren van de strategie 
voor de komende jaren input nodig uit de 
brede fysicagemeenschap. Daarom organiseert 
FOM op 13 en 14 mei 2014 de inmiddels 
traditionele strategiebijeenkomst ‘Soest-2014’. 
‘Soest’ staat voor Strategisch Overleg met 
Externe Stakeholders. FOM nodigt deze externe 
- en interne - stakeholders uit voor de 
tweedaagse brainstorm, met als doel input te 
krijgen en draagvlak te creëren voor de te 
volgen koers. (MV)  

Minisymposium over 
Visiedocument Dijkgraaf levert 
input voor nieuwe FOM-strategie
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FOM expres is het huisorgaan van 
de Stichting voor Fundamenteel 
Onderzoek der Materie. Het verschijnt 
een aantal keer per jaar en is bestemd voor
FOM-medewerkers, FOM-werkgroepleiders, leden van de 
adviescommissies, relaties en geïnteresseerden.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) 
maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO). 
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Redactie: Anita van Stel
Teksten: René Franssen, Ans Hekkenberg, Sonja Knols, Egge 
van der Poel, Isabel Poyck, Anita van Stel, Melissa Vianen
Fotografi e en illustraties: Henk Jan Bolluijt, Eliza Grinnell 
(Harvard School of Engineering and Applied Sciences), 
Felix Facility, FOM-instituut Nikhef, FOM-instituut AMOLF, 
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In de FOM expres gepubliceerde opvattingen en meningen 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de redactie en 
weerspiegelen niet noodzakelijk het standpunt van het 
bestuur en de directeur van FOM.

Afkortingenlijst

VU  Vrije Universiteit Amsterdam
UvA  Universiteit van Amsterdam
UT  Universiteit Twente
LEI  Universiteit Leiden
TUD  Technische Universiteit Delft
UU  Universiteit Utrecht
TU/e  Technische Universiteit Eindhoven
RUG  Rijksuniversiteit Groningen
RU  Radboud Universiteit Nijmegen
WUR Wageningen University & Research centre
EUR Erasmus Universiteit Rotterdam
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Twee calls ‘Computational sciences for energy research’ open
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Deeltjesfysicus Jungmann kwam in 2001 vanuit 
Heidelberg naar Groningen om leiding te geven 
aan het nieuwe onderzoeksprogramma TRIµP. 
Het belangrijkste doel was om radioactieve 
isotopen te maken en stil te zetten, om zo 
extreem nauwkeurige metingen van verschil-
lende processen in de natuurkunde te kunnen 
verrichten. “Ons doel was om te zoeken naar 
natuurkunde voorbij het standaardmodel”, legt 
Jungmann uit in zijn kantoor op het KVI. “Wat 
CERN bij extreem hoge energieën onderzoekt, 
bekeken wij bij extreem lage energieën.” TRIµP 
richtte zich vooral op radioactieve kernen. Deze 
aanpak vroeg om een fl inke investering in 
nieuwe technologie, maar ook in theorie. De 
groep op het KVI beschikte over specialisten op 
beide terreinen. “Het stilzetten van ionen was 
natuurlijk al routine, maar radioactieve isotopen 
stilzetten voor precisie-experimenten was iets 
nieuws. Het probleem daarbij is dat je met veel 
minder atomen begint, in vele ordes van 
grootte.” In de eerste jaren van het project 
werkte de groep hard aan het ontwikkelen en 
bouwen van speciale apparatuur zoals 
isotoopvallen, waarin atomen stilgezet worden 
bij 100 µKelvin. 

De aard van donkere materie

Rond 2008 was het mogelijk om radiumionen 
stil te zetten. De deeltjesversneller AGOR 
produceerde de benodigde kernen, waarna een 
lange remweg met uiteindelijk een laserge-
koelde ionenval zorgde voor de extreem 
laagenergetische deeltjes.”Onze inzet was om 
pariteitschendingen bij lage energie te 
onderzoeken.” Het KVI richtte zich onder meer 
op het meten van de Weinberg-hoek, een 
parameter uit de Weinberg-Salem theorie over 
het standaardmodel. Die hoek is afhankelijk van 
de energie. “CERN deed metingen bij hoge 
energie, wij bij lage energie. De theoretici 
voorspelden de curve die dit moest opleveren, 
en gemeten afwijkingen wijzen op nog 
onbekende natuurkunde.” Afwijkingen kunnen 
iets vertellen over de aard van donkere materie. 
“Dat is een belangrijke vraag. We zijn ten slotte 

al een tiental jaren op zoek naar de onbekende 
energie in het heelal, die bestaat uit donkere 
materie en donkere energie.”

Bariumatomen en radiumionen 
stilgezet

TRIµP stortte zich op deze vraag en op het 
testen van het standaardmodel. In de tien jaar 
van het onderzoek kwamen geen antwoorden 
op alle onderzoeksvragen. “We hebben wel als 
eersten ter wereld bariumatomen en 
radiumionen stilgezet en de meest nauwkeurige 
metingen van de zwakke kernkracht 
uitgevoerd.” Ook lukte het vangen van een 
aantal radioactieve ionen. 

Een interessante ‘bijvangst’ van het TRIµP 
onderzoek is een uiterst nauwkeurige 
radiumklok. “Als je de ionen stilzet, krijg je de 
klok er als het ware gratis bij”, lacht Jungmann. 
Samen met collega’s van de VU werkt hij aan 
diverse toepassingen. SURFnet, de organisatie 
die voor universiteiten en hogescholen werkt 
aan optimale internetfaciliteiten, heeft een 
glasvezel tussen het KVI en de VU aangelegd. 
“In Amsterdam staat een aluminiumklok. Wij 
gebruiken beide klokken als referentiesignaal 
om storingen in de verbinding op te sporen. Op 
die manier wordt het mogelijk de bandbreedte 
van de glasvezel duidelijk te verhogen.” De 
radiumklok kan ook het gps-signaal nauwkeuri-
ger maken. “Wanneer ik op een regenachtige 
dag naar Groningen rijd, denkt mijn navigatie-
systeem soms dat ik naast de weg zit. Dat komt 
onder meer door weerkaatsing van het signaal 
tussen de huizen.” Het koppelen van een 
nauwkeurigere klok zou navigatie op 
centimeters mogelijk moeten maken. “En dan 
kan je het ook in een magazijn gebruiken, of 
zelfs in huis.”

Jungmann vertelt enthousiast verder over meer 
wapenfeiten van TRIµP: “Met apparatuur die is 
ontwikkeld door Deense onderzoekers werden 
nauwkeurige metingen aan koolstof-12 gedaan. 
Dit leverde nieuwe informatie op over de manier 

waarop koolstof via kernfusie ontstaat. Het 
verklaart waarom er zoveel koolstof in het 
universum is. Een andere groep heeft binnen 
TRIµP de wereldwijd beste neutrinospectra bij 
lage energie gemeten, om neutrino-oscillaties 
beter te begrijpen.”

Na TRIμP

Met het beëindigen van TRIµP stopt het 
onderzoek ‘naar natuurkunde voorbij het 
standaardmodel’ niet. Alle kennis die is 
opgedaan vormt de start van onder meer een 
nieuw FOM-programma ‘Broken Mirrors and 
Drifting Constants’. Verder is tenure track 
onderzoeker dr. Steven Hoekstra van de 
Rijksuniversiteit Groningen erin geslaagd 
moleculen af te remmen, zoals strontiumfl uo-
ride. Hij kreeg hiervoor een Vidi-subsidie van 
NWO.

Jungmann en zijn team zetten hun zoektocht 
naar afwijkingen van het standaardmodel voort: 
“Voordat ik naar TRIµP kwam, werkte ik mee 
aan zogeheten g-2 experimenten met muonen. 
Dat leverde een aanwijzing voor een afwijking 
van het standaardmodel, maar die is bijna vier 
sigma. Bij Fermilab is nu een experiment in 
aanbouw dat duidelijk moet maken hoe reëel 
deze aanwijzing is. Daar ben ik als adviseur bij 
betrokken. En het bij ons gestarte werk over 
schending van de Lorentz-invariantie in de 
zwakke kracht gaat verder bij LHCb op CERN.” 
Terugkijkend op tien jaar TRIµP is Jungmann 
tevreden. ‘TRIµP was een kern waar veel 
projecten omheen draaiden. De succesvolle 
experimenten geven een aanzet voor verder 
onderzoek in universiteitslaboratoria en bij grote 
versnellers.” 

Gelijktijdig met het afsluiten van TRIµP 
beëindigde FOM de institutionele samenwerking 
met de Rijksuniversiteit Groningen in het KVI. 
Jungmann zegt dat de brede kennis van het KVI 

ook in de toekomst zijn uitwerking zal hebben. 
Het Universitair Medisch Centrum Groningen 
heeft onlangs een vergunning gekregen om een 
centrum voor protonentherapie op te zetten. 
“De deeltjesversneller AGOR en alle technische 
knowhow binnen het KVI waren cruciaal voor de 
ontwikkeling van protonentherapie in 
Groningen.” (RF)  

Na 18 maanden opende FELIX – een 
internationale gebruikersfaciliteit met 
infraroodbronnen die gebaseerd zijn op 
vrije-elektronenlasers – in oktober 2013 weer 
haar deuren. Tijdens de sluitingsperiode zijn de 
twee lasers FELIX en FELICE van het 
FOM-Instituut DIFFER , naar de Radboud 
Universiteit in Nijmegen verhuisd en naast de 
Nijmeegse laser FLARE weer opgebouwd. 
Samen vormen ze nu een internationale 
infrarood- en terahertz-gebruikersfaciliteit met 
de overkoepelende naam FELIX. Naast deze 
ondergrondse verbouwing is er boven de grond 
ook veel veranderd: er staat een gloednieuw 
gebouw met experimenteerruimten en kantoren 
voor de onderzoekers.

Unieke faciliteit

Een voorzichtig begin met interne gebruikers 
gaf snel voldoende vertrouwen in de specifi ca-

ties en betrouwbaarheid van de FELIX-laser. 
Een maand later konden de eerste externe 
gebruikers al experimenteren met de 
infrarood- en terahertz-straling. Het is meer dan 
een kopie van de oude faciliteit bij DIFFER: door 
de al aanwezige FLARE laser is het golfl engte-
bereik uitgebreid en bestrijkt nu het gebied van 
3 tot 1500 micrometer. En de mogelijkheid om 
de laserstraling te combineren met de hoge 
continue magneetvelden van het nabijgelegen 
High Field Magnet Laboratory (HFML) is 
eveneens wereldwijd uniek. 

In januari van dit jaar is de eerste ‘call voor 
proposals’ gelanceerd. Dit leverde meteen weer 
bundeltijdaanvragen van onderzoekers uit de 
hele wereld op. De uitdaging voor de komende 
periode is om deze experimenten van externe 
gebruikers te faciliteren, nieuwe experimenten 
op te starten en tegelijkertijd de andere 

vrije-elektronenlaser FELICE weer op te bouwen 
en in bedrijf te stellen.

FELIX en de FOM-focusgroep

In Nijmegen maakt FELIX onderdeel uit van de 
FOM-focusgroep ‘Free electron lasers for 
infrared experiments’. Het onderzoeksprogram-
ma heeft als doel om van FELIX een toonaange-
vende infrarood- en terahertz-gebruikersfacili-

teit te maken en onderzoek te doen aan de 
structuur en dynamica van complexe moleculen, 
ionen en clusters in gasfase. Het programma en 
de FOM-focusgroep staan onder leiding van 
FOM-focusgroepleider prof.dr. Wim van der 
Zande.  

FELIX opent deuren voor gebruikers

Radioactieve isotopen als microlab - tien jaar TRIµP

Aan de veertigjarige institutionele samenwerking tussen FOM en de Rijksuniversiteit Groningen 
in het KVI kwam in 2013 een einde. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen 
stemde eind maart 2013 in met een plan van de interim-directeur van het Kernfysisch Versneller 
Instituut (KVI) voor de toekomst van dit instituut. Op basis hiervan werd de reorganisatie in gang 
gezet, waarbij de inzet was alle werkgelegenheid te behouden. Voor de zes vaste FOM-mede-
werkers zijn goede afspraken gemaakt. Een deel van het wetenschappelijke personeel en het 
merendeel van de technici (en bijbehorende werkplaatsen) verhuisde naar het Centre for Advanced 
Radiation Technology (CART). Dit centrum blijft gehuisvest in het huidige KVI-gebouw, in eerste 
instantie als zelfstandige dienst onder het College van Bestuur. De andere onderzoekers en technici 
van het KVI kregen posities in de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van RUG.  
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Kijkje in een gebruikersruimte: FELIX-gebruikers van de Universiteit van Utah 
experimenteren met de hoge resolutie massa spectrometer bij de faciliteit en meten met 

de infraroodstraling van FELIX spectra van metaalcomplexen van kleine biomoleculen 
in de gasfase.

In 2013 kwam er na ruim tien jaar een offi cieel einde aan het FOM-programma 
‘TRIµP’: Trapped Radioactive Isotopes - Microlaboratories for fundamental 
Physics. In het Groningse Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) zijn de randen 
van het standaardmodel opgezocht, maar werd ook veel nieuwe technologie 
ontwikkeld. Een interessante ‘bijvangst’ is een uiterst nauwkeurige radium-
klok. “Als je de ionen stilzet, krijg je de klok er als het ware gratis bij”, zegt 
prof.dr. Klaus Jungmann, programmaleider van TRIµP.

Een ionenval om een enkel ion te vangen. 
Naast de ionenval zijn een ‘elektronen-
gun’(links) en een atoombron voor 
Ba+(rechts) te zien. Met stabiel Ba+ 
werden de experimenten voor het 
radioactieve Ra+ ontwikkeld.

Prof.dr. Klaus JungmannProf.dr. Klaus Jungmann
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   Prof.dr.ir. Albert van den Berg 1  wordt 
de nieuwe wetenschappelijk directeur van 
MIRA, het onderzoeksinstituut voor Biomedi-
sche Technologie en Technische Geneeskunde 
van de Universiteit Twente. Van den Berg is 
leider van de BIOS/Lab-on-a-Chip groep die 
onderdeel is van MESA+ instituut voor 
nanotechnologie. Hij behoort tot de internatio-
nale wetenschappelijke top en heeft diverse 
prijzen en onderscheidingen op zijn naam staan, 
waaronder de Spinozapremie in 2010. Zijn 
huidige onderzoek richt zich op micro-analyse 
en nanosensoren, nanofl uidics en op 
biologische cellen en weefsels op chips, met 
toepassingen in de gezondheidszorg en het 
milieu. 

  Prof.dr. Albert Polman heeft de 
Innovation in Materials Characterization Award 
2014 gewonnen, een prijs van de Materials 
Research Society. De jury schrijft dat Polman is 

gekozen uit een groot aantal uitmuntende 
genomineerden, ‘for the development, 
application and commercialisation of 
Anglo-Resolved Cathodoluminescence Imaging 
Spectroscopy (ARCIS) as a new tool for optical 
imaging at the nanoscale, with applications in 
nanophotonics and materials science in general’. 

  Per 1 maart 2014 heeft dr. Hélène van 
Pinxteren 2  haar formele dienstverband bij 
NWO beëindigd, na een lange periode van inzet 
voor de wetenschap. Eerst bij FOM, daarna bij 
de Europese Unie en sinds 2003 in verschil-
lende rollen bij NWO. Als programmacoördinator 
bij FOM heeft zij onder andere het programma 
Fysische Biologie vormgegeven, de kiem van 

een nu bloeiende biofysica community. 
Daarnaast gaf zij als instituutsmanager van 
toenmalig FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen leiding aan een noodzakelijke 
reorganisatie. Voor de Europese Commissie 
zette Van Pinxteren het European Strategy 
Forum on Research Infrastructures (ESFRI) op. 
Bij NWO in Den Haag was zij de eerste 
plaatsvervangend directeur van het NWO-
gebied Natuurkunde. Ze gaf daarmee gezicht 
aan het convenant, dat de nieuwe verhoudingen 
tussen FOM en NWO regelde. 

  Prof.dr. Ewine van Dishoeck 3 , 
hoogleraar moleculaire astrofysica aan de 
Universiteit Leiden, is op 27 maart jl. 

geïnstalleerd als lid van de prestigieuze Duitse 
Academie voor Wetenschappen Leopoldina. 
Zij is verkozen op grond van haar wetenschap-
pelijke bijdragen aan de fysica, op het gebied 
van de vorming van nieuwe sterren en planeten. 
Van Dishoeck is sinds begin jaren tachtig 
wetenschappelijk actief binnen de moleculaire 
astrofysica en ontving daarvoor diverse 
onderscheidingen (o.a. Spinozapremie 2000). 
Ze is wetenschappelijk directeur van de 
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie 
(NOVA). De Leopoldina Academie is gesticht in 
1652 en is het oudste wetenschappelijk 
genootschap in de wereld.

  Het FOM-bureau heeft drie nieuwe 
programmacoördinatoren verwelkomd ter 
vervanging en versterking van de afdeling 
Onderzoekbeleid. Per 1 maart is dr. Michiel 
van den Hout 4  begonnen als programmaco-
ordinator voor de Industrial Partnership 

Physics@FOM Veldhoven
Big questions in physics!

On 21 and 22 January FOM brought 1900 physicists together in Veldhoven and asked them the following: 
“What big question in physics would you like to know the answer to?” We received many inspiring answers. 
From Majorana particles to cooling beer, 
these are the things FOM physicists 
think about:

Physics@FOM Veldhoven
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Matthijs Cox (Eindhoven University of Technology) 

en Rabinda Mahato (University of Twente)

Wouter van den Wollenberg 

(FOM Institute Nikhef)

Magdalena Slawinska 

(FOM Institute Nikhef)

Nava Gaddam 

(Utrecht University)

Albert Polman 

(FOM Institute AMOLF)

Yibole Yibole 

(Delft University of Technology)

Gerwin Steen 

(University of Twente)

Shuo Mi 

(Leiden University)

Thomas Mersie 

(student)

Frank Linde 

(FOM Institute Nikhef)

Sijbrand de Jong 

(Radboud University Nijmegen)

From left to right: Kevin Widdershoven, Guus de Wit and 

Steven Zwaan (Rino Foundation)

Diana Wildschut 

(reporter The Daily Issue)

Tran Van Bay 

(University of Amsterdam)

Annemieke Petrignani 

(Radboud University Nijmegen)
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“Ik was altijd al gefascineerd door ‘hoe en 
waarom’ vragen. Ik wilde weten hoe dingen 
werken,” zegt Els Koffeman. Op de middelbare 
school was de keuze voor een studie 
Technische Natuurkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven dan ook snel gemaakt. 
Het eerste jaar ging niet meteen van een leien 
dakje. Een groepje ouderejaars dat haar 
geringschattend toebeet dat ze het vast niet 
zou redden, wakkerde echter Koffemans 
vechtlust aan. “Ik zou ze weleens laten zien 
dat ze ongelijk hadden,” zegt ze. Ze raakte 
gefascineerd door toegepaste kernfysica. 
“En door muziekakoestiek, een goede tweede.” 
Na haar afstuderen in de versnellergroep van 
prof.dr. Martien de Voigt promoveerde ze in de 
deeltjesfysica aan de Radboud Universiteit.

“Ik werkte toen aan LEP (Large Electron- 
Positron Collider, voorloper van de Large Hadron 
Collider, red), en woonde twee jaar in Genève. 
Dat was een geweldige tijd.” Koffeman was 
vooral onder de indruk van de concentratie 
van expertise binnen CERN. “Tijdens mijn 
afstuderen liep ik wel eens tegen een probleem 
op waarvan ik dacht: ‘Dat heeft iemand anders 
vast al eens opgelost.’ Bij CERN loopt die 
persoon gewoon rond. Er was altijd iemand die 
precies de juiste kennis of onderdelen had. 
Dat houdt de vaart in je onderzoek, je loopt 
minder snel vast.”

Haar liefde voor CERN is gebleven. Jarenlang 
werkte Koffeman aan ATLAS, een van de 
bekende deeltjesdetectie-experimenten van de 
Large Hadron Collider. “Al in 1996 was ik bezig 
met onderdelen voor die detector, als postdoc 
in München. Toen wisten we al hoe groot de 
sensoren moesten zijn en hoeveel straling die 
aan moesten kunnen.”

In de loop der jaren is haar rol in dergelijke 
projecten veranderd. “Inmiddels zit ik minder 
aan de tekentafel en stuur ik vooral mensen 
aan.” Ze is projecteider van vijftien technici en 
ontwikkelaars. “Maar ook nu zijn er voor mij 
inhoudelijk nog voldoende uitdagingen. Wat ga 
je uitbesteden aan bedrijven en wat doe je zelf? 
Aan welke specifi caties moeten onderdelen 
voldoen? En hoe ga je dat testen?”

Euforie

4 juli 2012, de bekendmaking van de 
experimentele ontdekking van het higgsdeeltje, 
was voor haar een groots moment? “Natuurlijk, 
maar voor instrumentalisten zoals ik kwam dat 
moment van euforie al eerder. Dat was toen de 
detector afgebouwd was en we hem gingen 
testen. Alles deed het meteen fantastisch! 
Normaal gesproken ga je ontwerpen, bouwen, 
dan testen en vervolgens doorsleutelen totdat 
alles naar behoren functioneert. Hier was alles 
meteen voor 99,9 procent werkend. Toen had ik 
al de overtuiging: als er iets te vinden valt, dan 
zal ATLAS dat doen.”

Die persconferentie van CERN leverde Koffeman 
een nieuwe ervaring op. “Mensen spraken me 
ineens op straat aan om te horen hoe dat nu 
precies zat met dat higgsdeeltje. “Ze besloot 
een aantal keer een Science Café te organise-
ren over Higgs in de Amsterdamse wijk IJburg, 
waar ze woont. “Uit een soort zendingsdrang, 
ik wil mijn kennis verspreiden. Iedereen moet 
de kansen krijgen om te snappen wat er op dit 
vlak gebeurt.” Inmiddels is het initiatief voor het 
Science Café overgenomen door anderen.

Die zendingsdrang heeft ze ook als het gaat om 
vrouwen in de wetenschap. “Ik voel een morele 
plicht om het pad te effenen voor de generatie 
na mij. Precies zoals vrouwen in de generaties 
voor mij ervoor gezorgd hebben dat ik kon 
komen waar ik nu ben.”

Voor het vervolg van haar carrière 
heeft Koffeman nog geen vast-
omlijnde plannen. Ze is erg ziek 
geweest en is nog maar pas weer 
aan het werk. Ze werkt mee aan de 
bouw van een neutrinotelescoop, 
KM3Net. Ook is ze betrokken bij 
de ontwikkeling van protonenthe-
rapie, een voor Nederland nieuwe 
vorm van bestraling van tumoren. 
“Momenteel werken vier centra 
in Nederland aan het opstarten 
van een behandelcentrum. Dat schept 
mogelijkheden voor de gezamenlijke 
ontwikkeling van instrumentatie voor bestraling 
met protonen in plaats van met fotonen. 
Met protonen is dosisafgifte veel preciezer te 
lokaliseren, maar dat heeft alleen nut als het 
model van de patiënt ook nauwkeurig bekend 
is. Bij ATLAS heb ik veel kennis en ervaring 
opgedaan met sensoren die een zeer intense 

deeltjesfl ux meten. Ik ben ervan overtuigd 
dat deze kennis inzetbaar is bij ontwikkelen 
van apparatuur die protontherapie kan 
verbeteren.” (SK)  
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Programmes. Van den Hout promoveerde in 
2010 aan het Kavli Instituut for Nanoscience 
(TUD) op onderzoek naar dna- en rna-structu-
ren. Vóór en na zijn promotie deed hij ervaring 
op binnen de industrie, als projectmanager R&D 
bij ASM International en Stork. Dr. Victor 
Land, momenteel programmacoördinator voor 
onder meer de FeF-werkgemeenschapscom-
missie, en secretaris van de nieuwe HTSM-
roadmap Advanced Instrumentation, verhuist 
eveneens naar het IPP-bureau. In zijn plaats 
komt Mark Boneschanscher MSc 5  per 
1 april. Boneschanscher deed zijn promotie-
onderzoek binnen het Debye Institute for 
Nanomaterials Science (UU), waar hij op 4 juni 
a.s. zijn proefschrift zal verdedigen. 

Boneschanscher is al bekend met het 
FOM-bureau, omdat hij als FOM-oio enige tijd 
voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad 
was. Per 7 maart is ook dr. Dorien Kool 6  
als programmacoördinator gestart, met als 
voornaamste taken het secretariaat van de 
COMOP-werkgemeenschapscommissie, het 
FOM-vrouwenbeleid en (een deel van) de 
organisatie van Physics@FOM in Veldhoven. 
Kool deed haar promotieonderzoek in de 
bodembiologie aan de WUR, waarna ze een jaar 
als postdoc werkte bij de groep microbiologie 
aan de RUG. Aansluitend was ze postdoc bij het 
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek 
der Zee, binnen de groep organische 
biogeochemie.   

Euforie als je ziet: hij doet het
Prof.dr.ir. Els Koffeman, onderzoeker bij Nikhef en hoogleraar Instrumentatie in de deeltjesfysica aan de 
Universiteit van Amsterdam, ontwerpt en bouwt detectoren. Fundamentele vragen vormen haar drijfveer. 
“Met die detectoren meten we iets dat blijvend is. Zo’n higgsdeeltje, dat is een van de hoekstenen van de 
deeltjestheorie. En daar heb ik, via de ATLAS-detector, toch maar mooi aan meegewerkt.”

Euforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet hetEuforie als je ziet: hij doet het
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DIFFER organiseert Nederlandse bijdrage 
aan EUROfusion

Met de start van het EUROfusion-consortium binnen Horizon2020 
richten Europese onderzoekers zich competitief én doelgericht op de 
ontwikkeling van kernfusie als duurzame energiebron. FOM-instituut 
DIFFER is het Nederlandse contactpunt met EUROfusion. 
Op 11 april organiseert het instituut een workshop over Nederlandse 
deelname aan de Europese calls en komt nauwe samenwerking 
binnen Nederland aan bod.  
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Het internationale 
project ITER moet de 

technologische 
haalbaarheid van 

kernfusie als 
energiebron 

aantonen. 
De EUROfusion 

roadmap zorgt dat 
Europese onderzoe-

kers optimaal 
meedoen in het 

ITER-onderzoek.
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  Giovanni Lanzani, DNA mechanics inside 
plectonemes, nucleosomes and chromatin 
fi bers, 2 oktober 2013, Universiteit Leiden, 
promotor prof.dr. H. Schiessel, werkgroep 
FOM-L-26
The compaction of DNA in our cells is 
comparable to the way we fold text into lines, 
lines into pages and pages into books.

  Qader Dorosti Hasankiadeh, Reconstruc-
tion of neutrino-induced showers with 
ANTARES, 4 oktober 2014, Rijksuniversiteit 
Groningen, promotor prof.dr. H. Löhner, geen 
FOM-werkgroep

  José Francisco Paredes Rojas, Under-
standing the rheology of yield stress materials, 
14 november 2013, Universiteit van Amsterdam, 
promotor prof.dr. D. Bonn, copromotor dr. N. 
Shahidzadeh, werkgroep FOM-A-03

  Ion Cosma Fulga, Scattering theory of 
topological phase transitions, 21 november 
2013, Universiteit Leiden, promotor prof.dr. 
C.W.J. Beenakker, copromotor dr. A.R. 
Akhmerov, FOM-L-05
Video games are a great way of learning 
mathematics and physics.

  Mehrnoosh Mirzaei, Tagging molecular 
clouds in turbulent air, 21 november 2013, 
Technische Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. L.P.H. de Goey, compromotoren 
dr. N.J. Dam en dr.ir. W. van de Water, geen 
FOM-werkgroep

  Dmitry Pikulin, On topological properties 
of superconducting nanowires, 26 november 
2013, Universiteit Leiden, promotoren prof.dr. 
C.W.J. Beenakker, prof.dr. Yu.V. Nazarov, 
werkgroep FOM-L-05
In many cases overconfi dence is more profi table 
than rational behaviour

  Jos van Rijssel, Colloidal interactions of 
quantum dots in apolar liquids, 4 december 
2013, Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. A.P. 
Philipse, copromotor dr. B.H. Erné, werkgroep 
FOM-U-21

  Matthijs Panman, Observing invisible 
machines with invisible light, the mechanics 
of molecular machines, 5 december 2013, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. 
W.J. Buma, copromotor dr. S. Woutersen, 
werkgroep FOM-A-48

  Erik Woldhuis, Foam rheology near the 
jamming transition, 11 december 2013, 
promotor prof.dr. M.L. van Hecke, copromotor 
dr. B.P. Tighe, werkgroep FOM-L-25
Het schrijven van een proefschrift is als een 
percolatie transitie: vrij plotseling verandert een 
losse collectie hoofdstukken, paragrafen en 
notes in een boekwerk met nog slechts enkele 
gaten.

  Lambert Bergers, Anelasticity in Al-alloy 

thin fi lms, 12 december 2013, Technische 
Unviversiteit Eindhoven, promotor prof.dr. 
M.G.D. Geers, copromotor dr.ir. J.P.M. 
Hoefnagels, werkgroep FOM-E-18

  Gert Eising, Crystallization phenomena 
in germanium antimony phase-change fi lms, 
13 december 2013, Rijksuniversiteit Groningen, 
promotor prof.dr.ir. B.J. Kooi, copromotor 
dr. G. Palantzas, werkgroep FOM-G-25
By applying pressure to a PhD student, its 
productivity can be greatly increased.

  Bircan Ayten, Dynamical aspects of 
tearing mode suppression by electron cyclotron 
heating and current drive in tokamak plasmas, 
16 december 2013, Technische Universiteit 
Eindhoven, promotoren prof.dr. A.J.H. Donné 
en prof.dr. M.R. de Baar, copromotor dr. E. 
Westerhof, FOM-instituut DIFFER

  Pierpaolo Spinelli, Light trapping in solar 
cells using resonant nanostructures, 17 decem-
ber 2013, Universiteit van Amsterdam, promotor 
prof.dr. A. Polman, FOM-instituut AMOLF

  Wolfgang Pfaff, Quantum measurement 
and entanglement of spin quantum bits in 
diamond, 20 december 2013, Technische 
Universiteit Delft, promotoren prof.dr.ir. R. 
Hanson en prof.dr.ir. L.P. Kouwenhoven, 
werkgroep FOM-D-59

  Sven Hofmann, Atmospheric pressure 
plasma jets: characterisation and interaction 
with human cells and bacteria, 23 december 
2013, Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr.ir. P.J. Bruggeman en prof.
dr.ir. G.M.W. Kroesen, werkgroep FOM-E-22

  András Kiss, New ionization technologies 
for mass spectrometry imaging, from small 
molecules to intact proteins, 8 januari 2014, 
Universiteit Utrecht, promotor prof.dr. R.M.A. 
Heeren, copromotor dr. D.F. Smith, FOM-insti-
tuut AMOLF

  Franciscus Godschalk, The half-Joseph-
son laser, essentials and applications, 9 januari 
2014, Technische Universiteit Delft, promotor 
prof.dr. Yu.V. Nazarov, werkgroep FOM-D-46
A person is only able to handle freedom if he is 
willing to give it up in favour of the freedom of 
his opponent.

  Feng-Ching Tsai, Cytoskeletal organization 
in biomimetic liposomes, 15 januari 2014, Vrije 
Universiteit Amsterdam, promotor prof.dr.ir. 
G.H. Koenderink, FOM-instituut AMOLF

  José Carlos Vieira Leitão, Thermo-
magnetic studies on transition metal pnictides, 
17 januari 2014, Technische Universiteit Delft, 
promotor prof.dr. E. Brück, copromotor dr.ir. 
N.H. van Dijk, werkgroep FOM-D-48
In high profi le experimental physics the most 
useful tool in a lab is a hammer.

  Cho-Shuen Hsieh, Ultrafast dynamics of 

interfacial water, 17 januari 2014, Universiteit 
van Amsterdam, promotor prof.dr. M. Bonn, 
FOM-instituut AMOLF

  Erik van der Bijl, Spin currents and 
magnetization dynamics in multilayer systems, 
28 januari 2014, Universiteit Utrecht, promotor 
prof.dr.ir. H.T.C. Stoof, copromotor dr. R.A. 
Duine, werkgroep FOM-U-05

  Ilker Doan, Remote plasma synthesis of 
silicon nanocrystals: plasma processes, 
nanocrystal growth and diagnosis, 28 januari 
2014, Technische Universiteit Eindhoven, pro-
motor prof.dr. ir. G.M.W. Kroesen, copromotoren 
prof.dr.ir. M.C.M. van de Sanden en prof.dr.ir. 
W.M.M. Kessels, werkgroep FOM-E-22

  Daniel Snouck, Patterns in wind-blown 
grains and fl uids, 30 januari 2014, Technische 
Universiteit Eindhoven, promotor prof.dr. ir. 
G.J.F. van Heijst, copromotor dr.ir. W. van de 
Water, werkgroep FOM-E-16

  Kirill Bystrov, Erosion and morphology 
changes of graphite under high fl ux and low 
temperature plasma bombardment, 2 februari 
2014, Technische Universiteit Eindhoven, 
promotor prof.dr. M.C.M. van de Sanden, 
copromotor dr. G. de Temmerman, FOM-insti-
tuut DIFFER

  Sietse T. van der Post, Love and fear of 
water, water dynamics around charged and 
apolar solutes, 7 februari 2014, Universiteit van 
Amsterdam, promotor prof.dr. H.J. Bakker, 
FOM-instituut AMOLF

  Hannes Bernien, Control, measurement 
and entanglement of remote quantum spin 
registers in diamond, 10 februari 2014, 
Technische Universiteit Delft, promotor prof.dr.
ir. R. Hanson, werkgroep FOM-D-59
University research with long-term goals will be 
more effi cient if the university offers alternative 
academic career options besides becoming a 
professor.

  Steven Lawrence Nyabero, Thermally 
induced diffusion phenomena and compound 
interlayer structural changes in EUV multilayers, 
7 februari 2014, Universiteit Twente, promotor 
prof.dr. F. Bijkerk, copromotor dr.ir. R.W.E. van 
de Kruijs, werkgroep FOM-T-38

  Rajasekhar Medapalli, Effi cient optical- 
control of ultrafast magnetization dynamics in 
metallic alloys, 18 februari 2014, Radboud 
Universiteit Nijmegen, promotor prof.dr. Th.H.M. 
Rasing, copromotor dr. A.V. Kimel, werkgroep 
FOM-N-11

  Søren Jensen, Charge carrier dynamics 
in photovoltaic materials, 20 februari 2014, 
Universiteit van Amsterdam, promotor prof.dr. 
M. Bonn, FOM-instituut AMOLF

  Robert Knegjens, Strategies to hunt for 
new physics with strange beauty mesons, 

11 maart 2014, Vrij Universiteit Amsterdam, 
promotor prof.dr. R. Fleischer, FOM-instituut 
Nikhef

  Yi Liu, Spin relaxation from fi rst-principles, 
14 maart 2014, Universiteit Twente, promotor 
prof.dr. P.J. Kelly, werkgroep FOM-T-09

  Anke Leferink op Reinink, Colloidal 
mineral liquid crystals, formation and manipula-
tion, 19 maart 2014, Universiteit Utrecht, 
promotor prof.dr. H.N.W. Lekkerkerker, 
copromotoren dr. G.J. Vroege en dr. A.V. 
Petukhov, werkgroep FOM-U-06

  Jeroen Franken, Domain walls shift gears, 
novel ways to control magnetic domain-wall 
motion, 20 maart 2014, Technische Universiteit 
Eindhoven, promotoren prof.dr.ir. H.J.M. 
Swagten en prof.dr. B. Koopmans, werkgroep 
FOM-E-28
Een succesvolle ingenieur bedenkt de juiste 
oplossing voor een probleem, een succesvolle 
wetenschapper bedenkt het juiste probleem bij 
een oplossing.

  Oleksii Kuzmin, Intrinsic and extrinsic size 
effects in metallic glasses, 21 maart 2014, 
Rijksuniversiteit Groningen, promotor Prof.dr. J.
Th.M. De Hosson, copromotor prof.dr. Y.T. Pei, 
werkgroep FOM-G-09
The smaller, the better? (J.Th.M. De Hosson).

  Jörn Venderbos, Integer and fractional 
quantum Hall effects in lattice magnets, 
25 maart 2014, Universiteit Leiden, promotoren 
prof.dr. ir. J.W.M. Hilgenkamp en prof.dr. J. van 
den Brink, werkgroep FOM-T-29
Het kan heel gunstig zijn om als theoretisch 
natuurkundige voor te lopen op het experiment, 
maar de vraag is hoe ver.

  Tjalle P. Hoekstra, The cost of being right, 
DNA replication in optical tweezers, 26 maart 
2014, Vrije Universiteit Amsterdam, promotoren 
prof.dr.ir. G.J.L. Wuite en prof.dr.ir. E.J.G. 
Peterman, werkgroep FOM-V-09

  Sjors Schellekens, Manipulating spins, 
novel methods for controlling magnetization 
dynamics on the ultimate timescale, 3 april 
2014, Technische Universiteit Eindhoven, 
promotoren prof.dr. H.J.M. Swagten en prof.dr. 
Th.H.M. Rasing, werkgroep FOM-E-28
Een verhuizing aan het begin van een promotie-
traject zou verplicht moeten zijn; de tijd die het 
kost om een opstelling te verplaatsen wordt 
ruimschoots vergoed door de opgedane 
grondige kennis van het systeem.

  Wolf Weymiens, Bifurcation theory of the 
L-H transition in fusion plasmas, 17 april 2014, 
Technische Universiteit Eindhoven, promotor 
prof.dr. A.J.H. Donné,  copromotoren dr. H.J. de 
Blank en dr. G.M.D. Hogeweij, FOM-instituut 
DIFFER  K

E
E

K
 O

P
 D

E
 W

E
E

K

P
R

O
M

O
T

IE
S

Eind januari hield FOM een lezersonderzoek over de 
FOM expres. Alle lezers ontvingen per e-mail een 
uitnodiging om deel te nemen aan een online 
enquête. Ook is een aantal lezers telefonisch 
benaderd. De respons was hoog. We willen iedereen 
bedanken die de tijd heeft genomen om de enquête 
in te vullen en het onderzoeksbureau telefonisch te 
woord te staan. In de volgende FOM expres volgt 
een verslag van de resultaten en laten wij u weten 
op welke manier we de FOM expres gaan 
afstemmen op uw leeswensen!

Lezersonderzoek FOM expres

Bedankt voor uw deelname!

FOM-etalage
AMOLF-mozaïek 
gerestaureerd 
en verplaatst 
naar TU Delft

In het oude onderkomen 
van FOM-instituut AMOLF bevond zich een mozaïek van kunstenaar 
Louis van Roode, gemaakt in opdracht van wijlen AMOLF-directeur 
prof.dr. Jaap Kistemaker. Bij de sloop is het mozaïek gered. 
Onlangs is het kunstwerk met steun van FOM gerestaureerd en opnieuw 
opgebouwd in het Science Centre van de TU Delft, waar op 6 februari jl. 
de onthulling plaatsvond.
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Programmacoördinator dr. Paula van Tijn was dit jaar 
voor het eerst ‘chef Veldhoven’. Soms gesouffl eerd 
door oudgediende dr. Christa Hooijer (die in december 
verhuisde naar het Gebied Natuurkunde van NWO) en 
met onmisbare hulp van Martine van Harderwijk, 
secretaresse bij OZB, werkte Paula naar 21 januari toe: 
“Je wilt niet weten wat er te regelen is, van een besluit 
over kroketten tijdens de lunch tot de inhoud van 
sessies. Of over ‘wie waar mag logeren’.” Voor de 
deelnemers voltrekken de meeste acties zich achter de 
schermen. In deze ‘Keek’ een blik op de week van 
Paula@Physics@FOM Veldhoven 2014.  

Donderdag 16 januari, 15.00 uur, 
op het FOM-bureau in Utrecht

Als een brigadegeneraal - zo omschrijft een van de toehoorders 
- leidt Paula de collega’s van Onderzoekbeleid (OZB) door het 
minutendraaiboek. Veel medewerkers van OZB hebben een taak 
tijdens het jaarlijkse congres en FOM laat niets aan het toeval 
over. Paula: “Alles is uitgeschreven, tot op het pietluttige toe. 
Zo moet een aantal collega’s bij de afsluitende lezing op de 
laatste rij zitten, zodat ze zachtjes weg kunnen lopen om precies 
om 16.30 uur bij de tafel te zijn waar we de remindergadgets 
uitdelen. Koningshof is zo groot dat je looptijd moet incalculeren.” 
OZB-collega’s steken de 1850 naambadges in plastic hoesjes. 
Op alfabetische volgorde. Paula: “Weet je dat er maar vijf 
deelnemers zijn van wie de achternaam met een ‘u’ begint?” 

Vrijdag 17 januari, 16.00 uur

Lichte paniek breekt uit op het FOM-bureau: de banieren zijn kwijt. 
Paula roept vertwijfeld: “ Als we ze niet vinden, is het hoofdpo-
dium leeg.” Een half uur later komt een verlossend telefoontje uit 
de Koningshof: de banners zijn terecht. De telefoon lijkt die 
vrijdag aan haar hoofd gebakken. Er zijn veel last-minute dingen 
te regelen. Paula: “De tafelschikking van het VIP-diner wijzigt 
continu, omdat VIP’s zich aan- en afmelden. Op het ministerie van 
OCW bereidt men zich goed voor en een nieuwe tafelgenoot heeft 
tot gevolg dat ik een nieuw cv moet opsturen, omdat ze graag 
willen weten met wie ze tijdens het diner zullen spreken. In de 
mail belanden nog steeds aanmeldingen voor van alles en nog 
wat, zelfs voor de masterclasses, waarvoor de deelnemers alleen 
na een strenge selectie in aanmerking komen. Martine van 
Harderwijk, rechterhand van Paula, zet de dozen met FOM-
sokken bij de andere spullen die meemoeten. “Die sokken zijn te 
koop.” Hoofd Onderzoekbeleid Hendrik van Vuren bespreekt met 
Paula de maandagavondbijeenkomst voor de werkgroepleiders. 
Paula: “Dat is Hendriks afdeling en daar hoef ik alleen de grote 
lijnen van te weten. Ik kan wel ’s nachts wakker liggen van de 
gedachte dat een plenaire spreker vertraging heeft en niet op tijd 
aankomt. Ik heb net met Niek Lopez Cardozo (FOM-voorzitter, 
red ) de strakke planning van de dinsdagochtend doorgenomen. 
Eén minuut vertraging voor elk gedeelte leidt tot enorme uitloop. 
Daar is hij zich ook van bewust.” Diezelfde vrijdagmiddag overlegt 
Paula met FOM-directeur Wim van Saarloos over QuTech en moet 
een fl inke stapel honoreringsbrieven voor de Vrije Programma’s 
en de Projectruimte de deur uit. Paula zet handtekeningen. “Er 
zijn veel ‘nano-toewijzingen’ dit keer en het subgebied nanofysica 
zit ook in mijn pakket als progammacoördinator.” 

Zondag 19 januari, 20.30 uur 

Paula en Martine zitten aan het toetje in de Koningshof. “We 
hebben het laatste staartje van de seniorenbeurs meegemaakt, 
die elk jaar aan Physics@FOM voorafgaat. Sta-op-stoelen, 
Rijnreisjes en scootmobiels. Grappig hoe zo’n Kempenhal anders 
ingericht kan zijn. Vanmiddag even gezwommen in het 
Koningshof-zwembad. Job (de Kleuver) en Mark (de Graef) 
kwamen later dan gepland aan met alle congresspullen van het 
FOM-bureau, omdat de sleutel van de schoonmaker was 
afgebroken in het slot van OZB. Ze hebben het stuk er met een 
schroevendraaier uit moeten peuteren. We hebben nu net de 
‘warroom’, het FOM-secretariaat, ingericht met computers en 
printers. Martine voert de laatste 
wijzigingen in de registratie vanavond al 
door.” 

Maandag 20 januari, 16.15 uur

Paula: “Ik ben me aan het omkleden voor de 
borrel met de werkgroepleiders. De FOM 
Playground is opgebouwd door Room for 
ID’s (het bureau dat al enkele jaren in 
samenwerking met FOM het thema van 
Physic@FOM Veldhoven uitdenkt en 
vormgeeft, red ). We hebben plattegronden 
in de gangen geplakt. De posters hangen, 
de tafel voor het diner is gedekt, de balies 
voor de masterclasses zijn ingericht. Nog 
geen ellende. De 150 werkgroepleiders 
komen zo aan, samen met de 100 
promovendi die aan de masterclasses 
mogen meedoen. Zeven studenten van TU 
Eindhoven helpen met het neerleggen van 
een mega Twistervloer. Het sneeuwt niet. 
Er is geen griepgolf. Dus hebben we so far 
veel mazzel.”  

Dinsdag 21 januari, 17.30 uur

Iedereen verzamelt verwachtingsvol in de hal, voor het diner in 
de Beneluxhal. Paula probeert met haar Blackberry een mail 
te versturen aan een voorzitter van een sessie. “Er valt op 
woensdag een lezing uit, door ziekte, en ik maak een andere 
indeling.” Aan de balie meldt prof.dr. Freek Beekman zich, de 
prijswinnaar van de FOM Valorisatieprijs. Hij is blij met zijn prijs 
van 250.000 euro, omdat het ‘fl exibel onderzoeksgeld’ is, 
waarmee hij ook buiten de gebaande paden kan experimenteren. 
Of hij zijn presentatie woensdagmorgen op de laptop kan zetten, 
want hij wil er diezelfde avond nog aan schaven? Paula stelt hem 
gerust. Een montere oio informeert of er misschien niet toch nog 
een kamer in de Koningshof vrij is. Hij kan in de Stayokay slapen, 
luidt het resolute antwoord met de begeleidende ‘waag het niet te 
gaan zeuren’ blik. 

Dinsdagavond 20.00 uur

In haar eentje aan een statafel werkt Paula een deel van het diner 
naar binnen. Er is enige stress, in het tot dan toe vlekkeloos 
verlopende avondprogramma: “Ik kwam er net achter dat de vloer 

in de disco veel te klein gelegd is. Hij moet 
minimaal tien bij tien zijn, niet onbelangrijk 
gezien de populariteit van dit congres-
onderdeel. De vloerleggers waren al 
vertrokken, maar komen terug.” 

Dinsdagavond 22.00 uur

Paula: “Het was even spannend of de vloer 
op tijd klaar zou zijn voor de binnenkomst 
van de discogangers, ook omdat het 
plenaire gedeelte na het diner een kwartier 
korter duurde dan gepland. Ik ga nu mijn 
nette jurk vervangen door een spijkerbroek 
en een T-shirt en dan een biertje drinken. 
Of twee. En natuurlijk dansen!”

Woensdag 22 januari, 11.00 uur

De discoavond is zonder noemenswaardige 
incidenten verlopen. Inleiders houden hun 

lezingen in goed gevulde zalen. Er is geen technische malheur. 
Paula belt met prof.dr. Herman Clerkx die de afsluiting zal 
verzorgen. De een na de andere FOM-collega strijkt moe neer in 
de ‘warroom’. Er wordt weinig meer gepraat. Paula: “Misschien 
heb ik straks eindelijk tijd om een experiment te bekijken.” 

The day after Veldhoven, donderdag 23 januari 
10.30 uur, op het FOM-bureau

Paula: “Wim (van Saarloos, red ) trakteert, omdat Veldhoven een 
succes was. Christa van de kantine rijdt rond met de gebakkar. 
We delen aardige mails van mensen die ons bedanken voor de 
organisatie. Ik moet een verdwaalde OV-chipkaart terugsturen en 
bellen met de Stayokay over een kamersleutel in de zak van een 
student. Ook ga ik de geldprijzen uitkeren aan de prijswinnaars; 
met de op dinsdagavond uitgereikte papieren cheque komen ze 
niet echt ver. Vervolgens over tot de orde van de dag. In het 
weekend eerst maar eens de krant lezen en sporten. Volgende 
week staan het Europese Eranet voor het Graphene Flagship en 
de COR op de rol. Over een paar weken begint het circus van voor 
af aan: een evaluatie van Veldhoven met de Stuurgroep en het 
samenstellen van de Programmacommissie voor Physics@FOM 
Veldhoven 2015.” (AvS)  

Strakke planning en soms een 
‘waag-het-niet-te-gaan-zeuren’ blik 
leidt tot succesvol congres
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In de rubriek ‘Keek op de week’ 
gluren wij met enige regelmaat 
mee met mensen uit de fysica-
gemeenschap in hun werkweek.

Paula, Christa Hooijer en Martine van HarderwijkProf.dr. Petra Rudolf en Paula (resp. voorzitter en 
secretaris van de FOm/v commissie) bespreken ook op 
Veldhoven het vrouwenbeleid van FOM
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Nederland was in 1954 één van de 
twaalf landen die CERN in Genève 
oprichtten. Daarom staat ook 
FOM-instituut Nikhef stil bij het 
60-jarig bestaan, met een feestelijk 
symposium op 26 juni 2014. Dr. Rolf 
Heuer (directeur-generaal CERN) en 
dr. Frank Linde (directeur Nikhef) 
lichten, samen met andere sprekers, 
de wetenschappelijke, innovatieve, 
industriële en educatieve aspecten 
van CERN toe, met bijzondere 
aandacht voor de Nederlandse 
bijdragen. 

Tot op de dag van vandaag hebben Nederlandse 
onderzoekers een grote zichtbaarheid op CERN 
en in het onderzoeksveld van de deeltjesfysica. 

Drie Nederlanders ontvingen voor hun bijdragen 
een Nobelprijs: Simon van der Meer in 1984, 
en Gerard ‘t Hooft en Martinus Veltman in 1999. 
Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica 
(Nikhef) coördineert en leidt het experimentele 
onderzoek naar subatomaire fysica in 
Nederland. Nikhef is lid van drie verschillende 
experimenten bij de Large Hadron Collider 
(LHC): ALICE, ATLAS en LHCb. In Nikhef werken 
FOM en vier universiteiten (Vu, UvA, RUG en UU) 
samen. 

“Toen ik in de jaren 80 van de vorige eeuw 
studeerde dacht ik dat zoiets als LEP (de 
voorloper van de LHC, red ) onmogelijk was. 
Een tunnel van 27 kilometer voor het vinden 
van de Higgs, een waanzinnig idee?” – 
Prof.dr. Sijbrand de Jong (Nikhef-onderzoeker/

hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen)

“Wat een fantastische plek! Ik kwam de 
eerste keer op CERN als promovendus om 
apparatuur te testen voor onderzoek in 
Hamburg. Sindsdien heeft CERN de magie 
weten te behouden. Je voelt er de bindende 
kracht van pure wetenschappelijke nieuws-
gierigheid.” – Prof.dr. Stan Bentvelsen 
(Nikhef-onderzoeker / hoogleraar Universiteit 
van Amsterdam)

Meer informatie www.cern60.nl 

Voor het symposium worden deelnemers 
uitgenodigd. Nikhef stelt een aantal kaarten 
beschikbaar voor algemeen publiek. 

 Aanmelden hiervoor kan vanaf medio april 
via www.nikhef.nl.
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For 100 young researchers, the congress had already started on Monday evening with the 
master classes from well-known foreign scientists. On Tuesday morning the other 1.800 scientists 
streamed inside. Ursula Keller kicked off the congress with 
a lecture about how she is using ultrarapid laser techniques 
to fi nd answers to fundamental questions in quantum 
mechanics. The second plenary lecture was held as usual 
after the Tuesday evening dinner. Andreas Heinrich told the 
audience about his research into single atoms and atom 
clusters on surfaces. His work could, for 
example, be used in very small data chips. 
The third plenary speaker, David Nelson, closed 
the congress with a lecture about the physics 
of population genetics and evolution.
During the rest of the congress there was a 
broad choice of lectures across a wide range of 
research areas as well as plenty of opportunity 
to network or to take a look at the posters. The 
jury chose Roel Tempelaar’s poster as the best 

one this year: 
he received the 
Physics@FOM 
Veldhoven Poster 
Prize 2014. 
Anyone who 
wanted to roll up 
their sleeves 
could carry out 
a physics 
experiment. 
For example, 

you could fi nd out for yourself what happens if you drop a raw egg from a height 
of three meters into a tray full of cornstarch 
mixture or what happens if you fi re an air 
pistol into such a mixture (AH).  

All plenary lectures and master classes of 
Physics@FOM Veldhoven 2014 can be viewed 
on the FOM website: 

 www.fom.nl/veldhovenarchives

Nikhef viert 60-jarig bestaan CERN

Physics@FOM Veldhoven 2014 brings 
Dutch physicists together

The entire conference was reported on in four 
editions of ‘The Daily Issue’. The humorous 

newspaper was made on the spot by an editorial 
team that tried to report on where they were and 

what was happening at the congress in just a 
few hours. You can read all the Daily Issues via: 

 www.fom.nl/veldhoven in ‘Archives’.

Researchers from the University of 
Amsterdam showed that an egg can survive a 
drop a few meters height into cornstarch mixed 

with water. In the short movie ‘The egg challenge’ they now explain what happens to an 
egg as it hits the liquid and – of course – why the egg does not break. 
Watch the video with amazing high speed recordings and fun egg experiments via the 
QR code or via   www.vimeo.com/siesja/egg.

On Tuesday evening, Josephine 
Scholten presented the four FOM prizes 

2013. Dr. Martin Frimmer received 
the FOM Physics Thesis Prize. The FOM Valorisation 

Chapter Prize and the FOM Valorisation Prize for 
application-oriented 

research went to 
Dr. Adam Lassise and 

Prof.dr. Freek Beekman 
respectively. The Minerva 

Prize was awarded to 
Dr. Katerina Dohnalová.

 www.fom.nl/prizes

The theme of 
Physics@FOM 2014 was 
FOM Playground.

The entire conference was reported on in four 

 www.fom.nl/veldhovenarchives QR code or via   www.vimeo.com/siesja/egg.
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Oude bunker wordt gesloopt

De bunker tegenover het gebouw van AMOLF op het 
Amsterdamse Science Park wordt gesloopt. Gedurende de 
tweede helft van de vorige eeuw onderzocht het toenmalige 
Instituut voor Kernfysisch Onderzoek - later opgegaan in het 
Nikhef - in de Watergraafsmeer atoomkernen. Midden jaren 
‘70 werd in een ondergrondse tunnel van tweehonderd meter 
lang een elektronenkanon met bijbehorende experimenteer-
hallen gebouwd. Eerst werden protonen met hoge snelheid 
op de kernen geschoten, later werden de protonen 
vervangen door nog snellere elektronen. Grote analyse-
instrumenten met honderden tonnen zware magneetopstel-
ling waren nodig voor precieze metingen aan de kernen. 
Zowel bij de botsingen als bij het dumpen van de elektronen 
kwam straling vrij. Afscherming was nodig om mens en 
omgeving te beschermen. Daarvoor is met name beton 
toegepast, voor de dump (plek waar de bundel elektronen 
eindigt) maar liefst drie meter dik en voor de bunkers met 
daarin de analyse-instrumenten ruim twee meter. Eind 1998 
stopte het onderzoek en in 1999 zijn de versneller en de 
analyse-instrumenten verwijderd. De bunker diende daarna 
als opslagplaats. Het beton levert geen (stralings)gevaar op 
voor de omgeving, maar moet wel netjes worden opgeruimd. 
De sloopwerkzaamheden, die zo trillingsarm mogelijk 
worden uitgevoerd, zijn naar verwachting begin juli klaar. 
Naast bouwplaatsruimte voor een datahotel komt op deze 
plek de tijdelijke huisvesting van het Advanced Research 
Centre for NanoLithography (met dank aan Guy Luijckx, 
Nikhef).  

FOM-jaarverslagen 2013 zijn klaar!

De FOM-jaarverslagen zijn gereed en 
staan op de FOM-website onder 
www.fom.nl/jaarverslagen 1 . Mocht u 
liever een gedrukt exemplaar van de 
jaarboeken ontvangen, dan kunt u dat 
per e-mail opvragen via beatrice.bullinga@
fom.nl. Er is wederom een Engelstalige 
versie van het Jaarboek beschikbaar, 
ook op te vragen of te vinden via 
www.fom.nl/annualreport 2 . 
Nieuw dit jaar is dat de hoogtepunten 
uit het onderzoek te vinden zijn op 
www.fom.nl/hoogtepunten2013 3  
en www.fom.nl/highlights2013 4  
én de interviews met onderzoekers 
(tekst en geluidsfragmenten) op 
www.fom.nl/jaarboek2013 5 . 

Wij danken alle 
collega’s die hebben 
meegewerkt aan 
deze documenten 
voor hun inzet!  
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Omdat zonnecellen of windturbines op sommige 
momenten meer energie produceren dan op andere, is 
opslag cruciaal. Gewone batterijen met metaalverbindin-
gen zijn te duur voor grootschalig gebruik en slecht voor 
het milieu. De groep van Er op Harvard kwam met een 
alternatief: een vloeibare batterij op basis van het 
organische molecuul ‘quinone’. Dit molecuul komt voor in 
planten, zoals rabarber. Er: “Quinones zijn heel simpele 
moleculen, waar honderd jaar geleden al onderzoek naar 
werd gedaan op Harvard. Ze zitten onder andere in 
gezichtscrèmes. Best cool toch, dat we er een eeuw later 
achter komen dat we daar de wereld mee kunnen redden?”

“This YES!-fellowship is a win-win-win situation: I get the 
chance to work at Harvard with inspiring people, Harvard 
strengthens its efforts on renewable energy research and FOM 
invests in knowledge exchange between energy scientists.” 
 
Vloeibare batterij

In de rabarberplant zorgen quinones voor de verplaatsing van 
elektronen tijdens fotosynthese. En dat is ook precies wat ze 
moeten doen in de ‘redox-fl ow’ batterij die Er en zijn collega’s 
gemaakt hebben. Zo’n batterij bestaat uit twee compartimenten 
met vloeistoffen, die elektronen uitwisselen. De ene vloeistof 
staat tijdens het opladen elektronen af, die de andere vloeistof 
weer opneemt. En tijdens het ontladen gaat het precies 
andersom. Er: “Dit is hetzelfde proces als in de batterij van je 
mobiele telefoon. Het grootste verschil is dat wij vloeistoffen 
gebruiken in plaats van vaste stoffen. Aan de ene kant zitten 
opgeloste quinones en aan de andere kant bevindt zich de 
bromide-oplossing.”

Moleculenbibliotheek

De eigenschappen van een quinone hangen af van het aantal 
ringstructuren in het molecuul en van de zijgroepen die eraan 
vastzitten. Er maakte een database van tienduizenden varianten, 
een soort moleculenbibliotheek. Hij berekende de eigenschappen 
van alle quinonevarianten, zoals de redox-potentiaal, de 
oplosbaarheid en de stabiliteit. Er: “Een hoge redox-potentiaal 
betekent een hoog piekvermogen, een hoge oplosbaarheid 
betekent meer energieopslag per volume en een hoge stabiliteit 
houdt in dat je de batterij minder vaak hoeft te vervangen.” 
De moleculen die op deze drie punten het hoogst scoorden, zijn 
daarna door collega’s van Er getest in een redox-fl ow batterij. 

“You can compare our data system to a dating website. 
With a lot of different parameters we try to fi nd the best match.”

Grootste rekencapaciteit van de wereld

Op Harvard University kon Er gebruikmaken van het grootste 
dataverwerkingssysteem ter wereld. “Naast de supercomputers 
die hier staan, gebruiken we een netwerk van miljoenen 
particuliere laptops en PC’s. Iedereen kan zijn of haar computer-

capaciteit doneren, door een soort screensaverprogramma te 
installeren. Wanneer de screensaver aanstaat, kunnen wij op die 
computer berekeningen uitvoeren,” legt Er uit. Hij kon zo in een 
paar tijd jaar data verkrijgen, waarover andere onderzoekers in 
het lab honderden jaren zouden doen.   

“This is the largest scientifi c computing project ever in the fi eld 
of chemistry.” 

Nature

Er vindt het fantastisch dat je met zulke simpele moleculen een 
batterij kunt maken. Hij denkt dat ook de redactie van Nature 
dat kon waarderen: “Het trekt de aandacht als je niet met de 
meest gecompliceerde moleculen werkt, maar juist een huis-tuin-
en-keuken oplossing zoekt.” Daarnaast vielen ze op door de 
ongekend grote schaal van het onderzoek en door de samen-
werking tussen de theoretische groep van prof.dr. Alan 
Aspuru-Guzik – waarin Er werkt – en de experimentele groepen 
van prof.dr. Michael Aziz en prof.dr. Roy Gordon op Harvard. 
Er: “Nooit eerder zijn er zoveel organische moleculen tegelijk 
onderzocht. En als het dan lukt om de beste varianten te 
synthetiseren en er een werkende batterij van te maken, 
dan weet je dat je goud in handen hebt. Dit zijn de eerste 
werkende organische redox-fl ow batterijen!” 

“Another very sexy thing about this research is that the 
quinone molecules are stored in water. So this system is safe 
for individuals who want to store their solar energy at home.”

Geschikt voor thuis

De onderzoekers hebben nu een werkend prototype, maar zijn 
nog niet tevreden. Het doel is om de bromide-oplossing in het ene 
compartiment ook te vervangen door quinones, zodat de batterij 
nog goedkoper en milieuvriendelijker wordt. Daarvoor moeten ze 
nog uitzoeken welke twee varianten samen de beste combinatie 
opleveren. Het systeem heeft uiteindelijk veel potentie voor de 
consumentenmarkt volgens Er: “Het oplosmiddel is water, dat 
maakt het heel veilig. Daarnaast neemt het weinig ruimte in 
beslag, omdat de quinonemoleculen steeds twee elektronen 
tegelijk afgeven in plaats van één. Je hebt maar de helft van het 
volume nodig, in vergelijking met andere moleculen.” Ook de 
Amerikaanse regering onderkent de mogelijkheden van de 
ontdekking: Er’s groep kreeg al een nieuwe beurs toegekend om 
in de komende drie jaar naar een commercieel product toe te 
werken. (IP)  

“I didn’t decide yet on my next career move after the end of my 
stay at Harvard, but I will defi nitely keep working as an energy 
scientist.”

YES!-fellow opent deur naar 
groene en goedkope batterij 
In 2011 vertrok dr. Süleyman Er als YES!-fellow naar Harvard om 
materialen te zoeken die duurzame energie kunnen opslaan. 
Na tienduizenden organische moleculen doorgerekend te hebben 
is het nu raak: Er publiceert in Nature een lijst met verschillende 
vormen van het organische molecuul ‘quinone’ dat inderdaad 
als batterij blijkt te werken.
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vormen van het organische molecuul ‘quinone’ dat inderdaad 

Young Energy Scientist (YES!)
Met de YES!-fellowships stimuleert FOM het energieonderzoek in 
Nederland. Onderzoekers krijgen de kans om maximaal drie jaar 
in het buitenland te werken en daarna met de opgedane kennis 
weer terug te keren naar Nederland. Eenmaal terug, krijgen ze 
nog een jaar de tijd om hun nieuwe kennis te verankeren en een 
basis te leggen voor nieuwe onderzoeksrichtingen en een 
wetenschappelijke loopbaan. In februari 2013 werd het 
(voorlopig) laatste YES!-fellowship toegekend.

Doe mee!
Wil je ook computercapaciteit doneren aan het project van 
Süleyman Er? Ga dan naar de website van het Harvard Clean 
Energy Project: cleanenergy.molecularspace.org/participate.

Het werk van Suleyman Er omvat onderzoek naar duurzame 
energie. Het is in lijn met het beleid dat binnen de Topsector 
Energie wordt ontwikkeld. FOM is hier nauw bij betrokken. 
In de volgende FOM expres zullen we aandacht besteden aan 
de Topsector Energie.
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Op zoek naar de motivatie van onderzoekers in het 
fundamentele veld. Wat maakt hun werk leuk? Wat 
maakt fundamenteel onderzoek fun?

“Kicken op een mooi grafi ekje”, dat is toch wel een beetje wat 
een bètawetenschapper volgens dr.ir. Erik Langereis doet. En dus 
is een proefschrift zonder grafi ekje erin best even wennen. Het 
gaat hier over het proefschrift in de sociologie van zijn vrouw. 
Langereis haast zich om te zeggen dat “ik hiermee zeker niet wil 
zeggen dat haar onderzoek niks voorstelt. Het is juist leerzaam 
om te zien dat sociologen toch een heel andere manier hebben 
om data te presenteren.”

Zo is de thuissituatie van Langereis een mooie illustratie van zijn 
werkplek: een kruisbestuiving tussen twee werelden. Als 
Research Development Offi cer is Langereis sinds mei 2013 bezig 
om het fundamentele energieonderzoek van zijn collega’s bij 
FOM-instituut DIFFER te verbinden met de toegepaste wereld. 
“Het is mijn taak om een goed netwerk rondom solar fuels op te 
bouwen. Solar fuels is één van de twee onderzoeksrichtingen 
binnen DIFFER, de andere is kernfusie. In kernfusie heeft het 
instituut door de jaren heen een sterke positie opgebouwd. Dat 
willen we voor zonnebrandstoffen ook realiseren.” 

Langereis doet zelf geen onderzoek meer. 
“Tijdens mijn promotie in Eindhoven merkte ik 
dat ik onderzoek doen leuk vond, maar mijn 
onderzoek uitleggen inspirerender.” Na zijn 
promotie vertrok Langereis naar de Universiteit 
Utrecht. Daar ging hij zich met outreach 
bezighouden, bijvoorbeeld richting middelbare 
scholieren. “Ik wilde een ingewikkeld verhaal 
zodanig vertalen dat het mensen boeide, 
verwonderde en misschien zelfs wel motiveerde 
om natuurkunde te gaan studeren.”

Na drie jaar in Utrecht was Langereis toe aan iets nieuws. Bij een 
promotie kwam hij zijn promotor tegen, prof. dr. ir. Richard van de 
Sanden, sinds 1 januari 2011 directeur van FOM-instituut 
Rijnhuizen. “Richard vertelde mij dat zij op zoek waren naar 
iemand die het netwerk rondom solar fuels kon opbouwen. Voor 
mij een mooie kans.”

Wat hem bij zijn start direct opviel was dat de samenhang tussen 
de twee onderzoeksrichtingen van DIFFER bij veel mensen 
minder speelde. “Vanuit mijn rol moet ik zoeken naar de gemene 
deler. Naar een totaalverhaal waarin die twee hun plek hebben.” 
Dit verhaal start bij de maatschappelijke problematiek. Binnen die 
context probeert Langereis met zijn collega’s de positie van het 
onderzoek van DIFFER aan te geven. “Wat is nou echt het 
vernieuwende en noodzakelijke in wat wij doen? Dat duidelijk 
maken, bijvoorbeeld richting bedrijven. Door de jaren heen heb ik 
veel wetenschappers op conferenties zien spreken. Soms ontbrak 
een goede inleiding met duidelijke vraagstelling en dook men 
direct de details in. Een gemiste kans. Die eerste slides bieden 
jou als spreker de kans om te zeggen ‘hier doen we het voor en 
dit is mijn aanpak’. Met die eerste slides ben ik nu bezig.”

Langereis is de eerste die de functie van Research Development 
Offi cer binnen DIFFER bekleedt. “Hoe ziet de energiemix van de 

toekomst eruit en wat zijn de wetenschappelijke uitdagingen? 
Een helder verhaal is het startpunt voor het positioneren van het 
DIFFER-onderzoek. Bovendien is het energievraagstuk enorm 
multidisciplinair.” Een belangrijk argument voor de verhuizing van 
het FOM-instituut DIFFER naar de campus van de TU Eindhoven. 
“We willen onderzoekers uit verschillende disciplines meer met 
elkaar in contact te brengen. Samen met universiteiten en institu-
ten organiseren we workshops om nieuwe kruisbestuivingen 
te stimuleren. De insteek van de workshops is de vraagstelling 
zodanig goed te defi niëren dat het mensen triggert om vanuit 
hun eigen expertise in actie te komen.”

Welk aandeel heeft solar fuels in de energiemix van de toekomst 
volgens Langereis? “Ik probeer te voorkomen dat ik zeg: 
zonnebrandstoffen vormen dé oplossing. Daar schiet je niks 
mee op. Ik denk dat je juist moet zeggen: er is een complexe 
uitdaging en wij proberen op deze manier ons steentje bij te 
dragen. Het is niet het een of het ander. Je hebt meerdere 
oplossingen nodig.” Een eerlijk verhaal dus. Met soms een 
grafi ekje en soms ook niet. (EP)  

Naam: Erik Langereis
Leeftijd: 34 jaar
Studie: Technische Natuurkunde in Eindhoven (TU/e)
Werkt als: Research Development Offi cer bij 
FOM-instituut DIFFER
Is daar ambassadeur van: solar fuels, dat omvat 
onder andere een effi ciënte opslag van duurzame energie 
in chemische bindingen op een CO2-neutrale manier

Wil je zelf je fun delen of heb je een 
collega die je hiervoor op wilt geven, mail dan 
naar fun@fom.nl

The fun in fundamental
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Would you like to know more about the COR and 
the other COR members? Then take a look at: 

  www.fom.nl/cor
  www.fom.nl/centralworkscouncil
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Mobile game laat gebruiker 
fusiereactor besturen

In de nieuwe iPad-game Operation Tokamak proberen spelers 
een fusie-energierecord te vestigen in een virtuele fusiereactor. 
DIFFER’s afdeling communicatie werkte mee aan deze educatieve 
game. Het spel wordt ingezet op Fusion Expo, de rondreizende 
Europese tentoonstelling over kernfusie. Een Android-versie is in 
de maak.  https://itunes.apple.com/us/app/operation-tokamak/
id808190835?mt=8  

Staatssecretaris Dekker brengt bezoek 
aan CERN

Op 29 januari bracht staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) drs. Sander Dekker een werkbezoek aan 
CERN. Diverse wetenschappers begeleidden de staatssecretaris 
en zijn delegatie bij de bezichtiging van de LHC-experimenten en 
de LHC-tunnel. De delegatie uit Nederland werd op het 
laboratorium verwelkomd door CERN directeur-generaal prof.dr. 
Rolf Heuer. Nikhef-directeur prof.dr. Frank Linde en FOM-werk-
groepleider/RU-hoogleraar en wetenschappelijk afgevaardigde 
van Nederland in de CERN Raad prof.dr. Sijbrand de Jong 
vertelden samen met andere wetenschappers, van student tot 
hoogleraar, enthousiast over het onderzoek op CERN. 
Dekker bleek onder de indruk te zijn van de zoektocht naar de 
kleinste deeltjes: hij deelde zijn impressies op twitter. Hij zei trots 
te zijn op wat CERN heeft bereikt en op de rol van Nederland en 
Nederlanders daarin.  

Wetenschap op festivals deze zomer

Het SummerLab is hét rondreizende laboratorium van festivalland 
en brengt wetenschap, innovatie en duurzaamheid bij het grote 
publiek. Heeft jouw onderzoek een link met duurzaamheid? 
Stuur dan vóór 14 april 2014 een idee voor een festival-
demonstratie naar Isabel Poyck van het FOM-bureau 
(zie mailadres hieronder) en maak kans op een plekje op het 
Summerlab. Het lab staat onder andere op Extrema Outdoor 
(Eindhoven) en Eurosonic Noorderslag (Groningen).  

Meer informatie en contact: 
isabel.poyck@fom.nl, (030) 600 12 22.
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“Als laserspecialist ben ik verantwoordelijk voor 
een groot gedeelte van AMOLF’s lasersyste-
men. Ik ondersteun onderzoekers bijvoorbeeld 
bij reparaties en het bouwen van nieuwe 
laseropstellingen. Daarnaast doe ik weten-
schappelijk werk in drie onderzoeksgroepen”, 
beschrijft Jan Versluis. In theorie besteedt hij 
tien procent van zijn tijd aan zijn functie als 
Laser Safety Offi cer. In de praktijk is dat meer. 
Er is namelijk meer dan genoeg te doen: AMOLF 
heeft maar liefst zeventig verschillende 
lasersystemen in huis. 

“Dat zijn lasers met klasse 3B of 4”, zegt 
Versluis. Deze wat cryptische klinkende 
classifi catie geeft aan hoe gevaarlijk de laser is. 
Een 3B- of 4-laser kan ernstige oogschade 
veroorzaken. Versluis hanteert zelf ook een 
andere classifi catie: “We bepalen de damage 
potential van onze lasers. Die grootheid geeft 
aan hoeveel keer de laserintensiteit boven de 
drempelwaarde voor oogbeschadigingen ligt.” 
AMOLF bezit lasers die de drempelwaarde tot 
wel een miljoen keer overschrijden. 

Veiligheid in schillen

Des te meer reden om een Laser Safety Offi cer 
in dienst te hebben. “Bij AMOLF is veiligheid 
een duidelijke prioriteit. Het management 
investeert in veiligheid en wetenschappers 
nemen hun verantwoordelijkheid”, zegt Versluis. 
De lasersystemen bij AMOLF overstijgen de 

wettelijke veiligheidseisen. “Het is belangrijker 
dat een opstelling in de praktijk veilig is, dan dat 
deze aan wettelijke eisen voldoet. Meestal 
nemen we extra maatregelen. Als je werkt met 
een bronlaser die licht maakt met een bepaalde 
golfl engte, schrijft de wet bijvoorbeeld voor dat 
je veiligheidsbril precies die golfl engte fi ltert. 
Maar in de opstelling zelf ontstaat óók licht met 
andere golfl engten. Ik kies dan toch voor een 
bril die al deze golfl engten fi ltert.”

“Onderzoekers werken jarenlang met lasers, 
natuurlijk gaat er dan wel eens iets fout. Je 
vergeet bijvoorbeeld een laserbundel te 
blokkeren. Dat is menselijk”, vervolgt Versluis. 
Maar hij doet er alles aan om het gevaar te 
minimaliseren. “Bij AMOLF gebruiken we 
verschillende veiligheidsschillen. Schil één is 
het laserlab zelf. Wij gebruiken zo’n lab echt 
alleen voor de laserexperimenten. Je gaat dus 
bijvoorbeeld niet een artikel schrijven in het lab 
waar je collega een proef uitvoert.” De tweede 
schil bevindt zich bij de laseropstelling. “De 
lasers moeten goed zijn uitgelijnd, zodat er geen 
bundels voorbij de tafel komen waarop de 
opstellingstaat. En om de opstelling zit een 
metalen behuizing. Als er een foutje wordt 
gemaakt, waardoor laserlicht aan de opstelling 
ontsnapt, vangt deze laag het licht op.” De 
laatste veiligheidsschil bestaat uit de brillen die 
onderzoekers verplicht dragen. “Deze brillen 
beschermen je ogen gedurende een aantal 

seconden als je in de bundel kijkt. Dat is best 
indrukwekkend: het gaat hier om lasers die 
door een metaalplaat heen kunnen branden.” 

Monster

Volgens Versluis is het grootste gevaar dat 
mensen niet beseffen hoe gevaarlijk sommige 
lasers zijn. “Dat geldt vooral voor lasers die licht 
maken in het nabij-infrarode deel van het 
spectrum. Zo’n laserbundel lijkt erg zwak, 
omdat onze ogen dit licht slecht zien. Maar in 
werkelijkheid is de bundel sterk genoeg om 
elektronen van atomen af te rukken en op die 
manier een plasma te creëren. We demonstre-
ren dat wel eens door het licht te concentreren 
met een lens. Dan zie je pas wat voor monster 
je in huis hebt”, vertelt Versluis.

Het voorlichten van de onderzoekers is dan ook 
van groot belang. Versluis ziet hierop toe. 

Onderzoekers voltooien eerst een digitale 
tutorial laserveiligheid, en kloppen vervolgens 
bij hem aan voor een toetsing en verdere 
instructies. “Daarnaast vertrouw ik enorm op 
de ruimteverantwoordelijken”, vertelt Versluis. 
“Deze mensen zijn verantwoordelijk voor een 
specifi eke opstelling. We zien dat dit systeem 
erg goed werkt.”

ARCNL

Versluis hoopt het systeem ook te implemente-
ren bij het ARCNL, het nieuwe Advanced 
Research Centre for NanoLithography dat de 
komende twee jaar onder de vleugels van 
AMOLF van start gaat. “We moeten nu nieuwe 
laserlabs indelen. Ik heb dus genoeg te doen: 
het vormt een leuke uitdaging!” (AH)  

Meer weten over FOM & veiligheid? 
  Ga naar www.fom.nl/arbo
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.Een scherp oog op felle lasers

Laser Safety Offi cer Jan Versluis vertelt over 
zijn werk bij AMOLF
Facility Scientist en Laser Safety Offi cer. Zelfs deze summiere 
functiebeschrijving is nog een mond vol. Geen wonder, want Jan 
Versluis vervult een diverse reeks van taken bij FOM-instituut 
AMOLF. Hij houdt onder andere de laserveiligheid in het oog. 

Veel FOM-onderzoekers werken met lasers. Op het FOM-instituut AMOLF 
is Jan Versluis de laserveiligheidsdeskundige. 
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VELDHOVEN 2014

The masterclasses were given by Andreas Heinrich, Ursula Keller, David Nelson and Francis Halzen.

The next Physics@FOM Veldhoven will take place on 
20 and 21 January 2015 in NH De Koningshof in Veldhoven.
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29-30 SEPTEMBER
NH KONlNGSHOF
VELDHOVEN

KEYNOTE SPEAKER

PETER
HEGEMANN (HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN)

DEADLINE 
ABSTRACTS
2 JUNE

DEADLINE 
REGISTRATION
29 AUGUST
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