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Interviews 
 
Door het Jaarboek heen staan interviews  
met de op de achterzijde afgebeelde personen, 
talenten in de wetenschap, over hun 
inspiratiebronnen en toekomstdromen.  
Bij de interviews zijn ook geluidsfragmenten 
gepubliceerd, zie daarvoor YouTube  
(scan de code) of kijk op 

 www.fom.nl/hoogtepunten2013. 
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Op de voorkant

AMOLF-onderzoekers spieken naar de  
vergeten component van licht

Bij het FOM-instituut AMOLF zijn in 2013 voor het eerst tegelijkertijd de elek- 
trische én magnetische velden van licht gemeten. De metingen bieden een 
nieuwe mogelijkheid om het samenspel tussen licht en materie op de nanoschaal 
te bestuderen. Daarom verwachten de onderzoekers dat hun vondst een grote 
stimulans geeft aan de ontwikkeling van nieuwe metamaterialen, bijvoorbeeld 
materiaal voor onzichtbaarheidsmantels.

Om beide velden tegelijkertijd te meten, gebruikten de AMOLF-onderzoekers een zeer 
kleine naald waarin een optische vezel zit van slechts 200 nanometer (200 miljardsten van 
een meter) breed. Om de vezel zit een dun laagje aluminium. De optische vezel leidt een 
klein deel van het licht onder de naald naar een detector. Door de naald in een vlak boven 
een object te bewegen, vormt het apparaat een beeld van de verdeling van het licht boven 
het object. 

Twee velden in één klap
Tot voor kort werd aangenomen dat zo'n naald alleen het elektrische veld waarneemt. 
Recent ontstond daar echter controverse over, toen verschillende wetenschappers 
opperden dat de naald in plaats daarvan het magnetisch veld registreert. Om een einde te 
maken aan de onduidelijkheid, deed het AMOLF-team metingen boven een fotonisch 
kristal. 

Zo'n kristal sluit licht op in een plak silicium van slechts 220 nanometer dik, waarin een 
doordacht patroon van gaten is geëtst. De fotonische kristallen hebben de bijzondere 
eigenschap dat de elektrische en magnetische velden verschillend veranderen wanneer de 
afstand tot het kristal verandert. Door de verschillende afstanden tot het kristal te 
scannen, konden de onderzoekers dus de bijdragen van het elektrische en het magnetische 
veld boven het kristal ontrafelen. 

De illustratie op de voorkant van het Jaarboek 2013 is een artistieke interpretatie van dit 
unieke experiment. Rechts is de aluminium naald met glazen kern te zien. Links toont het 
middelste vlak een reeks scans boven de structuur, gemaakt op verschillende hoogten, 

van links (380 nanometer boven het kristal) naar rechts (20 
nanometer boven het kristal). Uit deze metingen ontrafelden 
de onderzoekers de elektrische (bovenste berglandschap) 
en de magnetische (onderste berglandschap) velden.

 De onderzoekers, B. le Feber, N. Rotenberg D.M. Beggs 
en L. Kuipers, publiceerden deze resultaten in het tijd- 
schrift Nature Photonics op 15 december 2013, in het 
artikel getiteld Simultaneous measurement of nanoscale 
electric and magnetic optical fields, te vinden via  
DOI: 10.1038/nphoton.2013.323 of op te vragen via 
library@amolf.nl.  

 Wetenschappelijke hoogtepunten uit het onderzoek  
van 2013 vindt u op www.fom.nl/hoogtepunten2013.  
Een selectie is in dit Jaarboek opgenomen in hoofdstuk 9.

 Scientific research highlights from 2013 are available  
in English via www.fom.nl/highlights2013.

www.fom.nl/hoogtepunten2013
mailto:library@amolf.nl
www.fom.nl/hoogtepunten2013
www.fom.nl/highlights2013
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Missie

De missie van FOM is, zoals omschreven in haar statuten, ‘de bevordering 
van het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek der materie in Nederland, 
inclusief het door mogelijke toepassingen geïnspireerde, in het algemeen 
belang en in dat van het hoger onderwijs’. FOM bestrijkt het hele spectrum 
van fundamenteel onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot mede door 
mogelijke toepassingen geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een 
belangrijke link naar het bedrijfsleven. Ook hecht FOM belang aan de 
overdracht van verworven kennis en kunde naar de maatschappij. 

Deze missie krijgt vorm in een aantal speerpunten, die verwoord zijn in het 
Strategisch Plan FOM/N* 2010-2015 Topfysica midden in de wereld. 
Momenteel werken FOM en NWO aan een nieuwe strategie voor de komende 
jaren. Het FOM-onderzoek wordt verricht op twee soorten locaties: instituten 
en werkgroepen aan universiteiten. Alle universitaire groepen vallen 
beheersmatig onder één eenheid, de Beheerseenheid Universitaire Werk- 
groepen (BUW).

FOM zet zich in voor:

Topkwaliteit natuurkundeonderzoek
- adequate financieringsinstrumenten, goede infrastructuur en competitief 

klimaat;
- ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en vrij onderzoek;
- oog voor multidisciplinaire samenwerking;
Fysica voor de samenleving
- maatschappelijk relevante onderzoeksprogrammering;
- samenwerking met de industrie en technologische instituties;
- kennisbenutting van lopend onderzoek;
Duurzame energie
- breed nationaal coördinerend instituut voor funderend energieonderzoek;
- focusgroepen bij universiteiten;
- specifiek instrument: Fellowships for Young Energy Scientists (YES!);
Het wetenschapssysteem
- Sectorplan natuur- en scheikunde;
- vrouwen in de fysica;
Onderzoeksfaciliteiten
- grote researchinfrastructuren;
- verdere internationalisering HFML;
- focusgroepen bij universiteiten.

 www.fom.nl/strategie

*De Stichting FOM en het Gebied Natuurkunde van NWO geven vanuit 
nationaal perspectief samen (FOM/N) mede vorm aan het natuurkunde- 
onderzoek aan universiteiten en instellingen in Nederland. Het Gebied 
Natuurkunde verzorgt met name de vernieuwingsimpuls en de grote NWO-
subsidierondes en FOM exploiteert haar drie instituten en een Advanced 
Research Centre, en voert ook aan universiteiten onderzoeksprojecten en 
programma’s uit. Het Uitvoerend Bestuur van FOM vormt een personele unie 
met het Gebiedsbestuur Natuurkunde (GBN) en de directeur FOM is tevens 
de directeur GBN. Het strategisch plan is een gezamenlijke inspanning van 
FOM en GBN en geeft de koers aan voor natuurkundig onderzoek in 
Nederland voor de komende jaren.
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Kengetallen 2013
per 31 december

FOM Jaarboek 2012

* Het publiek-privaat gefinancierde Advanced Research Centre for 
NanoLithography (ARCNL) is een nieuwe vorm van samenwerking, in dit geval 
tussen ASML, FOM, NWO, UvA en VU. ARCNL is voorlopig ondergebracht bij 
AMOLF en zal op termijn als zelfstandig centrum binnen FOM verder gaan  
(zie hoofdstuk 3 in dit Jaarboek).

* Het publiek-privaat gefinancierde Advanced Research Centre for 
NanoLithography (ARCNL) is een nieuwe vorm van samenwerking, in dit geval 
tussen ASML, FOM, NWO, UvA en VU. ARCNL is voorlopig ondergebracht bij 
AMOLF en zal op termijn als zelfstandig centrum binnen FOM verder gaan 
(zie hoofdstuk 3 in dit Jaarboek).

Nikhef

AMOLF

RUG

UvA CWIVU

WUR

UT

TUD EUR

UULEI

TU/e

DIFFER

RU (+HFML)

ARCNL

Mensen bij FOM
in aantal mensen

 77 vaste wetenschappelijke staf

 175 postdocs

 512 oio’s

 329 ondersteunend personeel

 1.093 totaal

Organisatie  
van FOM-onderzoek
 3 FOM-instituten

 1 Advanced Research Centre*

 205 werkgroepen bij universiteiten

 64 FOM-programma’s, waarvan 6 in  

  de vorm van een FOM-focusgroep

 19 Industrial Partnership Programmes

 186 projecten in de FOM-Projectruimte

Geld in FOM
totaal op activiteitenniveau

  104,3 miljoen euro

Output FOM
 91 proefschriften

 1.192 wetenschappelijke

  publicaties (refereed)

 1.837 overige publicaties

 13 octrooien
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‘In financieel opzicht heeft FOM een stormachtig jaar achter 
de rug. Hoewel de wind is gaan liggen, blijft het buiig, maar 
zijn er ook kansen op zonnige periodes.’ Zo karakteriseerde 
ik het jaar 2013 en keek ik naar de vooruitzichten. In 
meerdere opzichten was het wederom een bewogen jaar, 
mede ook omdat de omgeving van FOM in beweging blijft. 

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd die 
er voor zorgen dat het structurele NWO-budget in de 
komende jaren grosso modo op peil blijft. Tegelijkertijd zien 
we onze basisfinanciering van NWO continu afnemen en de 
druk om via incidentele middelen financiering te verkrijgen 
toenemen. Daardoor neemt voor ons de ruimte voor 
strategische beslissingen af. 

Inhoudelijk was het een onstuimig maar goed jaar. De 
Nobelprijs voor de Natuurkunde 2013, voor Englert en Higgs 
met vermelding van CERN, was aanleiding voor een feestje 
op Nikhef. Ook de andere FOM-instituten maakten 
belangrijke stappen dit jaar: voor DIFFER schroefden we de 
eerste paal voor het nieuwe lab de grond in en bij AMOLF 
startte Vinod Subramaniam als nieuwe directeur. Mooie 
mijlpalen waarmee we verder kunnen. Daarvoor hebben we 
wel nieuw, jong talent nodig. Dat is ook in aantocht, want 
het aantal eerstejaarsstudenten nam flink toe. Ik ben zeer 
verheugd dat de doelstellingen van ons Sectorplan voor de 
natuur- en scheikunde aan de universiteiten goed tot stand 
zijn gekomen en hun werk hebben gedaan! Het lage aantal 
vrouwen in de wetenschap blijft, ook voor ons, de komende 
tijd nog wel een punt van aandacht. 

Onze bijdrage aan het topsectorenbeleid van de regering 
zorgde ook in 2013 voor interessante nieuwe contacten. De 
propositie met de inhoudelijke onderzoeksroute voor 2014-
2015 is in de herfst vastgelegd. FOM verkende een heel 
nieuwe weg: samen met ASML, NWO, UvA en VU kwam een 
nieuw soort samenwerking tot stand: het Advanced 
Research Centre for NanoLithography (ARCNL), dat onder 
de vleugels van AMOLF en onder leiding van Joost Frenken 
ook snel echt van start is gegaan. Het is mooi te zien dat de 
inspanningen die we hiervoor gedaan hebben zo snel tot 
concrete acties hebben geleid!

Het wetenschapssysteem is in ontwikkeling, van buiten/
bovenaf en van onderop. Tegelijk zijn we bezig met een 
nieuwe strategie. Daarom is het goed om in dit Jaarboek te 
lezen wat onze huidige talenten in de wetenschap voor 
inspirerende toekomstdromen hebben. Zie de interviews en 
de geluidsfragmenten daarbij, die rond het verschijnen van 
dit Jaarboek zijn gepubliceerd.

Met gepaste trots bied ik u dit Jaarboek 2013 aan. 
Veel leesplezier!

Wim van Saarloos
Februari 2014

N.B.: An English version of this  

annual report 2013 is available in print  

as well as online: 

 www.fom.nl/annualreport.

Een volledig overzicht van de lopende programma’s in 2013 
is te vinden op  www.fom.nl/hoogtepunten2013, 
in het Engels op  www.fom.nl/highlights2013 
(scan de QR-code aan de binnenkant van de kaft).

Woord vooraf

Het FOM-bureau is samen met Technologiestichting STW  

gehuisvest aan de Van Vollenhovenlaan in Utrecht. Het pand is ook 

een ontmoetingsplek voor bestuurs- en commissieleden en andere 

bezoekende relaties. Om goed zichtbaar te maken dat zowel FOM als 

STW hier zijn gehuisvest, hebben de logo’s eind april 2013 een 

nieuwe en goed zichtbare plek gekregen aan de kant van de trambaan. 

FOM Jaarboek 2012

Veel leesplezier!

Wim van Saarloos
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De primaire doelstelling van FOM is onderzoek van 
internationale topkwaliteit te selecteren, te financieren 
en uit te voeren. Alleen topkwaliteit garandeert dat:
• Nederlandse deskundigen een relevante bijdrage 

aan de internationale kennisontwikkeling leveren;
• zij kunnen profiteren van resultaten uit het beste 

onderzoek in het buitenland;
• zij interessante partners voor collega’s elders zijn 

om mee samen te werken;
• Nederland aantrekkelijk blijft voor onderzoekers en 

bedrijven die zich in een hoogwaardige kennis- 
omgeving willen vestigen.

De kwaliteit van de FOM-onderzoeksprogramma’s is 
gewaarborgd door de beoordeling (onder andere door 
internationale referenten) van de aanvragen, door 
tussentijdse beoordelingen en door evaluaties bij 
afronding van het programma. In hoofdstuk 9 leest u 
van enkele FOM-programma’s de onderzoeksresultaten 
uit 2013.

 www.fom.nl/hoogtepunten2013

FOM onderscheidt voor de programmatische aansturing 
binnen de natuurkunde subgebieden waarop zij actief is en 
besteedt daarnaast bijzondere aandacht aan speerpunten 
zoals het thema energie en samenwerking met het 
bedrijfsleven. FOM heeft in 2013 het natuurkundeonderzoek 
in Nederland een impuls gegeven door het honoreren van 
vijf nieuwe zogeheten Vrije FOM-programma’s, zes 
Industrial Partnership Programmes en twee missieverster- 
kende programma’s bij de instituten. In totaal lopen er nu 
64 onderzoeksprogramma’s, waarin een groot aantal fysici 
van verschillende universiteiten en instituten in Nederland 
zijn krachten bundelt. Ook startte dit jaar een nieuwe 
samenwerkingsvorm met een bedrijf en twee universiteiten: 
het Advanced Research Centre for NanoLithography 
(ARCNL). Daarnaast gingen twintig nieuwe FOM-Project- 
ruimteprojecten van start. In het kader van de topsectoren 
is de toeslag die gegenereerd wordt door onderzoek binnen 
de Topsector HTSM weer uitgezet in vijf projecten. 
Bovendien voerde FOM in 2013 twee calls uit op dit gebied 
en dat leidde tot vijf projecten in de HTM-call (samen met 
STW en M2i) en vier projecten in de HTSM-call (met STW). 
Ook honoreerde FOM zeven projecten op het gebied van 
CO

2
-neutrale brandstoffen met Shell en het NWO-gebied 

Chemische Wetenschappen en 22 voor het CSER PhD-
programma met Shell samen, die beide binnen de Topsector 
Energie vallen.

Hoofdstuk 1. Topkwaliteit

Dr. Aneta Stodolna, gepromoveerd aan het FOM-
instituut AMOLF, staat met haar onderzoek in de top 
tien van doorbraken in de natuurkunde in 2013, die 
Physics World in december samenstelde. Stodolna 
en voormalig AMOLF-groepsleider prof.dr. Marc 
Vrakking wisten voor het eerst een directe 
afbeelding te maken van de binnenkant van een 
atoom. Dat plaatje van de elektronenbanen in een 
waterstofatoom ging de hele wereld over. Ook prof.
dr. Florian Schreck (UvA) staat in de top tien met zijn 
onderzoek naar lasergekoelde Bose-Einstein 
condensaten. Zijn efficiëntere techniek, waarbij hij 
alleen lasers gebruikt voor het koelproces, maakt de 
weg vrij voor meer toepassingen. 

ScienceGuide @ScienceguideNL, 13 december 2013

Hulde voor Aneta Stodolna van @FOMphysics! Haar atoomfoto 

blijkt een van de 10 grootste fysica-doorbraken van 2013

#FOMonline

De orbitalen van een atoom, voor het eerst in  

beeld gebracht door AMOLF-onderzoekers  

Stodolna en Vrakking.
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NWO-evaluatie
De evaluatiecommissie die NWO in 2013 onder de loep 
nam, oordeelde dat NWO haar primaire taak - het selecteren 
van excellente onderzoekers en onderzoeksvoorstellen - 
uitstekend uitvoert. Niettemin deed de commissie een 
aantal verstrekkende aanbevelingen, die indirect raken aan 
de kern van de FOM-organisatie: reorganisatie van de 
NWO-organisatie, clustering van gebieden en de positio- 
nering van de instituten van de NWO-organisatie. Het 
kabinet bevestigde in reactie hierop, dat NWO haar primaire 
taak uitstekend uitvoert en dringt ook aan op meer unifor- 
miteit in de huidige, als complex ervaren organisatie- 
structuur.

Output: promovendi en publicaties

Gepromoveerden leveren een belangrijke bijdrage aan 
de kenniseconomie. De FOM-promovendi vliegen uit en 
nemen hun bij FOM opgedane kennis en vaardigheden 
mee. Dit geldt ook voor de buitenlandse FOM-promo- 
vendi, die zich na hun promotie vaak in Nederland 
vestigen. Op deze manier wordt de meest effectieve 
bijdrage geleverd van onderzoek aan de samenleving, 
zowel binnen als buiten het bedrijfsleven. 

De meest recente cijfers van de carrièrekeuzes van de 
FOM-promovendi zijn hieronder te zien. In hoofdstuk 7 leest 
u meer over het FOM-personeelsbeleid en een analyse van 
de in- en uitstroom van de promovendi. 

Nobelprijs 2013 voor theorie  
higgsmechanisme

De Nobelprijs voor de Natuurkunde ging in 2013 naar de Belg 
François Englert en de Brit Peter Higgs voor de door hen (samen met 
Robert Brout) geformuleerde theorie van het zogenaamde higgs- 
mechanisme. Het mechanisme verklaart waarom elementaire 
deeltjes massa hebben, en vereist het bestaan van een tot voor kort 
nog nooit waargenomen deeltje. In juli 2012 ontdekten onderzoekers 
op CERN bij de experimenten ATLAS en CMS een nieuw deeltje, dat 
inderdaad een higgsdeeltje bleek te zijn. Dit resultaat bevestigde de 
theorie uit de jaren zestig. Een fors aantal Nikhef-onderzoekers is 
nauw betrokken bij het higgsonderzoek. Zij hebben voor het ATLAS-
experiment op alle gebieden belangrijke bijdragen geleverd: hard- 
ware (onder andere ontwerp en bouw van belangrijke onderdelen van 
de ATLAS-detector), computing (Tier-1 LHC computing centrum), 

software (onder andere verbetering van de 
identificatie van muonen), analyse 

van de meetresultaten (ook ver- 
valkanalen) en de statistische 
combinatie van de verschil- 
lende gegevenssets. Onder- 
zoekers uit Twente hebben 
meegewerkt aan de ver- 
sneller, de Large Hadron 

Collider op CERN (magneten). 
Ook zijn diverse Nederlanders op 

CERN zelf werkzaam (geweest).

25%
 

4%  

15%
 

11%

1%  3% 

9%
 

32%
 

industrie NL

dienstensector NL

universiteit NL

onderzoekinstelling NL

onderwijs NL

industrie buitenland

onderzoekinstelling
buitenland

universiteit buitenland

identificatie van muonen), analyse 
van de meetresultaten (ook ver-

valkanalen) en de statistische 
combinatie van de verschil-
lende gegevenssets. Onder-
zoekers uit Twente hebben 
meegewerkt aan de ver-
sneller, de Large Hadron 

Collider op CERN (magneten). 
Ook zijn diverse Nederlanders op 

CERN zelf werkzaam (geweest).

Nobelprize_org, @Nobelprize_org, 8 oktober 

2013

In 2012, the Higgs particle is discovered at CERN 

- the missing piece of the Standard Model puzzle. 

#NobelPrize #Physics

Stan Bentvelsen, @stanbentvelsen, 8 oktober 

2013

Higgs nog onvindbaar - maar hup op naar de 

champagne - Higgs is toch synoniem aan Cern 

zo’n beetje

Jan van den berg, @janyama, 8 oktober 2013

Zojuist Peter #Higgs gefeliciteerd via telefoon (dwz 

antwoord apparaat) Hij heeft woord gehouden: 

“unfindable”. Nu zijn zoon bellen!

jan van den berg, @janyama, 8 oktober 2013

Higgs personally assured me that he will be 

unfindable today. So if it’s him that they’re waiting 

for ... let’s start!

#FOMonline

Carrièrekeuzes FOM-promovendi, gepromoveerd in 2013, van wie 

hun keuze bekend is. Aangezien het FOM niet altijd lukt om haar 

ex-werknemers te bereiken, kent FOM niet van iedereen de actuele 

arbeidsmarktsituatie. Ook zijn er oio’s die nog werkzoekend zijn.
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In 2013 leverde FOM-onderzoek 1.192 publicaties op die 
door externe referenten werden beoordeeld (zie tabel 1; een 
overzicht in meerjarig perspectief staat in de bijlagen). In 
2013 promoveerden 91 FOM-oio’s. Overigens kent FOM 
vanaf 2012 beleid om het vrij toegankelijk (open access) 
publiceren van resultaten te stimuleren, direct in open 
access tijdschriften of indirect door de inhoud toegankelijk 
te maken, bijvoorbeeld door deze op een andere website te 
plaatsen. 

Met enige regelmaat levert FOM-onderzoek een octrooiaa- 
nvraag op. In 2013 werden er dertien aanvragen ingediend 
(zie het volledige overzicht in de bijlagen). Het kennis- 
handelsbeleid van FOM is er primair op gericht resultaten 
uit FOM-onderzoek voor derden toegankelijk te maken. 
Wanneer er sprake is van mogelijke octrooien, zoekt FOM 
zo snel mogelijk een gebruiker. Doorgaans wordt een 
octrooi pas aangevraagd als er een geïnteresseerde partij is 
die de nieuwe kennis wil kopen. FOM stimuleert haar 
medewerkers om octrooien aan te vragen door financieel bij 
te dragen aan bepaalde octrooikosten en door uitvinders (in 
FOM-dienst) een gratificatie aan te bieden, die hoger wordt 
naarmate de opbrengsten hoger zijn.

 www.fom.nl/octrooien

FOMphysics, @FOMphysics, 13 december 2013

#FOM-werkgroepleider prof.dr. Ben Feringa van de  

@univgroningen levert deze week zijn 100ste 

promovendus af

#FOMonline

Tabel 1. FOM-output 2013.

AMOLF DIFFER Nikhef BUW totaal
proefschriften 10 8 12* 61 91
wetenschappelijke publicaties (refereed) 110 129 437 516 1.192
overige publicaties 2 60 346 1.429 1.837
octrooien 7 0 1 5 13

* In 2013 promoveerden er bij Nikhef - naast de hier genoemde 12 promovendi - nog meer personen. Zij waren 

echter niet bij FOM, maar bij een van de andere partners van het Nikhef-samenwerkingsverband in dienst.  

Zij zijn in dit overzicht niet meegeteld.

Joost Frenken, @JoostWMFrenken, 23 september 

2013

Zuivere (wetenschaps-koffie): ik publiceer al enige 

tijd 2 spectaculaire resultaten niet omdat ik er niet 

100% zeker van ben. Achter-#Bax?

@Jopinie @gabbyzegers 100% zekerheid krijg je 

nooit. Maar je moet er wel 100% in ‘geloven’. 

Klinkt zweverig. Maar wetenschap is 

mensenwerk!

@Jopinie @gabbyzegers Natuurlijk! Als we 

eenmaal ‘bloed ruiken’ gaan we met volle inzet 

voor ‘de kill’. We publiceren pas als ‘t echt klopt.

#FOMonline
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AMOLF 

De missie van het FOM-instituut AMOLF is het initiëren en uitvoeren van 
toonaangevend fundamenteel onderzoek aan nieuwe, strategisch belangrijke 
complexe molecuul- en materiaalsystemen, in samenwerking met de Neder- 
landse universiteiten en industrie. Het onderzoek van AMOLF richt zich op 
twee hoofdthema’s: 
• nanofotonica; het bestuderen en manipuleren van licht op extreem kleine 

lengte- en tijdschalen, plasmonoptica, optische metamaterialen en licht- 
krachten; toepassingen in microscopie, led-lichtbronnen en efficiëntere 
zonnecellen;

• biofysica; het bestuderen van biomoleculaire dynamica en interacties, 
supramoleculaire structuren en actieve biomaterialen, en het ontwerp 
van biomoleculaire netwerken; toepassingen in voedingstechnologie, 
kunstmatige weefsels, de ontwikkeling van bio-geïnspireerde materialen 
en biomedische imaging.

Directeur: prof.dr. Vinod Subramaniam

www.amolf.nl

Kengetallen 2013
Mensen (in aantal fte op 31-12-2013)

 wetenschappelijk personeel vast  12,23
 oio’s  62,92
 postdocs  35,28
 overig personeel vast  55,26
 overig personeel tijdelijk  11,75
financiën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  17,3
output 

 proefschriften  10
 gerefereerde artikelen  110
 overige artikelen  2
 octrooien  7

Hoogtepunt uit het onderzoek (missiebudget) 
van AMOLF

Nieuw materiaal  
geeft zichtbaar licht een 
oneindige golflengte

Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF en de 
University of Pennsylvania hebben een kunstmatig 
materiaal gefabriceerd met optische eigenschappen 
die niet in de natuur voorkomen. Deze optische 
eigenschappen worden in dit materiaal niet bepaald 
door de atomaire structuur, maar door een structuur 
op de metaschaal: tussen de atomaire rooster- 
afstand en de golflengte van licht. 
 
Oneindige golflengte
Het metamateriaal bestaat uit dunne lagen van zilver 
en siliciumnitride, die als een sandwich gestapeld 
zijn. Omdat de dikte van elke laag kleiner is dan de 
golflengte van zichtbaar licht, zijn de effectieve 

Bovenaanzicht metamateriaal. Een elektronen- 

microscoopbeeld van de bovenkant van het 

gefabriceerde metamateriaal. De zilver- en 

siliciumnitridelagen zijn duidelijk zichtbaar als 

afwisselend lichte en donkere banden. De boven- 

kant van het metamateriaal is met een ionen- 

bundel gepolijst om overtollig zilver te verwijderen.

vervolg op volgende pagina 
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In 2013 kende AMOLF een aantal veranderingen in de 
organisatie. Zo startte prof.dr. Vinod Subramaniam als 
nieuwe directeur (zie kader), vertrok groepsleider prof.dr. 
Marileen Dogterom om per 1 januari 2014 van start te gaan 
in haar nieuwe functie als voorzitter van de afdeling 
Bionanoscience van de TU Delft en kreeg dr. Tom Shimizu 
een vaste aanstelling als groepsleider van de groep 
Systeembiologie.

AMOLF is in 2013 een interne discussie gestart ter 
oriëntatie op accentverschuivingen en nieuwe strategische 
onderzoeksrichtingen voor de toekomst. Het verrichten van 
vernieuwend en excellent fundamenteel onderzoek, in 
samenwerking met Nederlandse universiteiten en industrie, 
blijft de kern van de missie.

De samenwerking met de industrie werd in 2013 verder 
geïntensiveerd. AMOLF was de trekker van het Amster- 
damse ‘bidbook’ voor het nieuwe onderzoekscentrum voor 
nanolithografie, dat op initiatief van ASML wordt opgericht. 
Dit publiek-privaat gefinancierd Advanced Research Centre 
for NanoLithography (ARCNL), een samenwerking van 
ASML, FOM, NWO, UvA en VU wordt voorlopig onderge- 
bracht bij AMOLF en zal op termijn als zelfstandig centrum 
binnen FOM verder gaan. Prof.dr. Joost Frenken is aan- 
gesteld als de eerste directeur van ARCNL (zie hoofdstuk 3).

Het gezamenlijke onderzoeksprogramma met Philips, naar 
efficiënte led-lichtbronnen wordt voortgezet in een nieuwe 
FOM Industrial Partnership Programme met een structureel 

Nanolithografie met nieuwe supramoleculaire structuren,  

ter inspiratie voor het nieuwe Advanced Research Centre for 

NanoLithography (ARCNL).

optische eigenschappen een combinatie van de 
eigenschappen van het metaal en van het diëlek- 
trische materiaal. 

De manier waarop licht door materie reist, is 
afhankelijk van de permittiviteit: de weerstand van 
het materiaal tegen de elektrische velden van de 
lichtgolven. Door gebruik te maken van het feit dat 
de permittiviteit van zilver negatief is en die van 
siliciumnitride positief, konden de onderzoekers de 
effectieve permittiviteit nauwkeurig beïnvloeden. Zij 
maakten zo een materiaal met een permittiviteit die 
effectief gelijk is aan nul. Daardoor lijkt het alsof het 
licht geen weerstand ondervindt, en zich daardoor 
met een oneindige fasesnelheid voortplant. De 
effectieve golflengte van het licht gaat dan naar 
oneindig.

De onderzoekers maakten dit materiaal door gebruik 
te maken van een combinatie van opdampen en 
focused ion beam milling. Met een speciaal 
gebouwde interferometer bewezen de onderzoekers 
dat het licht zich in het metamateriaal inderdaad 
voortplant zónder dat de fase sterk verandert, dus 
met een oneindige golflengte. 

Optische eigenschappen
De onderzoekers hebben aandacht besteed aan de 
vraag hoe de optische eigenschappen veranderen 
wanneer de laagdiktes veranderen. Ook bepaalden 
zij hoe licht dat onder verschillende hoeken op het 
materiaal valt zich voortplant. 

Metamaterialen kunnen toepassingen vinden in 
geïntegreerde optische circuits, lasers, leds en 
zonnecellen. Het onderzoek werd gepubliceerd in 
het tijdschrift Nature Photonics.

vervolg Hoogtepunt uit het onderzoek 
(missiebudget) van AMOLF

10
FOM Jaarboek 2013



karakter. Naast de oppervlaktefotonicagroep van prof.dr. 
Jaime Gómez Rivas bij Philips en bij AMOLF, dragen ook de 
overige onderzoeksgroepen van het Centrum voor Nano- 
fotonica bij aan dit programma. Bij Philips Research is de 
groep Photonic Materials and Devices van dr. Hans van 
Sprang bij deze samenwerking nauw betrokken.

Verschillende AMOLF-groepen hebben in het verleden 
samengewerkt met Unilever op het brede gebied van de 
zachte materialen fysica. AMOLF en Unilever hebben het 
afgelopen jaar de mogelijkheden verkend voor een meer 
structurele samenwerking in de vorm van een IPP-voorstel. 

Ook in 2013 ontving AMOLF weer bezoekers uit de wereld 
van wetenschapsbeleid en politiek. De banden met de 

gemeente Amsterdam werden aangehaald tijdens een 
bezoek van de raadsleden van de commissie Economische 
Zaken. Ze kregen tekst en uitleg over het maatschappelijk 
en economische belang van fundamenteel onderzoek. Ook 
de voorzitter van de vereniging van Nederlandse universi- 
teiten, dr. Karl Dittrich, bezocht AMOLF en sprak onder 
andere met FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos over 
wetenschapsbeleid en samenwerking.

Good scientific practice in the real world – AMOLF-groepsleider dr. 

Yves Rezus en postdoc dr. Niklas Ottosson organiseerden in 2013 een 

workshop over wetenschappelijke integriteit. Twee dilemma’s die zich 

kunnen voordoen in de dagelijkse praktijk van de wetenschap 

vormden de basis van een levendige discussie met zeventig 

onderzoekers in de kantine van AMOLF. Deze middag met lezingen, 

groepswerk en een paneldiscussie, werd ingeleid door prof.dr. Nils 

Petersen (University of Alberta, Canada). AMOLF-groepsleider prof.

dr. Bela Mulder, prof.dr. Pieter Drenth en dr. Thed van Leeuwen 

(CWTS, Leiden) vertelden kort iets over hun ervaringen. Petersen 

sloot het lezingengedeelte af met richtlijnen om tot een weloverwogen 

antwoord te komen op morele problemen in de wetenschappelijke 

praktijk. organiseerden deze interactieve workshop.

Op 1 september 2013 werd prof.dr. Vinod Subramaniam directeur 

van FOM-instituut AMOLF als opvolger van prof.dr. Albert Polman. 

Subramaniam was wetenschappelijk directeur van het instituut voor 

biomedische technologie MIRA van de Universiteit Twente (UT), 

waar hij nog steeds hoogleraar nanofysica is. Hij volgde prof.dr. 

Albert Polman op, die begin 2013 aankondigde zich na zeven jaar 

directeurschap weer volledig te willen richten op de verdere uitbouw 

van de FOM-focusgroep ‘Light management in new photovoltaic 

materials’ op AMOLF en het leiden van zijn eigen onderzoeksgroep. 

Bij FOM is Subramaniam programmaleider, was hij van 2009 tot  

dit jaar voorzitter van de FOM-werkgemeenschapscommissie Fysica 

van levensprocessen en vanaf 2006 lid van de FOm/v-commissie. 

Subramaniam is betrokken bij NanoNextNL als programmadirecteur 

en is mede oprichter van de Twentse spin-off Ostendum B.V., die zich 

richt op snelle en kwantitatieve virusdiagnostiek gebaseerd op 

optische interferometrie.
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DIFFER 

De missie van FOM-instituut DIFFER is het uitvoeren van 
vooraanstaand funderend onderzoek op het gebied van 
fusie-energie en solar fuels, in nauwe samenwerking met 
academische instellingen en het bedrijfsleven. DIFFER wil 
een verbindende nationale rol spelen in het funderend 
energieonderzoek. Het instituut streeft vier gelijkwaardige 
doelen na om zijn missie te bereiken:
• DIFFER verricht funderend energieonderzoek en traint 

promovendi, studenten en technici op het gebied van 
fusie-energie en van solar fuels;

• het instituut ontwerpt, ontwikkelt en bedrijft een 
kwalitatief hoogstaande technische infrastructuur en 
grootschalige experimenten voor zijn onderzoek;

• DIFFER ambieert een nationale verbindende rol in het 
funderend energieonderzoek, waarbij de bestaande 
onderzoeksinitiatieven worden verbonden in een 
coherent nationaal onderzoeksprogramma. Het instituut 
streeft naar mogelijke industriële toepassing en 
valorisatie van zijn energieonderzoek;

• het instituut zoekt strategische samenwerkingen en 
gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s met 
universiteiten en grote technologische instituten (GTI’s).

Directeur: prof.dr.ir. Richard van de Sanden

In een gemagnetiseerd fusieplasma (een heet, geladen 
gas) is het moeilijk de lokale stroomdichtheid te meten. 
Deze dichtheid speelt echter een belangrijke rol in de 
stabiliteit van het plasma. Afhankelijk van de manier 
waarop de stroomdichtheid in het plasma is verdeeld, 

www.differ.nl

Ontwerptekening van het thomsonverstrooiingssysteem.  

De laserbundel (rood) wordt vele malen gereflecteerd tussen een 

spiegel aan de bovenkant (niet zichtbaar), en een spiegel aan de 

onderkant, beschermd door een brewstervenster (in de groene 

houder aan de onderkant). De collectielens en de optische vezel  

die het licht naar de spectrometer moeten leiden, zijn linksboven 

weergegeven.

Hoogtepunt uit het onderzoek (missiebudget) van DIFFER

Gelokaliseerde stromen meten in een 
heet gemagnetiseerd plasma
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In 2013 groeide DIFFER in zijn nieuwe rol als nationaal 
instituut voor funderend energieonderzoek. De eigen 
onderzoekslijnen op het gebied van zonnebrandstoffen 
(solar fuels) en kernfusie floreren, en het instituut bouwt 
door nieuwe samenwerkingsverbanden aan zijn nationale, 
verbindende rol. Met netwerkactiviteiten voor multi- 
disciplinaire onderzoekers en bedrijven brengt het instituut 
de verschillende stakeholders in het energieonderzoek 
samen om nieuwe onderzoekskansen te scheppen. 

Door leiding te geven aan het NWO-programma ‘CO
2
-

neutral fuels’ heeft DIFFER een nieuwe impuls gegeven aan 
het landelijke thema van opslag van duurzame energie in 
chemische bindingen. In het programma zijn onder meer 
drie onderzoeksprojecten van DIFFER met Nederlandse 
universiteiten gehonoreerd gericht op de efficiënte 
omzetting van CO

2
 naar de bouwstenen voor hernieuwbare 

brandstof. Samen met Fujifilm startte DIFFER een Industrial 
Partnership Programme op het gebied van atmosferische 
plasmadepositie van slimme folies en membranen met 
duurzame toepassingen. Tenslotte trekt het instituut tenure 
trackers aan op het gebied van fotokatalyse en elektro- 
chemische benaderingen van de productie van zonnebrand- 
stoffen. Dit alles in nauw overleg met het TKI Gas binnen de 
Topsector Energie. De droom die het nieuwe onderzoek op 
DIFFER op termijn wil verwezenlijken is dat het overschot 
aan duurzame energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen en 
windmolens efficiënt wordt opgeslagen door CO

2
 en H

2
O uit 

de lucht cyclisch om te zetten om te zetten in brandstoffen 
als methaan en benzine.

Kengetallen 2013
Mensen (in aantal fte op 31-12-2013)

 wetenschappelijk personeel vast  17,97
 oio’s  28,23
 postdocs  12,71
 overig personeel vast  59,98
 overig personeel tijdelijk  5,95
financiën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  20,8
output

 proefschriften  8
 gerefereerde artikelen  129
 overige artikelen  60
 octrooien  0

kunnen instabiliteiten ontstaan. Deze kunnen onder 
andere leiden tot kortstondige uitschieters in het 
plasma, in de vorm van zogenaamde Edge Localized 
Modes (ELMs). 

Om de globale stroomdichtheidsverdeling in een plasma 
te meten, hebben wetenschappers diverse diagnos- 
tische technieken ontwikkeld. Voor het meten van een 
lokale stroomdichtheid is echter nog geen goede op- 
lossing. DIFFER heeft daarom, in nauwe samenwerking 
met het Russische Ioffe Instituut en het Duitse Max-
Planck Instituut, een krachtig meetsysteem ontwikkeld 
voor de Duitse tokamak ASDEX Upgrade. 

Thomson voor lokale stroomdichtheid
Het systeem is gebaseerd op thomsonverstrooiing, het 
proces waarbij een geladen deeltje elektromagnetische 
straling verstrooit. Normaal gesproken gebruiken onder- 
zoekers thomsonverstrooiing om de elektronendichtheid 
en -temperatuur te meten (uit respectievelijk de 
intensiteit en de breedte van het verstrooiingsspectrum). 
Door een systeem te maken met een zeer hoog effectief 
laservermogen, kunnen de onderzoekers de thomson- 
verstrooiingsdiagnostiek nu ook gebruiken om de lokale 
stroomdichtheid in het plasma te bepalen. Ze kijken 
daarvoor naar de golflengteverschuiving van het hele 
spectrum. De onderzoekers verwachten de kleine 
verschuiving van circa twee nanometer ondanks de 
grote breedte van het spectrum (200 tot 300 nanometer) 
te kunnen bepalen met een nauwkeurigheid van tien 
procent.

Hoog laservermogen
Het nieuwe systeem bereikt het hoge effectieve laser- 
vermogen door het plasma op te nemen in de trilholte 
van de laser. De laserpuls beweegt circa twintig maal op 
en neer door het plasma. Omdat de spectrometer geen 
onderscheid kan maken tussen de individuele 
laserpulsen, ziet hij effectief één (lange) laserpuls met 
hoog vermogen. Het licht wordt vervolgens teruggeleid 
naar het kristal van de robijnlaser, waar het weer in 
sterkte toeneemt. Op deze manier produceert het 
systeem binnen de flitsbuisperiode van 10 milliseconden 
een trein van pulsen, waarbij elke puls een energie van 
15 joules bevat. 
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Magnum-PSI en de experimenten eromheen zijn uitgegroeid 
tot een vooraanstaande faciliteit: de eerste laboratorium- 
opstelling waarin onderzoekers wandmaterialen kunnen 
blootstellen aan de hete, dichte plasma’s bij de wand van 
toekomstige fusiereactoren. Het experiment heeft een 
sleutelrol in het wereldwijde fusieprogramma, blijkt uit de 
internationale belangstelling. Zo testte DIFFER voor het 
fusieproject ITER haar wandmateriaal wolfraam. Een 
samenwerking met de Universiteit van Illinois en met het 
gerenommeerde instituut voor plasmafysica van de 
Universiteit van Princeton onderzoekt de mogelijkheid van 
vloeibare metalen als wand voor fusiereactoren. In 2013 
begon de nieuwbouw voor DIFFER op de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven (zie kader).

Schroefstart voor nieuwbouw DIFFER

Nieuwbouw energie-instituut DIFFER op Technische Universiteit 
Eindhoven feestelijk van start

Terwijl het publiek van onder honderdvijftig gele bouwhelmen toekeek, 
schroefden TU/e-rector prof.dr.ir. Hans van Duijn en FOM-directeur dr.ir. 
Wim van Saarloos op 16 september één van de funderingspalen van het 
Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER) de 
campusbodem in van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). 
Daarmee gaven ze het startschot voor de bouw van het nieuwe 
laboratorium voor funderend energieonderzoek. FOM en NWO willen 
voor DIFFER het duurzaamste laboratoriumgebouw van Nederland 
neerzetten, dat volledig voldoet aan het strenge duurzaamheidskenmerk 
‘BREEAM-excellent’. Op 25 februari ondertekenden Stichting FOM en 
Dura Vermeer de opdracht voor de besteksfase van de nieuwbouw. 

De start van de nieuwbouw in Eindhoven trok de aandacht. Vertegen- 
woordigers van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven, 
NWO, de Stichting FOM, de TU/e, collega-energieonderzoekers van de 
Nederlandse universiteiten, de architect en aannemer: samen met de 
medewerkers van DIFFER die vanuit Nieuwegein naar Eindhoven waren 
afgereisd, keken ze hier vooruit naar het nieuwe instituutsgebouw.

FOM mikt met de nieuwbouw van DIFFER op de hoge duurzaam- 
heidsscore BREEAM excellent voor zowel het kantoorgedeelte als de 
laboratoria. Op 12 september kreeg het ontwerp van het gebouw dit 
keurmerk. Bij oplevering in februari 2015 wordt ook de uitvoering 
getoetst aan de excellent-norm; daarmee kan DIFFER het eerste 
onderzoeksgebouw van Nederland worden dat aan deze strenge 
duurzaamheidsnorm voor energiegebruik, materialen en processen 
voldoet.

De duurzaamheidseisen aan het bouwproces beginnen al bij de 
fundering. De steunpalen van het nieuwe instituutsgebouw worden niet 
geheid maar ter plekke in het boorgat gepompt. Door deze techniek 
voelen omwonenden geen trillingen van het heien: tot op een paar meter 
van het gebeuren is de bodem stil. Een unieke zaagtandconstructie van 
de gevel zorgt voor meer schaduw, wat ervoor zorgt dat er niet overal 
zonneschermen nodig zijn, terwijl er wel volop buitenlicht is voor de 
medewerkers. Verder wekt DIFFER energie op uit zonnepanelen en 
gebruikt het driedubbel geïsoleerde ramen.

Via webcam is de bouw live te volgen: 
 http://nieuwbouw-cam.differ.nl

NWO, @NWONieuws, 16 september 2013

Vandaag officiële start nieuwbouw FOM-instituut 

#DIFFER, op campus TU Eindhoven. Voor 

funderend onderzoek naar energie van de toekomst 

#NWO

FOMphysics, @FOMphysics, 16 september

“Dare to differ; make a difference. Dat gaan we 

doen.” @WimvanSaarloos bij de kickoff van de 

bouw van #DIFFER in Eindhoven.

#FOMonline
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Nikhef

De missie van het FOM-instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef is onderzoek doen naar de interacties en structuur 
van de elementaire deeltjes en de krachten die er zijn op de 
kleinste schalen en met de hoogst haalbare energieën. 
Nikhef gebruikt hiervoor twee elkaar aanvullende methoden:
• deeltjesfysica; voor onderzoek naar de interacties bij 

botsingen van deeltjes in deeltjesversnellers, met name 
op CERN;

• astrodeeltjesfysica; voor onderzoek naar de interacties 
tussen de aarde en deeltjes en straling afkomstig uit het 
heelal.

Nikhef coördineert de Nederlandse experimentele activi- 
teiten op dit gebied. Voor het onderzoek op Nikhef is de 
ontwikkeling van innovatieve technologieën essentieel. De 
kennis- en technologietransfer naar derden, zoals industrie, 
burgermaatschappij en het algemeen publiek, is een inte- 
graal onderdeel van de missie van Nikhef.

Directeur: prof.dr. Frank Linde

Kengetallen 2013
Mensen (in aantal fte op 31-12-2013)

wetenschappelijk personeel vast  36,48
 oio’s  54,3
 postdocs  31,88
 overig personeel vast  88,79
 overig personeel tijdelijk  7,82
financiën (in miljoen euro)

 totaal activiteitenniveau  25,4
output

 proefschriften  16 
(van de bij het FOM-instituut Nikhef 
gepromoveerden waren er 12 in FOM-dienst;  
de overige 4 promovendi hadden een  
aanstelling bij andere partners van het 
Nikhef-samenwerkingsverband) 

 gerefereerde artikelen  437
 overige artikelen  346
 octrooien  1

Hoogtepunt uit het onderzoek (missiebudget) 
van Nikhef 

De Europese strategie voor 
deeltjesfysica

Eind mei 2013 heeft de CERN Raad een actuali- 
sering van de Europese strategie voor deeltjes- 
fysica aangenomen tijdens een speciale ver- 
gadering in Brussel. 

Nikhef’s onderzoek staat te boek als big science. 
Niet verwonderlijk gezien de lange looptijden, de 
enorme investeringen en de grote internationale 
samenwerkingsverbanden. Succes vereist inter- 
nationale afstemming. In 2005 heeft CERN Raad dan 
ook het initiatief genomen een Europese strategie 
voor deeltjesfysica op te stellen die in 2006 is gerati- 
ficeerd [1]. Sinds de originele Europese strategie uit 
2006, heeft de deeltjesfysica enorme vooruitgang 
geboekt. CERN’s Large Hadron Collider (LHC) 
leverde de afgelopen jaren cruciale resultaten op, 
zoals de ontdekking van het higgsdeeltje waar 
onderzoekers van FOM-instituut Nikhef nauw bij 
betrokken waren. De deeltjesfysica ontwikkelt zich 
op globale schaal verder. Direct na de ontdekking 
van het higgsdeeltje in 2012 is dan ook het proces 
gestart de strategie te actualiseren. Allereerst zijn 
alle deeltjes- en astrodeeltjesfysici in Europa 
gevraagd hun opinie te geven over het document via 

www.nikhef.nl

vervolg op pagina 15 
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een internetforum. Vervolgens is er in oktober 2012 een 
open symposium in Krakau (Polen) georganiseerd 
waarin alle verschillende facetten van het onderzoek de 
revue passeerden en tevens aandacht is gegeven aan 
de ontwikkelingen buiten Europa, dat wil zeggen in 
Amerika en Azië. Tenslotte heeft een select gezelschap 
al het aangeleverde materiaal geredigeerd en beschik- 
baar gemaakt voor de daadwerkelijke strategiebijeen- 
komst.

Deze bijeenkomst vond plaats van 21 tot 25 januari 
2013 in Erice, een op een bergtop gelegen conferentie- 
locatie op Sicilië. ‘s Zomers een toeristisch plaatsje;  
‘s winters een mistig, koud, mistroostig en verlaten 
oord. Nederland is één van de oprichters van CERN en 
de wetenschappelijk gedelegeerde bij de CERN Raad, 
prof.dr. Sijbrand de Jong, vertegenwoordigde samen 
met Nikhef-directeur prof.dr. Frank Linde Nederland dan 
ook bij deze bijeenkomst. Onder het voorzitterschap van 
professor Tatsuya Nakada (EPFL Lausanne en lid van 
Nikhef’s Scientific Advisory Committee) werden forse 

meningsverschillen over met name toe- 
komstige versnellerprojecten op het CERN-
complex bij Genève en de mogelijke Euro- 
pese bijdragen aan versnellerprojecten, zoals 
de International Linear Collider (ILC), buiten 
Europa zodanig verwoord dat alle aanwezig 
zich op de laatste dag konden vinden in de 
concepttekst. Het strategisch plan van 
Nikhef voor de komende jaren sluit hier 
uitstekend bij aan. 

Vervolgens is de drie pagina’s lange strategie voorzien 
van een maatschappelijke context, dat wil zeggen dat 
de terreinen zijn geïdentificeerd waarop CERN 
gerelateerd onderzoek van belang is: zoals ICT, energie 
en medische instrumentatie. De details en de strategie 
zelf zijn te vinden in de brochure getiteld Accelerating 
science and innovation – Societal benefits of European 
research in particle physics [2]. 

De geactualiseerde strategie is op 30 mei 2013 in 
Brussel door een speciale vergadering van de CERN 
Raad en in het bijzijn van vertegenwoordigers van de 
Europese Commissie unaniem aangenomen.

De strategie onderstreept het succes van een Europees 
model van grensoverschrijdend onderzoek zoals dit via 
CERN wordt toegepast, en benadrukt het plan om dit 
model voort te zetten, ook in vorm van Europese 
betrokkenheid in wereldwijde deeltjesfysicaprojecten in 
regio’s buiten Europa. Grensoverschrijdende samen- 
werking in wetenschappelijk onderzoek levert voordeel 
op, op het gebied van kennis, innovatie, onderwijs en 
training.

vervolg Hoogtepunt uit het onderzoek (missiebudget) van Nikhef

Het kasteel in Erice waar de Europese  

strategiebijeenkomst voor de deeltjesfysica  

plaatsvond.

B

A

A   
[1] The European strategy for particle physics. 

B   
[2] Accelerating science and innovation – Societal benefits of  

European research in particle physics; CERN-Brochure-2013-004-Eng.
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Op 8 oktober 2013 verzamelden de meeste Nikhef-onder- 
zoekers zich met een aantal (vooraanstaande) gasten vol 
verwachting voor een groot tv-scherm om de bekendmaking 
van de Nobelprijs 2013 voor de Natuurkunde te volgen. Na 
lang wachten kwam het verlossende woord eindelijk: 
François Englert en Peter Higgs ontvangen de prijs “voor de 
theoretische ontdekking van een mechanisme dat bijdraagt 
aan ons begrip van de oorsprong van massa van sub- 
atomaire deeltjes, en die onlangs werd bevestigd door de 
ontdekking van het voorspelde elementaire deeltje door de 
ATLAS- en CMS-experimenten bij CERN’s Large Hadron 
Collider”. Om dit heuglijke feit te vieren werden op Nikhef 
de champagneflessen ontkurkt. Dit was een uniek hoogte- 
punt: de eerste keer dat een experiment waarin Nikhef 
participeert én ook mede oprichtte, expliciet bij een Nobel- 
prijs genoemd wordt. Inmiddels zijn veel eigenschappen van 
het ontdekte deeltje gemeten en (zij het soms met grote 
onzekerheid) in overeenstemming bevonden met de theore- 
tische voorspelling voor het higgsdeeltje.
 
Voor Nikhef was 2013 een bewogen jaar. In februari kwam 
het droevige bericht dat Ger van Middelkoop, oud-directeur 
(tweemaal) van Nikhef, plotseling en onverwacht was over- 
leden. Eind 2013 werd de beslissing genomen grote delen 
van het voormalige versnellercomplex bij Nikhef te slopen 
om ruimte voor een nieuw groot datacenter te maken en 
voor de huisvesting van het Advanced Research Centre for 
NanoLitography (ARCNL, zie hoofdstuk 3). Eén van Nikhef’s 
veiligheidswizards aanvaardde een nieuwe baan in het 
hackteam van Nederlandse telecomprovider KPN. In 
november gaf de Rijksuniversiteit Groningen aan te willen 
toetreden tot het Nikhef-consortium, net als de Universiteit 
Leiden al eerder deed. Beide verzoeken zullen in 2014 
verder uitgewerkt worden, met hopelijk als gevolg dat alle 
algemene universiteiten in Nederland met een natuurkunde- 
curriculum binnenkort samenwerken binnen Nikhef. Ook 
werd in 2013 een belangrijk vervolg voor het LHC-onder- 
zoek goedgekeurd in de vorm van een meerjarig (minstens 

tot 2022) strategisch FOM-programma (zie verderop in dit 
hoofdstuk, onder het kopje Honoreringen - FOM). Hierdoor 
kan Nikhef internationaal een belangrijke rol blijven spelen 
in de LHC-experimenten ALICE, ATLAS en LHCb. 

Enkele van de start-up activiteiten hadden een zwaar jaar, 
maar trotseren vooralsnog de moeilijkheden. Shell en 
Nikhef tekenden officieel een contract voor de ontwikkeling 
van state-of-the-art seismische sensornetwerken, voort- 
bouwend op de kennis en ervaring die Nikhef op dit gebied 
heeft opgedaan tijdens het werken aan de Virgo zwaarte- 
krachtgolfdetector.

Door een combinatie van dringende bouwwerkzaamheden 
voor de KM3NeT en Advanced Virgo projecten en de ambitie 
van Nikhef om de samenwerking met de industrie (ASML, 
Shell) uit te breiden, raakten de technische afdelingen fors 
overbelast in 2013. Met dank aan hun bijdrage aan het CO

2
-

koelingssysteem voor de ATLAS-vertexdetector, kon het 
systeem met succes geleverd en geïnstalleerd worden bij 
CERN. 

Een korte vooruitblik leert dat 2014 wetenschappelijk 
gezien een vreemd jaar zal worden, omdat bijna alle experi- 
mentele Nikhef-activiteiten in een bouw- of onderhoudsfase 
zijn. De LHC wordt voorbereid voor 13-14 TeV experimenten 
in 2015, dat is bijna tweemaal de 
energie in voorgaande jaren. Virgo 
ondergaat een belangrijke up- 
grade en de bouw van XENON1T 
zal in 2014 worden voltooid. 
Tenslotte zal KM3NeT verder 
bouwen en beginnen met me- 
tingen aan neutrinointeracties in 
de Middellandse Zee. 

Ruim honderd fysici volgden de bekendmaking van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 2013 live op een groot 

scherm bij Nikhef. 

Mathijs Bouman,  

@mathijsbouman, 1 oktober 

2013 

RT: Wie zo in de trein van 

16.23 van Den Haag CS naar 

R’dam CS zit kan mee in de 

Wetenschapscoupé.  

Ivo van Vulpen geeft dan een 

korte lezing.

#FOMonline
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FOM-focusgroepen

Een FOM-focusgroep is een bijzondere vorm van een 
onderzoeksprogramma van FOM voor meer focus en 
massa. Onder leiding van een gerenommeerde onder- 
zoeker werkt een focusgroep aan een scherpe weten- 
schappelijke doelstelling binnen een (multidisciplinair) 
onderzoeksthema. De groep heeft meestal ook tot taak 
andere Nederlandse onderzoeksgroepen binnen het 
thema bij het programma te betrekken, door coördi- 
natie en financiering van het onderzoek. FOM-focus- 

groepen ontvangen de gastvrijheid van een Neder- 
landse onderzoeksinstelling. FOM stelt per 

focusgroep gedurende circa tien jaar 
substantiële financiële middelen ter 
beschikking voor personeel en apparatuur. 
Naast oio’s en postdocs vallen ook senior 

onderzoekers en soms technici onder het aan 
te trekken personeel. Omdat de looptijd van een 

focusgroep gelimiteerd is, neemt de betreffende 
instelling aan het eind de vaste verplichtingen van FOM 
over. De focusgroep is het krachtigste middel waarover 
FOM beschikt om in universitaire gebouwen ver- 
nieuwend onderzoek te ontwikkelen. FOM zet dit 
instrument onder andere in om majeure vernieuwingen 
in het funderend energieonderzoek tot stand te 
brengen. Ook kan FOM in instituten focusgroepen 
vestigen. FOM kan dus zowel top-down een focusgroep 
instellen, als bottom-up, in competitie, op basis van 
een goedgekeurd voorstel van een onderzoeker. De 
focusgroep moet een substantiële doorbraak in een 
gebied van de fysica kunnen bereiken om een specifiek 
onderwerp of een bundeling van krachten vorm en 
inhoud te geven en structureel te verankeren. 

FOM kent eind 2013 zes focusgroepen. Twee op het gebied 
van energieonderzoek: ‘Next generation organic photo- 
voltaics’ in Groningen en de groep ‘Light management in 
new photovoltaic materials’ op AMOLF. De focusgroep 
‘Solid state quantum information processing’ in Delft liep dit 
jaar af. Enkele strategische onderzoeksprogramma’s zijn 
administratief ook in de vorm van een FOM-focusgroep 
vormgegeven: ‘Fundamental symmetries and interactions - 
Trapped Radioactive Isotopes as micro laboratories for 
fundamental physics’ in Groningen, en de Nijmeegse 
groepen ‘High Field Magnet Laboratory: a global player in 
science in high magnetic fields (HFML)’ en - sinds dit jaar - 
‘Free electron lasers for infrared experiments (FELIX)’.

Op 14 mei 2013 organiseerde de FOM-focusgroep ‘Light 
management in new photovoltaic materials’ een voort- 
gangsbijeenkomst. Ruim vijfentwintig onderzoekers van 
AMOLF en de universiteiten van Utrecht en Amsterdam en 
ECN zijn bij het zonnecelonderzoek betrokken.

landse onderzoeksinstelling. FOM stelt per 
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De FOM-focusgroep ‘Light management in new photovoltaic materials’ in mei op AMOLF.
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Honoreringen 

FOM-onderzoekers die eigen onderzoeksgeld binnen- 
halen zijn een indicatie en voorbeeld van de goede 
kwaliteit die FOM nastreeft. Stimuleringssubsidies 
stralen af op de hele organisatie. 

NWO
In 2013 heeft NWO aan zeven onderzoekers in de natuur- 
kunde financiering uit het programma Rubicon toegekend. 
Met Rubicon krijgen pas gepromoveerde Nederlandse 
wetenschappers de kans om tot 24 maanden onderzoeks- 
ervaring op te doen aan internationaal vooraanstaande 
instituten in het buitenland. Acht jonge talenten in de 
natuurkunde kregen een Veni-subsidie toegekend. Zij 
kunnen de komende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën 
verder kunnen uitwerken. De Vidi-ronde van 2012 werd 
pas in 2013 afgerond en leidde tot zes laureaten binnen de 
natuurkunde. Met deze subsidie, van maximaal 800.000 
euro, biedt NWO talentvolle onderzoekers de mogelijkheid 
om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen 
onderzoeksgroep op te bouwen. Drie vernieuwende weten- 
schappers binnen de natuurkunde kregen maximaal 1,5 
miljoen euro per persoon in de Vici-ronde 2012, die in 2013 
afgerond werd.

FOM-werkgroepleider prof.dr. Mikhail Katsnelson (RU) is 
een van de drie Spinozalaureaten van 2013. Katsnelson is 
een internationaal vermaarde theoreticus op het gebied van 
de gecondenseerde materie, wiens werk aan grafeen de 
afgelopen jaren grote impact heeft gehad. Katsnelson is 
wereldwijd een van de invloedrijkste en bekendste theo- 
retisch natuurkundigen op het gebied van vaste stoffen. De 
Spinozapremie is de hoogste Nederlandse onderscheiding 
in de wetenschap. NWO kent de prijs van 2,5 miljoen euro 
toe aan Nederlandse onderzoekers die tot de absolute 
wereldtop van de wetenschap behoren. 

FOM-werkgroepleider en hoogleraar organische chemie 
prof.dr. Ben Feringa (RUG) heeft in juni van NWO een TOP-
subsidie van 780.000 euro ontvangen. Hij gaat het geld 
gebruiken voor onderzoek naar moleculaire motors. Feringa 
was in 1999 de eerste ter wereld die een moleculaire motor 
wist te bouwen. In 2011 presenteerde hij een moleculaire 
four wheel drive auto. Het nieuwe project is toegekend in 
een programma voor excellente onderzoekers in de chemie 
door NWO-gebied Chemische Wetenschappen. Deze TOP-
subsidies zijn bedoeld om innovatieve onderzoekslijnen van 
gevestigde onderzoeksgroepen te versterken of uit te 
breiden.

De groep van AMOLF-groepsleider prof.dr. Ron Heeren 
heeft een TA-COAST subsidie gehad om een nieuwe 
chemische microscoop te ontwikkelen voor onderzoek aan 
polymeren en slimme biomaterialen. Heeren werkt in het 
project samen met Wageningen en DSM Resolve, Waters 
Chromatography, RIKILT en zijn eigen start-up Omics2- 
Image. TA COAST is een publiek-private samenwerkings- 
vorm van het Fonds Nieuwe Chemische Innovaties, onder- 
deel van het de Topsector Chemie. 

Technologiestichting STW heeft in augustus een Fase-2 
Valorisation Grant van 200.000 euro toegekend aan 
AMOLF-groepsleider prof.dr. Albert Polman voor de 
commercialisatie van de kathodeluminescentiemicroscoop 
die zijn groep ontwikkeld heeft. Het instrument kan optische 
beelden vastleggen met een resolutie die veel kleiner is dan 
de golflengte van licht. Met de STW-subsidie kan zijn groep 
het instrument, dat door de start-up Delmic op de markt 
gebracht zal worden, verder ontwikkelen. Dit is een vervolg 
op de door FOM gefinancierde Fase-1 Valorisation Grant die 
Polman eerder ontving. 

In totaal zes onderzoeksteams van topwetenschappers van 
verschillende Nederlandse universiteiten kregen geld om de 
komende tien jaar excellente wetenschappelijke onder- 
zoeksprogramma’s op te zetten, in het kader van het 
Zwaartekracht programma van OCW. Voor de ronde van 
2013 zijn in totaal 41 aanvragen ingediend; 13 in het alfa/
gamma domein, 13 bètavoorstellen en 15 uit de 
levenswetenschappen. Twee gehonoreerde voorstellen 
kennen een sterke fysische component. Eén daarvan richt 
zich op het nieuwe Netherlands Center for Multiscale 
Catalytic Energy Conversion (31,9 miljoen euro), onder 
leiding van prof.dr.ir. Bert Weckhuysen (UU). Het andere 
behelst het Research Centre for Integrated Nanophotonics, 
voorgesteld door prof.dr.ir M.K. Smit (TU/e, 19,9 miljoen 
euro). In totaal stelde het ministerie 153 miljoen euro 

De natuurkundigen die een Vidi-subsidie van NWO kregen in 2013 
zijn dr. Umut Gursoy (UU), dr. Steven Hoekstra (RUG), dr. Wouter 
Roos (VU), dr. Brian Tighe (TUD), dr. Jeroen van Tilburg (Nikhef)  
en dr. Stefanos Papanikolaou (RUG). FOM-werkgroepleiders  
prof.dr.ir. Tjerk Oosterkamp (LEI) en dr. Pepijn Pinkse (UT), en  
dr. Koenraad Schalm (LEI) kunnen met de Vici-subsidie van NWO hun 
eigen onderzoekslijn verder uitbouwen. 
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beschikbaar. Doel van het programma is het identificeren 
en stimuleren van consortia die de potentie hebben om tot 
de absolute wereldtop in hun onderzoeksveld te gaan 
behoren of zich al op dat niveau bevinden. De onderzoekers 
moeten in hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk 
onderzoek verrichten. NWO voert de selectieprocedure uit.

European Research Council (ERC) 
Een ERC Starting Independent Researcher Grant werd 
in 2013 toegekend aan AMOLF-groepsleiders dr. Erik 
Garnett, prof.dr. Gijsje Koenderink en dr. Jeroen van Zon. 
Ook voormalig FOM-promovendus dr. Bas van de Meerakker 
(RU) ontving de Starting Grant van 1,5 miljoen euro.

Dit jaar ontvingen FOM-werkgroepleiders prof.dr.ir. Marc 
Geers (TU/e), prof.dr.ir. René Janssen (TU/e), prof.dr. 
Mikhail Katsnelson (RU), prof.dr.ir. Teun Klapwijk (TUD), 
prof.dr. Theo Rasing (RU, tevens FOM-bestuurslid) en prof.
dr. Joost Reek (UvA) een ERC Advanced Grant van 
maximaal 2,5 miljoen euro. Ook voor AMOLF-groepsleider 
prof.dr. Kobus Kuipers en voormalig FOM-werkgroepleider 
prof.dr. Gora Shlyapnikov (Université Paris-Sud/UvA), die 
nauw betrokken is bij het FOM-programma ‘Quantum 
Gases’, vielen in de prijzen. 

FOM-werkgroepleiders prof.dr. Erik Bakkers (TU/e), prof.
dr.ir. Alexander Brinkman (UT), prof.dr. Jeroen Cornelissen, 
prof.dr. Casper Hoogenraad (UU), prof.dr. Davide Ianuzzi (VU)  
ontvangen evenals dr.ir. Johan Padding, prof.dr. Florian 
Schrek (UvA) en FOM-projectleider prof.dr.ir. Jacco Snoeijer 
(UT) een ERC Consolidator Grant van de European 
Research Council (ERC). Het gaat om een bedrag van 
maximaal 2,75 miljoen euro. De Consolidator Grant is 
bedoeld om innovatieve en excellente onderzoekers die al 
eerder een ERC-subsidie hebben ontvangen, te stimuleren 
om het gat tussen hun onderzoek en vermarktbare innovatie 
te dichten.

Prof.dr.ir. Albert van den Berg (UT), dr. André Mischke (UU) 
en FOM-werkgroepleider prof.dr.ir Wilfred van der Wiel (UT) 
ontvingen, net als een team van VU-onderzoekers dr. 
Andrea Candelli met FOM-werkgroepleiders prof.dr. Erwin 
Peterman en prof.dr. Gijs Wuite, een ERC Proof of Concept 
Grant, met een waarde van 150.000 euro. De Proof of 
Concept subsidie is beschikbaar voor ERC-laureaten die 
hun resultaten willen vermarkten, om te komen tot een 
commercieel product.

FOM-werkgroepleiders prof.dr. Anna Akhmanova (UU) en 
prof.dr. Marileen Dogterom (AMOLF) ontvingen eind 
december een ERC Synergy Grant van ruim zeven miljoen 
euro, voor hun samenwerkingsproject ‘MODELCELL: 
Building a model cell to achieve control of cellular 
organization’. Met de Synergy Grants wil de European 
Research Council interdisciplinaire samenwerking tussen 
excellente wetenschappers bevorderen.

Extra impuls voor Caltech-AMOLF 
samenwerking 

Dit jaar kregen prof.dr. Harry Atwater en prof.dr. Albert Polman een 
mooie kans hun samenwerking te intensiveren dankzij fondsen van 
het KNAW Visiting Professor Programma. Er lopen vijf projecten 
tussen de twee groepen, waaronder het pas ontstane idee om een 
nieuwe klasse van plasmonische structuren te ontwikkelen met een 
hoge elektriciteitsopbrengst. Het Amerikaanse consortium Global 
Climate and Energy Project (GCEP) stelde 1,4 miljoen dollar ter 
beschikking aan de samenwerkingspartners Atwater (Caltech), 
Polman (AMOLF) en Brongersma (Stanford University). Het 
gehonoreerde voorstel zet in op het gebruik van diëlectrische 
materialen in zonnecellen, dat naar verwachting leidt tot een hogere 
energie opbrengst en dunnere zonnecellen.

AMOLF-groepsleider dr. Tom Shimizu heeft een Allen Distinguished 
Investigator Award van Yale University gehad. Dit is een compe- 
titief driejarig subsidieprogramma dat een handvol wetenschappers 
ondersteunt om ambitieus, creatief onderzoek uit te voeren. Shimizu 
deelt de prijs van bijna anderhalf miljoen dollar met twee 
onderzoekers van Yale. Zij gaan hun verschillende expertises inzetten 
om een multidisciplinair onderzoek te doen naar de wiskundige 
principes die het eenvoudige biologische systemen, zoals bacteriën, 
mogelijk maken om gecoördineerd gezamenlijk gedrag te vertonen.
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FOM 
Dit jaar besteedde FOM 63 procent van haar onder- 
zoeksbudget aan de zogenoemde FOM-programma’s. 
Deze bestaan uit de Vrije FOM-programma’s, waarin de 
onderzoekers zelf met de ideeën komen en FOM focus 
en massa in het Nederlandse natuurkundig onderzoek 
nastreeft, strategieprogramma’s voor onderzoek van 
bijzonder strategisch belang, en de Industrial 
Partnership Programmes (IPP’s). Deze IPP’s hebben als 
doel fundamenteel onderzoek te versterken op onder- 
werpen waar bedrijven belang in stellen en daarbij ook 
de kloof tussen academisch en industrieel onderzoek 
te verkleinen. De industriële partners financieren in 
deze programma’s ten minste de helft van het onder- 
zoek. Verder vormen de missiebudgetten van de 
instituten uiteraard onderdeel van het totale onder- 
zoeksbudget. Bovendien bestaat er een bijzondere 
vorm van een FOM-programma: de FOM-focusgroep. 

Naast de programmatische aansturing is er de zoge- 
noemde FOM-Projectruimte, bestemd voor kleinere 
projecten voor uitdagende, innovatieve ideeën op elk 
gebied binnen de natuurkunde. Met valorisatieprojecten 
stimuleert FOM kennisbenutting van door FOM gefinan- 
cierd wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft 
FOM enkele onderzoeksprojecten lopen die in geen van 
de vorige categorieën passen, zoals binnen het FOm/v-
stimuleringsprogramma.

FOM onderscheidt ten behoeve van de programma- 
tische aansturing binnen de natuurkunde subgebieden 
waarop zij actief is en besteedt daarnaast bijzondere 
aandacht aan het onderwerp energie. De subgebieden 
Nanofysica en -technologie (NANO), Gecondenseerde 
materie en optische fysica (COMOP), Fysica van 
levensprocessen (FL) en Fenomenologische fysica 
(FeF) kennen een zogeheten werkgemeenschaps- 
commissie die het Uitvoerend Bestuur van FOM 
adviseert over inhoudelijke ontwikkelingen. Deze 
commissies spelen onder andere een actieve rol in de 
selectie en beoordeling van de vooraanmeldingen voor 
de nieuwe Vrije FOM-programma’s en IPP’s. In 2013 
hebben de werkgemeenschapscommissies voor hun 
subgebieden nieuwe focusnotities geschreven, die van 
belang zijn voor het nieuwe strategisch plan van FOM, 
dat in 2014 tot stand zal komen. 

In de subatomaire fysica en de fusiefysica zijn de 
onderzoeksactiviteiten geconcentreerd in respectieve- 
lijk de FOM-instituten Nikhef en DIFFER. Deze instituten 
hebben net als FOM-instituut AMOLF elk een weten- 
schappelijke adviescommissie. Deze commissie ver- 
vult naast de reguliere beheerstaken ook een advise- 
rende rol binnen hun subgebied, vergelijkbaar met die 
van de werkgemeenschapscommissies. 

Strategieprogramma’s
Het FOM-bestuur kan onderzoek dat van bijzonder 
strategisch belang is, maar niet past binnen de kaders van 
de FOM-financieringsinstrumenten honoreren als zoge- 
naamd strategieprogramma. FOM startte twee missie- 
versterkende programma’s in 2013. In september besloot 
het Uitvoerend Bestuur de aanvraag van Nikhef voor een 
nieuw programma op het gebied van LHC-fysica te 
honoreren voor een bedrag van 16,9 miljoen euro. Het 
programma loopt van 2014 tot en met 2021. Het programma 
betreft de exploitatie (onder andere oio’s en postdocs) voor 
de Nederlandse inbreng voor de LHC-experimenten ATLAS, 
LHCb en Alice. Ook is de aanvraag van DIFFER voor een 
missieversterkend strategieprogramma, getiteld ‘Magnum-
PSI: a world-class user facility to tame the plasma-wall 
interface’ gehonoreerd. Dit missieversterkend strategie- 
programma zal lopen van 2014 tot en met 2018. 
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Vrije FOM-programma’s 
In een Vrij FOM-programma bundelen de spe- 
cialisten van de verschillende Nederlandse 
kennisinstellingen hun krachten op specifieke 
terreinen. De onderzoeksgroepen werken aan 
gebieden waarop de Nederlandse natuur- 
kunde internationaal uitblinkt en waarvan het 
wetenschappelijk en maatschappelijk belang 
duidelijk aanwezig is. De nieuwe onderzoeks- 
programma’s moeten leiden tot wezenlijk 
begrip van recent ontdekte verschijnselen en 
in sommige gevallen ook zicht bieden op 
nieuwe technologieën. FOM streeft met haar 
Vrije programma’s twee doelen na: een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van het natuur- 
kundig onderzoek in Nederland plus focus op 
wetenschappelijke onderwerpen en bunde- 
ling van onderzoeksactiviteiten (massa). Met 
de Vrije programma’s voert FOM via haar 
subgebieden ook strategisch onderzoek- 
beleid. De Vrije programma’s ontstaan op 
basis van ideeën van onderzoekers, die een 
aanvraag kunnen ontwikkelen en indienen. 

In 2013 kwamen twaalf vooraanmeldingen binnen 
voor nieuwe Vrije FOM-programma’s. Daarvan 
honoreerde FOM er uiteindelijk vijf voor een 
totaalbedrag van 10,2 miljoen euro. Eind 2013 
waren er in totaal 64 goedgekeurde onderzoeks- 
programma’s, waaraan FOM 63 procent van het 
totale exploitatiebudget besteedt. Een overzicht 
van de belangrijkste gegevens van alle goed- 
gekeurde programma’s op 31 december 2013 
staat in hoofdstuk 9, een overzicht van de nieuwe 
en afgesloten programma’s in 2013 staat in de 
bijlagen. 

 De vijf nieuwe  
Vrije FOM-pro- 
gramma’s van 
2013 in het kort

Binnen dit onderzoeksprogramma zoeken fysici 
van de Radboud Universiteit Nijmegen naar de 
theorie van de quantumzwaartekracht. Deze 
theorie zal Einsteins algemene relativiteitstheorie 
met de quantummechanica verenigen. De 
onderzoekers die bij het programma betrokken 
zijn, benaderen het probleem zowel vanuit de 
quantumveldentheorie als de niet-klassieke 
meetkunde. Quantumzwaartekracht beschrijft de 
eigenschappen van de ruimtetijd op de aller- 
kleinste schaal, de zogeheten Plancklengte 
(ongeveer 10-35 meter). De onderzoekers hopen 
binnen het onderzoeksprogramma deze micro- 
scopische ruimtetijdstructuur te ontrafelen. 
Daardoor kan de theorie verklaren wat we op 
macroscopische schaal in het universum zien. 
Overkoepelende vragen die de onderzoekers 
motiveren dit soort onderzoek uit te voeren zijn 
bijvoorbeeld: waarom trekken massa’s elkaar 
aan? Hoe zag het universum er vlak na de oerknal 
eruit? Bestaan wormgaten en de mogelijkheid tot 
tijdreizen echt? 

De quantumstructuur van de  

ruimtetijd, beschreven met causale 

dynamische triangulaties. 

Dit vormt één  

van de aanpakken van  

het onderzoeksteam. 

In dit onderzoeksprogramma gaan fysici voor het 
eerst een rooster van Rydberg-atomen maken. 
Rydberg-atomen zijn atomen waarvan het 
buitenste elektron in een hoog aangeslagen baan 
zit en nog maar heel zwak gebonden is. Dankzij 
deze elektronen zijn de interacties tussen 
Rydberg-atomen erg sterk en vormen de atomen 
een goede basis voor een quantumbit. Maar om 
ze te kunnen gebruiken in een quantumcomputer 
moeten de atomen wel geordend naast elkaar 
zitten. 
De fysici maken deze roosters van Rydberg-
atomen op twee manieren: door in een rooster 
van grondtoestand-atomen telkens een atoom 
met een laser ‘aan te slaan’ tot Rydberg-atoom 
en door met een laser te schieten op een 
ultrakoud gas van atomen. In dat laatste geval 
zitten de atomen kriskras door elkaar, maar er 
ontstaat een nette rij van Rydberg-atomen in de 
laserbundel. Doordat je de Rydberg-atomen 
zowel aan als uit kunt zetten met een laser, zijn ze 
als quantumbit goed aan te sturen. De roosters 
van Rydberg-atomen kunnen ook gebruikt 
worden voor de simulatie van roosters van 
quantumspins, belangrijke modelsystemen voor 
gecondenseerde materie. Het voordeel is dat je 
de Rydberg-atomen gecontroleerd kunt laten 
wisselwerken.

Honderden koude atoomwolkjes, zwevend 

boven een magnetische atoomchip. Een van 

de doelen in het programma is om hierin 

Rydberg-atomen te exciteren en die 

gecontroleerd te laten wisselwerken en 

quantumverstrengeling te genereren.

De zoektocht naar de quantumruimtetijd Van Rydberg-atoom naar quantumbit 
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Veel verbindingen tussen metalen en zuurstof zijn 
elektrisch isolerend. Sommige combinaties van 
dergelijke isolerende oxides hebben echter 
geleidende grensvlakken. Die geleiding is 
tweedimensionaal: elektronen kunnen wel langs 
het contactvlak bewegen maar niet in een derde 
richting. In dit programma willen de onderzoekers 
de eigenschappen van deze geleidende grens- 
vlakken verder onderzoeken, met name gericht 
op hun toepassing in volgende generaties nano-
elektronica en sensoren.
De combinaties van oxides hebben grote potentie 
voor elektronische schakelingen met afmetingen 
kleiner dan zo’n tien nanometer, wat met de 
gangbare halfgeleiders problematisch is. Het 
soort oxides bepaalt welke functionaliteiten het 
materiaal precies krijgt, zoals magnetisme, ferro- 
en piëzo-elektriciteit, of hoge-temperatuur-super- 
geleiding. Door verschillende materiaalcombina- 
ties te maken en de geleidende grensvlakken op 
nanoschaal te structureren, willen de onder- 
zoekers meer te weten komen over magneto-
elektronische eigenschappen van de oxide-
grensvlakken en de quantumeffecten die daar 
plaatsvinden. Daarnaast zullen ze de techno- 
logische stappen verkennen die nodig zijn om 
toepassingen te realiseren. 

Schematische voorstelling van het grensvlak 

tussen LaAlO
3
 en SrTiO

3
. In het linker gedeelte 

is de LaAlO
3
 laag drie kristallijne eenheids- 

cellen dik, iets meer dan één nanometer. In dat 

geval blijft het grensvlak isolerend. In het 

rechterdeel is de LaAlO
3
 laag vier eenheids- 

cellen. Nu vormt zich een geleidend grensvlak 

(weergegeven door een roodkleuring van het 

bovenste deel van het SrTiO
3
). De elektronen 

die daarbij voor de geleiding zorgen hebben een 

d-orbitaal karakter, wat leidt tot een rijke 

schakering aan mogelijke eigenschappen.  

De verschillende mogelijke d-orbitalen zijn 

rechts geschetst. Voor het geval van LaAlO
3
  

op SrTiO
3
 zijn met name de d

xy
, d

yz
 en d

xz
 

orbitalen van belang, maar door de materiaal- 

samenstellingen aan te passen worden ook de 

andere orbitaaltoestanden relevant. 

Hoe kan een cel verplaatsen? Hoe deelt een cel 
zich? En hoe kan een algemene cel zich specia- 
liseren? Veel van dit soort processen komen tot 
stand door een samenspel van signaaleiwitten, 
veranderingen in de celvorm en aanpassingen in 
het celinterieur. In dit nieuwe FOM-programma 
gaan onderzoekers dit complexe samenspel in 
kaart brengen. 
Het is moeilijk om dit soort processen te onder- 
zoeken, omdat alle activiteiten in een cel nauw 
met elkaar verweven zijn. De onderzoekers 
gebruiken daarom een modelsysteem - een soort 
hele simpele cel - en een computermodel. Door 
samenwerking met meerdere groepen kunnen zij 
expertise op het gebied van biofysica, biologie, 
biochemie en modelleren combineren.
De kennis over de relatie tussen cellulaire 
processen en ziektes groeit. Niet alleen het 
disfunctioneren van individuele eiwitten, maar 
ook problemen in het netwerk van interacties 
tussen eiwitten kunnen ziektes veroorzaken. Er 
zijn steeds meer gevoelige technieken voor- 
handen, waaronder micro-arrays, die het mogelijk 
maken om deze biochemische netwerken op 
grote schaal in kaart te brengen. Dit zet het 
vakgebied in een stroomversnelling. 

Netwerk van eiwitfilamenten (rood)  

in een emulsie-druppel  

van water in olie. 

Binnen dit programma zullen fysici van de 
Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit 
Delft en de Technische Universiteit Eindhoven 
onderzoek doen naar het effect van nano- 
structurering op elektronische materialen. Ze 
kijken specifiek naar klassieke tweedimensionale 
halfgeleiders met nanostructurering in de vorm 
van een honingraat. 
De honingraat is een populair onderwerp van 
onderzoek sinds de ontdekking van grafeen: een 
enkele laag koolstofatomen met een honing- 
raatvorm. Met het nieuwe programma hopen de 
onderzoekers zo’n honingraat-rooster toe te 
passen op bekende halfgeleiders. Een recente 
theorie voorspelt dat de toevoeging van de 
bijenraat de bandenstructuur van de halfgeleider, 
die bepaalt waar energiebanden en ‘verboden 
zones’ van de elektronen liggen, verandert. Zo 
kunnen de onderzoekers door de nanostruc- 
turering nieuwe halfgeleidermaterialen ont- 
werpen. Deze materialen kunnen mogelijk 
gebruikt worden in bijvoorbeeld zonnecellen of 
piepkleine snelle transistoren. 
De benodigde honingraat moet bij voorkeur een 
periodiciteit van minder dan tien nanometer 
hebben (tien miljardsten van een meter). De 
huidige methoden, zoals nanolithografie, zijn niet 
in staat zo’n fijne periodiciteit te fabriceren. 
Daarom willen de fysici binnen het onder- 
zoeksprogramma een technologie ontwikkelen 
waarbij nanokristallen spontaan aan elkaar 
hechten, en zichzelf organiseren tot een fijne 
honingraatstructuur. Ze bouwen daarbij voort op 
een eerdere ontdekking van programmaleider 
prof.dr. Daniel Vanmaekelbergh.

2D-honingraatstructuur van de halfgeleider 

PbSe. De structuur heeft een periode van 

ongeveer acht nanometer en is gemaakt  

door het spontaan aan elkaar hechten van 

nanokristallen. Een blokmodel toont aan  

hoe dit gebeurt.

Geleidende grensvlakken in isolerende oxides Teamwork van eiwitten onder de loep Halfgeleiders met honingraat-geometrie 
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FOM-Projectruimte
De FOM-Projectruimte is bedoeld voor risicovol grens- 
verleggend onderzoek en is daarmee vaak een 
kraamkamer voor nieuwe ideeën. In de Projectruimte 
kunnen onderzoekers aanvragen doen tot een bedrag 
van maximaal 400.000 euro, of tot maximaal 550.000 
euro wanneer ze ook een belangrijke investering in 
apparatuur willen doen of wanneer indieners uit twee 
of meer verschillende onderzoeksgroepen een aan- 
vraag voor een samenwerkingsproject indienen. 

Eind 2013 liepen er in totaal 186 Projectruimteprojecten. 
Van de 58 aanvragen die in de najaarsronde van 2012 zijn 
ingediend voor de FOM-Projectruimte, werden in april 14 
aanvragen gehonoreerd, voor een bedrag van in totaal 5,7 
miljoen euro. In december 2012 had het Uitvoerend Bestuur 
al besloten één aanvraag uit deze najaarsronde te 
honoreren, zodat in totaal 15 projecten voor een bedrag van 
6,2 miljoen euro zijn gehonoreerd. Het honorerings- 
percentage kwam daarmee in deze ronde op 26 procent.

Met ingang van 1 mei 2013 kent de FOM-Projectruimte een 
systeem van doorlopend indienen, in plaats van twee vaste 
deadlines per jaar, zoals de afgelopen jaren gebruikelijk 
was. Begin september ging een eerste beoordelingsbatch 
van start met 17 aanvragen. In december besloot het UB om 
daarvan 5 aanvragen te honoreren (29 procent) voor een 
bedrag van twee miljoen euro. 

Benoemingen & prijzen

Het High Field Magnet Laboratory (HFML), waarin FOM participeert in het 
kader van een samenwerkingsverband met de Radboud Universiteit 
Nijmegen, heeft per 1 september een nieuwe directeur: prof.dr. Nigel 
Hussey. Hij is tevens vanaf september hoogleraar Correlated electron 
systems in high magnetic fields aan de Radboud Universiteit. Hussey neemt 
het directeurschap over van prof.dr. Jan Kees Maan, die twintig jaar leiding 
heeft gegeven aan het HFML. 

Prof.dr. Tony Donné (DIFFER) is benoemd tot lid van het Wetenschappelijk 
en Technisch Comité van Euratom (STC). Het STC heeft een breed mandaat 
om strategisch te adviseren over het gehele scala van nucleaire 
onderwerpen. Donné is hoofd van het fusieonderzoek bij FOM-instituut 
DIFFER en programmadirecteur van het kennisconsortium ITER-NL, dat zich 
onder andere richt op de voorbereiding van de Nederlandse industrie op de 
aanbesteding van het internationale ITER-project.

FOM-werkgroepleiders prof.dr. Alfons van Blaaderen (UU), prof.dr. 
Roland Kanaar (EUR) en DIFFER-directeur prof.dr. Richard van de 
Sanden zijn dit jaar benoemd tot lid van de Koninklijke Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). De in totaal vijfhonderd leden van de KNAW zijn 
vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines. Een lidmaatschap geldt 
voor het leven.

Op 6 november 2013 maakte de KNAW de namen van tien nieuwe leden van 
De Jonge Akademie bekend. Eén van hen is theoretisch natuurkundige en 
FOM-werkgroepleider dr. Diederik Roest (RUG). Ook FOM-projectleider 
dr. Nathalie Katsonis (UT) is benoemd tot lid. De Jonge Akademie is 
binnen de KNAW een zelfstandig platform van jonge topwetenschappers. 

AMOLF-groepsleider en voorzitter van de werkgemeenschapscommissie 
Fysica van levensprocessen prof.dr. Marileen Dogterom is gekozen tot lid 
van de prestigieuze European Molecular Biology Organisation (EMBO). Het 
EMBO-lidmaatschap is een erkenning van excellentie in onderzoek en 
uitzonderlijke prestaties op het gebied van de levenswetenschappen door 
collega’s uit heel Europa. Dogterom maakte in 2013 ook deel uit van de 
Commissie Dijkgraaf die het Visiedocument natuur- en scheikunde opstelde. 
Per 1 januari 2014 is zij benoemd tot voorzitter van de afdeling Bionano- 
science aan de Technische Universiteit Delft. 

FOM-werkgroepleider en lid van de Raad van Bestuur van FOM prof.dr. Jan 
van Ruitenbeek (LEI), is op 19 april 2013 benoemd tot nieuwe voorzitter 
van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV). Voorganger prof.dr. 
Gerard van der Steenhoven droeg de voorzittershamer over. Van Ruitenbeek 
is gekozen door de leden.

Prof.dr. Aart Kleijn (UvA), directeur van DIFFER’s voorloper Rijnhuizen van 
2003 tot en met 2010, is in mei gekozen tot Fellow van de American Vacuum 
Society. Per 1 november 2013 verlaat Kleijn het Van ‘t Hoff Institute for 
Molecular Sciences waar hij werkzaam was als directeur. Hij gaat in Chengdu, 
China, een instituut oprichten binnen het Chengdu Development Center for 
Research and Development. Dit instituut zal zich bezighouden met wissel- 
werking aan oppervlakten, CO

2
-conversie en plasma-wandwisselwerking. 
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In de tweede ronde van de MacGillavry Fellowship zijn zes excellente 
vrouwelijke wetenschappers benoemd. De Faculteit der Natuurweten- 
schappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam 
streeft naar meer diversiteit in haar onderzoeksinstituten. Deze werving voor 
vrouwelijk toptalent, vernoemd naar Carolina MacGillavry, alumna van deze 
universiteit, is daarin een belangrijke stap. Onder de nieuwe MacGillavry 
Fellows zijn twee natuurkundigen: dr. Miranda Cheng, benoemd bij het 
Institute of Physics en Korteweg-de Vries Instituut en dr. Katerina 
Dohnalová, benoemd bij het Institute of Physics (winnaar van de FOM 
Minerva-Prijs 2013).

FOM-projectleider dr. André Mischke (Nikhef/UU) is benoemd in het 
managementcomité van SciGENERATION. SciGENERATION is ontwikkeld 
door de Young Academy of Europe met het doel een netwerk van jonge 
excellente Europese onderzoekers te vormen, dat zich richt op de verbetering 
van onderzoeksomstandigheden in Europa. Mischke is ook een van de 
initiatiefnemers van deze academie. 

  www.yacadeuro.org

De European Physical Society heeft de EPS Emmy Noether Distinction voor 
vrouwen in de fysica toegekend aan prof.dr. Nynke Dekker (TUD), lid van 
het Uitvoerend Bestuur van FOM. Het laudatio is te lezen in Europhysics 
News van december 2013. De EPS Emmy Noether Distinction, nu voor de 
tweede keer uitgereikt, is in het leven geroepen om de erkenning te 
bevorderen van vrouwelijke fysici met een sterke link naar Europa via 
nationaliteit of werk. De European Physical Society hoopt dat de winnaressen 
ook rolmodellen zullen zijn, zodat er uiteindelijk meer vrouwen kiezen voor 
een carrière in de fysica. De criteria voor de prijs zijn persoonlijke prestaties 
op het gebied van onderzoek, educatie, outreach en industrie.

Nikhef-directeur prof.dr. Frank Linde en groepsleider prof.dr. Stan 
Bentvelsen (Nikhef/UvA) hebben de Physicaprijs 2013 toegekend gekregen 
voor hun bijdragen aan de ontdekking van het higgsdeeltje met de ATLAS-
detector. Linde is voormalig programmaleider van de Nikhef ATLAS-groep 
(tot 2004) en Bentvelsen is de huidige programmaleider (sinds 2004). De 
ontdekking van het higgsdeeltje is het succesvolle resultaat van een groot 
samenwerkingsproject. De Nikhef-onderzoekers – verbonden aan het FOM-
instituut Nikhef, de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam 
– hebben op alle gebieden (hardware, computing, software, analyse) 
belangrijke bijdragen geleverd binnen de ATLAS-samenwerking. 

Voormalig FOM-promovendus en bijzonder hoogleraar industriële toepassing 
van supergeleiding prof.dr.ir. Herman ten Kate (UT) heeft de IEEE Award 
ontvangen. Ten Kate, projectleider van de ATLAS-detectormagneet voor de 
LHC op CERN, ontving de prijs voor zijn talloze bijdragen aan onderzoek en 
ontwikkeling van supergeleidende magneten met een sterk magnetisch veld 
in de experimentele hoge-energiefysica. De IEEE Award is voor langdurige 
en aanzienlijke bijdragen op het gebied van toegepaste supergeleiding voor 
grootschalige toepassingen en is op 15 juli aan Ten Kate uitgereikt tijdens de 
opening van de 23ste International Conference on Magnet Technology in 
Boston (VS).

FOM-werkgroepleider, voormalig FOM-promovendus en winnaar van de 
FOM Valorisatie Prijs 2011, prof.dr.ir. Pieter Kruit (TUD), heeft de UfD-
Leermeesterprijs 2013 gewonnen omdat hij uitblinkt als wetenschapper, 
docent en ondernemer. De prijs bestaat uit 15.000 euro en twee vliegtickets, 
te gebruiken voor een korte sabbatical. Het Universiteitsfonds Delft reikte de 
prijs uit tijdens de opening van het collegejaar 2013-2014 en benadrukt dat 
Kruit volgens zijn studenten en promovendi de meest complexe problemen 
terugbrengt tot iets begrijpelijks en hen ruimte en vertrouwen geeft bij de 
invulling van het onderzoek. 

Dr. Stephen Helms (AMOLF) is een van de drie winnaars van de vierde 
editie van de Enlighten Your Research wedstrijd. NWO, SURF en het Nether- 
lands eScience Center organiseren deze wedstrijd. De prijs bestaat uit 
20.000 euro en twee jaar gratis toegang tot big data-faciliteiten. Helms 
kreeg de prijs voor zijn project ‘Using big data solutions to understand worm 
behavior’.

Dr. Diego Martinez Santos (Nikhef) heeft de 2013 Young Experimental 
Physicist Prize gekregen voor zijn uitmuntende bijdragen aan de trigger en 
de ingebruikname van het LHCb-experiment op CERN en zijn analyses. De 
prijs wordt toegewezen aan jonge experimentele fysici voor uitmuntend 
werk op het gebied van (astro)deeltjesfysica.

FOM-promovendus dr. Ilker Dogan (TU/e) heeft in augustus de Best Oral 
Presentation Award by an Early-Career Researcher ontvangen tijdens het 
International Plasma Nanoscience Symposium. Dogan was uitgenodigd om 
tijdens het congres een overzicht te geven van zijn promotieonderzoek 
‘Remote plasma processing of silicon nanocrystals: synthesis and 
quantitative analysis’. 

Een team van de AMOLF start-up Omics2image, met AMOLF-groepsleider 
prof.dr. Ron Heeren, heeft de 10de Venture Challenge van het Netherlands 
Genomics Initiative gewonnen. Na een voorselectie streden vier teams voor 
de eer en een cheque van 25.000 euro. De jury prees het team van 
Omics2image voor zijn uitmuntende product, degelijke businessplan, 
heldere visie op de toekomst en zijn erg enthousiaste presentatie. De 
Venture Challenge is één van de activiteiten van het Netherlands Genomics 
Initiative die gericht zijn op het stimuleren en ondersteunen van onderzoekers 
in de levenswetenschappen om hun uitvindingen te vertalen naar levensvat- 
bare zakelijke ideeën.

Het winnende team (onderste rij van links naar rechts): 

dr. Hans Roeland Poolman, prof.dr. Ron Heeren, Chris Retif  

en Odile Basedow.
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FOM-prijzen
De Stichting FOM kent vier wetenschappelijke prijzen die voor ver- 
schillende onderzoekers in de fysica beschikbaar zijn. Met deze 
prijzen wil FOM fysisch onderzoek en kennisbenutting bevorderen op 
verschillende wetenschappelijke niveaus. 

 www.fom.nl/prijzen

De FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs wordt jaarlijks 
toegekend voor het beste natuurkundige proefschrift.

De winnaar van de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2013 (10.000 
euro) is dr. Martin Frimmer (AMOLF) voor zijn proefschrift 
‘Spontaneous emission near resonant optical antennas’. Frimmer 
verrichtte zijn onderzoek aan FOM-instituut AMOLF en verdedigde 
zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn 
proefschrift beschrijft Frimmer hoe het uitzenden van licht door 
quantumlichtbronnen kan worden gemanipuleerd met nano- 
structuren. Quantumlichtbronnen zenden licht uit via spontane 
emissie: een molecuul absorbeert spontaan energie en laat deze 
vervolgens weer vrij in de vorm van een lichtdeeltje. Frimmer 
onderzocht met name de invloed van zogeheten optische antennes 
op het licht. 

De jaarlijkse FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs stimuleert FOM-
promovendi om een hoofdstuk in hun proefschrift te wijden aan 
valorisatieaspecten van hun promotieonderzoek. Deze prijs 
benadrukt het belang dat FOM aan valorisatie hecht en heeft tot 
doel om de alertheid bij promovendi op mogelijkheden van 
kennisbenutting te stimuleren.

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs (5.000 euro) is dit jaar toegekend 
aan dr. Adam Lassise, gepromoveerd aan de TU/e. In zijn 
valorisatiehoofdstuk beschrijft hij op heldere wijze hoe je trilholtes 
kunt gebruiken om de resolutie van elektronenspectroscopie te 
verbeteren. In zijn valorisatiehoofdstuk beschrijft Lassise een 
uitgebreid stappenplan om de technische barrières voor een 
grootschaliger gebruik te doorbreken en uiteindelijk tot een reëel 
eindproduct te komen. De nieuwe techniek is vele malen goedkoper 
dan de bestaande techniek met femtosecondelasers.

FOM kent de Minerva-Prijs eens in de twee jaar toe voor de 
beste publicatie van een vrouw over een fysisch onderwerp.

De Minerva-Prijs 2013 (5.000 euro) gaat naar dr. Katerina 
Dohnalová (UvA) voor haar artikel ‘Surface brightens up Si quantum 
dots: direct bandgap-like size-tunable emission’ gepubliceerd in het 
vakblad Light: Science & Applications. In het artikel beschrijft 
Dohnalová onderzoek aan silicium quantum dots – kleine 
nanokristallen waarin quantummechanische eigenschappen een 
duidelijke rol spelen. Door de quantumdots van een koolstoflaagje te 
voorzien, wist Dohnalová met haar collega’s de elektronische 
structuur van de dots te veranderen. Daardoor zenden de quantum 
dots veel efficiënter licht uit dan voorheen. De efficiënte silicium 
quantum dots vormen een geschikt materiaal voor leds, displays en 
flexibele zonnecellen. Dohnalová kreeg eind 2013 ook een tenure 
track aanstelling via een MacGillavry Fellowship van de UvA. 

 Het artikel waarmee  
dr. Katerina Dohnalová (UvA) de 
Minerva-Prijs 2013 won.

Het doel van de FOM Valorisatie Prijs is kennisbenutting van 
fysisch onderzoek te stimuleren. De prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt aan een Nederlandse onderzoeker (of groep van 
onderzoekers) in de fysica die erin geslaagd is resultaten uit 
het eigen onderzoek op succesvolle wijze tot nut voor de 
maatschappij te maken.

Prof.dr. Freek Beekman (TUD) is de winnaar van de FOM 
Valorisatie Prijs 2013 (250.000 euro), voor zijn werk en onder- 
nemerschap op het vlak van medische scanapparatuur. Beekman 
ontwikkelt en gebruikt fysische modellen om de software van 
radiodiagnostische apparaten te verbeteren. Hierdoor krijgen 
medische scans – zoals SPECT en PET – een hogere resolutie en 
hebben ze (veel) minder last van artefacten. Beekman heeft ook 
onderzoek gedaan naar focusseringstechnieken, waarmee een heel 
hoge signaalsterkte uit specifieke organen of tumoren verkregen kan 
worden.

Drs. Josephine Scholten, directeur van de VSNU,  

reikte de FOM-prijzen uit op de dinsdagavond van 

Physics@FOM Veldhoven 2014.
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Op de FOM-website vindt u een volledig overzicht van 
samenwerkingsverbanden met partners binnen NWO, met 
en bij universiteiten en NWO, en van de internationale 
samenwerkingsverbanden binnen en buiten de EU in 2013. 

 www.fom.nl/samenwerking

NWO

NWO voert strategisch beleid via een aantal onder- 
zoeksthema’s. Op sommige van die thema’s is FOM 
actief. In de strategie van NWO voor de periode 2011-
2014, getiteld Groeien met kennis, is gekozen voor 
negen thema’s, waarvan er twee geïnspireerd zijn door 
de topsectoren van het kabinet. De voor FOM meest 
relevante NWO-thema’s zijn Duurzame energie en High 
tech systemen en materialen (HTSM), waarvan het 
oude thema Nano deel uitmaakt. In hoofdstuk 3 leest u 
meer over ontwikkelingen op het gebied van HTSM en 
in hoofdstuk 4 over het energieonderzoek bij FOM. 

Nano
Het programma NWO-nano is in 2010 van start gegaan. 
FOM participeert hierin samen met Technologiestich- 
ting STW en de NWO-gebieden ALW, CW en ZonMw. 
FOM beheert zes onderzoeksprojecten. 

Op donderdag 18 april 2013 vond de eerste NWO-nanodag 
plaats in het Beatrixgebouw in Utrecht. Alle onderzoekers 
met een project binnen het NWO-nanoprogramma waren 
voor deze bijeenkomst uitgenodigd om hun lopende 
onderzoeksprojecten te bespreken en te presenteren. 
Omdat de NWO-nanoprojecten inhoudelijk zeer verschillend 
zijn, namen alle onderzoekers een mogelijke toepassing en 
maatschappelijke relevantie in hun verhaal op om het 
belang van het onderzoek te verduidelijken. FOM-oio 
Marieke Snelder MSc (UT) won de prijs voor de beste 
poster-pitch en presentatie. 

Universiteiten

Platform Universitaire Natuurkunde
Met instemming van de bètadecanen is in 2012 het 
Platform Universitaire Natuurkunde (PUN) in het leven 
geroepen. Het informele platform bestaat uit twee 
vertegenwoordigers van elke universiteit die met hun 
voeten in de fysica staan. FOM is als gast vertegen- 
woordigd door haar voorzitter en directeur en verzorgt 
het secretariaat. Eerste streven van het PUN is de 
ontwikkeling van een breed gedragen visie op de 
toekomst van de universitaire fysica voor de komende 
vijf tot tien jaar. De focus ligt primair op onderzoek. 
Doel van het platform is verder de uitwisseling van 
‘best practices’ en om (on)gevraagd advies uit te 
brengen. 

Het PUN kwam in 2013 driemaal bijeen en richt zich 
enerzijds op visieontwikkeling en anderzijds op het 
uitwisselen van ervaringen. De PUN was betrokken bij de 
instelling van een commissie onder leiding van prof.dr. 
Robbert Dijkgraaf om een visiedocument te schrijven (zie 
hierna). De afgelopen vergaderingen sprak de PUN verder 
over onder meer de begeleiding en evaluatie van tenure 
trackers, de ontwikkeling van onderzoeksscholen, de 
positie van vrouwen in de fysica, beperking van de 
promotieduur, en initiatieven om de eerder in het kader van 
het sectorplan (zie hierna) overeengekomen doelstellingen 
te halen. Op 1 september 2013 werd prof.dr. Eric Eliel (LEI) 
voorzitter van de PUN, als opvolger van prof.dr. Vinod 
Subramaniam (UT). 

Hoofdstuk 2. Samenwerken binnen en buiten  
de natuurkunde

De posterprijs ging naar Marieke Snelder MSc, FOM-oio aan de 

Universiteit Twente, voor haar onderzoek in de quantummechanica. 

De prijs voor de beste presentatie ging naar onderzoeker  

Bas Cloin MSc.

Samenwerken met aangrenzende onderzoeksgebieden is een van de 
aandachtspunten van FOM. Deze samenwerking zit verweven in bijna 
alle FOM-activiteiten. In andere lopende en nieuwe multidisciplinaire 
ontwikkelingen neemt FOM een actieve rol in, zoals op het gebied van 
funderend energieonderzoek (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 3 komen 
industriële samenwerkingsverbanden aan bod en in hoofdstuk 5 
volgen ontwikkelingen in 2013 rond enkele grote (inter)nationale 
onderzoeksfaciliteiten. Op internationaal niveau is FOM als organisa- 
tiepartner of als deelnemer betrokken bij tal van activiteiten. 
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Sectorplan natuur- en scheikunde
Het Sectorplan natuur- en scheikunde, een unieke gezamenlijke 
inspanning van de eerste en tweede geldstroom, zet een lijn uit voor 
de toekomstige ontwikkeling en profilering van de natuur- en 
scheikunde. Eind 2008 werd een commissie ingesteld onder leiding 
van prof.dr. Douwe Breimer om de plannen te implementeren. In de 
Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap van 
dit jaar heeft de staatssecretaris van OCW nog eens expliciet 
uitgesproken dat de middelen voor het Sectorplan structureel zijn en 
dus ook na 2016 beschikbaar blijven (tien miljoen euro per jaar voor de 
natuurkunde en de scheikunde elk). Voor FOM betekent de toezegging 
een financiële injectie van drie miljoen euro per jaar.

Het sectorplan heeft zichtbaar bijgedragen aan de profilering en focussering 
van het universitaire onderzoek. Van de 42 ingevulde nieuwe posities die 
kunnen leiden tot een vaste aanstelling voor fysici, is 36 procent (15 posities) 
bezet door vrouwen. 

De Commissie Breimer heeft eind 2013 – in nauw overleg met de bèta- 
decanen – de voorbereidingen afgerond voor de tweede voortgangsevaluatie 
van het Sectorplan, die in 2014 zal plaatsvinden. Uiterlijk 1 maart 2014 
zullen de faculteiten, NWO-CW en FOM over de voortgang van de 
implementatie rapporteren. De bètadecanen zullen daarnaast ook enkele 
gezamenlijke rapportages indienen, onder andere over de koppeling van 
masteropleidingen aan onderzoekzwaartepunten en de problematiek van de 
brain gain en brain drain. De Commissie Breimer zal vervolgens, mede op 
basis van gesprekken met de betrokkenen, eind juni haar tweede tussen- 
rapportage aan de minister en staatssecretaris van OCW aanbieden. 

In oktober 2013 heeft een inventarisatie van de eerstejaarsstudenten 
(technische) natuurkunde aan universiteiten en HBO’s plaatsgevonden. Ten 
opzichte van 2012 zijn de aantallen eerstejaarsstudenten natuur- en 
sterrenkunde aan de universiteiten sterk gestegen, van 886 in 2012 naar 
1.083 in 2013. Dat is ook voor het sectorplan een bemoedigende ontwikkeling. 
Vooral bij de technische universiteiten is de toename spectaculair. Het aantal 
vrouwelijke studenten bleef met 14 procent helaas stabiel laag.

Visiedocument natuur- en scheikunde in 2025
Op maandag 2 december 2013 heeft de Commissie Dijkgraaf het visie- 
document Chemistry & Physics, Fundamental For Our Future aangeboden 
aan de opdrachtgevers, prof.dr. Ben Feringa, voorzitter van het NWO-
gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen en lid van de Regiegroep 
Chemie, en prof.dr. Eric Eliel, voorzitter van het Platform Universitaire 
Natuurkunde. Het visiedocument beschrijft de ambities voor de natuur- en 
scheikunde voor de komende tien jaar en is geïllustreerd met de dromen van 
enkele jonge onderzoekers. 

Namens de Nederlandse chemische en fysische gemeenschappen heeft een 
schrijfgroep de wetenschappelijke ambities voor 2025 beschreven in één 
gezamenlijk document. Eind juni 2013 ging deze schrijfgroep onder voor- 
zitterschap van prof.dr. Robbert Dijkgraaf van start. Op basis van gesprekken 
met stakeholders en de achterban zijn zeven onderzoeksterreinen gefor- 
muleerd, die aansluiten bij de zwaartepunten van het Sectorplan natuur- en 
scheikunde. Dat plan kwam in 2008 tot stand onder leiding van de 
Commissie Breimer en is met succes uitgerold. 

Aantallen eerstejaarsstudenten natuur- en sterrenkunde en technische natuurkunde aan de algemene en 

technische universiteiten van 1985 tot en met 2013. De aantallen eerstejaars aan de HBO-opleidingen technische 

natuurkunde zijn toegevoegd vanaf 1993. Bron: Nederlands Tijdschrift voor de Natuurkunde, december 2013.

De opdrachtgevers prof.dr. Ben Feringa (links), voorzitter van het 

NWO-gebiedsbestuur Chemische Wetenschappen en lid van de 

Regiegroep Chemie, en prof.dr. Eric Eliel (rechts), voorzitter van het 

Platform Universitaire Natuurkunde praten na met de voorzitter van 

de commissie, prof.dr. Robbert Dijkgraaf.
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Horizon 2020, de opvolger van het Zevende Kader- 
programma (KP7), is eind 2013 van start gegaan. In 
december zijn de eerste werkprogramma’s en calls 
gepubliceerd. In grote lijnen is het nieuwe programma erop 
gericht om de Europese financiering van onderzoeks- en 
innovatieprojecten eenvoudiger te maken. Deze vereen- 
voudiging moet zowel in de programmastructuur als in de 
regels voor deelname terugkomen. Verder moet Horizon 
2020 een instrument zijn dat innovatie aanmoedigt, 
onderzoekssamenwerking met derde landen bevordert en 
de Europese onderzoeksruimte (ERA) versterkt. Tot slot wil 
de Europese Commissie met het nieuwe programma jonge 
en veelbelovende wetenschappers van adequate 
financiering voorzien. Uiteindelijk moeten via Horizon 2020 
onderzoek en innovatie beter integreren door te voorzien in 
een coherente financiering. Om dit allemaal te bereiken 
richt Horizon 2020 zich op drie prioriteiten: 1. Excellent 
Science, waarbinnen ERC, FET en Marie Skłodowska-Curie 
de belangrijkste instrumenten zijn; 2. Industrial Leadership, 
dat zich vooral richt op technologie-ontwikkeling; en 3. 
Societal Challenges, thematische programma’s die gericht 
zijn op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals energie 
en gezondheid. 

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-sections

De Europese Unie heeft ‘Graphene’ in januari 2013 gekozen 
tot een van de EU Future Emerging Technology (FET) 
Flagships. Flagships zijn een nieuwe vorm van grootschalig 
onderzoek binnen Europa met een looptijd van tien jaar en 

een budget van bijna één miljard euro, waarvan de EU de 
helft inbrengt en de lidstaten de andere helft. Flagships 
brengen academisch en industrieel onderzoek samen in een 
consortium dat zich ten doel stelt doorbraken in 

EU

De Europese Unie wordt als financier van wetenschappelijk onderzoek 
steeds belangrijker. FOM houdt in het oog wat er in Europa gebeurt en 
hoe FOM hierbij kan aanhaken. FOM gaat de kansen komend jaar 
verder verkennen. Samenwerkingsverbanden bij grote Europese 
onderzoeksfaciliteiten staan vermeld in hoofdstuk 5.

Buigbaar grafeen – einddoel van het Europese Flagship Graphene?  

Het geleidt elektrische stroom beter dan koper, is sterker dan staal, 

laat geen gassen door, en is tegelijk dun en buigbaar. En ook is het  

in overvloed verkrijgbaar. Geen wonder dat grafeen zowel door 

wetenschap als bedrijfsleven wordt omarmd als hét materiaal voor  

de toekomst. Grafeen is een tweedimensionaal rooster van 

koolstofatomen. De stof geleidt elektrische stroom beter dan koper  

en hoewel het dun en buigbaar is, is grafeen sterker dan staal. 

Dankzij deze unieke eigenschappen kan grafeen gebruikt worden  

in bijvoorbeeld zeer dunne, efficiënte elektronica. Oprolbare 

beeldschermen, warmtebestendig plastic en geavanceerde batterijen 

behoren tot de mogelijke toepassingen van het wonderlijke materiaal.

Op 19 februari 2013 besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan grafeen.
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technologische innovatie te bewerkstelligen. Naast 
grafeen is ook het ‘Human Brain Project’ als FET 
Flagship geselecteerd.

Specifiek voor het Graphene Flagship is het doel om 
grafeen en verwante gelaagde materialen vanuit het 
laboratorium beschikbaar maken voor de samen- 
leving. Het Graphene Flagship is per 1 oktober 2013 
gestart met een opstartfase van dertig maanden, 
waarin 75 partners uit 17 landen deelnemen. Voor 
deze eerste periode heeft het flagship een budget van 
54 miljoen euro. Vanuit Nederland zijn meerdere 
academische teams en een industriële groep be- 
trokken. FOM-werkgroepleiders prof.dr.ir. Herre van 
der Zant (TUD) en prof.dr.ir. Bart van Wees (RUG) 
zullen ieder één van de vijftien werkprogramma’s 
binnen het Graphene Flagship coördineren: 
respectievelijk het programma sensors en spintronics. 
FOM-onderzoeker en hoogleraar aan de TU Delft prof.
dr. Lieven Vandersypen is binnen Nederland de 
trekker van het flagship.

Flankerend aan de twee Flagships Graphene en 
Human Brain project is een ERA-Net opgezet waarin 
FOM en NWO namens Nederland participeren. Dit 
ERA-Net ‘FLAG-ERA’ ging eveneens op 1 oktober 
officieel van start. Het netwerk heeft als doel de 
Flagships te ondersteunen, te inventariseren welke 
nationale programma’s op dit moment lopen binnen 
het domein van de flagships, welke (trans-)nationale 
programma’s mogelijk kunnen worden opgezet, welke 
knowledge gaps er zijn en om informatie uit te 
wisselen tussen de nationale financieringsorganisaties 
en de flagshipconsortia. 

In het kader van FLAG-ERA zal, vermoedelijk in het 
najaar van 2014, een gezamenlijke call door het 
consortium worden georganiseerd. FOM heeft voor 
het grafeen-gerelateerde gedeelte van deze call 
750.000 euro toegekend gekregen vanuit de 
cofinancieringsmiddelen van NWO voor EU-projecten.

 http://www.graphene-flagship.eu

 Korte Engelstalige film waarin het 
Graphene Flagship centraal staat. 
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Hoofdstuk 3. Topsectoren en samenwerking 
met de industrie

Topsectoren 

FOM is betrokken bij een aantal topsectoren. Dit zijn 
gebieden die voor de Nederlandse economie van bij- 
zonder belang zijn en waarvoor de regering een samen- 
hangende agenda met de industrie en de kennis- 
instellingen wil ontwikkelen met als kernwoorden 
innovatie, creativiteit en ondernemerschap. Er zijn in 
totaal 19 topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) 
opgericht bij de negen topsectoren. In een TKI bundelen 
overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen hun 
krachten, met het doel publiek-private samenwerking 
te bevorderen. FOM is het sterkst betrokken bij de 
Topsectoren HTSM en Energie. Het uitgangspunt van 
het topsectorenbeleid past bij de manier waarop FOM 
samenwerkt met de industrie. FOM zet er dan ook op in 
het topsectorenbeleid uit te voeren via de bestaande 
instrumenten in combinatie met een aantal nieuwe 
initiatieven; naast de missies voor de instituten zijn 
met name de Industrial Partnership Programmes 
daarvoor het meest geschikt. Over HTSM leest u in 
deze paragraaf meer, over FOM en de Topsector Energie 
meer in hoofdstuk 5. 

Na eerdere bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek 
door kabinet Rutte I hebben minister Kamp van EZ en 
staatssecretaris Dekker van OCW op 11 februari 2013, in 
het kader van de uitwerking van het regeerakkoord, extra 
investeringen in fundamenteel onderzoek aangekondigd. De 
extra middelen van de regering zijn bedoeld om het 
fundamenteel onderzoek te stimuleren en een impuls te 
geven aan de publiek-private samenwerking (PPS) tussen 
kennisinstellingen en bedrijven in het kader van het 
topsectorenbeleid. In vervolg op de brief van Kamp en 
Dekker van 11 februari 2013 zijn er in maart onder auspiciën 
van OCW en EZ drie werkgroepen aan de slag gegaan die 
de ‘spelregels’ hebben opgesteld voor PPS. Deze 
expertgroepen waren breed samengesteld uit bedrijfsleven, 
overheid, NWO, universiteiten en HBO’s. De IPP’s van FOM 
zijn een inspiratiebron geweest voor deze spelregels. 
Samengevat bestaat de bijdrage van NWO voor de 
topsectoren uit drie pijlers:

1. Publiek Private Samenwerking (PPS). Drie varianten, 
met als variabele de bijdrage vanuit het bedrijfsleven. 
Activiteiten komen voort uit gezamenlijke program- 
mering. Een private bijdrage is vereist.

2. Publiek Private Programmering (PPP): activiteiten 
komen voort uit gezamenlijke programmering van 
onderzoek. Er is geen private bijdrage vereist. 

3. Vrij onderzoek gericht op topsectoren waarbij ver- 
schillende NWO-instrumenten zoals Vrije competitie en 
talentprogramma’s kunnen worden ingezet.

NWO zal wetenschappelijke programma’s (PPS) samen met 
de topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) ontwikkelen 
langs een aantal inhoudelijke clusters. Ook stimuleert NWO 
wetenschappelijke inspanningen in het kader van de 
publiek-private-programmering (PPP). Hieronder vallen met 
name (een deel van) de basisfinanciering van enkele 
wetenschappelijke instituten (DIFFER, AMOLF, CWI) die zich 
(deels) toeleggen op topsector-relevant energieonderzoek. 
Ook de substantiële activiteiten op het gebied van advanced 
instrumentation bij AMOLF, DIFFER, Nikhef, ASTRON en 
SRON in het kader van de Topsector HTSM zijn hiervan een 
voorbeeld. Voor elk van de topsectoren komt bij NWO één 
aanspreekpunt voor onderzoekers, universiteiten en 
bedrijven.

Op 2 oktober vond in Den Haag de Innovatieconferentie 
2013 plaats. Daaraan voorafgaand tekenden vertegenwoor- 
digers van Nederlandse bedrijven, publieke kennisin- 
stellingen en overheden het Nederlandse Kennis en 
Innovatiecontract 2014-2015. Dit is een overeenkomst over 

In het Strategisch Plan FOM/N 2010-2015 geeft FOM aan zich mede te 
richten op fundamenteel onderzoek op die gebieden waar de kans op 
economische innovaties groot is. FOM richt zich ook op onderwerpen 
die bij kunnen dragen aan het oplossen van grote maatschappelijke 
vraagstukken. Een belangrijk aspect van wetenschap voor de samen- 
leving is kennisbenutting (valorisatie). FOM stelt zich ten doel om 
kennisbenutting van haar wetenschappelijke onderzoek te bevorderen, 
langs vijf actielijnen:
1. programmeren van een maatschappelijk relevante 

onderzoeksagenda;
2. samenwerken met het bedrijfsleven;
3. stimuleren van ondernemerschap;
4. bouwen aan een cultuuromslag;
5. beschermen en verzilveren van kennis.

FOM gaf in 2013 samenwerking met de industrie onder meer gestalte via de 
topsectoren en via haar Industrial Partnerschip Programmes (IPP’s). FOM-
IPP’s worden gezien als een sterke manier om vanuit de fysica aan de 
topsectoren bij te dragen. Daarnaast ontstond dit jaar een nieuwe 
institutionele samenwerkingsvorm met universiteiten en industrie: een 
Advanced Research Centre. Ook is FOM betrokken bij het QuTech-instituut, 
dat zich richt op de ontwikkeling van de quantumcomputer, en bij het NIAF, 
een fonds in oprichting waarmee bedrijven wetenschappelijk onderzoek 
kunnen financieren. In dit hoofdstuk leest u meer over deze initiatieven.
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investeringen in kennis en innovatie in de negen topsectoren 
voor de periode 2014-2015. In totaal tekenden twintig 
partijen voor de samenwerking. Op basis van de nieuwe 
innovatiecontracten gaan onderzoekers, ondernemers en 
overheden in de topsectoren concrete onderzoeksprojecten 
uitwerken. Naast de inzet van eigen middelen van FOM 
komt er ook extra geld van NWO en komt er naar ver- 
wachting ook een aanzienlijke bijdrage van het bedrijfsleven. 
Ook de bijdrage uit de tweede geldstroom voor het 
Advanced Research Centre for NanoLithography, een 
samenwerkingsverband tussen FOM/NWO, de Amster- 
damse universiteiten UvA en VU en het bedrijf ASML, is 
onderdeel van dit innovatiecontract. Ook voor andere 
activiteiten voor met name de topsectoren HTSM en Energie 
ontvangt FOM extra middelen van NWO. Het gaat hier onder 
andere om onderzoek naar materialen, stromingsver- 
schijnselen en nanofotonica. FOM speelt een belangrijke rol 
in de topsectoren HTSM en Energie, en draagt ook bij in de 
topsectoren Chemie, AgriFood en Life Sciences & Health. 

 www.fom.nl/topsectoren
 www.topsectoren.nl
 www.topsectorenergie.nl
 www.htsm.nl

HTSM
Het TKI HTSM is de innovatiemotor van de Topsector 
High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Het TKI 
bundelt de krachten van alle spelers in de sector (via 
de roadmaps), coördineert de aansluiting van de sector 
bij EU-initiatieven en poogt het mkb in een zo vroeg 
mogelijk stadium aan te laten sluiten bij de road- 
mapnetwerken en PPS-initiatieven (via mkb-loket), en 
maakt nieuw onderzoek mogelijk door de TKI-toeslag 
terug te laten vloeien naar onderzoeksinstellingen. De 
Stichting Holland High Tech is opgericht om de zicht- 
baarheid van de sector in binnen- en buitenland te 
vergroten. Het TKI HTSM is hierbij aangesloten. 
Centraal staan 16 roadmaps, die gericht zijn op 16 
inhoudelijke thema’s en die het ecosysteem van R&D 
en innovatie beschrijven en mogelijkheden aangeven 
voor publiek-private samenwerking. Zij zijn tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking tussen onderzoeks- 
organisaties en bedrijven en bevatten de meerjaren- 
plannen met de onderzoeksthema’s voor onderzoek en 
innovatie. Via betrokken kennisinstellingen (NLR, TNO, 
Holst Centre, M2i en NWO, via STW, FOM en EW) worden 
de publiek-private onderzoeksprogramma’s uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met de bedrijven. 

Begin 2013 hebben de HTSM-roadmapteams de roadmaps 
kritisch bekeken en herzien. Nieuw is dat Advanced 
Instrumentation als officiële roadmap is opgenomen. Deze 
nieuwe roadmap is op 3 juni 2013 officieel aangeboden aan 
ing. Amandus Lundqvist, boegbeeld van de Topsector 
HTSM, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van 
bedrijven en kennisinstellingen. Advanced Instrumentation 
is een belangrijk gebied waarop tientallen grote en kleine 
bedrijven actief zijn, in nauwe samenwerking met kennis- 
instellingen. Dit gebied behelst de ontwikkeling van geïn- 
tegreerde meetinstrumenten en de bijbehorende infra- 
structuur voor grote wetenschappelijke projecten in 
nationale en internationale context, zoals bijvoorbeeld 
CERN, ESA, ESO, ITER, SKA, maar ook de ontwikkeling van 
high end instrumenten voor wetenschappelijke, analytische 
en medische toepassingen, of high tech productieappara- 
tuur. Voor FOM is deze ontwikkeling belangrijk, omdat zo 
ook de grotere onderzoeksfaciliteiten beter kunnen aan- 
sluiten bij het topsectorenbeleid. 

TKI-toeslag
Eind februari 2013 werd bekend dat het TKI HTSM een TKI-
toeslag heeft toegekend aan de Stichting FOM van 750.000 
euro. Eind november 2012 hadden verschillende kennis- 
organisaties zoals FOM, STW, universiteiten en TNO een 
verzoek ingediend om een TKI-toeslag te ontvangen met 
daarbij een voorstel voor de besteding. Deze toeslag 
bedraagt 25 procent over de cash bijdragen van bedrijven 
aan samenwerkingen met organisaties zoals universiteiten, 
NWO, FOM, STW, TNO en ECN. Het ministerie van 
Economische Zaken stimuleert deze samenwerkingen door 
het toekennen van de zogenaamde TKI-toeslag.

Eind december honoreerde FOM vijf voorstellen die 
financiering krijgen vanuit deze TKI-toeslag. FOM zet de 
toegekende TKI-toeslag in voor nieuw onderzoek binnen de 

Dr. Marco Beijersbergen (rechts), voorzitter van het roadmapteam, 

overhandigt de Roadmap Advanced Instrumentation aan HTSM-

boegbeeld ing. Amandus Lundqvist (links). 
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samenwerking waar de grondslag is gegenereerd, zoveel 
mogelijk voor promotie- of postdocposities of voor 
valorisatieprojecten. FOM zet zich in om de koppeling 
tussen de programma’s (bijvoorbeeld de Industrial Partner- 
ship Programmes) en de besteding van de toeslag zo sterk 
mogelijk te maken, zodat de prikkel voor bedrijven om in 
deze programma’s te investeren zo sterk mogelijk is. 

High Tech Materials-calls 
Op initiatief van het Topteam High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM), organiseren FOM en Techno- 
logiestichting STW samen met het Materials innovation 
institute (M2i) de zogenaamde High Tech Materials calls. 
Het doel van deze HTM-calls is een impuls te geven aan het 
wetenschappelijk materialenonderzoek in Nederland. 
Onderzoeksvoorstellen richten zich op de ontwikkeling van 
nieuwe wetenschappelijke inzichten en/of technologie en 
moeten passen binnen de zeer brede Roadmap High Tech 
Materials. Elk voorstel moet vijftig procent cash 
cofinanciering vanuit het bedrijfsleven meebrengen. Het is 
toegestaan dat bedrijven hun bijdrage via M2i aan FOM ter 
beschikking stellen. In de door STW gerunde call in het 
voorjaar van 2013 zijn tien voorstellen ingediend. Hiervan 
zijn er vijf gehonoreerd. FOM organiseert de najaarsronde 
2013. Hiervoor zijn opnieuw tien aanvragen ingediend; de 
besluitvorming vindt plaats in het voorjaar van 2014.

High tech systems and materials call
In 2012 organiseerde Technologiestichting STW een HTSM-
brede call waarvoor in totaal 72 projectvoorstellen werden 
ingediend. Uit de ingediende fysicaprojectvoorstellen heeft 
FOM begin 2013 vier projecten geselecteerd. Deze zijn als 
FOM-project ondergebracht in het FOM-programma ‘High 
tech systems and materials’. Hieraan kunnen mogelijke 
projecten uit toekomstige HTSM-calls worden toegevoegd. 
De totale FOM-bijdrage aan de vier projecten bedraagt ruim 
een miljoen euro. Vanuit het Algemeen Bestuur van NWO is 
ruim zeven ton voor deze projecten beschikbaar, terwijl de 
deelnemende bedrijven gezamenlijk ook bijna datzelfde 
bedrag in cash bijdragen. De programma-omvang bedraagt 
daarmee 2,4 miljoen euro. Bovendien dragen de bedrijven 
in-kind nog bijna drie ton bij. De vier projecten beschrijven 
HTSM-brede fysische thema’s, waaronder dunne piëzo-
lagen voor toekomstige inktjetprinters, instabiliteiten die in 
de meniscus van inktbolletjes lucht opsluiten, slimme 
multilaag-optica voor EUV-lithografie en speciaal gemaakte 
nanodeeltjes voor goedkopere zonnecellen. 

Industrial Partnership Programmes

De hoofddoelstelling van de Industrial Partnership Programmes (IPP’s) 
van FOM is fundamenteel onderzoek te doen op fysische onderwerpen 
waar bedrijven belang in stellen. Voor dit instrument stelt FOM jaarlijks 
een budget van drie à vier miljoen euro beschikbaar. In deze meerjarige 
onderzoeksprogramma’s nemen de bedrijven ten minste de helft van 
de kosten van het onderzoek voor hun rekening. Zoals voor ieder FOM-
programma staat ook voor de IPP’s de wetenschappelijke kwaliteit 
van het onderzoek voorop. 

In 2013 vond de officiële start plaats van de grootschalige publiek-private 
samenwerking ‘Computational sciences for energy research’ die in 2012 tot 
stand kwam tussen Shell, NWO en FOM. Meer over dit initiatief vindt u in 
hoofdstuk 4. 

 www.fom.nl/cs

Er zijn in 2013 zes aanvragen voor een nieuw IPP ingediend, die na een 
uitvoerige beoordeling van uitstekende kwaliteit bleken en gehonoreerd 
konden worden. In totaal voert FOM eind 2013 daarmee 19 IPP’s uit. Voor 
een aantal van deze nieuwe IPP’s leggen de partners begin 2014 de laatste 
hand aan de samenwerkingsovereenkomst, waarna deze IPP’s ook echt van 
start zullen gaan en op de website vermeld staan.

In 2013 is één IPP afgerond: ‘Fundamentals of heterogeneous bubbly flow’. 
De betrokken partners zijn enthousiast over de wetenschappelijke samen- 
werking en de interactie tussen de academische en de industriële partners. 
Een concreet voorbeeld van kennisoverdracht voortkomend uit deze samen- 
werking is de software-implementatie van een nieuwe wrijvingscoëfficiënt 
voor bellen, die direct met succes in commerciële simulatiepakketten is 

Workshop Topsector HTSM en  
de Europese R&D-agenda

Op woensdag 11 september stond een interessant onderwerp 
centraal voor de High Tech Systemen en Materialen-achterban: 
aansluiten bij de Europese onderzoeksagenda, met name Horizon 
2020 (het programma van de Europese Commissie om Europees 
onderzoek en innovatie te stimuleren). Duidelijk een aansprekend en 
actueel onderwerp, want bijna driehonderd geïnteresseerden 
kwamen naar Den Bosch. Doel van de middag was om tot concrete 
acties en aanbevelingen te komen voor een verbeterde aansluiting 
van de HTSM-gemeenschap (bedrijven en kennisinstellingen) met de 
EU-agenda. In elke sessie kwam de actuele status van Europese 
verbindingen aan bod, en werden sterke en zwakke punten en tips 
en trucs gedeeld en bediscussieerd. Het blijkt dat de programmering 
van de Topsector HTSM op vrijwel alle sleuteltechnologieën en 
maatschappelijke thema’s aansluit. Een werkgroep gaat verder met 
dit onderwerp aan de slag. 

 www.hollandhightech.nl/htsm/Nieuws/Nieuws/Topsector_
HTSM_en_de_Europese_R_D_agenda
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gebruikt. Bovendien gebruikt Tata Steel de experimentele 
resultaten uit het programma voor de toetsing van 
numerieke modellen die zij zelf ontwikkelen. De beste 
graadmeter voor de waardering van de industriële partners 
is echter het feit dat alle bedrijven meedoen aan een nieuw 
IPP op dit gebied.

Een volledig overzicht van alle lopende Industrial Partner- 
ship Programmes inclusief meer details over de inhoud, 
budget, looptijd en partners, vindt u op de FOM-website.

 www.fom.nl/ipp

Nieuwe IPP’s in 2013 
In het voorjaar van 2013 is er een nieuw IPP met Fujifilm 
van start gegaan: ‘The science of atmospheric plasma 
processing of functional thin films’ (i31). Binnen dit IPP zal 
een aan FOM-instituut DIFFER gelieerde FOM-groep binnen 
de laboratoria van Fujifilm in Tilburg opgezet worden. Het 
onderzoek zal zich richten op de fysica van atmosferische 
druk plasma’s, plasma-oppervlakinteracties en de beheer- 
sing van de eigenschappen van gedeponeerde films. Meer 
hierover leest u in hoofdstuk 4. 

Het IPP ‘Nanophotonics for solid-state lighting’ (i33) met 
Philips volgt het programma ‘Improved solid-state light 
sources’ op dat in 2014 afloopt. Dit vervolg zal zich richten 
op het verkrijgen van de fundamentele kennis die nodig is 

voor het ontwikkelen van efficiënte solid-
state bronnen. Via een zogenaamde ‘rolling 
grant’ krijgt deze samenwerking een meer 
structureel karakter. 

 Het persbericht over het nieuwe IPP  
met Philips.

Binnen het nieuwe programma ‘Fundamental fluid dynamics 
challenges of extreme ultraviolet lithography’ (i34) met 
ASML wordt een FOM-groep binnen de laboratoria van 
ASML te Veldhoven opgericht. Het onderzoek zal zich 
richten op de vloeistofdynamica van tin druppels in de 
extreem-UV-bron van lithografiemachines. 
Deze groep staat onder leiding van dr.ir. 
Hanneke Gelderblom, over wie u meer leest 
in het interview met haar op pagina 60. 

 Het persbericht over de  
nieuwe FOM-groep bij ASML.

Het IPP ‘Physics of failure’ (i35) met het Materials innovation 
institute M2i zal zich richten op de fysica van initiatie en 
groei van schade in complexe en dynamische micro- 
structuren in metalen. 

Het IPP ‘Fundamentals of heterogeneous bubbly flow’ (i13) 
krijgt in 2014 een vervolg met het nieuwe programma 
‘Heat, mass transport and phase transition in dense bubbly 
flows’ (i36) waarin wordt samengewerkt met AkzoNobel, 
DSM, Sabic, Shell en Tata Steel. Het programma zal zich 
richten op complex warmte- en massatransport en fase-
overgangen in heterogene systemen, waarbij gebruik zal 
worden gemaakt van experimentele en theoretische 
technieken. 

Tenslotte zal ook het IPP ‘The foundations of faster electron 
microscopy’ (i37) met FEI van start gaan in 2014. Het 
onderzoek binnen dit programma zal zich richten op 
extreem snelle (elektronen)microscopie en nieuwe ionen- 
bronnen.

IPP-partners  

op 31 

december 

2013.
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ARCNL

ASML, FOM-instituut AMOLF, FOM, de Universiteit van 
Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en 
NWO maakten op 27 mei 2013 bekend dat zij een Advanced 
Research Centre for NanoLithography (ARCNL) op wilden 
richten. Het ‘bidbook’ dat op initiatief van AMOLF tot stand 
kwam, bleek het beste te passen bij wat ASML met dit 
nieuwe initiatief voor ogen had, en waarvoor zij partners 
uitnodigden een voorstel in te dienen. In 2013 is onder 
leiding van AMOLF heel hard gewerkt met alle partners om 
dit nieuwe publiek-privaat gefinancierde onderzoeks- 
centrum concreet vorm te geven. Deze bijzondere en 
substantiële samenwerking kreeg in juni het fiat van de 
Raad van Bestuur. Op 7 november tekenden de partners 
een memorandum of understanding met de overeengekomen 
uitgangspunten en in maart 2014 kwam de officiële samen- 
werkingsovereenkomst tot stand. ARCNL zal in nauwe 
samenwerking met AMOLF fundamenteel onderzoek 
uitvoeren dat essentieel is voor het ontsluiten van innovatie 
in de wereldwijde halfgeleiderindustrie. Naar verwachting 
zal het centrum belangrijke bijdragen leveren aan de 
halfgeleiderlithografie, de belangrijkste technologie voor het 
maken van geheugenchips en processoren in bijvoorbeeld 
pc’s, smartphones en tablets. In eerste instantie richt het 
centrum zich in het bijzonder op de fysische en chemische 
processen die cruciaal zijn voor Extreem Ultraviolet (EUV-)
lithografie. Prof.dr. Joost Frenken is benoemd als eerste 
directeur van ARCNL.

 www.arcnl.nl

Derde tranche voor IPP ‘Topological 
quantum computation’

Het IPP ‘Topological quantum computation’ (i26) ging dit jaar de 
derde fase in. Dit onderzoek startte in 2011 onder leiding van FOM-
focusgroepleider prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven. FOM en Microsoft 
financieren het onderzoek samen. Het IPP richt zich op Majorana-
deeltjes en draagt bij aan de toekomstige ontwikkeling van een 
quantumcomputer. Het IPP bestaat uit verschillende tranches. De 
tweede tranche is nu nog in volle gang, maar vanwege de 
veelbelovende resultaten hebben FOM en Microsoft onlangs besloten 
de derde tranche al op te starten. Het onderzoek brengt op een 
bijzondere manier experimentalisten, materiaalkundigen, fabricage-
experts, theoretici en industriële onderzoekers bijeen. De 
wetenschappelijke publicaties en conferentiebijdragen tonen de 
excellente output van het team. In april 2012 zijn de onderzoekers er 
voor het eerst in geslaagd Majorana-deeltjes te detecteren. Zij 
publiceerden deze resultaten in toptijdschrift Science. De nu 
toegekende derde financiële bijdrage op rij van Microsoft is een 
bewijs van de goede samenwerking en van de consistent hoge 
verwachtingen die in het onderzoek zijn gesteld en die worden 
waargemaakt. In de derde tranche staan numerieke simulaties aan 
apparaten die daadwerkelijk gebruikmaken van Majorana-deeltjes 
centraal, om daarmee begrip te ontwikkelen, inzicht te krijgen in de 
quantumtoestanden en de invloed van imperfecties in nano-
apparatuur beter te doorgronden. 

Supergeleider in rood, nanodraad in groen op een blauw 

substraat met gate-elektrodes en een geel contact van goud.

Prof.dr. Joost Frenken,  

eerste directeur van ARCNL.
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Frenken zet vanaf 1 januari 2014 de wetenschappelijke 
koers uit, met als eerste prioriteit het werven van 
topwetenschappers. Hij is hoogleraar aan de Universiteit 
Leiden en leidt daar een onderzoeksgroep op het gebied 
van de fysica van oppervlakken en grenslagen. Frenken is 
lid van de KNAW en verwierf recent de prestigieuze ERC 
Advanced Grant. In 2012 ontving hij de FOM Valorisatie Prijs 
voor de manier waarop hij fundamenteel onderzoek, 
technologieontwikkeling en het opzetten van nieuwe 
bedrijven weet te combineren. 

Het ARCNL start onder de vleugels van het FOM-instituut 
AMOLF, waarna het in twee jaar zal uitgroeien tot een 
zelfstandig onderzoekscentrum, gevestigd op het Science 
Park Amsterdam. De partners van ARCNL staan gezamenlijk 
garant voor een investering van circa 95 miljoen euro in het 
komende decennium. De gemeente Amsterdam vult dit aan 
tot 100 miljoen euro. Aan de basisfinanciering van het 
ARCNL zullen private en publieke partijen ieder vijftig 
procent bijdragen. 

ARCNL valt onder FOM. Een Advanced Research Centre is 
een nieuw type samenwerkingsverband, waarmee NWO 
een impuls geeft aan samenwerking met universiteiten en 
private partijen. Dit initiatief past uitstekend binnen het 
topsectorenbeleid van de overheid, bij de Topsector High 
Tech Systemen en Materialen (HTSM). 

Andere initiatieven

Het topsectorenbeleid leidt tot veel nieuwe initiatieven en contacten met 
bedrijven. Lopende initiatieven die in 2014 concreet vorm zullen krijgen, zijn 
hieronder kort weergegeven.

NIAF
In 2012 kwam het idee op om in het kader van het topsectorenbeleid met 
andere partners uit ons wetenschapssysteem dezelfde combinatie van 
wetenschappelijke excellentie en innovatieve dynamiek te geven, zoals 
bekend in de omgeving van instellingen als MIT en Stanford. In de 
vergadering van de Raad van Bestuur van mei 2013 is gediscussieerd over 
een voorstel om te komen tot een Netherlands Innovation Acceleration Fund 
(NIAF). 

Dr. Dirk Smit, Vice President Exploration Technology Shell en Chief Scientist 
Geophysics Shell, en FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos zijn de 
initiatiefnemers van dit fonds, waarin bedrijven geld storten voor het 
financieren van wetenschappelijk onderzoek dat zij zelf kiezen. Dit 
moet leiden tot vraaggestuurd onderzoek en ‘een beter ecosysteem 
voor innovatie’. Als voldoende bedrijven het initiatief steunen kan een 
pilot in 2014 van start gaan. Het ministerie van Economische Zaken 
heeft in principe toegezegd dat TKI-toeslag beschikbaar komt voor 
NIAF-projecten, mits deze projecten voldoen aan de officiële voor- 
waarden.

Het NIAF volgt de opzet van het MIT Energy Initiative: als bedrijven inleggen 
in het fonds verwerven ze daarmee bepaalde rechten, in lijn met de NWO-
spelregels voor publiek-private samenwerking. Zij kunnen aangeven welke 
wetenschappelijke uitdagingen ze voor de lange termijn zien. Vervolgens 
spelen wetenschappers uit alle disciplines hierop in door met onderzoeks- 
voorstellen te komen. Uit deze voorstellen kiezen de bedrijven de gewenste 
projecten. Tweederde van het geld uit het fonds is bestemd voor door de 
deelnemende bedrijven gestuurd onderzoek en eenderde voor onderzoek 
met een ‘open einde’. 

QuTech
Op 2 oktober 2013 heeft minister Kamp van Economische Zaken bekend 
gemaakt dat de TU Delft gaat werken aan de bouw van een volgende 
generatie computer: de quantumcomputer. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse 
innovatieconferentie in de Ridderzaal in Den Haag. Om dit te kunnen 
realiseren, richten wetenschap, bedrijfsleven en overheid samen het 
instituut QuTech op. Onder aanvoering van FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. 
Leo Kouwenhoven van de TU Delft moet QuTech de brug vormen tussen het 
wetenschappelijk onderzoek aan de ontwikkeling van de quantumcomputer 
en de Nederlandse high tech industrie. Nederland is één van de eerste 
landen wereldwijd waar zo’n grootschalig initiatief wordt opgezet. 

De volgende generatie computer moet over vijftien jaar realiteit kunnen zijn. 
Bij deze nieuwe computer wordt gebruik gemaakt van de bijzondere 
quantummechanische eigenschappen van kleine deeltjes, zogenaamde 
quantumbits. Deze kunnen een enorme rekencapaciteit leveren, waardoor 

Joost Frenken, @JoostWMFrenken, 7 november 

2013

‘NIEUWS’: Op 1 jan ‘14 start het Advanced 

Research Centre for NanoLithography in A’dam, … 

met mij als directeur! 

bertholt leeftink, @bleeftink, 7 november 2013

€ 100 mln voor fundamenteel onderzoek ogv 

nanolithografie, wv 50% privaat, showcase 

#topsectorenbeleid

#FOMonline

Artistieke impressie van het nieuwe lab voor ARCNL op het Science 

Park Amsterdam.
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nieuwe toepassingen mogelijk zijn. Zo is een quantum- 
computer in staat de werking van medicijnen per individu 
uit te rekenen. Ook wordt het makkelijker om de 
eigenschappen van bepaalde materialen en bodemlagen te 
berekenen en te voorspellen. 

De onderzoeksgroep van Kouwenhoven aan de TU Delft 
behoort tot de wereldtop op het gebied van nanofysica. In 
het voorjaar van 2012 trok hij grote wetenschappelijke én 
publieke aandacht, vanwege de ontdekking van de 
Majorana-fermionen. Aan deze groep is sinds de jaren 
tachtig door de TU Delft, NWO en FOM krachtige steun 
gegeven. Zo heeft FOM omvangrijke investeringen gedaan 
in (vast) wetenschappelijk en technisch personeel, 
apparatuur en infrastructuur en zijn via NWO-centraal grote 
bijdragen geleverd. Een belangrijk voorbeeld is de oprichting 
van de FOM-focusgroep ‘Solid state quantum information 
processing’ in 2004 onder leiding van Kouwenhoven. Deze 
FOM-focusgroep heeft tot doel uitgebreide quantum- 
systemen te ontwerpen om het gedrag van verstrengelde 
veel-deeltjestoestanden te bestuderen.

Bij de totstandkoming van QuTech draagt de TU Delft 
jaarlijks vijf miljoen euro bij, de Rijksoverheid samen met 
TNO jaarlijks ongeveer vier miljoen euro. Ook NWO, waar- 

onder FOM, en het bedrijfsleven (bijvoorbeeld 
Microsoft) zullen een bijdrage leveren. In 
2014 krijgt QuTech verder vorm.

 Filmpje op YouTube over ‘Quantum 
computing physics at FOM’.

FOM-focusgroepleider prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven 

(TUD), die het nieuwe instituut QuTech zal 

aanvoeren, was één van de hoofdsprekers op de 

dinsdagavond tijdens het congres Physics@FOM 

Veldhoven 2013. Hij sprak over de creatie van 

Majorana-fermionen, die worden gezien als 

fundamentele bouwstenen van de quantumcomputer. 

Valorisatieprojecten 

FOM stelt middelen beschikbaar om kennisbenutting 
van door FOM gefinancierd wetenschappelijk onder- 
zoek binnen de universitaire werkgroepen te stimu- 
leren, door middel van valorisatieprojecten. Hiermee 
geeft FOM een impuls aan de ambitie om, met behoud 
van wetenschappelijke kwaliteit, met fundamenteel 
onderzoek meer bij te dragen aan de Nederlandse 
kenniseconomie. FOM hecht immers grote waarde aan 
benutting van de resultaten van het wetenschappelijk 
onderzoek.

Valorisatieprojecten zijn kortlopende projecten waarbij 
bijvoorbeeld de commerciële haalbaarheid van een vinding 
onderzocht kan worden, een proof-of-principle experiment 
uitgevoerd wordt, of een pas gepromoveerde weten- 
schapper het onderzoek voor maximaal één jaar bij een 
industriële partner voortzet. Bij de beoordeling staan de 
valorisatiekansen centraal, het gaat erom FOM-kennis naar 
de markt te helpen. In 2013 zijn drie voorstellen ingediend. 
Er is één voorstel afgewezen en twee, aan het eind van het 
jaar ingediende voorstellen bevinden zich nog in de 
beoordelingsfase. 

bertholt leeftink, @bleeftink, 29 juli 2013

Wetenschappers TU Delft en #FOM zetten olv 

Kouwenhoven volgende stap naar een quantum 

computer #doorbraaktechnologie
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In 2013 heeft Nikhef de in 2012 verworven (engineering) 
opdracht voor ASML nagenoeg afgerond. De intensieve 
besprekingen met Shell over de ontwikkeling van 
apparatuur voor seismische campagnes (als een uitvloeisel 
van het gravitatiegolvenonderzoek van Nikhef) heeft geleid 
tot een samenwerkingsovereenkomst voor een feasibility 
studie getiteld TremorNet ter waarde van 750.000 euro. 
Een deel van het werk zal InnoSeis uitvoeren, een nieuwe 
Nikhef spin-off. Daarnaast heeft Nikhef zijn langdurige en 
vruchtbare samenwerking met PANalytical voortgezet. Ook 
de datacenteractiviteiten (in het bijzonder voor de cliënten 
van de Amsterdam Internet Exchange) zijn in 2013 verder 
gegroeid. Daarnaast heeft Nikhef zijn via het BiG Grid 
project verworven positie in de door SURF gecoördineerde 
nationale e-Infrastructuur geconsolideerd als partner van 
SURFsara.

AMOLF is in 2013 twee projecten gestart met Shell, waarin 
met massaspectrometrie wordt gekeken naar olie-water-
interacties en een project binnen het FOM-programma 
‘Computational sciences for energy research’. Met Unilever 
is een pilotstudie opgezet op weg naar een gezamenlijk 
voorstel voor een FOM Industrial Partnership Programme. 
Met Philips is de opvolger van het huidige IPP ‘Nano- 
photonics for solid-state lighting’ ontworpen, met als 
bijzondere kenmerken dat het tweemaal zo groot zal zijn als 
het huidige programma en dat het een structureel karakter 
krijgt. Dit nieuwe IPP is in januari 2014 door beide partijen 
ondertekend. Daarnaast is AMOLF een intensieve samen- 
werking met ASML aangegaan; in mei besloot ASML om 
samen met FOM, NWO, UvA en VU een nieuw onder- 
zoekscentrum op te richten dat fundamenteel onderzoek 
verricht op het vlak van de nanolithografie (zie eerder in dit 
hoofdstuk). Naast de samenwerkingen met grote 
industrieën heeft AMOLF in 2013 verder geïnvesteerd in de 
‘Store for Science’, een webwinkel die onderzoeks- 
instellingen de mogelijkheid biedt om hun kennis en 
faciliteiten toegankelijk te maken voor het midden- en klein- 
bedrijf. Het eerste instituut dat zich bij de Store for Science 
aansluit, is NWO-instituut CWI. Een upgrade waarin het CWI 
is opgenomen, ziet in het eerste kwartaal van 2014 het 
licht. 

AMS meet indicatie voor donkere 
materie – Nederlands koelsysteem 
helpt NASA

Begin april 2013 meldde NASA dat de Alpha Magnetic Spectrometer 
(AMS-02) aan boord van het ruimtestation ISS opvallend veel 
positronen heeft waargenomen in komische straling. Positronen zijn 
de antideeltjes van elektronen. Mogelijk ontstaan deze antideeltjes 
wanneer twee donkere-materiedeeltjes op elkaar botsen en elkaar 
vernietigen. Het overschot aan positronen dat de AMS-02 in 
kosmische straling vond, is daarom een indicatie dat de detector 
donkere materie op het spoor is. Nog nooit eerder is donkere materie 
waargenomen, terwijl ruim een kwart van het heelal uit deze 
materievorm zou bestaan. Of de positronen daadwerkelijk afkomstig 
zijn van donkere materie is nog niet zeker. De deeltjes kunnen 
eventueel ook afkomstig zijn van pulsars. 

AMS-02 is een internationaal samenwerkingsverband op het gebied 
van de astrodeeltjesfysica. Het meetinstrument is ontworpen om tien 
jaar lang te zoeken naar antimaterie (antiprotonen, positronen en 
antiheliumdeeltjes) en donkere materie. De vondst bevestigt in ieder 
geval dat de AMS-02 goed functioneert. Elf jaar geleden ontwierpen 
onderzoekers van FOM-instituut Nikhef een nieuw koelconcept voor 
de detector: CO

2
-koeling. Deze manier van koelen zorgt voor 

aanzienlijk minder materiaal in de detector vergeleken met andere 
koelmiddelen. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
ontwikkelde het door Nikhef ontworpen AMS-02 koelconcept verder 
en bouwde het uiteindelijk ook. Nikhef-onderzoeker ing. Bart Verlaat 
is nog steeds bij het project betrokken. Hij hielp in 2010 met het 
testen van het systeem in de Space Simulator bij het European Space 
Agency en vervolgens in 2011 met de testen in de ruimte van het 
koelsysteem vanuit het Mission Control Center van NASA in Houston.

De Alpha Magnetic Spectrometer zoekt naar antimaterie in 

kosmische straling.

DUB @dubnieuws, 22 november 2013

Sterk staaltje valorisatie: condooms van grafeen 

http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/condooms-

straks-grafeen.html …
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Start-ups

De overdracht van uit FOM-onderzoek opgedane kennis naar de maat- 
schappij is een van de hoofddoelstellingen van FOM. Daarvoor beschikt FOM 
over allerlei instrumenten. Sinds de statutenwijziging van december vorig 
jaar, wordt het voor FOM mogelijk ook deze kennisoverdracht te realiseren 
via participatie (als aandeelhouder optreden) in een vennootschap. Zo’n 
participatie behoeft de toestemming van NWO. 

Het eerste bedrijf waarin FOM als aandeelhouder participeert, is Particle 
Physics Inside Products (P2IP). P2IP is de holding waar de recente start-ups 
vanuit AMOLF en Nikhef, Amsterdam Scientific Instruments, Omics2Image 
en Sensiflex, zijn ondergebracht. Met de participatie beoogt FOM een 
belangrijke rol te spelen bij de aansturing van de valorisatieplannen van deze 
bedrijven en de verdere ontwikkelingen vanuit AMOLF en Nikhef. De 
participatie wordt gezien als een experiment, waarmee FOM ervaring op kan 
doen voor toekomstige participaties. Eind juli heeft het Algemeen Bestuur 
van NWO toestemming gegeven aan FOM voor de participatie in P2IP. De 
participatie van vijftig procent zal – op termijn – lopen via een op te richten 
zakelijke FOM-holding, waarover FOM de volledige zeggenschap zal hebben. 

Voor de Nikhef start-up ASI was 2013 een spannend jaar door toenemende 
internationale competitie op het gebied van op Medipixtechnologie gebaseerde 
fotondetectie-apparatuur. Om de aantrekkelijkheid voor investeerders te 
vergroten is besloten om ASI en de uit AMOLF voortkomende spin-off 
Omics2Image onder te brengen bij een gemeenschappelijke holding (ASIH). 
Eind 2013 heeft één lid van het managementteam zich teruggetrokken. 

In 2013 zijn twee nieuwe start-ups opgericht waarbij Nikhef-medewerkers 
zijn betrokken: NoZAP, een bedrijf dat zich richt op gepersonaliseerde live 
televisie, met gebruikmaking van aan gedistribueerde computing (grid) 
ontleende technologie, en InnoSeis, dat zich richt op de vermarkting van 
technologie uit het gravitatiegolvenprogramma van Nikhef, in het bijzonder 
op draadloze seismische sensorapparatuur.

AMOLF-groepsleider prof.dr. Ron Heeren heeft in februari een Netherlands 
Proteomics Centre Valorisation Voucher ontvangen voor zijn onderzoeks- 
voorstel ‘MobilityPix: A fast and sensitive detection-device for nanoparticles 
utilising ambient desorption and ionisation techniques’. Met dit voucher wil 
Heeren een technologie van zijn groep op de markt brengen, in samen- 
werking met zijn recent opgerichte start-up Omics2Image, die ondergebracht 
is in de FOM-holding P2IP. Ook won deze start-up de 10de Venture Challenge 
van het Netherlands Genomics Initiative. Inmiddels beschikt het bedrijf over 
een eigen beeldvormingslaboratorium en zoekt het investeringskapitaal voor 
de volgende fase. 

De start-up Delmic, die een kathodeluminescentie-apparaat verkoopt dat 
binnen AMOLF is ontwikkeld, heeft hiervan inmiddels een eerste exemplaar 
verkocht. 

Het Twentse bedrijf SolMateS heeft zijn eerste twee orders binnen voor de 
levering van de PiezoFlare 1200, een machine gebaseerd op Pulsed Laser 

Depositie. SolMateS ontstond in 2006 uit FOM-onderzoek en werd door 
FOM gesteund met een starterslening, waarvan zij eind 2013 de laatste 
termijn terugbetaalde. De gepatenteerde productiemachine kan computer- 
chips met beweegbare lagen produceren, waardoor chips meer functio- 
naliteiten krijgen: een revolutie in de chipindustrie. Het systeem werd in 
januari van dit jaar als eerste geleverd aan SINTEF in Noorwegen. Een 
tweede order werd in februari geleverd aan de Bosch Groep, wereldwijd 
marktleider op dit gebied. De PiezoFlare 1200 is gebaseerd op depositie- 
technologie ontwikkeld in het MESA+ Instituut voor nanotechnologie aan de 
Universiteit Twente in Enschede. De onderzoeksgroepen van FOM-
werkgroepleiders prof.dr.ing. Dave Blank en prof.dr.ing. Guus Rijnders 
werken met dezelfde technologie op laboratoriumschaal aan dunne lagen 
voor toekomstige generatie zonnecellen, batterijen, transparante elektronica 
en röntgenspiegels.

Bijeenkomsten

Netwerken tijdens Physics@FOM Veldhoven
Tijdens het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven organiseert FOM 
een netwerklunch om onderzoekers uit bedrijfsleven, universiteiten en 
instituten met elkaar in contact te brengen. Begin 2013 waren er ongeveer 
honderd deelnemers uit de industrie, van universiteiten en FOM-instituten. 
Daarnaast werden de bedrijvenposters druk bezocht, zowel door onder- 
zoekers met een idee voor samenwerking als door promovendi met een 
geprint CV onder de arm. De speciale focussessie getiteld ‘Fundamental 
physics in close collaboration with companies’, waar sprekers over hun 
onderzoek en ervaringen met publiek-private samenwerkingsprojecten 
spraken, was een succes.

Physics with Industry 
FOM organiseerde in november 2013 samen met Technologiestichting STW 
en het Lorentz Center de vierde editie van de workshop Physics with 
Industry. Het doel van deze workshop is (jonge) fysici actief mee te laten 
helpen om problemen uit de industrie op te lossen, hen kennis te laten 
maken met het bedrijfsleven en ook bedrijven in contact te brengen met jong 
talent. Op maandag 18 november verzamelden vijftig fysici en onderzoekers 
van vijf bedrijven zich in het Leidse Lorentz Center. Die dag presenteerden 
de bedrijven Tata Steel, Oranjewoud, Océ, RGS Development en Pamgene 
een probleem waarmee zij kampten. Vervolgens stortten voor elk van de 
bedrijven een groep van enthousiaste fysici zich een week lang op het 
probleem. 

Guus Pemen, @guuspemen, 28 oktober 2013

Met Oranjewoud case voor FOM Physics for 

Industry op scherp gezet: fijn stof langs snelwegen 

slim vangen met hoogspanning.
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De problemen waren divers. Zo vroeg Tata Steel de fysici bijvoorbeeld om 
hulp om een gelijkmatige laag zink op plaatstaal te krijgen, waar vibraties in 
de machines voor ongelijkheden in de zinklaag kunnen zorgen. Oranjewoud 
daagde de deelnemers uit mee te denken over de verdere ontwikkeling van 
een elektrostatische fijnstoffilter. Zo’n filter kan langs drukke snelwegen, 
zoals de A13 tussen Rotterdam en Delft, schadelijk fijnstof uit de lucht halen. 
Océ, Pamgene en RGS Development deden een beroep op weer andere 
expertise van de natuurkundigen. 

Een nieuw element bij deze editie van Physics with Industry was een 
bedrijfsbezoek voorafgaande aan de workshopweek. Deelnemers brachten 
een bezoek aan zowel Tata Steel als RGS Development om alvast kennis te 
maken en zich een optimaal beeld te kunnen vormen van de problemen in de 
dagelijkse praktijk. Hiermee werd een vliegende start tijdens de work- 
shopweek mogelijk.

Het meeste werk gebeurde aan het bureau, achter de computer en op het 
whiteboard. Maar er werden ook experimenten uitgevoerd om theorieën te 
testen en te verbeteren. Zo ook door de groep die zich boog over de vraag op 
welke manier inkt in papier doordringt, het probleem van bedrijf Océ. De 
fysici plaatsten een papiertje in een mix van water en cranberrysap, om zo 
de penetratie van een vloeistof in papier te modelleren. 

Op vrijdag 22 november presenteerden de deelnemers na een intensieve week 
hun resultaten. De workshop bleek zo succesvol dat een deel van de behaalde 
resultaten direct bruikbaar zijn voor de bedrijven. Meerdere bedrijven zijn 
geïnteresseerd om op basis van de resultaten octrooi aan te vragen. 

Bedrijfsbezoek ASML
Ervaren dat bij ASML interessant onderzoek plaatsvindt en zicht krijgen op 
carrièremogelijkheden; dat is het doel van de bedrijfsbezoeken die FOM dit 
jaar twee keer met ASML organiseerde. In totaal zestig FOM-promovendi en 
postdocs, allen in de laatste fase van hun contract, gingen op 7 juni en 9 
oktober naar Veldhoven. Vanwege de grote belangstelling is met ASML 
afgesproken dat op 18 juni 2014 weer een bedrijfsbezoek plaatsvindt. Zie 
voor meer activiteiten op het gebied van loopbaanbegeleiding hoofdstuk 7.

Valorisatieworkshop
De Valorisatieworkshop vond dit jaar tweemaal plaats. Deze training maakt 
deel uit van het cursusprogramma voor promovendi van FOM (zie hoofdstuk 
7), en deze workshop is ook open voor postdocs. Onder begeleiding van een 
octrooi-expert en een ondernemer met een achtergrond in de wetenschap, 
leerden de deelnemers over het proces rond het aanvragen van octrooien en 
over de vaardigheden die van groot belang zijn voor succesvol ondernemen. 
Bovendien kregen ze tijdens de cursus een goed beeld van de mogelijkheden 
om bij FOM de valorisatie van hun onderzoek vorm te geven. Het werken aan 
eigen ideeën en aansprekende voorbeelden uit FOM-onderzoek staan tijdens 
de cursus centraal. Mede op basis van de ervaringen tot nu toe, zal in 2014 
de inhoud aangepast worden en de workshop uitgebreid worden naar twee 
dagen. 

De drie FOM-instituten AMOLF, DIFFER en Nikhef vormden samen 

met SRON en ASTRON de NWO-delegatie op de Hannover Messe 

2013, in het kader van Advanced Instrumentation.

Het TKI HTSM was vertegenwoordigd op het Holland High Tech 

event op 21 maart 2013 in Utrecht. FOM en ASML gaven daar ook 

een duo-presentatie over de voordelen van IPP-samenwerking voor 

bedrijven en onderzoekers. NTvN, @NTvN_tweets, 28 oktober 2013

FOM-valorisatieprijzen 2013 toegekend aan Freek 

Beekman en Adam Lassise

#FOMonline
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FOM streeft na om vanuit de fysica nieuwe impulsen aan funderend 
energieonderzoek te geven. Dat is één van de speerpunten van de 
huidige strategie. Funderend energieonderzoek bestrijkt vrijwel het 
hele spectrum van wetenschappelijke disciplines. Daarom vragen veel 
onderwerpen om een thematische benadering – op basis van een 
gebalanceerde betrokkenheid van alle relevante wetenschappelijke 
disciplines. FOM werkt op dit gebied dan ook nauw samen met diverse 
partners. 

 www.fom.nl/energie

DIFFER & FOM-focusgroepen voor funderend 
energieonderzoek

FOM kent twee focusgroepen die zich richten op energierelevante 
onderzoeksthema’s. Deze focusgroepen op het gebied van energie, 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en bij FOM-instituut AMOLF, zijn 
nauw ver-bonden met FOM-instituut DIFFER. Deze focusgroepen 
leveren een substantiële vernieuwende en verrijkende impuls aan het 
energieonderzoek in Nederland. 

In 2013 kreeg het FOM-instituut voor funderend energieonderzoek DIFFER 
verder vorm. In 2013 verscheen de eerste wetenschappelijke publicatie 
vanuit DIFFER op het gebied van zonnebrandstoffen, de nieuwe onderzoeks- 
lijn. In hoofdstuk 1 leest u meer over de ontwikkelingen bij DIFFER in 2013. 

 www.differ.nl

Bellenblazend plasma maakt beter materiaal voor waterstofproductie. 

In beeld een bundel heet, dicht heliumplasma, die valt op een 

wolfraam trefplaat. Dit plaatje hoort bij het eerste artikel van DIFFER 

op het gebied van zonnebrandstoffen, dat in 2013 verscheen.  

Daarin beschrijven de onderzoekers een nieuwe techniek om poreuze 

nanostructuren van metaaloxide te maken, die uitzicht biedt op 

grootschalige duurzame energieopslag zonder zeldzame grondstoffen.

Hoofdstuk 4. Energieonderzoek

Fujifilm en FOM-instituut DIFFER  
maken samen functionele films voor 
duurzame energie

Hoe flikkerende plasmakanalen leiden tot functionele films voor 
duurzame energie: dat is de hamvraag van het nieuwe FOM Industrial 
Partnership Programme (IPP) van Fujifilm en energie-instituut DIFFER. 
Door uitdagend onderzoek aan fundamentele plasmaprocessen 
ontwikkelen de partners de komende jaren geavanceerde materialen 
met uiteenlopende toepassingen. Een nieuwe onderzoeksgroep van 
DIFFER krijgt hiervoor een plaats bij Fujifilm.

Functionele folies kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om gassen 
goedkoop en energiezuinig te scheiden, wat een CO

2
-neutrale energie-

infrastructuur oplevert. De folies kunnen ook worden gebruikt voor 
industriële waterzuivering, het opwekken van ‘blue energy’ uit het 
mengen van zout en zoet water, en de bescherming van organische 
zonnecellen tegen vocht en zuurstof. Tijdens het samenwerkings- 
programma put DIFFER uit haar jarenlange ervaring met de fundamentele 

Een faciliteit bij Fujifilm: een systeem voor dunne laag depositie  

met atmosferisch plasma. 

vervolg op pagina 42 
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NWO-thema en Topsector Energie

FOM/N is trekker van het NWO-thema Duurzame 
energie en werkt daarin samen met de NWO-gebieden 
ALW, CEW, MaGW, GW en STW. Via dit thema is het 
energieonderzoek binnen NWO gebundeld en worden 
multidisciplinaire initiatieven ontwikkeld. NWO wil het 
thema benutten en uitbouwen om een zinvolle, 
structurele en evenwichtige bijdrage vanuit de funda- 
mentele wetenschap te leveren aan de innovatie- 
agenda’s van de Topsector Energie. Het themabestuur 
is het aanspreekpunt bij NWO (zowel intern als extern) 
voor het energieonderzoek en coördineert de 
samenwerking van NWO met de zeven TKI’s van de 
Topsector Energie (waarvan er twee ook onder de 
Topsector Chemie vallen). FOM is binnen NWO ook de 
trekker voor de Topsector Energie.

Het NWO-thema Duurzame energie richt zich op de 
bevordering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 
dat bijdraagt aan (de transitie naar) een samenleving 
gebaseerd op duurzame energieopwekking. Streven is om 
via een thematische aanpak het ecosysteem van onder- 
zoekers, bedrijven, overheid, NGO’s en TKI’s op het gebied 
van energie-onderzoek te bevorderen en om voor de 
topsector relevante fundamenteel-wetenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s te ontwikkelen. Het Themabestuur 
Duurzame energie heeft de ambitie en taak om funda- 
mentele kennisbasis voor deze energietransitie en de 
ontwikkeling van energietechnologie binnen de Topsector 
Energie te onderhouden door:

fysica van plasma’s. Fujifilm ontwikkelde haar 
techniek voor atmosferische plasmadepositie samen 
met de Technische Universiteit Eindhoven. De 
komende jaren zal het onderzoek zich richten op 
controle over het grillige gedrag van plasma’s in 
ruimte en tijd, en de invloed daarvan op de aangroei, 
porositeit en doorlaatbaarheid van specifieke gassen 
door de functionele films op folie. 

De nieuwe onderzoeksgroep is onderdeel van FOM-
instituut DIFFER en gaat van start met een senior 
wetenschapper en twee promovendi. De partners 
willen de groep op termijn uitbreiden met twee tot 
vier postdocposities en promotieplaatsen. De groep 
wordt gevestigd in het Plasma Competence Center 
van Fujifilm in Tilburg, waar de onderzoekers 
toegang hebben tot Fujifilms unieke apparatuur voor 
atmosferische plasmadepositie. Het onderzoeks- 
programma duurt vijf jaar en heeft een totaal budget 
van drie miljoen euro. Deze vorm van open innovatie 
in een ander werelddeel is uniek voor een Japans 
bedrijf.

vervolg Fujifilm en FOM-instituut DIFFER  
maken samen functionele films voor duurzame 
energie

Het NWO-thema Duurzame energie is de verbindende schakel tussen wetenschapsdisciplines en de TKI’s binnen 

de Topsector Energie. FOM is trekker van het NWO-thema.
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1. Het opzetten en ontwikkelen van wetenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s gericht op innovatieagenda’s 
van de Topsector Energie en het stimuleren van publiek-
private samenwerking (PPS); 

2. Het financieren van multidisciplinaire wetenschappelijke 
onderzoeksprogramma’s op gebied van (duurzame) 
energie die relevant zijn voor de doelstelling van de 
topsector op langere termijn een CO

2
-neutrale 

samenleving te verwezenlijken. Het betreft hier zowel 
PPS-programma’s met aanzienlijke cofinanciering 
vanuit het bedrijfsleven als grotendeels publiek-
gefinancierde onderzoeksprogramma’s die de potentie 
hebben onderzoekvelden te ontsluiten of stimuleren die 
voor de toekomst belangrijk zijn, en waarvan de 
ontwikkeling door de topsector wordt ondersteund.

FOM-instituut DIFFER ondersteunt de aansluiting bij de 
Topsector Energie door vanuit haar nationale rol in het 
wetenschappelijke veld een waardevolle taak te vervullen 
bij het inhoudelijke joint programming proces. 

In 2013 is via het NWO-thema Duurzame energie de NWO-
propositie 2014-2015 voor de Topsector Energie (als 
onderdeel van de Innovatiecontracten 2014-2015) tot stand 
gekomen. FOM speelde als trekker een belangrijke rol bij de 
totstandkoming daarvan, wat resulteerde in een sterk 

multidisciplinair pakket aan fundamenteel energieonderzoek 
met een budget van 34 miljoen euro voor 2014 en 2015. Het 
contract is in samenspraak met de zeven TKI’s van de 
Topsector Energie opgesteld en is opgebouwd uit concrete 
onderzoeksprogramma’s. Naast FOM participeren 
verschillende NWO-gebieden en DIFFER, AMOLF en het 
CWI. De programmering volgt een aantal inhoudelijke 
clusters die afgestemd zijn op de behoefte van de Topsector 
Energie. De inbreng van FOM zal met name liggen op de 
thema’s Materialen en concepten voor nieuwe energie- 
technologie, Fundamenten voor een energie-efficiënte 
industrie, Biogeïnspireerde energieopslag in chemische 
bindingen en Geoscience.

Daarnaast werd in 2013, onder auspiciën van NWO-gebied 
Chemische Wetenschappen en in samenwerking met FOM, 
gewerkt aan een vervolgprogramma met de werktitel Bio-
geïnspireerde energieopslag in chemische bindingen. Dit 
programma is opgenomen in de innovatie- 
contracten 2014-2015 voor de topsectoren 
Chemie en Energie.

 Meer informatie over de  
ambities van NWO op het gebied van 

duurzame energie. 

In maart 2013 werd in samenwerking met het TKI-EnerGO een workshop gehouden waar samen met 

wetenschappers mogelijke thema’s werden verkend die centraal staan bij toekomstige wetenschappelijke 

programmering op het terrein van energiebesparing in de gebouwde omgeving.
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Computational sciences for energy research
In 2013 vond de officiële start plaats van de grootschalige 
publiek-private samenwerking ‘Computational sciences for 
energy research’ die in 2012 tot stand kwam tussen Shell, 
NWO en FOM. Dit initiatief is van zeer groot belang voor de 
Nederlandse energiesector en past goed binnen de 
Topsector Energie. Hiermee is financiering beschikbaar 
voor zestig promotieplaatsen (het PhD-programma). 
Bovendien stelt Shell tweemaal twee miljoen euro 
beschikbaar voor twee onderzoeksprogramma’s in het 
kader van het NWO-thema Duurzame energie (CO

2
-neutrale 

brandstoffen, zie verderop, en Uncertainty Reduction in 
Smart Energy Systems, URSES). In het CSER-programma 
worden grootschalige investeringen in de Nederlandse 
kennisinfrastructuur gedaan, bijvoorbeeld in nieuw perso- 
neel, zoals tenure track aanstellingen. Als opleidings- 
programma voor hoog gekwalificeerde onderzoekers, 
bouwt het programma ook mee aan de relatie tussen 
Indiase en Nederlandse wetenschappers. Shell financiert de 
opleidingstrajecten van de onderzoekers, die na afronding 
van hun promotieonderzoek binnen Shell’s Technology 
Center Bangalore gaan werken. De NWO-bijdrage is 
bedoeld voor versterking van de computational sciences in 
Nederland. De CSER-programmacommissie heeft hiervoor 
eind 2013 een plan opgesteld. Onderdeel hiervan is een call 
in 2014 voor tenure track posities op het gebied van 
energieonderzoek.

 www.fom.nl/cs

Op maandag 4 februari 2013 werd de lancering van het 
nieuwe onderzoeksprogramma ‘Computational sciences for 
energy research’ (CSER) gevierd. Tijdens een minisympo- 
sium op FOM-instituut DIFFER in Nieuwegein werd het 
officiële startschot gegeven. De onderzoeksleiders van de 
eerste 22 geselecteerde projecten werden hier samen met 
hun promovendi gepresenteerd. De nieuwe promovendi zijn 
op 3 en 4 september welkom geheten tijdens een speciale 
bijeenkomst bij het Shell Technology Centre Amsterdam en 
het FOM-instituut AMOLF.

Veel van de deelnemende promovendi, die voor het meren- 
deel uit India komen, waren pas net in Nederland aange- 
komen en zullen hier vier jaar blijven om promotieonderzoek 
te doen. Het gevarieerde evenement was dan ook helemaal 
gericht op een uitgebreide kennismaking met Shell, NWO en 
FOM. Daarnaast werd de sfeer geproefd van de stad 
Amsterdam.

In de tweede helft van het jaar bleek de belangstelling voor 
de tweede ronde van dit programma groot: 77 onderzoekers 
dienden een voorstel in. Inmiddels zijn daarvan de beste 
twaalf onderzoeksprojecten geselecteerd en is aan ieder 
project een promovendus gekoppeld. De eerste projecten 
uit deze tweede ronde zullen naar verwachting in de lente 
van 2014 van start gaan. 

CO
2
-neutrale brandstoffen

Binnen het NWO-thema Duurzame energie is een nationaal, 
multidisciplinair wetenschappelijk programma ‘CO

2
-

neutrale brandstoffen’ geïnitieerd op het gebied van schone 
productie van brandstoffen uit water en koolstofdioxide. Dit 
programma is ingebed in de NWO-propositie voor de 
Topsector Energie. FOM, NWO en Shell hebben in totaal 
negen miljoen euro beschikbaar gesteld voor het gehele 
onderzoeksprogramma. Het programma omvat drie onder- 
delen. Ten eerste de call ‘CO

2
-neutral fuels’, waarvan in 

2013 vijf miljoen euro is toegekend aan zeven projecten 
(bijdrage Shell: 2 miljoen euro, FOM: 1 miljoen euro, NWO-
gebied Chemische Wetenschappen: 1 miljoen euro en het 

Schema van de productie van CO
2
-neutrale brandstoffen uit water en 

koolstofdioxide onder invloed van zonlicht.

Shell Nederland, @Shell_Nederland, 20 maart 

2013

Call onderzoeksprogramma CO2-neutrale 

brandstoffen geopend. Samenwerking tussen 

NWO, @FOMphysics en Shell. http://bddy.

me/100evlw 

bertholt leeftink, @bleeftink, 15 december 2013

#Topsector energie: 40% private bijdrage voor 

onderzoeksprojecten NWO en FOM naar CO2-

neutrale brandstoffen 

#FOMonline

Shell, NWO en FOM 

werken samen in het 

IPP ‘Computational 

sciences for energy 

research’.
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Algemeen Bestuur van NWO: 1 miljoen euro). De combi- 
natie van deze onderzoekscall en het eerdere onderzoeks- 
programma ‘Towards BioSolar Cells’ uit 2010 leidt tot een 
internationaal gezien sterke positionering binnen het solar 
fuels onderzoeksveld. NWO zal een vervolg aan dit 
programma geven, dat in deze eerste ronde kon rekenen op 
veel interesse uit het veld, met 32 aanvragen. Het tweede 
onderdeel is de call ‘Plasma Conversion of CO

2
’, die meer 

op toegepast onderzoek is gericht en in 2014 wordt 
afgerond. Deze call past binnen de richtlijnen van het 
overkoepelende programma, maar heeft een specifieker 
onderzoekskader. Voor deze call hebben Technologie- 
stichting STW en Alliander een bedrag van twee miljoen 
euro beschikbaar gesteld. Tot slot bestaat het derde 
onderdeel uit een programma waarin twee tenure trackers 
aangesteld zullen worden binnen de nieuwe onderzoekslijn 
solar fuels. Dit programma loopt bij het instituut voor 
funderend energieonderzoek DIFFER en wordt ondersteund 
door het NWO-gebied Chemische Wetenschappen. 

 www.fom.nl/co2

TKI-toeslag
FOM heeft bij de Topsector Energie 190.000 euro TKI-
toeslag gekregen, voor de bedrijfsbijdrage van Shell aan het 
gezamenlijke onderzoeksprogramma met NWO en FOM 
getiteld ‘Computational sciences for energy research’ 
(CSER). De beschikbare TKI-toeslag zal ingezet worden 
voor vergroting van de omvang van het CSER-programma. 
FOM verwacht nog circa 75.000 euro te ontvangen van TKI 
Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (EnerGO).

YES!-fellowships

Het YES!-fellowships programma richt zich op jonge, veelbelovende, 
gepromoveerde onderzoekers met vernieuwende ideeën op het gebied 
van opwekking, opslag en transport van energie, die een weten- 
schappelijke carrière in het fundamentele energieonderzoek 
nastreven. FOM heeft deze subsidievorm gelanceerd met als doel een 
nieuwe generatie van jonge, excellente en originele energieonder- 
zoekers te kweken en zo een bijdrage te leveren aan de versteviging 
en voortdurende vernieuwing van de Nederlandse positie in het 
internationale energieonderzoek.

Begin 2013 is de laatste YES!-fellow aangesteld: voormalig FOM-oio dr. 
Jonathan Citrin (FOM-instituut DIFFER). Hij zal met de beurs de komende 
vier jaar het effect van wolfraam op het plasma in fusiereactoren 
onderzoeken. Citrin gaat voor zijn onderzoek naar het CEA Research Institute 
on Magnetic Fusion in Frankrijk, vlakbij het internationale kernfusieproject 
ITER. Citrin is de vijfde YES!-fellow en is hiermee de laatste die uit het 
huidige YES!-programma van FOM een beurs 
ontvangt.

 www.fom.nl/yes

 Bekijk het filmpje over 
FOM-instituut DIFFER waaraan 

YES!-fellow dr. Jonathan Citrin meewerkte.

Ir. Gerald Schotman, dr. Bertholt Leeftink, prof.dr. Jos Engelen  

en dr.ir. Wim van Saarloos geven symbolisch het startsein voor het 

programma ‘Computational sciences for energy research’.

Gieljan de Vries, @gieljandevries, 14 februari 

2013

Fusie-onderzoeker Jonathan Citrin mag zich als  

@fomphysics YES!Fellow 4 jaar ontwikkelen in het 

mekka van de kernfusie: http://ow.ly/hHL2h

#FOMonline
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FOM is nauw betrokken bij enkele van de in Nederland 
gevestigde grote onderzoeksfaciliteiten, zoals FELIX en 
HFML. Enkele inspanningen in 2013 van FOM en andere 
ontwikkelingen staan in dit hoofdstuk toegelicht. Tabel 2 
geeft een overzicht van de grote onderzoeksfaciliteiten 
inclusief het externe gebruik hiervan in 2013. 
Gestructureerde Europese samenwerkingsverbanden van 
FOM betreffen de Nederlandse inbreng in het onderzoek in 
de hoge-energiefysica met de Large Hadron Collider op 
CERN, projecten in de astrodeeltjesfysica zoals ANTARES, 
KM3NeT, Pierre Auger, Virgo en XENON, en het Europese 
fusieprogramma gericht op ITER. De FOM-instituten Nikhef 
en DIFFER fungeren hier respectievelijk als thuisbasis voor 
de Nederlandse inbreng. Daarnaast is FOM/N betrokken bij 
overleg over een geïntegreerd Europees magneetveld- 
laboratorium (EMFL), de Europese synchrotronfaciliteiten 
(ESRF, Grenoble) waarin NWO participeert en – met enige 

afstand – een nieuwe Europese laser (XFEL, Hamburg). Aan 
de veertigjarige institutionele samenwerking met de 
Rijksuniversiteit Groningen in het KVI kwam dit jaar een 
einde. Een deel van de FOM-activiteiten bij het voormalig 
KVI is verhuisd naar de faculteit, de rest is opgenomen in 
het nieuwe Centre for Advanced Radiation Technology 
(CART). 

Doel van het programma Investeringen NWO-groot is het 
bevorderen van investeringen in wetenschappelijk ver- 
nieuwende apparatuur of dataverzamelingen van (inter)
nationaal belang. De hoogte van de NWO-bijdrage is ten 
minste 1,5 miljoen euro. De deadline voor de volgende 
ronde zou oktober 2014 zijn, maar het algemeen bestuur 
van NWO heeft om financiële redenen besloten deze ronde 
een jaar uit te stellen. 

Hoofdstuk 5. Grote onderzoeksfaciliteiten

Tabel 2. Extern gebruik faciliteiten in 2013.

faciliteit  extern gebruik*  buitenlands gebruik

  (in % van totaal (in % van extern

  gebruik)  gebruik)

AGOR (KVI) 77 80
FELIX (RU)*** 61 71
FELICE (RU)** - -
HFML (RU) 67 81
Massaspectrometers (AMOLF)  25 75
Amsterdam nanoCenter 4 0
Magnum PSI (DIFFER)  63 100

* Dit betreft gebruikers van buiten de kennisinstelling waar de faciliteit 
staat. Het externe gebruik varieert aanzienlijk van jaar tot jaar.
** Deze faciliteit is in verband met de verhuizing naar de Radboud 
Universiteit Nijmegen in 2013 niet in gebruik geweest. 
*** Deze faciliteit is in verband met de verhuizing naar de Radboud 
Universiteit Nijmegen in 2013 beperkt in gebruik geweest; daarom zijn 
de getallen niet representatief.

Op 29 januari 2013 is een samenwerkingsverband gevormd voor de 
implementatie van de eerste fase van de KM3NeT onderzoeks- 
infrastructuur. Nikhef-onderzoeker prof.dr. Maarten de Jong is 
verkozen tot de eerste woordvoerder en projectleider van dit nieuwe 
samenwerkingsverband. KM3NeT is een neutrinotelescoop met een 
volume van enkele kubieke kilometers in de Middellandse Zee. De 
Jong was programmaleider van de Antares/KM3NeT-groep binnen 
Nikhef. Nikhef is vanaf de eerste ontwerpstudie in 2006 intensief 
betrokken geweest bij het KM3NeT-project. 

Twee unieke turbulentiefaciliteiten, die mede zijn gefinancierd door 
FOM, zijn uitgekozen om een nieuw Europees onderzoeksconsortium 
te versterken. Het grote netwerk, European High-Performance 
Infrastructures in Turbulence (EuHIT), is opgezet om de beste 
onderzoeksfaciliteiten vrij toegankelijk te maken voor Europese 
onderzoekers uit de academische wereld en industrie. De twee 
faciliteiten die zijn uitgekozen om deel uit te gaan maken van het 
EuHIT-consortium zijn de Twente Water Tunnel en de Twente 
Turbulent Taylor-Couette-faciliteit. Het doel van het EuHIT-netwerk is 
het turbulentie-onderzoek de komende jaren te ondersteunen. Voor 
het eerst zullen geavanceerde onderzoeksfaciliteiten hun deuren 
openen voor alle academische en industriële onderzoekers in Europa. 
Drieëntwintig onderzoeksinstellingen en twee industriële partners uit 
tien landen hebben hun krachten gebundeld om EuHIT in het leven te 
roepen met steun van de Europese Unie. Dertien experimentele 
faciliteiten – die stuk voor stuk uniek zijn – vormen de hoekstenen 
van deze inspanning. In de komende jaren zal de Europese 
Commissie EuHIT ondersteunen met zeven miljoen euro subsidie.

Voor het uitvoeren van grensverleggend toponderzoek zijn groot- 
schalige onderzoeksfaciliteiten steeds vaker essentieel. Dat vereist 
een nationale afweging en een goed financieringsinstrument met 
structureel budget van substantiële omvang. FOM wil in Nederland 
grote faciliteiten met internationale status helpen vestigen en 
exploiteren en Nederlandse onderzoekers helpen toegang te krijgen 
tot grote faciliteiten in het buitenland. Vanuit haar regierol voor de 
natuurkunde beslaan deze ambities van FOM zowel de FOM-instituten 
als de universiteiten.
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Op 1 oktober 2013 was de sluitingsdatum voor het indienen 
van voorstellen voor de Nationale Roadmap voor Groot- 
schalige Onderzoeksfaciliteiten. In deze ronde zijn de 
faciliteiten die op de actuele Nationale Roadmap staan, in 
de gelegenheid gesteld om financiering aan te vragen voor 
de realisatie van hun plannen. Er zijn drie van de in totaal 16 
ingediende aanvragen die (deels) op het terrein van de 
fysica liggen. Momenteel worden deze aanvragen aan 
internationale referenten voorgelegd, worden de NWO-
gebieden geconsulteerd voor beleidsmatig en strategisch 
advies en begin 2014 worden ze beoordeeld. Medio 2014 
zal de minister van OCW het honoreringsbesluit nemen. 
Faciliteiten die (nog) niet op de Nationale Roadmap staan, 
kunnen pas in 2015 weer meedoen.

FELIX

De vrije-elektronen laserfaciliteiten FELIX en FELICE zijn in 
2013 van FOM-instituut DIFFER naar Nijmegen verhuisd en 
vormen met de daar al aanwezige topfaciliteiten HFML en 
FLARE een bijzondere onderzoekslocatie. De combinatie 
van de infrarood en terahertz (THz) straling met de hoge 
magneetvelden is wereldwijd uniek. Samen vormen ze een 
nieuwe infrarood en THz-gebruikersfaciliteit – ook FELIX 
geheten. Deze biedt niet alleen straling maar ook 
geavanceerde experimentele opstellingen. Niet alleen de 
lasers maar ook de staf is samengevoegd. Mede dankzij de 
koppeling met het High Field Magnet Laboratory in 
Nijmegen ontstaan nieuwe mogelijkheden voor natuur- 
kundigen, chemici, materiaalonderzoekers, astrofysici en 
biomoleculaire wetenschappers, die er structuurbepalingen, 
transportmetingen en dynamische metingen kunnen uit- 
voeren. 

Op 14 juli 2013 produceerde de vrije elektronenlaser FELIX 
zijn eerste licht sinds de verhuizing van DIFFER naar de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Vanaf oktober 2013 is de 
nieuwe faciliteit FELIX weer voor gebruikers opengesteld. 
FELIX is nu een focusgroep van FOM. 

HFML

Het High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen – 
een samenwerking tussen de Radboud Universiteit 
Nijmegen en de Stichting FOM – is een internationaal toon- 
aangevende onderzoeksfaciliteit, waar jaarlijks tientallen 
onderzoekers uit vele landen experimenten in hoge 
magneetvelden komen uitvoeren. De FOM-activiteiten bij 
het HFML hebben de status en vorm van een FOM-
focusgroep. In september 2013 is prof.dr. Nigel Hussey 
aangesteld als directeur. Daarnaast telt het lab nu twee 
extra professoren: HFML-onderzoeker prof.dr. Peter 
Christianen werd per september benoemd tot hoogleraar en 
Nobelprijswinnaar prof.dr. Konstantin Novoselov verbond 
zich in augustus aan het HFML als bijzonder hoogleraar. 
Ook de exploitatie van het HFML is fors gegroeid in het 
verslagjaar, met een groot aantal buitenlandse gastonder- 
zoekers en een recordaantal van 1.837 magneeturen. 
Samen met soortgelijke labs in Dresden, Grenoble en 
Toulouse vormt het HFML het European Magnet Field 
Laboratory (EMFL). De band tussen de labs is het afgelopen 
jaar verder versterkt met een bijeenkomst voor alle 
medewerkers in Egmond aan Zee. Het EMFL presenteerde 
recent ook promotiefilms, om het onderzoek met hoge 
magneetvelden te promoten en een overzicht te geven van 
de faciliteiten op elke locatie in Europa.

 www.ru.nl/hfml
 www.emfl.eu

 EMFL-film

FELIX in Nijmegen. 
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ITER

De bouw van de internationale fusiereactor ITER in het 
Zuid-Franse Cadarache is in volle gang. ITER zal eind 2020 
operationeel zijn en het eerste plasma genereren. De EU 
betaalt bijna de helft van dit mondiale project. FOM voert de 
programmadirectie van het samenwerkingsverband 
ITER-NL2. Hierin werken TNO, de Stichting FOM (via het 
FOM-instituut DIFFER), de Nuclear Research and 
consultancy Group en de Technische Universiteit Eindhoven 
samen. Het doel is hoogwaardige participatie van 
Nederlandse wetenschappers in het wetenschappelijke 
ITER-programma mogelijk te maken en ITER-contracten af 
te sluiten met het Nederlandse bedrijfsleven die leiden tot 
nieuwe spin-offs. 

In 2013 kreeg plasmafysicus prof.dr. Marco de Baar 
(DIFFER en TU/e) van ITER de opdracht om de details van 
een belangrijk en geavanceerd controlesysteem uit te 
werken, cruciaal om het hete fusieplasma gecontroleerd op 
te starten, in de juiste staat te krijgen en in toom te houden 
tijdens ongeplande gebeurtenissen (zie ook het interview 
met hem op pagina 102).

Het plasma-experiment Magnum-PSI van FOM-instituut 
DIFFER heeft zich bovendien met een unieke uitbreiding 
gekwalificeerd om materiaaltests uit te voeren voor ITER. 
DIFFER gaat de reactorwand testen met een unieke 
opstelling met kunstmatige zonnevlammen. De reactorwand 
van ITER krijgt bij de uitlaat naast een continu 
bombardement van geladen deeltjes namelijk ook korte en 
herhalende miniatuur zonnevlammen te verwerken. Als 
eerste laboratoriumopstelling ter wereld kan Magnum-PSI 
deze omstandigheden nabootsen, door zowel de constante 
plasmastroom, als tien tot honderd maal intensere, 
kortstondige energie-uitbarstingen te produceren. Samen 
met twee Duitse instituten onderzoekt DIFFER nu of ITER’s 
geplande wandmateriaal wolfraam door de twee types 
belasting bros wordt door herkristallisatie.

Marco de Baar, @MarcodeBaar, 15 februari 2013

Was gisteren bij ITER, de kernfusiereactor in 

aanbouw. Mooie openingen voor samenwerking op 

het gebied van plasmacontrole! #FOM #TUe

#FOMonline
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Het communicatiebeleid van FOM richt zich op het profileren van FOM 
als een (inter)nationaal succesvolle onderzoeksorganisatie en op 
activiteiten om natuurkunde te promoten bij toekomstige onder- 
zoekers en belangstellenden. De externe communicatie richt zich 
daartoe op belangenbehartigers en de media, maar ook op studenten 
en scholieren en potentiele FOM-onderzoekers. Ook besteedt FOM 
aandacht aan de interne communicatie en relaties die nauw verbonden 
zijn met de FOM-organisatie. 

De FOM-website bedient het brede publiek met onderzoeksnieuws. 
FOM is ook zichtbaar door haar deelname aan bijvoorbeeld Kennislink, 
Kennis op Zondag, Spinoza te Paard en de Open Dagen tijdens het 
jaarlijkse Weekend van de Wetenschap. Daarnaast komt er via de 
(sociale) media, al dan niet gebaseerd op verstuurde persberichten, 
een constante stroom nieuws- en achtergrondverhalen beschikbaar. 
Hieronder een selectie van de activiteiten in 2013.

In november ging de theatervoorstelling ‘Higgs’ van Jan van den Berg in 
première in Nederland. Deze bestaat uit een mix van feiten en fictie, 
gecombineerd met een goed gevoel voor humor, waarmee Jan van den Berg 
vertelt hoe hij, een theater-en filmmaker, de zoektocht naar het higgsdeeltjes 
volgde. Hij nodigt daarbij verschillende Nikhef-wetenschappers uit op het 
podium voor een interview als slot van de voorstelling.

Een mooie climax eind december was een hoge eindnotering van een CERN-
bezoek bij de jaarlijkse veiling voor Serious Request om slecht gevoede 
kinderen in Afrika te helpen. Nikhef-onderzoeker dr. Ivo van Vulpen bood een 
rondleiding aan bij de LHC en de ATLAS-detector op CERN. Dit artikel trok 
veel belangstelling en werd uiteindelijk verkocht als een van de topstukken 
op bijna 8.000 euro, ruim boven een helikoptervlucht en lunch met de 
minister van Defensie en een gouden plaat van de gevierde Nederlandse 
zanger Jan Smit.

De populairwetenschappelijke Fusion Road Show, over de ontwikkeling 
van kernfusie, blijft een succes. In 2013 stond de show op het nieuwe event 
KIJK! Live en voor vierhonderd deelnemende docenten van de Woudschoten 
Chemie Conferentie. Het leverde veel uitnodigingen op voor 2014. Eind 
november 2013 was het de beurt aan 3.600 Vlaamse en Zuid-Nederlandse 
vwo-scholieren en docenten, bij een bezoek aan de Universiteit Antwerpen. 
Ook op de Robeco Energy Investors Day was de Fusion Road Show te zien. 

Een vloeibaar spiegelbeeld van magnetische bacteriën. Dat is de Levende 
Spiegel: een interactieve bio-installatie waarin elektronica, cellen en 
beeldmanipulatie worden gecombineerd. In de spiegel wordt de kijker 

vastgelegd en vertaald in een live 3D-portret. Zo brengt de Levende Spiegel 
een ‘vleselijkheid’ terug die nu afwezig is in digitale media. De Living Mirror 
werd op AMOLF ontwikkeld door biokunstenaars Howard Boland en Laura 
Cinti van C-LAB in samenwerking met groepsleiders dr. Tom Shimizu en 
prof.dr. Bela Mulder en kon worden uitgevoerd door de toekenning van een 
Designers & Artists for Genomics Award in december 2012. Van 14 
september tot 15 december 2013 was de Levende Spiegel tentoongesteld in 
Museum Naturalis in Leiden. 

Zowel FOM-instituut AMOLF als Nikhef houdt jaarlijks een open dag samen 
met de andere instituten het Science Park Amsterdam. Dit is een eerste 
laagdrempelige gelegenheid voor het grote publiek om vertrouwd te raken 
met het onderzoek. In 2013 was de Open Dag is op zaterdag 5 oktober, 
tijdens het nationale Weekend van de Wetenschap, met als centraal thema 
Schatkamer van de Wetenschap. Rond de negenhonderd bezoekers kwamen 
langs. Dat was ongeveer dezelfde opkomst als bij de open dag van FOM-
instituut DIFFER in Nieuwegein. 

 www.hetweekendvandewetenschap.nl

Hoofdstuk 6.  
Outreach en educatie

Kees Storm, @stormkees, 18 september 2013, Hoe ziet een cel de 

wereld? OIO @EANovikova blogt over haar werk op de cover van 

Biophys J http://wp.me/p1fNFH-Bl @TUeindhoven @FOMphysics

#FOMonline

Levende spiegel in Naturalis.

Open dag 2013 bij FOM-instituut AMOLF. Er zijn opstellingen  

die al een paar jaar grote aantallen bezoekers naar de verste plekjes in 

het lab trekken, zoals de zeepopstelling van Wilbert Smit die daarmee 

zijn onderzoek naar oppervlaktespanning demonstreert.  

Voor het eerst waren er in 2013 ook labs opengesteld die zonder 

rondleiding te bezoeken waren.
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Ook waren AMOLF en Nikhef betrokken bij de kunstwerken die sinds de 
zomer van 2013 op het Science Park Amsterdam te zien zijn. Foto’s van 
onderzoeksprojecten zijn verwerkt in de ‘Steps of Science’ door 
kunstenaar Nienke Korthof. Gelegd in de bestrating vormen deze tegels een 
walk of fame van het wetenschappelijk onderzoek.

Op het Science Park Amsterdam vinden meer activiteiten plaats waaraan 
AMOLF en Nikhef bijdragen. Bijvoorbeeld het Science Park Amsterdam 
Film Festival (SPAFF). Bij drie vertoningen van twee verschillende 
documentaires verzorgden Nikhef-wetenschappers een korte inleiding. 

  Volg ons!

  twitter.com/FOMphysics 

  facebook.com/FOMphysics 
 

  youtube.com/FOMphysics 

  linkedin.com/company/FOM

Bijeenkomsten 

FOM vindt de interactie tussen onderzoekers onderling 
van groot belang. Zowel binnen het eigen vakgebied 
maar ook daarbuiten; binnen de eigen kennisinstelling 
maar ook met andere organisaties en speciaal ook met 
het bedrijfsleven. Daarom bevordert FOM deelname 
van bedrijfsonderzoekers aan adviesorganen, stuur- 
groepen en programmacommissies. Op die manier 
hebben ook de natuurkundigen uit het bedrijfsleven 
invloed op de ontwikkeling van het onderzoek binnen 
FOM en kunnen FOM-onderzoekers op hun beurt 
profiteren van inzichten uit het bedrijfsleven. FOM 
organiseert zelf ook bijeenkomsten met en voor 
bedrijven en politici en presenteert zich nadrukkelijk 
op evenementen rond het thema innovatie. FOM 
verleent bovendien op bescheiden schaal subsidie aan 
internationale conferenties die in Nederland worden 
gehouden. Ook workshops om de opinievorming over 
toekomstige onderzoeksopties en -richtingen te 
bespreken komen voor FOM-steun in aanmerking.

Hier vindt u een selectie van door FOM bezochte en georga- 
niseerde bijeenkomsten in 2013.

 www.fom.nl/agenda

Physics@FOM Veldhoven
Op 22 en 23 januari 2013 vond het jaarlijkse congres 
Physics@FOM Veldhoven plaats. Ruim 1.900 natuur- 
kundigen lieten zich niet weerhouden door de sneeuw en 
verzamelden zich in NH De Koningshof. Hiermee werd het 
deelnemersaantal van voorgaande jaren opnieuw over- 
troffen. 

De internationaal vooraanstaande wetenschappers prof.dr. 
Sibylle Günter, prof.dr. Anette (Peko) Hosoi, prof.dr.ir. Leo 
Kouwenhoven en prof.dr. Stan Bentvelsen gaven dit jaar de 
plenaire lezingen. Daarnaast waren er 14 focussessies en 
18 parallelsessies met in totaal 210 lezingen, waarin de 
deelnemers over het nieuwste van het nieuwste in de fysica 
konden horen. Tussendoor was er genoeg tijd om te 
netwerken en mogelijke samenwerkingen te bespreken.

Voor honderd promovendi begon Physics@FOM Veldhoven 
al op maandagavond. Zij mochten deelnemen aan een 
masterclass van prof.dr. Sibylle Günter, prof.dr. Anette 
(Peko) Hosoi, prof.dr. Anne Green of prof.dr. Costas 
Soukoulis. Ieder van deze vooraanstaande fysici bood 
hiermee 25 promovendi de kans om met hen de diepte in te 
gaan op hun onderzoeksgebied.

Bezoekers bekijken één van de 48 kunsttegels met 

ultrakorte animaties van Nienke Korthof.  

Deze lenticulaire tegels tonen wat vaak onzichtbaar 

blijft voor de bezoeker van het Science Park:  

de resultaten van het wetenschappelijk werk. 
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Het FOM blauw-wit werd dit jaar aangevuld met rood om 
het congres een Hollands tintje te geven. Ook stonden er 
traditionele Hollandse stamppotten op het menu voor het 
grote dinsdagavonddiner, dat heel toepasselijk gevolgd 
werd door lezingen van twee toponderzoekers uit eigen 
land, om te laten zien dat Nederland internationaal een 
belangrijke rol speelt in de fysica. 

Bio(-related) materials dag 
De Bio(-related) materials (BRM) dag vond dit jaar plaats op 
dinsdag 11 juni in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze dag 
kwamen ongeveer vijftig deelnemers uit de wetenschap en 
industrie bij elkaar om lezingen te volgen en met elkaar te 
discussiëren, en dat alles binnen het thema Food for 
thought. Naast presentaties van de lopende BRM-projecten 
gaven ook de boeiende en gevarieerde presentaties van de 
gastsprekers prof.dr. Dame Athene Donald (University of 
Cambridge), dr. Krassimir Velikov (Unilever en UU), dr. 
Laurice Pouvreau (TIFN), ir. Timo Faber (FrieslandCampina) 
en dr. Renko de Vries (WUR) veel ‘food for thought’. De 
bijeenkomst, die dit jaar voor de 4e keer werd georganiseerd, 
komt voort uit het FOM Industrial Partnership Programme 

@ArianVisser Lekker shoppen via Eventure app in het 

congresprogramma van @FOMphysics aanstaande dinsdag en 

woensdag in Veldhoven

@SanderDekker Higgs vs Majorana. Briljante presentaties van 

respectievelijk Bentvelsen en Kouwenhoven op @FOMveldhoven. 

Toekomstige Nobel Prize winnaars?

@MarcodeBaar Valorisatielunch poogt contact bedrijfsleven-FOM 

te verbeteren. Een nieuw idee heeft ‘t me al opgeleverd 

#fomveldhoven

@JoostWMFrenken Inspirerende bijeenkomst achter de rug met 

bijna 2000 NL fysici, andere wetenschappers en mensen uit het 

bedrijfsleven #FOMVeldhoven

@sensemolen Trots op Leiden (2x)! RT @FOMphysics Staatssecr. 

@SanderDekker reikt FOM natuurkunde-prijzen uit! 

@sanli Organizing conference dinner could not be more inefficient 

than #dpg-hannofer. They can learn a lot from @fomphysics 

organizing veldhoven

#FOMonline

Succesvolle Bio(-related) materials dag in Utrecht.

Impressie van Physics@FOM 

Veldhoven 2013.
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‘Bio(-related) materials’, een samenwerking van FOM, TI 
Food and Nutrition (TIFN) en Dutch Polymer Institute (DPI). 
Het algemene doel van het BRM-programma is om de 
relatie tussen microstructuur, lokale dynamiek en 
eigenschappen/gedrag van bio(gerelateerde) materialen, te 
begrijpen en controleren, van moleculair niveau tot op 
macroschaal. 

Dutch meeting on Molecular and Cellular Biophysics 
Op maandag 30 september en dinsdag 1 oktober vond 
‘Dutch Biophysics 2013’ plaats, de jaarlijkse Dutch meeting 
on Molecular and Cellular Biophysics. Zo’n 470 belang- 
stellenden uit heel Nederland reisden voor het congres af 
naar de NH Koningshof in Veldhoven. De groep deelnemers 
bestond uit onderzoekers uit de moleculaire en cellulaire 
biofysica, en microscopie-experts.

Naast acht plenaire lezingen van zowel nationale als 
internationale sprekers konden de deelnemers kiezen uit 16 
parallelle sessies waarin maar liefst 48 presentaties 
plaatsvonden. Daarnaast konden bijna 200 posterpresen- 
taties bezoeken. Natuurlijk gaf het congres ook uitgebreid 

de gelegenheid om bij te praten met collega’s en te 
netwerken. Deelnemers konden hun eigen programma 
samenstellen met behulp van het programmaboekje en een 
handige congres-app. De nieuwe huisstijl gaf het congres 
dit jaar een frisse look. 

De hoofdspreker van het congres was prof.dr. Alexey 
Khodjakov van het Wadsworth Center in New York. 
Khodjakov gaf op maandagavond een boeiende lezing over 
de complexe mechanica van mitotic spindle assembly, een 
belangrijk onderdeel van het mechanisme van celdeling. 

FOM en NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen 
organiseerden het congres, in samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging voor Microscopie en de Vereniging 
voor Biofysica & Biomedische Technologie. Deze laatste 
vereniging sponsorde de posterprijs die dit jaar voor het 
eerst werd uitgereikt. Deze posterprijs ging naar Manuel 
Melo van de Rijksuniversiteit Groningen voor zijn poster 
‘Understanding how short-chain lipids help doxorubicin 
cross membranes’. 

Impressie van de Dutch meeting

on Molecular and Cellular 

Biophysics 2013.
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Werkbezoeken

De Raadsleden van de commissie Economische Zaken van 
de gemeente Amsterdam brachten op 13 februari een 
bezoek aan AMOLF, waar ze tekst en uitleg kregen over het 
maatschappelijk en economisch belang van fundamenteel 
onderzoek. Op dinsdag 12 maart was het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam 
te gast op het Science Park Amsterdam, voor een ver- 
gadering op locatie. Tijdens de lunch werd het college in het 
bijzijn van een groot aantal vertegenwoordigers van op het 
Science Park gevestigde kennisinstellingen en bedrijven 
bijgepraat over recente en toekomstige ontwikkelingen. 

Op 8 april 2013 bezocht PvdA-Tweede Kamerlid Mohammed 
Mohandis FOM-instituut DIFFER in Nieuwegein voor een 
gesprek met FOM en NWO en een rondleiding door het 
instituut. Onderwerpen van het bezoek waren: fundamenteel 
onderzoek, de samenwerking tussen onderzoekers en 

bedrijfsleven, en natuurlijk duurzame energie en energie- 
onderzoek. Tijdens de rondleiding langs het nieuwe onder- 
zoek aan solar fuels en aan geavanceerde wandmaterialen 
voor toekomstige fusiereactoren lichtten jonge onder- 
zoekers van DIFFER de experimenten toe.

De voorzitter van de vereniging van universiteiten (VSNU), 
dr. Karl Dittrich, bezocht op 14 oktober 2013 AMOLF en 
sprak onder andere met FOM-directeur dr.ir. Wim van 
Saarloos over wetenschapsbeleid en samenwerking. 
AMOLF is nauw verbonden met de Nederlandse universi- 
teiten. Veel groepsleiders zijn als hoogleraar verbonden aan 
een universiteit en trekken gezamenlijk op bij het indienen 
en uitvoeren van onderzoeksprojecten. 

De lange onderhoudsstop van de Large Hadron Collider op 
CERN bood ook dit jaar een unieke gelegenheid voor een 
bezoek aan de ondergrondse experimenten. Nikhef heeft 
dan ook, in samenwerking met CERN, diverse rondleidingen 
aan delegaties van de KNAW, FOM, en bestuursleden van 
de universiteiten verzorgd. Voor begin 2014 staan nog 
bezoeken gepland voor de leden van de koninklijke familie, 
leden van ministeries, NWO, en voor andere commissies. 

Mohandis @MoMohandis, 8 april 2013

Was leuk @gieljandevries: Mooie ochtend over 

science&energy: PvdA 2e Kamerlid @momohandis 

bezocht DIFFER @nwonieuws http://ow.ly/jQEFR

Stan Bentvelsen, @stanbentvelsen, 1 november 2013

Vandaag bijeenkomst met Nederlandse Natuurkunde Vereniging 

in Lunteren- waar ook #VVD partijcongres plaatsvindt #higgs 

En staan we op agenda van #vvd - vanavond Rutte vertellen over 

succes van “internationale nieuwsgierigheid” en #higgs

Patrick Ernst, @pjlernst, 1 november 2013

Bij congres #vvd eerst aftrap van medecongresgangers. Higgs 

deeltjes uitgelegd voor dummies! Natuurkundigen zijn ook in 

Lunteren

Alexander Bruch, @AlexanderBruch, 1 november 2013

Congres #vvd bestuurdersvereniging gaat diep op de materie in. 

#FOMonline

#FOMonline

VSNU-delegatie op bezoek bij AMOLF. V.l.n.r.: drs. Hans de Jonge, 

drs. Josephine Scholten, dr. Karl Dittrich, dr.ir. Wim van Saarloos,  

dr. Mark de Graef en prof.dr. Vinod Subramaniam.

Onderzoeksopstelling tijdens de rondleiding van de 

PvdA op DIFFER.
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FOM in de media

FOM onderhoudt contacten met de meest uiteen- 
lopende media en voedt die media met berichten over 
lopend en afgesloten onderzoek. Hieronder een selectie 
uit 2013.

De media waren in het bijzonder geïnteresseerd in het 
nieuws over het higgsonderzoek en de Nobelprijs voor de 
Natuurkunde 2013, de eerste foto van een atoom, en het op 
te richten ARCNL. Betrokken FOM-onderzoekers gaven 
tekst en uitleg op radio en tv. Daarnaast vonden diverse 
wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde tijd- 
schriften hun weg naar krant of website.

martijn van calmthout, @vancalmthout, 11 januari 2013

Vanavond radio5 20 uur heerlijke hoezo radio met Kees Storm 

TUE over maffe tegendraadse materialen. Kreeg 1.7mln van @

FOMphysics voor.

Sense Jan vd Molen, @sensemolen, 18 maart 2013

Mooi werk van collega’s in Leiden Delft! MT @FOMphysics 

Beeldladingen in elektroden beinvloeden stroom door molecuul 

http://bit.ly/WyqY0R

huub eggen, @phi48, 28 maart 2013

Op weg naar betere LED’s voor wit licht: http://tiny.cc/h4bnuw 

#stwnl #utwente #fom #nwo #philips

Cees dekker, @cees_dekker, 30 juli 2013

FOM-promovenda Rifka Vlijm in aktie. Zelfs anno 2013 blijkt het 

houtjetouwtjemodel nog erg nuttig bij DNA supercoiling pic.

twitter.com/dNeStYS8zM

Kees Storm, @stormkees, 29 augustus 2013

Een eerste kijkje in de wonderlijke wereld van Marginal Materials: 

onze Phys Rev Lett is online! http://prl.aps.org/abstract/PRL/

v111/i9/e095503 … @TUeTN @FOMphysics

PG Kroeger, @PGKroeger, 10 september 2013

Het soort FOM-onderzoek waar ik niet gauw genoeg van krijg, 

ook al vat ik het nauwelijks http://fb.me/6j2tKeuqm 

Sense Jan vd Molen @sensemolen, 18 maart 2013

Mooi werk van collega’s in Leiden Delft! MT @FOMphysics 

Beeldladingen in elektroden beïnvloeden stroom door molecuul 

http://bit.ly/WyqY0R

#FOMonline

AMOLF-groepsleider prof.dr. Marileen Dogterom treedt op in De 

Wereld Leert Door, op 7 maart 2013, over celdeling. Haar antwoord  

op de zogenaamde Dijkvraag: “Zonder touwen en motoren is er geen 

vooruitgang mogelijk in de cel en in het echte leven.”

Op uitnodiging van Nikhef en CERN bezocht in 2013 een groep van 

negen Nederlandse journalisten de deeltjesversneller LHC en de 

experimenten ATLAS, LHCb en ALICE op CERN in Genève.  

Een uitgelezen kans nu de LHC wegens langdurig onderhoud voor 

bezoekers toegankelijk is. Er verschenen mooie artikelen over de 

excursie. Ook kwam er een vervolg op de Klokhuis uitzending uit 

2010, nu getiteld Het kleinste deeltje, binnen hun serie Onderzoek 

het!. Klokhuis filmde gedurende twee dagen bij CERN, boven en onder 

de grond, samen met Nikhef-onderzoekers.

Op 15 oktober trad Spinozalaureaat en FOM-werkgroepleider prof.dr. 

Ad Lagendijk (AMOLF) op bij de NWO-lezingenreeks Spinoza te 

Paard in Den Haag. Enthousiast deelde Lagendijk zijn passie voor 

licht met het publiek, om hen vervolgens met een duidelijk verhaal 

mee te nemen naar een op het eerste gezicht onmogelijke situatie: 

kijken door het ondoorzichtige. Na de pauze betrad Vici-laureaat  

dr. Pepijn Pinkse (UT) het podium voor zijn lezing over de ultiem 

veilige creditcard: de quantumcreditcard.
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10 We t e n s ch a p
NRC Weekend Zaterdag 12 januari & Zondag 13 januari 2013

Reuzeninktvis voor het eerst gefilmd vanuit een duikbootje

BEELD VAN DE WEEK

Fuentes ziet vaak ‘zekere evolutionaire tendensen’

BOEKEN

J
ammer, de titel is het leukste
wat dit boek biedt. Auteur Au-
gustín Fuentes wil moderne
mythes ontkrachten. Dat de

mens in de loop van de evolutie
steeds gewelddadiger is geworden.
En dat geweld dus nodig is om veel
nakomelingen te krijgen. Dat men-
sen op grond van biologische ken-
merken in rassen in te delen zijn.

Fuentes is cultureel antropoloog
die onderzoek onder primaten zo-
als mensen en chimpansees heeft
gedaan. Hij is hoogleraar antropo-
logie en onderzoekt paarvorming

bij mensen en andere primaten. En
hij onderzoekt de interacties tussen
verschillende soorten, zoals honden
en mensen. Dat schrijft hij allemaal
op in zijn boek om duidelijk te ma-
ken dat hij echt wel de autoriteit
heeft om er iets over te zeggen.

En niets is zo erg als blind ver-
trouwen wat onderzoekers zeggen,
schrijft hij, want onderzoekers gaan
nogal eens hun boekje te buiten.

James Watson krijgt ervan langs.
Watson was een van de jonge onder-
zoekers die in 1953 de structuur van
DNA vaststelde. Maar tijdens een
toespraak in 2007 vertelde hij zijn
gehoor de toekomst van Afrika erg
somber in te zien, omdat ‘al onze
maatregelen zijn gebaseerd op het
feit dat hun intelligentie gelijk is
aan de onze – terwijl alle testen la-
ten zien dat dat niet zo is.’

En de media, die moet je ook niet
vertrouwen. Die versimpelen alles.
Het ergste is echter onwetendheid.
Wie te weinig weet, is makkelijk

m a n i p u l e e r b a a r.
Na die inleidende schermutselin-

gen gaat Fuentes aan het werk. De
evolutietheorie nog eens goed uit-
leggen. Duidelijk maken dat de sur-
vival of the fittest wel in ieders hoofd
hangt, maar niet het belangrijkste
is aan de evolutietheorie. En dat dat
begrip al helemaal niet over fitte in-
dividuen gaat die moeten proberen
hun tegenstanders te verslaan. Dat
het gaat om organismen die toeval-
lig een bepaalde mutatie hebben
opgelopen waardoor ze beter in
hun omgeving passen (of hun om-
geving beter naar hun hand kun-
nen zetten) en vervolgens meer na-
komelingen krijgen dan soortgeno-
ten die de gunstig uitpakkende mu-
tatie missen. Dat doet hij niet gek.

Natuurlijk legt Fuentes ook uit
dat het hardnekkige streven om ei-
genschappen toe te wijzen aan natu-
re of nurture, aan aanleg of omgevings-
invloed, volkomen achterhaald is.
Dat het bijna altijd gaat om de com-

binatie. Fuentes gebruikt vaak de
akelige samentrekking naturenurtu-
ral. ‘We are naturenurtural’.

Langzaam maar zeker, vooral in
de drie beslissende hoofdstukken
waarin Fuentes de mythes over ras,
geweld en sekse belooft op te bla-
zen, gaan zijn taal en redeneringen
tegen staan. Politiek correct, dat is
hij. En erg Amerikaans.

Wat is er nou uitdagender om in
een discussie over (het niet-bestaan
van) menselijke rassen een parallel
te trekken met honden-, paarden-
of plantenrassen. Een ras is door
mensenhand gecultiveerd. Hoe was
dat vroeger? Hoe kwam Linnaeus
op zijn stuitende indeling van men-
senrassen? Maar nee, Fuentes trekt
van leer zonder scherpe definitie
van ‘ras’. Hij trekt van leer tegen het
Amerikaanse Census Bureau dat vijf
rasgroepen onderscheidt.

Fuentes laat zien (met bloedgroe-
pen en afweerkenmerken) dat veel
biologische kenmerken mooi ver-

deeld zijn over alle wereldbewo-
ners. En zegt dan: het begrip ras
heeft geen biologische grondslag.
Maar het moderne forensische DNA-
onderzoek waarmee de regionale
herkomst van een lijk aardig is te
bepalen, laat hij buiten de discussie.
Terwijl het daar om gaat: om de
aanwijsbare verschillen, wat die
zeggen en hoe daar mee om te gaan.

Steeds meer omhaal van woorden
heeft hij nodig. Om te verklaren dat
een gelijke-seksemoord vrijwel al-
tijd man-vermoordt-man is, schrijft
hij: ‘de beste verklaring hiervoor is
een mix van sociale, economische,
historische en ervaringsfactoren
waarbij nog de mogelijkheid komt
dat er een zekere evolutionaire ten-
dens bij jonge mannen is om risico-
vol gedrag te vertonen’. Dan ben je
op blz. 135, blader je eens zuchtend
verder en stel je tevreden vast dat de
laatste 50 bladzijden van het boek
uit literatuur, noten en inhoudsop-
gave bestaan. Wim Köhler

Augustín Fuen-
tes, Race, Mo-
nogamy, and
other Lies they
told you. Uni-
versity of Cali-
fornia Press,
€ 28, 274 blz.

Pas voor de tweede keer zijn er
filmpjes gemaakt van een reu-
zeninktvis (A r ch i t e u t h i s ) in zijn
natuurlijke omgeving. Het lukte
een ploeg Japanse filmmakers en
wetenschappers om een reuzen-
inktvis op een diepte van zo’n 600
meter te volgen. Ze deden dat bij
de Ogasawara Eilanden, 900 kilo-
meter ten zuiden van Japan. De
inktvis is 2,70 meter lang – z ij n
lange voedingstentakels zijn

daarbij niet bij inbegrepen. Het
is daarmee een klein exemplaar.
Acht jaar geleden lukte het de-
zelfde Japanse ploeg ook al beel-
den te maken van een reuzen-
inktvis, op ongeveer dezelfde lo-
catie, toen op 900 meter diepte.
Dat exemplaar was wel gevan-
gen. Hij zat vast aan een diepzee-
vislijn, met op drie meter boven
de haak een camera.
Dit keer ging een bemand duik-

bootje naar beneden, in totaal
honderd keer. De beelden die dat
opleverde zijn dit keer ook hel-
derder en indrukwekkende dan
d e s t ij d s.
“Het was adembenemend”, zei
teamleider Tsunemi Kubodera.
“Ik had niet durven dromen dat
het zo mooi zou zijn. Het is een
prachtig dier.”
Reuzenpijlinktvissen zijn de
grootste levende ongewervelde

dieren. Ze leven op zeer grote
diepte in zee en daardoor is er
nauwelijks iets bekend over de
leefwijze. Bekend is dat de
vrouwtjes groter worden dan de
mannetjes. Ze bereiken respec-
tievelijk een lengte van 13 meter
en 10 meter en een gewicht van
275 kg en 150 kg. Ze eten vissen,
inktvissen en kreeftachtigen.
Reuzeninktvissen spreken van
oudsher tot de verbeelding als gi-

gantische zeemonsters. Oude
mythen vertellen over ‘kraken’,
inktvissen van monsterlijke pro-
porties, die zeeschepen aanvallen
met hun tentakels. Tot de ver-
beelding spreken ook de vervaar-
lijke littekens die potvissen vaak
op hun kop dragen. Deze walvis-
sen jagen op reuzeninktvissen en
raken soms gewond door de
zuignappen op de tentakels.
Marcel aan de Brugh
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N AT U U R K U N D E

Met hogesnelheidscamera’s
leggen Twentse fysici het
gedrag van druppels bloot.
Tijdens hun val happen die
l u ch t .

Margriet van der Heijden

De poëzie van druppels die lucht happen

Druppels op YouTube

• Van sommige druppelfilmpjes
op YouTube word je helemaal
zen. Zoals deze twee waarin een
druppel in een trage dans een
krater slaat in een wateropper-
vlak, opstuitert, terugvalt, kleiner
weer opstuitert en zo verder:
nrch.nl/qj8 en nrch.nl/qj9

• In het filmpje van de Franse
fysicus Emmanuel Villermaux
plat een forse regendruppel tij-
dens zijn val af tot een pannen-
koek, vormt een parachute en
spat in fijne druppeltjes uiteen:
n rc h . n l / q j a

• Deze twee korte filmpjes il-
lustreren het invangen van lucht-
bellen: nrch.nl/qjb en nrch.nl/qjc

• Verschillende Twentse vloei-
stoffilmpjes wonnen prijzen van
het American Institute of Phy-
sics, zoals deze van een minifon-
tein, bevriezende druppel en op-
drogende koffievlekken:
nrch.nl/qjd, nrch.nl/ja6 en
n rc h . n l / q j e .

‘H
et leuke van onder-
zoek aan vloeistof-
fen is dat je op ver-
rassende verschijn-

selen stuit én dat het een esthetische
kant heeft”, zegt Detlef Lohse.

Lohse is hoogleraar vloeistoffysica
aan de Universiteit Twente. In 2005

kreeg hij een Spinozapremie. Zijn
naam staat boven ruim 300 publica-
ties, waaronder 7 in Nature en Science.

Ze gaan bijvoorbeeld over turbu-
lentie in vloeistoffen, over bellen in
vloeistoffen of over vloeistofdrup-
pels. De schoonheid van zulk onder-
zoek blijkt uit schitterende opnames
van de wervelingen in vloeistoffen,
en uit met hogesnelheidscamera’s
gemaakte filmpjes die gedrag van
bellen en druppels onthullen dat
normaal gesproken voor mensen-
ogen verborgen blijft (zie kader).

Ook voor hun meest recente arti-
kel (in Phys. Rev. Lett., 26 d e c e m b e r,
2012) gebruikten Lohse en collega’s
een hogesnelheidscamera. Ze lieten
ermee zien hoe vallende druppels, af-
hankelijk van hun valsnelheid en
grootte, een luchtbel ‘ophappen’,
vlak voor ze ter aarde storten of op
een ander oppervlak ploffen.

Harde ondergrond

Zulke druppelinslagen zijn
prachtig om te zien, én het luchthap-
effect is belangrijk: bijvoorbeeld in
inkjetprinters en tijdens chippro-
ductie. De Twentse druppelonder-
zoekers hadden en hebben daarom
contact met printerbedrijf Océ en
met chipmachinefabrikant ASML die
het werk ook deels financierde.

Gek genoeg bleek dat uitgerekend
druppels zoals in een inkjetprinter –

met een straal van 10 micrometer en
een snelheid van ongeveer 7 meter
per seconde –het beste lucht happen.
Althans, als ze op een harde onder-
grond vallen. Op glas bijvoorbeeld.
Tussen het glas en de vallende drup-
pels bouwt zich extra luchtdruk op
die de druppels aan de onderkant
laat indeuken. Onder invloed van ca-
pillaire krachten (die water samen
houden) kan het water de ingevan-
gen lucht tijdens de landing zelfs he-
lemaal insluiten. De druppels vallen
zo niet langer plat op het glas, maar
vloeien slordig uit rond de ‘opgehap-
te’ l u ch t b e l .

F O T O  I M A G E  E D I T O R

Lohse: “Dat gebeurt niet of min-
der als je op papier print. Papier is po-
reus en luchtdoorlatend, en daarom
bouwt tussen druppel en papier min-
der extra luchtdruk op.” Het storen-
de luchthappen kan wél optreden als
je organische stoffen print op plastic
of glas – zoals bij het produceren van
dunne zonnecellen en oleds, organi-
sche lichtbronnen. En juist deze toe-
passingen van inkjetprinters worden
steeds belangrijker, zegt Lohse.

In machines voor chipfabricage,
zoals ASML die bouwt, spelen drup-
pels een andere rol. Met een ragfijne
lichtbundel schrijven zulke machi-

nes tijdens een etsproces zo snel mo-
gelijk de chippatronen op een onder-
grond – een wafer. Daarbij maakt een
lens de patronen nog een tikje mi-
nusculer dan de fijne lichtbundel ze
toch al tekent, terwijl water tussen de
wafer en de lens verdere verkleining
(immersion lithography) geeft. Tenzij er
druppeltjes opspatten en luchthap-
pend weer neerstorten, wanneer die
wafers in de steeds snellere machines
vliegensvlug onder de lens door wor-
den ‘getrokken’. “Zonder in geheim
te houden details te treden, schuilt
daarin het belang van dit soort on-
derzoek voor ASML”, zegt Lohse.

Hoe meet je of en hoe druppels
lucht happen? De fysici richtten hun
hogesnelheidscamera op de onder-
kant van vallende druppels van ver-
schillend formaat. Die registreerde
het patroon dat ontstaat als lichtstra-
len breken aan de buitenkant van de
druppel, op de grens van water en
lucht. Uit dat patroon leidden zij ver-
volgens de vervorming van de drup-
pel af met wiskundige formules van
de tweede auteur van het artikel,
Roeland van der Veen (die daarvoor
eerder een KNAW Jong Talentprijs
won). Een door het team verfijnd fy-
sisch model gaf daarna het verband
tussen valsnelheid, druppelgrootte
en de vervorming.

Twee extremen

Lohse: “We vonden twee extre-
men. Als een druppel klein is en lang-
zaam beweegt, dus van niet al te gro-
te hoogte valt, houdt de oppervlakte-
spanning van het water (ofwel: de ca-
pillaire krachten) de druppel rond.
Als de druppel groot is en snel valt,
dan is de inslag zo zwaar dat alle
lucht eronder wordt weg geperst.
Tussen deze uitersten happen drup-
pels de grootste luchtbellen.”

Lohse denkt dat het fenomeen
ook inzicht kan bieden in de snel-
heid waarmee oceanen verzuren.
Dat gebeurt doordat de oceanen
kooldioxide opnemen uit de lucht,
en de druppeltjes die ontstaan als
golven schuimig stukslaan, of als re-
gendruppels te pletter vallen, ver-
snellen die opname. Als ze al lucht-
bellen happend op het water storten,
komt lucht (met de CO2) sneller in
het water terecht dan via trage diffu-
sie. Hoeveel sneller, is nu beter te
k wa n t i f i c e r e n .

Eigenlijk komen twee takken van
het Twentse onderzoek zo samen –
het onderzoek aan druppels en het
langlopende onderzoek aan hun te-
genhangers: bellen. Lohse: “Dat op
zich is ook weer mooi.”

Hoe een druppel lucht hapt

Druppel 1 Druppel 2 
De oppervlaktespanning van de druppel

weerstaat de opwaartse druk. De druppel

vervormt te weinig om lucht te ‘happen’.

NRC 120113 / RB, FG / Bron: PRL, Wilco Bouwhuis et al.

Door de grotere snelheid bouwt extra luchtdruk op. 

Die duwt een deuk in de druppel.

Bij de landing wordt zo een

luchtbelletje in de druppel in- 

gesloten met een staal ruim 

100 keer kleiner dan de die 

van de druppel. 

(tekening niet op schaal)

Snelheid

0.01 m/s

Opwaartse druk

laag

Opwaartse druk

hoog

Belletje

in druppel

Snelheid

1 m/s

Snelheid

1 m/s

20 µm

Reuzeninktvis voor het eerst gefilmd vanuit een duikbootje

BEELD VAN DE WEEK

Fuentes ziet vaak 

BOEKEN

J
mens in de loop van de evolutie

J
mens in de loop van de evolutie

J
steeds gewelddadiger is geworden.
En dat geweld dus nodig is om veel
nakomelingen te krijgen. Dat men-
sen op grond van biologische ken-
merken in rassen in te delen zijn.

Pas voor de tweede keer zijn er
filmpjes gemaakt van een reu-
zeninktvis (
natuurlijke omgeving. Het lukte
een ploeg Japanse filmmakers en
wetenschappers om een reuzen-
inktvis op een diepte van zo
meter te volgen. Ze deden dat bij
de Ogasawara Eilanden, 
meter ten zuiden van Japan. De
inktvis is 
lange voedingstentakels zijn

het 
sics
tein, bevriezende druppel en op-
drogende koffievlekken:
nrch.nl/qjd, nrch.nl/ja6 en
n rc h . n l / q j e .
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A�ST�RO�N�O�M�I�E

Neptunusmaan herontdekt
AMSTERDAM.�Na 24 jaar is een maantje van Neptunus teruggevon-
den. Dat werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een astronomencon-
gres in Denver, Colorado. Neptunus heeft in totaal 14 satellieten. Nai-
ad, 50 bij 100 kilometer groot, was in september 1989 gevonden op
opnamen van de ruimtesonde Voyager 2, die toen langs Neptunus
vloog en vijf maantjes ontdekte. Vier daarvan werden later met een
telescoop op aarde waargenomen, maar Naiad bleef onzichtbaar.
Niet zo verwonderlijk, want hij staat vlakbij Neptunus en draait er in
slechts zeven uur omheen. Mark Showalter heeft Naiad nu gevonden
op acht opnamen die in december 2004 met de Hubble Space Tele-
scope waren gemaakt. Het maantje blijkt echter op een heel ander
punt van zijn baan te staan dan men had berekend. Misschien wordt
zijn beweging verstoord door een andere maan. (NRC )

GENETICA

Asjkenazische joden
hebben Europees DNA

AMSTERDAM.�Oost-Europese Jo-
den stammen in de vrouwelijke
lijn af van Europese bekeerlin-
gen en niet van vrouwen uit het
Midden-Oosten. Dat schreven
genetici gisteren in Nature Com-
munications. Het gaat om zoge-
naamde Asjkenazische joden, de
groep joden die in de Middeleeu-
wen in het Duitse Rijnland leef-
de. De genetici bekeken het mi-
tochondriaal DNA, dat van moe-
der op kind overerft, van moder-
ne Asjkenazische joden en stel-
den vast dat tachtig procent te
herleiden is tot Europa. D at
toont volgens hen aan dat Asj-
kenazische joden geen geïsoleer-
de, uit Israël afkomstige groep
vormden, maar in de lokale cul-
tuur waren geassimileerd. (NRC )

VERMEENDE�ZIEKTEN

Hypochonders zijn
banger op internet

AMSTERDAM.�Mensen die zich
al zorgen maken over hun eigen
gezondheid, kunnen beter niet
op internet medische informatie
over hun vermeende klachten
gaan zoeken. Want dat verergert
hun angst alleen maar, zegt de
Amerikaanse neurowetenschap-
per Thomas Fergus van Baylor
University. Zijn onderzoek naar
de angstbeleving van ruim 500
gezonde volwassenen verscheen
deze week in Cyberpsycholog y,
Behavior and Social Networking.
Online medische informatie is
soms tegenstrijdig. Die onzeker-
heid voedt de angst van hypo-
chonders, waardoor zij meer
gaan googlen, vaker naar de dok-
ter gaan en onnodige medische
tests ondergaan. (NRC)

Het langverwachte
Higgsdeeltje is nu
eindelijk bekroond

Door�onze�redacteur

Margriet�van�der�Heijden

AMSTERDAM.�Ja, het klopt met de ver-
wachtingen: de Nobelprijs voor Natuur-
kunde 2013 is gisteren toegekend aan de
Schot Peter Higgs (84) en zijn Belgische col-
lega François Englert (80). De twee theore-
tisch fysici voorspelden in 1964 het bestaan
van wat later het Higgsmechanisme en het
Higgsdeeltje zouden gaan heten. En eigen-
lijk konden ze de prijs niet meer mislopen.
Zeker niet nadat vorig jaar op 4 juli het Eu-
ropees centrum voor deeltjesonderzoek
Cern, bij Genève, bekend maakte dat het
Higgsdeeltje met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid was gevonden.

Tijdens die bekendmaking in Genève
waren ze er allebei: Higgs, een bescheiden
fysicus die in Edinburgh een teruggetrok-
ken leven leidt, en Englert, een al even in-
getogen emeritus-hoogleraar uit Brussel.
De intussen wereldberoemde Higgs kreeg
bij binnenkomst een daverend applaus.
Englert, altijd onbekend gebleven, werd
nauwelijks herkend. Het bleef pijnlijk stil
toen hij binnenstapte, herinnerde oud-
Cerndirecteur Jos Engelen zich later.

Dat veranderde het afgelopen jaar. Maar
vooral vroeg iedereen zich af: zouden
Higgs en Englert die prijs nog met anderen
moeten delen?

Higgs had zijn wiskundig formalisme dat
een symmetrie in de natuur verbrak én een
massief deeltje voortbracht (dat latere
Higgsdeeltje dus) destijds beschreven op
anderhalf velletje papier – op 19 oktober
1964 in Physical Review Letters. In een kor-
te slotparagraaf, en in een artikel daarna,
schetste hij welke rol het mechanisme zou
kunnen spelen in de deeltjesfysica.

François Englert (80) en Robert Brout
(die in 2011 is overleden) hadden toen in

Natuurkunde Het Nobelcomité kon er niet omheen: Higgs en

Englert delen prijs voor hun werk aan het Higgsmechanisme.

België eenzelfde concept al op andere wij-
ze en haast even beknopt afgeleid (P hy s i c al
Review Letters, 31 augustus 1964). Zonder
de gevolgen voor de deeltjesfysica te dui-
den, maar wél eerder.

Het Nobelcomité heeft nu dus voor die
twee publicaties gekozen. Daarmee liet het
comité het artikel buiten beschouwing
waarmee Tom Kibble (80), Carl Hagen (76)
en Gerald Guralnik (77) een paar maanden
later naar buiten traden (16 november
1964, Physical Review Letters).

„Dat vind ik voor Kibble wel wat zuur”,
zegt Nobelprijswinnaar en theoretisch fysi-
cus Gerard ‘t Hooft. „Hij is een echte gent-
leman; hij heeft zichzelf misschien ook wat
minder geprofileerd. Maar ja, natuurkun-
de is mensenwerk en het toekennen van de
prijs ook. Als het comité Kibble’s werk had
willen belonen, had het zijn twee jongere
medewerkers daarbij moeten betrekken.
Dan zat je met vijf man, twee teveel voor de
prijs die aan maximaal drie mensen kan
worden vergeven. Het is spijtig, maar be-
grijpelijk .”

„Het lijkt me dat de juiste mensen zijn
b e l o o n d”, zegt ook theoretisch fysicus
Martin Veltman, die de Nobelprijs van 1999
met Gerard ’t Hooft deelde. En nee, hij
vindt het „niet onredelijk” dat met de toe-
kenning ervan is gewacht tot het deeltje
eindelijk ook experimenteel was waarge-
nomen. Want: „Het hád ook niet kunnen
o p d u i ke n . ”

Maar van Gerard ‘t Hooft hadden Englert
en Higgs de prijs al eerder mogen krijgen.
Het Higgsmechanisme is nauw verweven
met het werk waarvoor ‘t Hooft zelf in 1999
de Nobelprijs won: het onder één noemer
brengen van de elektromagnetische kracht
en de zwakke kernkracht. „Zonder het
Higgsdeeltje was dat onmogelijk geweest,
dus ja, ik was er al vele jaren van overtuigd

Biologische test voor ADHD werkt goed
ADHD Meten van hersengolven levert een nauwkeuriger diagnose van aandachtstoornissen dan een vragenlijst

Door�onze�redacteur

Sander�Voormolen

AMSTERDAM.�Een simpele test waar-
bij de hersengolven worden gemeten
kan de diagnose ADHD bij tieners be-
vestigen, en bovendien onderscheid
maken tussen verschillende vormen
van de aandachtsstoornis. Dat schrij-
ven Amerikaanse onderzoekers van
het Center for Mind and Brain van de
University of California vandaag in het
medisch wetenschappelijke vakblad
Biological Psychiatry.

De test is „objec tiever”dan de gang-
bare papieren testen en vragenlijsten
waarmee psychiaters nu de diagnose
stellen, zegt eerste auteur van het arti-
kel Ali Mazaheri, „omdat deze kwanti-
tatief registreert wat er verandert aan
de informatieverwerking in het brein
na een bepaalde instructie”.

Patiënten en psychiaters zien al lan-
ger uit naar een test die op een waar-
devrije manier de diagnose ADHD kan
stellen. Met zo’n test zou wellicht ook
de diagnose al op veel jongere leeftijd

te stellen zijn, waardoor kinderen tij-
dig de juiste behandeling krijgen.

De hersenactiviteittest moet echter
gezien worden als ondersteunend,
zegt Mazaheri, die als neuroweten-
schapper werkt bij het AMC in Amster-
dam. „Het meten van hersenactiviteit
alleen geeft vooralsnog onvoldoende
basis voor een diagnose”, zegt hij.

In de test die werd uitgevoerd met
57 tieners in de leeftijd van 12 tot 17
jaar bleek het patroon van hersengol-
ven duidelijk verschillend tussen de
groep zonder ADHD en de groep met
die stoornis. Hersengolven in de fron-
tale cortex bleken bij die laatste groep
zwakjes gekoppeld aan golven achter
in de hersenen, een symptoom van de
beperkte top-down controle die met
deze stoornis samengaat.

Daarnaast kwamen er verschillen
tussen ADHD-types aan het licht. Het
overwegend onoplettende type had
duidelijk meer moeite met de verwer-
king van prikkels in de visuele cortex
(naar welke kant wijst de middelste
pijl?), en het gemengde type had

Het is voor
Tom Kibble
wel wat zuur
Gerard�‘t�Hooft
Theoretisch�fysicus

moeite met het voorbereiden van be-
wegingen (het indrukken van de juiste
knop).

De uitkomst van dit onderzoek
plaatst ook nadrukkelijk een kantteke-
ning bij de pas verschenen nieuwe edi-
tie van het diagnostisch handboek
voor de psychiatrie, DSM V. Daarin
wordt niet langer een onderscheid ge-
maakt tussen subtypes ADHD, maar
vallen alle aandachtsstoornissen on-
der één noemer. Ten onrechte, vindt
Mazaheri, vooral ook omdat verschil-
lende vormen misschien een andere
behandeling vergen.

Voor dit onderzoek werd alle deel-
nemers gevraagd om tenminste 24
uur voorafgaand aan de test geen me-
dicijnen te nemen, want die zouden
de uitslag kunnen beïnvloeden. Maar
ondanks die voorzorg zag Mazaheri
dat er „een trend” was dat jongeren
van het onoplettende subtype, die
medicijnen slikten (methylfenidaat),
beter functionerende hersenverbin-
dingen hadden dan jongeren uit de-
zelfde categorie zonder medicatie. Bij

de jongeren van het gemengde subty-
pe, die allemaal medicijnen slikten,
was die verbetering er niet.

De test zou volgens Mazaheri een
rol kunnen spelen in de discussie die
er is over overdiagnose van ADHD.
„Vaak is de diagnose gekleurd door de
subjectieve ervaringen van ouders of
leraren die niet meer weten wat zij
met hun lastige kind aan moeten. Me-
tingen die laten zien hoe de hersenen
daadwerkelijk functioneren, kunnen
helpen die diagnose te bevestigen.”

Hetzelfde is eerder geprobeerd met
MRI en EEG, maar niet met zo’n duide-
lijk resultaat. Volgens Mazaheri komt
dat omdat zulke hersenscans meestal
alleen de rusttoestand in beeld bren-
gen in één bepaald hersengebied. „Ik
keek naar de verandering in commu-
nicatie tussen hersengebieden t i j de n s
een taak. Ik vergelijk het wel eens met
het opnemen van de hartslag. Als je
dat in rust doet, ontdek je niet alle af-
wijkingen. Pas als je de patiënt zich
eerst laat inspannen, komen de gebre-
ken aan het licht.”

<<><<

Wijst�het�middelste
pijltje�links�of�rechts?

De�ADHD-test�op�basis�van�her-

sengolven�bestaat�uit�een�compu-
tertaakjewaarbij�de�deelnemer

links�of�rechts�op�een�knopje�moet

drukken�om�aan�te�geven�of�een

pijltje�(aangegeven�met�‘<’of�‘>’)

op�het�scherm�naar�links�of�naar

rechts�wijst.

Dat�is�nog�best�lastig,�want�het
pijltje�staat�midden�tussen�vier�an-

dere�pijltjes�die�soms�precies�de

andere�kant�opwijzen�(<<><<).

Soms�krijgen�testpersonen�een

kleine�aanwijzing�of�het�pijltje�links

of�rechts�zal�wijzen,�maar�die�hint�is

met�opzet�onbetrouwbaar.�In�een
op�de�vijf�gevallen�klopt�hij�niet.

Ondertussen�wordt�tijdens�de�op-

dracht�met�32�elektrodenop�het

hoofd�een�standaard�EEG�afgeno-

men�om�de�elektrische�activiteit�in

de�hersenen�te�registreren.

De�maan�Naiad (omcirkeld)�en�Neptunus.

F
O
T
O
�M

.�S
H
O
W
A
LT
E
R
/N

A
S
A
/E
S
A

WO�E�N�S�DAG�9�OKTOBER & D�O�N�D�E�R�DAG�10�OKTOBER 2013 19N RC HANDEL SBLAD

T�EC�H�N�O

Zelfgemaakte robothand, met eigen zenuwen bestuurd

Z
ac Vawter (31) is testpiloot. Het
experimentele apparaat dat hij
bestuurt: zijn rechterbeen. Het

is een prothese die hij bedient vanuit
zijn zenuwen, net alsof het zijn oor-
spronkelijke been is. Volgens een ar-
tikel dat kort geleden verscheen in
het New England Journal of Medicine
valt op deze manier een prothese
veel beter te controleren. Beter dan
de passieve protheses die in het bes-
te geval met wat vering zijn uitge-
rust. Beter ook dan gemotoriseerde
protheses die het zonder input van
zenuwen doen.
Vawter, een programmeur, werd al
herkend als een geschikte proefper-
soon toen hij vier jaar geleden bij een
motorongeval zijn been verloor.
Jong, hoogopgeleid en zelfs al op de
hoogte van ontwikkelingen in dit
veld. Voor het gebruik van de ‘bioni-
sche prothese’ verbonden chirurgen
twee overbodig geworden zenuwen
met de hamstringspieren in de ach-
terkant van zijn dijbeen. De prothese
van Vawter beweegt nu op basis van

elektrische signalen in de boven-
beenspieren. De signalen gaan eerst
naar een patroonherkennend system
dat uit de zenuwsignalen de bedoel-
de beweging destilleert, en dan pas
naar motoren die de gewrichten be-
s t u re n .
Vawter gebruikt de prothese eens in
de paar maanden gedurende een
week, bij het Rehabilitation Institute

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

dat het móest bestaan.”
Wel is het terecht, vindt ’t Hooft , dat het

Cern niet in de prijs meedeelt. Het Nobel-
reglement staat het voor de natuurkunde-
prijs toe om een organisatie te belonen. Er
was dus een opening om de duizenden fy-
sici en technici te lauweren die meewerk-
ten aan de bouw van de gigantische LHC-
versneller bij het Cern, en van de bijbeho-
rende meetopstellingen waarin het Higgs-
deeltje zich vorig jaar liet kennen. „Ma a r
het past bij de traditie dat enkelingen zijn
b e k ro o n d”, zegt ’t Hooft. „En wat mij be-
treft blijft die traditie zo.”

Dat vindt ook Frank Wilczek, theore-
tisch fysicus bij het MIT in Boston, die in
2004 een Nobelprijs won voor zijn werk
aan de sterke kernkracht – eveneens in de
deeltjesfysica dus. „Als je je aan organisa-

of Chicago. Hij kan dan lopen zoals
hij vroeger liep. Hij kan normaal
traplopen, terwijl hij met zijn eigen
prothese het gezonde linkerbeen
vóór moet laten gaan. Wat hij met de
bionische prothese nog niet kan:
dunken, bij basketbal. „Het houdt
het midden tussen mijn normale pro-
these en vóór de amputatie.”
Er wordt nog geschaafd aan de soft-

ware voor de patroonherkenning en
aan de elektromotoren, die nog klei-
ner en stiller moeten. Over drie tot
vijf jaar moet het been op de markt
komen voor een nog onbekende
prijs. Robotbenen van de huidige ge-
neratie kosten ongeveer een ton dus
alle kans dat het duurder wordt.
Hoe zal het tegen die tijd staan met
de Dextrus, een robothand die ge-

maakt kan worden met behulp van
een 3D-printer? Ook een Dextrus
haalt besturingssignalen uit nog wer-
kende zenuwen, zij het zonder chi-
rurgisch ingrijpen. Liam Corbett, een
kok die twee jaar geleden zijn hand
verloor (niet in de keuken) kan met
de Dextrus weer gereedschap hante-
ren en eieren vastpakken.
Alle informatie benodigd om zo’n
prothese te maken is gratis beschik-
baar op Openhandproject.org. Maar
niet iedereen heeft de apparatuur of
handigheid om het ding zelf te con-
strueren. De fabrikant van de Dex-
trus collecteert op de crowdfunding-
site Indiegogo voor 46.000 euro aan
investeringen om tot productie te ko-
men. Als de collecte slaagt, moet de
Dextrus volgend jaar april te koop
zijn voor 750 euro.
En een been komt daarna dan wel.

Herbert�Blankesteijn

Bekijk�een�video�van�de�Dextrus�op

n�rc�.�n�l�/�w�e�t�e�n�s�c�h�a�p.

ties gaat wagen, kom je op een hellend
vlak. Keuzes maken is belangrijk.”

„Terechte winnaars”, noemt hij Englert
en Brout verder, ook al kwamen er destijds
in 1964 misschien meer mensen op hetzelf-
de idee. „Zo is het nu eenmaal in het leven:
bijdragen aan de wetenschap zijn analoog,
maar een prijs is binair: ja of nee.”

François Englert zei gisteren op een
persconferentie aan de Université Libre de
Bruxelles gelukkig te zijn met de onder-
scheiding, maar te betreuren dat hij dit niet
meer kon vieren met zijn overleden jeugd-
vriend en co-auteur Robert Brout.

Een�e-boek�met�een�Higgs-dossier,�inclusief

een�interview�met�Peter�Higgs�en�reportages

over�de�experimenten�op�Cern,�is�te�koop�via

nrc.nl/ebooks�(2,49�€)

KERS�OP�DE�TAART

Het�Higgs-mechanisme�verklaart�hoe
bouwsteentjes�van�de�kosmos�massa�krijgen

Donderdag 10 oktober

KRIJGT DE JOURNALISTIEK
DE POLITIEK DIE ZE VERDIENT?
Debat naar aanleiding van het boek ‘Wij begrijpen elkaar uitstekend’

van NRC-redacteur Pieter van Os. Met Jan Schinkelshoek, Rens

Vliegenthart, Annemarie Kas.

Moderator: Nieuwsuur-verslaggever Eelco Bosch van Rosenthal
Donderdag 10 oktober 20.00 uur | Entree €5,-
Meer informatie en kaartverkoop op nrcrestaurantcafe.nl

Restaurant Café

Rokin 65

Amsterdam

(vlakbij de Dam)

T 020 755 35 53

Bijdragen aan
wetenschap
zijn analoog,
maar prijzen
zijn binair
Frank�Wilczek
theoretisch�fysicus

Toen�in�de�jaren�60�en�70

het�Higgsmechanisme
gevonden�en�uitgewerkt

werd,�maakte�de�deeltjesfy-

sica�een�bloeitijd�door.�Het

ene�na�het�andere�deeltje

werd�ontdekt�of�voorspeld.

Steeds�duidelijker�tekende

zich�ook�af�hoe�al�die�deel-

tjes�gerangschikt�konden

worden,�en�welke�krachten

hen�tot�materie�bijeenbon-

den.�Zo�ontstond�uit�de�bij-

dragen�van�vele�theore-

tisch�fysici�(waaronder�de

Nederlandse�Nobelprijs-

winnaars�Gerard�’t�Hooft�en

Martin�Veltman)�het�stan-
daardmodel,�met�daarin

het�Higgsdeeltje als�kers
op�de�taart.

Het�Higgsmechanisme,�en

het�bijbehorende�Higgs-

deeltje,�verklaren�hoe�alle

andere�tot�dusver�bekende

bouwsteentjes�van�de
ko�s�m�o�s�uit�dat�standaard-
model�massa kunnen�ve�r�-
g�a�re�n�.�Of�anders:�waarom

die�deeltjes�in�het�univer-

sum�niet�simpelweg�ener-

giepakketjes�zijn�gebleven

zoals�lichtdeeltjes.�Op�een

dieper�niveau�heeft�dat�te

maken�met�sy�m�m�e�t�r�i�e�ë�n
in�de�natuur,�en�met�het�ve�r�-
b�re�ke�n�d�a�a�r�va�n�.

Peter�Higgs (links)�en�François�Englert hebben�gisteren�de�Nobelprijs�voor�Natuurkunde�gewonnen.
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Het�Higgs-mechanisme�verklaart�hoe
bouwsteentjes�van�de�kosmos�massa�krijgen

Toen�in�de�jaren�60�en�70

Higgsmechanisme
gevonden�en�uitgewerkt

werd,�maakte�de�deeltjesfy-

sica�een�bloeitijd�door.�Het

ene�na�het�andere�deeltje

werd�ontdekt�of�voorspeld.

Steeds�duidelijker�tekende

zich�ook�af�hoe�al�die�deel-

tjes�gerangschikt�konden

worden,�en�welke�krachten

den.�Zo�ontstond�uit�de�bij-

dragen�van�vele�theore-

tisch�fysici�(waaronder�de

Nederlandse�Nobelprijs-

winnaars�Gerard�

Martin�Veltman)�het�

daardmode
het�Higgsdeeltje
op�de�taart.

Het�Higgsmechanisme,�en

het�bijbehorende�Higgs-

genetici gisteren in Nature Com-
munications. Het gaat om zoge-
naamde Asjkenazische joden, de
groep joden die in de Middeleeu-
wen in het Duitse Rijnland leef-
de. De genetici bekeken het mi-
tochondriaal DNA, dat van moe-
der op kind overerft, van moder-
ne Asjkenazische joden en stel-
den vast dat tachtig procent te
herleiden is tot Europa. D at
toont volgens hen aan dat Asj-
kenazische joden geen geïsoleer-
de, uit Israël afkomstige groep
vormden, maar in de lokale cul-
tuur waren geassimileerd. (NRC )

gaan zoeken. Want dat verergert
hun angst alleen maar, zegt de
Amerikaanse neurowetenschap-
per Thomas Fergus van Baylor
University. Zijn onderzoek naar
de angstbeleving van ruim 500
gezonde volwassenen verscheen
deze week in Cyberpsycholog y,
Behavior and Social Networking.
Online medische informatie is
soms tegenstrijdig. Die onzeker-
heid voedt de angst van hypo-
chonders, waardoor zij meer
gaan googlen, vaker naar de dok-
ter gaan en onnodige medische
tests ondergaan. (NRC)

toen hij binnenstapte, herinnerde oud-
Cerndirecteur Jos Engelen zich later.

Dat veranderde het afgelopen jaar. Maar
vooral vroeg iedereen zich af: zouden
Higgs en Englert die prijs nog met anderen
moeten delen?

Higgs had zijn wiskundig formalisme dat
een symmetrie in de natuur verbrak én een
massief deeltje voortbracht (dat latere
Higgsdeeltje dus) destijds beschreven op
anderhalf velletje papier 
1964 in Physical Review Letters
te slotparagraaf, en in een artikel daarna,
schetste hij welke rol het mechanisme zou
kunnen spelen in de deeltjesfysica.

François Englert (80) en Robert Brout
(die in 2011 is overleden) hadden toen in

woensdag 23 januari 2013 Eindhovens Dagblad
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MAASTRICHT – Winkels van Kwan-
tum, Manfield, Invito, Dolcis en
Scapino zullen de komende jaren
deels uit het straatbeeld verdwij-
nen. Eigenaar Macintosh kondigde
gisteren een herschikking aan van
zijn winkelbestand.
In Nederland gaan tachtig van de
570 winkels dicht, waarvan tien
van Kwantum. De andere zeventig
zijn voornamelijk schoenen-
winkels.
Welke filialen gaan sluiten is nog
niet bekend. Het bedrijf beslist dat
later, op basis van de rentabiliteit
van de winkels. De bedoeling is
het merendeel van de sluitingen
binnen drie jaar uit te voeren.
Macintosh zegt goede resultaten te
boeken met de verkopen via inter-
net, waarbij klanten hun bestelling
in de winkel kunnen ophalen.
In België en in het Verenigd
Koninkrijk wil Macintosh in totaal
dertig winkels sluiten. Het bedrijf
wil ook nieuwe winkels openen,
maar dat gebeurt voornamelijk in
Groot-Brittannië, waar het bedrijf
nog geen landelijke dekking heeft.
De winkels van Halfords, dat al
ruim anderhalf jaar in de etalage
staat, zijn uitgesloten van de slui-
tingen.
„Halfords is geen strategische acti-
viteit meer”, legt een zegsman van
Macintosh uit.

door Harrie Verrijt
e-mail: h.verrijt@ed.nl

VELDHOVEN – Het intellectuele peil
in congrescentrum Koningshof in
Veldhoven is op het moment
buitengewoon hoog. Gisteren en
vandaag zijn er 1900 fysici uit het
hele land gast bij het jaarlijkse
Fysics@FOM.
De beste wetenschappers van uni-
versiteiten, instellingen en bedrij-
ven zijn er om de laatste stand van
de wetenschap door te nemen.
Met 210 lezingen, 25 masterclasses
en 435 posterpresentaties. Met gis-
teravond een massadiner met 1750
eters, het grootste dat Koningshof
ooit verzorgde.
Het congres is een ideale plek voor
bedrijven die snakken naar dit
soort knappe koppen. De organisa-
tie geeft ruimte voor werving tij-
dens netwerklunches. 120 bedrij-
ven hebben mensen gestuurd die
tijdens het nuttigen van een brood-
je contacten leggen.
Tijdens de postersessies is er veel
interactie tussen de wetenschap-
pers. Een deel heeft de resultaten
van zijn onderzoeksproject op een
poster in beeld gebracht.
Zo ook Marko Sturm uit Boxtel.
Hij werkt bij Differ, dat onderzoek
doet naar EUV-technologie. „Ik
werk de helft van de tijd in labora-
toria bij ASML hier in Veldhoven.
We bestuderen de spiegels in een
EUV-machine, die bestaan uit
zo’n vijftig laagjes van een miljoen-

ste millimeter. Wij kijken hoe je
voorkomt dat er zich vuil afzet op
de spiegels.”
Sturm zegt blij te zijn met het
Veldhovense congres. „Ik heb in
Eindhoven gestudeerd en ben in
Twente gepromoveerd. Hier zie je
iedereen en hoor je wat er overal
gebeurt. Als je de goede keuzes

maakt van te volgen lezingen leer
je er zeker van.”
De Italiaan Marco Ferretti is
vanuit Amsterdam, waar hij werkt
aan de Vrije Universiteit, naar
Veldhoven gekomen. Hij probeert
in simpele woorden te vertellen
over de complexe afbeeldingen en
formules op zijn poster. „Wij

bestuderen hoe fotosynthese
werkt in de natuur. Dat gaat soms
met een efficiëntie dicht bij de 100
procent. Het is fundamenteel
onderzoek, maar het resultaat zou
kunnen zijn dat je die techniek in
zonnecellen kunt toepast.” Ferretti
is twee jaar in Nederland en blijft
zeker nog twee jaar bij de VU.

Minder
Kwantum
en Dolcis

1900 knappe koppen bijeen

Wetenschappers praten over de projecten die op de posters zijn uitgebeeld.  foto Irene Wouters
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Scholieren en studenten

De FOM-instituten hebben rechtstreeks contact met scholen en 
docenten, die met een groep scholieren langskomen of een opdracht 
doen over FOM-onderzoek. Ook draagt FOM bij aan de Eureka Cup (een 
jaarlijkse landelijke wedstrijd voor scholieren in het voortgezet 
onderwijs), het Techniek Toernooi (voor basisscholen), de Nationale 
Natuurkunde Olympiade en is FOM partner van de Stichting 
Natuurkunde.nl die ook de website sciencespace.nl beheert, voor 
docenten en scholieren in respectievelijk boven- en onderbouw. 

Verder sponsort FOM op beperkte schaal 
scholierenreizen naar Europese natuur- 
kundelabs en reizen en symposia van 
natuurkundige studieverenigingen waar- 
aan potentiële nieuwe FOM-onderzoekers 
deelnemen.

 www.sciencespace.nl

In maart namen meer dan zestig middelbare scholieren uit de bovenbouw 
van het vwo deel aan de International Masterclass on Particle Physics 
bij Nikhef in Amsterdam en Nijmegen. De deelnemers kregen na enkele 
inleidende cursussen de gelegenheid om zelf botsingen tussen elementaire 
deeltjes te bestuderen met echte data van de LHC. Dit jaarlijkse evenement 
vindt tegelijkertijd op andere onderzoeksinstellingen in alle delen van de 
wereld plaats, inclusief een live videoverbinding met CERN om de resultaten 
te bespreken.

Diverse schoolbezoeken vonden plaats op de FOM-instituten. In februari 
bezochten leerlingen van het Technasium van het Calandlyceum de AMOLF-
groepen die onderzoek doen naar zonnecellen. In het kader van een project 
over zonnecellen op het dak van hun school verdiepten de leerlingen zich in 
de werking van zonnecellen. De vrijdagmiddagbezoeken op Nikhef, 
bestaande uit een lezing, film en rondleiding, waren onverminderd populair: 
meer dan 250 leerlingen en studenten kwamen langs met hun docenten. 

HiSPARC is een project waarbij middelbare scholen samen met weten- 
schappelijke instellingen een netwerk vormen om kosmische straling met 
extreem hoge energie te kunnen meten. HiSPARC biedt scholieren de 
gelegenheid om aan echt onderzoek deel te nemen, waarvan de resultaten 
daadwerkelijk worden gebruikt om meer over deze mysterieuze en zeldzame 
kosmische deeltjes te weten te komen. In 2013 bestond het Nederlandse 
netwerk uit honderd meetstations. Ook internationaal ging HiSPARC gestaag 
door, in Groot-Brittannië is het netwerk bijvoorbeeld flink uitgebreid.

Op woensdag 13 maart hebben de leerlingen op Nikhef in Amsterdam hun 
profielwerkstuk gepresenteerd dat zij maakten in het kader van HiSPARC. 
De winnaars waren Elian König, Lina Mooren, Dave van der Vuurst en Kees 
Koomen. Zij mochten op maandag 24 juni op reis naar CERN.

 www.hisparc.nl

Docenten

FOM heeft een klein budget om een aantal vwo-docenten een parttime 
onderzoekspositie (met een jaarcontract) op de drie FOM-instituten 
aan te bieden. Doel van dit initiatief is docenten een impuls in hun 
eigen beroepspraktijk te geven, die zal afstralen op hun leerlingen. 
FOM wil hiermee de banden met scholen aanhalen en hoopt de 
belangstelling voor de studie natuurkunde te versterken. 

Vanwege de bezuinigingen is het vwo-docentenproject in omvang beperkt 
en heeft FOM voor het schooljaar 2013-2014 vijf posities van 0,2 fte 
beschikbaar gesteld. Drie posities zijn aan Nikhef toegekend, twee aan 
DIFFER. Voor de komende twee schooljaren ontvangt FOM vanuit het OCW-
programma Docentstages & gastlessen financiering voor acht éénjarige 
posities per schooljaar.

In samenwerking met de UvA en het Bètasteunpunt Amsterdam (Its 
Academy) organiseerde Nikhef een workshop deeltjesfysica voor docenten. 
Twintig docenten grepen hun kans en kwamen zes avonden bij elkaar om 
hun kennis bij te spijkeren. 

Nikhef en CERN organiseerden in 2013 het jaarlijkse docentenprogramma. 
Twaalf docenten brachten een vierdaags bezoek aan CERN, waarbij zij deze 
keer ook ondergronds de experimenten bezochten. 

In april organiseerde het Steunpunt Natuurkunde Leraren van UvA en VU hun 
netwerkbijeenkomst met als onderwerp ‘nanoscience’ bij AMOLF.

Techniekpromotie, @WOWSTP, 16 mei 2013

Dank! RT @FOMphysics: Veel succes en plezier 

vandaag voor alle deelnemers aan de #eurekacup 

@WOWSTP #ahoy

Nicolo de Groot, @NicolodeGroot, 26 september 

2013

Klaar voor de Radboud Science Awards. #Higgs 

uitleggen aan groep 8 in 5 minuten.

#FOMonline
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Ik hoop dat er iets totaal onverwachts komt uit de experimen-
ten die we in Italië gaan uitvoeren om donkere materie te ont-
dekken. In Amsterdam ontwerpen we een deel van de detector die in 

Gran Sasso onder een anderhalve kilometer hoge rots zal worden gebouwd 
en waarmee we op zoek gaan naar WIMPS: weakly interacting massive par-
ticles. Zij vormen de ‘donkere materie’: onzichtbare, theoretisch veronder-
stelde materie die kan verklaren wat de missende massa in ons heelal is.

De Xenon-detector wordt tien keer zo groot als de grootste detector die er nu 
is voor donkere materie. Die staat in een Amerikaanse mijn. In het voorjaar 
van 2015 beginnen we met meten. Als we iets zien, is dat een enorme ont-
dekking, wat het ook is. Het lijkt me leuk als we geen WIMPS vinden, maar 
iets heel anders. Zoals wanneer je op zoek bent naar je sleutelbos, maar bij 
het opentrekken van een lade de vergeten armband van je oma vindt. Vinden 
wat je zoekt is een ander soort ontdekking dan vinden wat je niet 
had verwacht. Ik wil het liefst de armband vinden, niet de sleutelbos.

Als we inderdaad iets nieuws vinden, dan wordt er gerammeld aan het theo-
retisch raamwerk van de natuurkunde. Dat is al vaker gebeurd, maar niet de 
afgelopen veertig jaar. De laatste jaren hebben theoretici de experimentele 
fysici aan het werk gezet. Misschien zijn de rollen straks omgedraaid en 
vinden wij iets dat met de bestaande theorieën niet verklaard kan worden. 
We kunnen nog wel een  nieuwe theorie gebruiken; de zwaartekracht en het 
standaardmodel verdragen elkaar bijvoorbeeld slecht. 

De fundamentele fysica heeft ons de iPhone opgeleverd en ik weet zeker dat 
zij tot nieuwe innovaties zal leiden. Welke innovaties, dat weet ik niet en de 
gedachte daaraan is ook niet wat mij ’s ochtends uit bed drijft. Ik zie wel dat 
er in mijn vakgebied een verschuiving optreedt. In de eerste helft van de 
vorige eeuw zijn er in de deeltjesfysica ontdekkingen gedaan die technolo- 
gische vernieuwing mogelijk maakten. Zonder quantummechanica geen 
electronica, zonder relativiteitstheorie geen GPS. Nu is het vooral de instru-
mentatie die innovaties oplevert. Het internet is daarvan een klassiek voor-
beeld. Het higgsdeeltje zelf gaan we nergens voor gebruiken, maar 
de technologie die we voor de ontdekking hebben ontwikkeld is 
misschien wel interessant voor een bedrijf als ASML.

Ik ben blij dat aan de universiteiten de waardering voor onderwijs met een 
comeback bezig is. Dat vind ik terecht, want aan onderwijs danken wij uni-
versiteiten ons bestaansrecht. Mij persoonlijk is er veel aan gelegen om 
jonge mensen een kritische blik mee te geven. Een land vol natuur-
kundigen lijkt me saai, maar ik wil zeker niet wonen in een land 
dat voor de helft uit Jomanda’s bestaat. 

Ik hoop iets te vinden  
dat alle theorieën  
op hun kop zet

INTERVIEW

Wie?
Dr. Auke-Pieter Colijn is experimenteel natuurkundige en 
deeltjesfysicus. Hij deed promotieonderzoek vanuit Nikhef 
aan het L3-experiment bij de Large Electron-Positron 
Collider in CERN en werkte daarna bij de Tevatron-versnel-
ler in Chicago. In 2003 keerde hij terug naar Nikhef, waar 
hij eerst werkte aan het ATLAS-experiment op CERN en nu 
betrokken is bij de Xenon-collaboratie. 

Wat?
Auke-Pieter bouwt mee aan de Xenon-detector voor 
donkere materie in het Italiaanse Gran Sasso. Daarnaast 
verzorgt hij onder meer het college Speciale relativiteits-
theorie en klassieke mechanica voor eerstejaars studenten 
aan de UvA en de VU. 
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Ik heb niet echt een toekomstdroom voor waar mijn onderzoek inhou-
delijk naartoe gaat. Dat laat zich niet voorspellen. Het gaat zoals het 
gaat. Ik hoop dat we met ons project kunnen laten zien dat 

fundamenteel onderzoek uiteindelijk kan leiden tot industriële toe-
passingen. ASML probeert met extreem ultraviolet licht heel kleine structu-
ren te maken op halfgeleiders. Dat is een ingewikkeld proces, waarbij je met 
een laser schiet op vloeibare tindruppels. Om dit onder controle te krijgen 
bestuderen we daarom op fundamenteel niveau de condities waaronder val-
lende druppels vervormen en uitelkaar spatten wanneer ze door een laser 
geraakt worden of op een oppervlak terecht komen. Als je dat weet, kun je 
dit proces efficiënter maken en voorkomen dat rondvliegende tindruppels de 
machine vervuilen. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven ons onderzoek nodig 
hebben om een echt nieuwe technologie te ontwikkelen. Je kunt heel lang 
pappen en nathouden en van alles uitproberen als je ergens tegenaan loopt, 
maar uiteindelijk zul je toch op een fundamenteel niveau moeten begrijpen 
wat er precies gebeurt.

Mijn ultieme droom is dat de politiek en de samenleving meer oog krijgen 
voor de waarde van fundamenteel onderzoek. Nu is dat er nauwelijks, wat er 
bijvoorbeeld toe leidt dat hoogleraren onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het 
binnenhalen van geld. Niemand gaat ’s ochtends naar zijn werk met 
het idee: laat ik vandaag eens een lithografiemachine gaan beden-
ken. Zo werkt het gewoon niet; ik hoop dat mensen dat gaan inzien. Je bent 
als onderzoeker altijd met heel kleine dingen bezig, die uiteindelijk misschien 
ergens toe leiden. Tegenwoordig is de tendens dat je alles van tevoren moet 
voorspellen, maar dat is onmogelijk als je met een open blik wilt kijken. En 
die open blik is voor mij de essentie van wetenschap. Bij echt goed onder-
zoek probeer je te begrijpen wat je ziet. Daarvoor moet je de mogelijkheid 
openhouden om nieuwe, onverwachte wegen in te slaan.

Ik zou het leuk vinden als er meer vrouwen komen in de natuurkunde. Je 
merkt gewoon dat de sfeer anders is in een gemengd gezelschap dan in een 
mannenwereld. De vrouwen die ik ken dragen vaak wat meer bij aan het 
sociale gevoel in de groep en ze kunnen zich meer inleven in wat een ander 
niet begrijpt. Daaraan besteden ze bij presentaties meer aandacht, met als 
gevolg dat iedereen het beter begrijpt, ook de mannen. Zelf ben ik meer 
iemand van de details dan van de grote lijnen; ik geloof dat dat ook een 
typisch vrouwelijke eigenschap is. Je hebt ze in de wetenschap allebei nodig: 
de mensen met een helicopterview maar ook degene die ervoor zorgt dat 
ook het kleinste detail boven water komt. Een gezond evenwicht  
tussen mannen en vrouwen is gewoon beter. Daarom vind ik het 
heel goed dat FOM daarmee bezig is.

Het gaat zoals het gaat

INTERVIEW

Wie?
Dr.ir. Hanneke Gelderblom [28] promoveerde cum laude 
aan de Universiteit Twente op de vloeistofstroming in 
opdrogende druppels. Een van de onderwerpen waar zij 
aan werkte is het beroemde ‘koffievlek’-onderzoek, dat 
gepubliceerd werd in Physical Review Letters. Sinds juni 
2013 werkt ze in dienst van FOM als groepsleider in het 
Industrial Partnership Programme ‘Fundamental fluid 
dynamics challenges in extreme ultraviolet lithography’, 
een samenwerking tussen de Physics of fluids groep  
aan de Universiteit Twente en ASML.

Wat?
Hanneke en haar groep werken aan fundamentele 
vloeistoffysische problemen die optreden bij de  
ontwikkeling van een nieuwe technologie om met  
behulp van extreem ultraviolet licht structuren te maken  
op halfgeleiders. Hiermee kan een volgende stap  
worden gezet in de productie van machines die nog  
weer kleinere chips maken.





Met haar personeelsbeleid beoogt FOM toptalent 
binnen te halen en te behouden, of anders goed 
toegerust de loopbaan op een andere plek te laten 
vervolgen. In dit hoofdstuk staan ontwikkelingen in het 
afgelopen jaar rond promovendi en postdocs centraal. 
Ook het speerpunt van FOM om meer vrouwen in de 
natuurkunde te bevorderen, komt hier aan de orde. 
Meer informatie vindt u in het Sociaal Jaarverslag 2013 
van FOM. 

 www.fom.nl/jaarverslagen

Het totale personeelsaantal is met drie procent gedaald in 
2013. Eind 2013 waren er 1.093 mensen in dienst bij FOM 
(zie tabel 3). Meer dan tweederde (68 procent) van hen is in 
tijdelijke dienst, vooral oio’s (47 procent) en postdocs (16 
procent). Deze jonge wetenschappers zijn bij FOM in dienst 
voor de duur van hun onderzoeksproject en vervolgen hun 
carrière daarna buiten FOM. Tweederde (66 procent) van de 
oio’s en postdocs heeft een buitenlandse nationaliteit. 

Eind 2013 waren er in totaal 1.093 mensen bij FOM  

in dienst; hier is de procentuele verdeling  

over de verschillende soorten functies  

afgebeeld. 

Hoofdstuk 7. Personeel

Het 

personeelsblad 

FOM expres 

verschijnt vier 

keer per jaar.

Op 18 april 2013 organiseerde AMOLF een bijeenkomst voor alle 
alumni van AMOLF die sinds 2000 zijn gepromoveerd. De alumni 
werden via lezingen en rondleidingen geïnformeerd over het huidige 
onderzoek op AMOLF en kregen de kans om met elkaar bij te praten. 
Ook de huidige derde- en vierdejaars promovendi en postdocs waren 
voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Zij konden hier contact leggen 
met hun voorgangers en horen waar zij een nieuwe werkgever 
hadden gevonden. De deelnemers stelden het netwerkaspect van de 
bijeenkomst zeer op prijs. 

Tabel 3. Aantal personen in dienst bij FOM eind 2013. 

locatie WP/V WP/T oio TP/V TP/T OP/V OP/T totaal

AMOLF 13 33 64 35 10 29 7 191

DIFFER 17 16 26 38 2 23 8 130

Nikhef 37 32 55 66 7 24 3 224

FOM-bureau     1 53 9 63

BUW 10 94 367 7 7   485

totaal 77 175 512 146 27 129 27 1.093

WP/V vast wetenschappelijk personeel
WP/T tijdelijk wetenschappelijk personeel (voornamelijk postdocs)
oio onderzoeker in opleiding
TP/V vast technisch personeel
TP/T tijdelijk technisch personeel
OP/V vast ondersteunend personeel
OP/T tijdelijk ondersteunend personeel
In de bijlage staat de personeelsbezetting in meerjarig perspectief.

vaste 
   wetenschappers
      7%

postdocs
16%

oio’s
47%

technisch
personeel

16%

overig
personeel

14%
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Promovendi

FOM wil haar promovendi actief begeleiden en ondersteunen, zodat zij 
dankzij bijzondere kwaliteiten en vaardigheden aantrekkelijk zijn voor 
de arbeidsmarkt. FOM heeft de volgende doelen voor haar oio’s:
1. promotie in vier jaar;
2. (direct) aansluitend aan het FOM-dienstverband een baan elders;
3. nadenken over valorisatiemogelijkheden van het eigen onderzoek.
FOM bevordert de realisatie van de doelstellingen voor promovendi 
via: selectie, planning en monitoring van het onderzoek, trainingen en 
activiteiten gericht op de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Selectie
In 2013 zijn FOM-breed 109 promovendi gestart, waarvan 63 procent een 
buitenlandse nationaliteit had (zie tabel 4). Een groot deel van de FOM-
promovendi en -postdocs wordt geselecteerd door FOM-werkgroepleiders in 
dienst van de universiteiten. FOM geeft de werkgroepleiders twee richtlijnen 
mee voor de selectie: het is niet alleen van belang dat het CV en de 
persoonlijkheid van de kandidaat het vertrouwen moeten geven dat het 
onderzoeksproject binnen de beschikbare tijd succesvol kan worden 
afgerond, de verwachting moet ook zijn dat de kandidaat een goed 
arbeidsmarktperspectief heeft ná de FOM-aanstelling. 

Tabel 4. Instroom promovendi naar geslacht en nationaliteit,  
in dienst gekomen in 2013.

aantal percentage
instroom 109  
waarvan vrouwen 24 22
nationaliteit   
Nederland  40 37
EER+ 18 16
overig  51 47

Planning en monitoring van het onderzoek
Goede inbedding in de werkomgeving en een duidelijke werkopdracht zijn 
voor iedere promovendus van belang. Met FOM-promovendi wordt voor 
indiensttreding een opleidings- en begeleidingsplan overeengekomen. 
Tijdens het promotietraject zijn er jaarlijks formele gespreksmomenten in de 
vorm van plannings- en evaluatiegesprekken om de voortgang van het 
onderzoek te kunnen monitoren. De personeelsafdelingen van FOM zien 
erop toe dat deze gesprekken gehouden worden en ondernemen actie als de 
rapportage daartoe aanleiding geeft.

Trainingen
FOM wil dat haar promovendi dankzij bijzondere kwaliteiten en vaardigheden 
aantrekkelijk zijn voor de arbeidsmarkt. FOM organiseert daartoe trainingen 
over planning en organisatie, het geven van presentaties, het schrijven van 
wetenschappelijke artikelen, valorisatie en het plannen van de loopbaan. 
Ook individuele coaching behoort tot de mogelijkheden. Voor alle 
buitenlandse werknemers (en hun eventuele partners) heeft FOM een 
introductiecursus in de Nederlandse taal en cultuur om hun integratie te 
bevorderen. 

De cijfers over de deelname aan de 
trainingen van 2013 staan in tabel 5. Meer 
inhoudelijke informatie over de trainingen is 
te vinden op de website van FOM.

 Cursusoverzicht FOM

Tabel 5. Deelname aan de FOM-trainingen voor promovendi in 2013.

training
aantal  

trainingen
aantal 

deelnemers
Dutch welcome course 6 73 (waaronder partners  

en postdocs)
Taking charge of your PhD-project 7 80
Promotie in eigen regie 4 40
The art of presenting science 4 45
The art of scientific writing 4 60
How to get funded 1 13 (waaronder 7 postdocs)
Valorisatieworkshop 2 26 (waaronder 4 postdocs)
Loopbaanplanning 2 9
Career planning 2 15
Nijenrode business orientation week 2 48

In 2012 zijn twee nieuwe trainingen voor FOM-promovendi 
ontwikkeld, namelijk de training How to get funded en The 
art of scientific writing. Voormalig AMOLF-groepsleider 
prof.dr. Mischa Bonn (nu werkzaam bij het Max Planck 
Institute for Polymer Research) ontwikkelde en geeft deze 
eerste training, waarin het schrijven van succesvolle onder- 
zoeksvoorstellen centraal staat. De driedaagse intensieve 
training The art of scientific writing geeft de deelnemers 
veel handvatten voor het schrijven van wetenschappelijke 
artikelen. Deze training is ontwikkeld door voormalig FOM-
oio dr. Gijs Meeusen. Beide pilots waren geslaagd en de 
trainingen hebben daarom vanaf 2013 een vaste plaats 
gekregen in het trainingspakket gekregen.

In 2013 heeft FOM voorbereidingen getroffen voor een 
volgende nieuwe workshop op het gebied van program- 
meren getiteld Saving time by writing better code. Deze 
workshop gaat in 2014 voor het eerst gegeven worden door 
voormalig FOM-oio dr. Niels Laurens en diens collega Onno 
Broekmans. In 2013 deden zij een succesvolle try-out van 
de workshop op de FOM Young Scientists’ Day.

Sinds januari 2013 worden FOM-postdocs op verzoek bij de 
oio-trainingen toegelaten. Dit met uitzondering van Taking 
charge of your PhD-project en Promotie in eigen regie. Voor 
de Valorisatieworkshop en de cursus How to get funded 
was dit overigens al het geval.
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Aansluiting op de arbeidsmarkt
In het tweede deel van het promotietraject biedt FOM naast de loopbaan-
gerichte trainingen diverse activiteiten aan die de aansluiting op de Neder-
landse arbeidsmarkt bevorderen. Zo krijgen oio’s die tegen het einde van 
hun promotietraject nog geen baan hebben gevonden, individuele loop-
baanbegeleiding aangeboden.

In het verlengde van de training Loopbaanplanning en de individuele 
loopbaanbegeleiding biedt FOM verder STARTbaanbijeenkomsten aan. 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de sollicitatieprocessen van FOM-
promovendi te versnellen. Het uitwisselen van praktische tips over sollici-
tatieprocedures en actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt (netwerken) 
staat hierbij centraal. Bij de STARTbaanbijeenkomsten worden ook recent 
gepromoveerde FOM-oio’s uitgenodigd, om hun ervaringen op dit gebied te 
delen. In 2013 hebben twee van dergelijke STARTbaanbijeenkomst plaats-
gevonden.

FOM en ASML hebben in 2013 tweemaal (7 juni en 9 oktober) een bedrijfs-
bezoek georganiseerd (zie hoofdstuk 3).  

Uitstroom promovendi 2013: promotieduur en arbeidsmarktkeuzes 
In 2013 promoveerden 91 FOM-medewerkers (76 mannen en 15 vrouwen), 
waarvan 90 oio’s en één technicus. Deze technicus is in vaste dienst bij FOM 
en is in de analyses over duur van het dienstverband en vervolgcarrière niet 
meegenomen. 

Gemiddeld is de groep promovendi die in 2013 promoveerde vier jaar en 
ruim twee maanden in dienst geweest bij FOM. Tussen het moment van 
indiensttreding bij FOM en de promotieplechtigheid lag gemiddeld vier jaar 
en ruim vijf maanden. De oorzaak van dit verschil is dat het schrijven van het 
proefschrift enige maanden voor de formele promotiedatum wordt afgerond. 
Een commissie moet het proefschrift dan beoordelen voorafgaand aan de 
promotie. Ten tijde van de promotie zijn promovendi vaak al niet meer in 
dienst bij FOM.

In de grafiek is de promotieduur van de in 2013 gepromoveerden uitgezet 
tegen het percentage gepromoveerden. De mediaan ligt op 51,6 maanden. 
Streven van FOM is de mediaan van de promotieduur terug te brengen. 

Bijdragen aan de beschikbaarheid van hoogopgeleide werknemers voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt is één van de doelstellingen van FOM. Van 75 van 
de 90 oio’s gepromoveerd in 2013 is bij FOM bekend dat zij een nieuwe baan 
hebben geaccepteerd (zie tabel 6). Van die 75 oio’s met een nieuwe baan, 
kozen er 41 (55 procent) voor een baan in Nederland, 19 voor de industrie, 
18 voor de wetenschap (inclusief postdocposities bij ziekenhuizen), drie voor 
de dienstensector en één voor het onderwijs. In totaal kozen 50 van de 75 
hun vervolgbaan in de wetenschap. Deze mensen hebben postdocposities 
verworven bij vaak prestigieuze onderzoekinstituten en universiteiten. Voor 
het merendeel (32 personen) was dit in het buitenland. De ervaring leert dat 
een aanzienlijk deel van de groep die nu kiest voor een vervolgbaan in de 
wetenschap, in tweede instantie alsnog in de marktsector terecht komt.

De promotieduur van de gepromoveerden in 2013. De korte doorlooptijd van één promovendus (linkerzijde van 

de grafi ek) wordt veroorzaakt doordat deze promovendus tijdens het promotietraject is overgestapt van een 

universiteit naar FOM als werkgever. De uitloop aan de rechterzijde van de grafi ek is het gevolg van een 

promovendus die pas jaren na de uitdiensttreding is gepromoveerd.
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Tabel 6. Werkgevers van de bij FOM gepromoveerden in 2013  
op 31-12-2013. 

sectorkeuze

aantal 
gepromo- 
oveerden (selectie van) werkgevers

industrie NL 19 8x ASML (waarvan 1x via TMC Physics),  
3x Shell, InnoSeis, Sievecorp, Invensys,  
Alten

dienstensector NL 3 KPMG, Optiver, Significance
universiteit NL 11 Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit, 

Technische Universiteit Delft, Universiteit 
Twente, Universiteit Maastricht, Wageningen 
University & Research Centre

onderzoekinstelling 
NL

7 NRG, TNO, AMC, VUmc, FOM

onderwijs NL 1 Zernike College Haren
industrie buitenland 2 Endless Mobile, Cooledge Lighting
onderzoekinstelling 
buitenland

8 Hemholtz (2x), ICFO, Institut NÉEL,  
Research Center Pharmaceutical 
Engineering, SISSA, IST Austria, RCPE 
Research Center Pharmaceutical Engineering

universiteit 
buitenland

24 Universität Heidelberg (2x), University  
of Oxford, University of Edinburgh,  
École Normale Supérieure de Lyon, Gebze 
Institut of Technology, Princeton University, 
Yale University, MIT, University of Melbourne, 
Universidad de Chile, BITS Pilani,  
Inner Mongolia University

werkzoekend 13  
onbekend 2  
totaal 90  

Van de in 2013 gepromoveerde FOM-promovendi heeft zestig procent een 
buitenlandse nationaliteit (zie tabel 7). Met een keuze voor een promotie- 
traject buiten hun vaderland hebben zij blijk gegeven van ondernemingszin 
en ambitie. Ook deze mensen zijn bijzonder waardevol voor de Nederlandse 
maatschappij. Van de gepromoveerden met een buitenlandse nationaliteit 
heeft 37 procent gekozen voor een baan in Nederland.

Tabel 7. Top tien van de meest voorkomende nationaliteiten van de 
in 2013 gepromoveerde FOM-onderzoekers. 

nationaliteit aantal gepromoveerden
Nederlandse 36
Duitse 10
Italiaanse 6
Poolse 5
Russische 5
Iraanse 4
Indiase 3
Turkse 3
Roemeense 2
Servische 2

Postdocs

Ervaring in een gerenommeerd buitenlands instituut is voor pas 
gepromoveerden een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
vervolgcarrière in de wetenschap. Daarom vindt FOM het enerzijds 
onwenselijk om recent in Nederland gepromoveerden aan te stellen en 
wil FOM anderzijds in het buitenland gepromoveerden de mogelijkheid 
bieden om in Nederland hun buitenlandervaring op te doen. 

Het is in sommige vakgebieden niet ongebruikelijk dat postdocs drie 
of meer postdocaanstellingen bij verschillende werkgevers hebben. 
FOM vindt een dergelijke langdurige stapeling van postdoccontracten 
maatschappelijk onaanvaardbaar en werkt er daarom niet aan mee. 
De kansen voor een postdoc op een wetenschappelijk carrière nemen 
af wanneer hij of zij door een lappendeken aan tijdelijke posities geen 
eigen ‘wetenschappelijke signatuur’ opbouwt.

Bovenstaande uitgangspunten van het postdocbeleid heeft FOM ver- 
taald in aanstellingsrichtlijnen, waarop slechts in (zeer) bijzondere 
situaties een uitzondering mogelijk is, in overleg met de FOM-perso- 
neelsfunctionaris:
- FOM stelt uitsluitend gepromoveerden als postdoc aan als zij rele- 

vante werkervaring (bijvoorbeeld als promovendus of als postdoc) 
in een wetenschappelijke onderzoekinstelling buiten Nederland 
hebben;

-  FOM stelt in de regel geen onderzoekers aan die aan hun derde 
postdoccontract beginnen. Het hoofd van de Centrale Personeels- 
dienst kan hiervan afwijken, mits de totale duur van de vooraf- 
gaande postdoc-contracten niet langer is dan vier jaar of indien er 
sprake is van bijzondere omstandigheden die onverkorte toe- 
passing van voornoemde termijn in de weg staan.

Tabel 8. Instroom postdocs in 2013. 

instroomjaar 2013

aantal instromers 73

% vrouw 30 

gemiddelde leeftijd bij indiensttreding 31,1 jaar 

Nationaliteit  

% Nederlandse 11 

% EER+ 41

% overig buitenland 48

Van de postdocs die op 31 december 2013 in dienst waren bij FOM had 92 
procent een buitenlandse nationaliteit. In 2012 zijn tachtig postdocs uit 
dienst getreden (over 2013 zijn nog onvoldoende uitstroomgegevens bekend 
van postdocs, FOM volgt hen minder intensief dan de promovendi). Het 
merendeel van de postdocs vervolgt hun carrière in het buitenland (zie tabel 
9). Dit past bij het ‘reizigerskarakter’ van de postdocfunctie. In 2012 koos 
dertig procent (11 personen) van de uit dienst getreden postdoc van wie 
FOM weet dat ze een nieuwe baan geaccepteerd hebben, voor een baan in 
Nederland. 
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Tabel 9. Arbeidsmarktsituatie van de FOM-postdocs uit dienst 
getreden in 2012.

betaalde baan 45%
in Nederland 30%
bij een bedrijf 45%
bij universiteit of onderzoeksinstelling  55%
in EER+ 53%
elders 17%
uitkering > drie maanden 1%
onbekend 54%

Vrouwen in de natuurkunde

In het voorjaar van 2010 heeft FOM het vrouwencharter Talent naar de 
Top ondertekend, samen met veel andere Nederlandse werkgevers. 
Hiermee heeft FOM toegezegd concrete maatregelen te nemen om 
meer vrouwelijk talent in de organisatie te krijgen en te behouden. 
FOM heeft zich ten doel gesteld dat in 2020 minstens 20 procent, 
oftewel 24 senior staffuncties (schaal 12 en hoger) bezet zullen zijn 
door een vrouw, met het tussendoel van minstens 16 vrouwen in 2015. 
Dit is een ambitieuze doelstelling, want van oudsher is in de bèta-
omgeving de instroom van vrouwen beperkt.

Sinds de formulering van de FOM-doelstellingen in 2010 is het percentage 
vrouwen dat is ingeschaald in schaal 12 of hoger (van het wetenschappelijk 
en niet-wetenschappelijk personeel) gestegen van zeven naar negen 
procent. Helaas is er een daling te zien ten opzichte van het hoogtepunt in 
2011, toen het percentage 11 procent was. Dit is mede te wijten aan het feit 
dat FOM voor veel medewerkers een doorstroomorganisatie is: mensen zijn 
in tijdelijke dienst en stromen dus ook weer uit. Enkele topvrouwen hebben 
de FOM-organisatie de afgelopen jaren verlaten en kregen mooie banen 
buiten FOM. De daling van het percentage is dan ook mede een gevolg van 
het succes van FOM-vrouwen. De taak voor FOM is nu om te zorgen voor 
voldoende nieuwe aanwas. 

Tabel 10. Doelstelling en ontwikkeling aantal vrouwen bij FOM in 
topfuncties.

 nul- 
meting 
01-01-

2010

situatie 
per

31-12-
2011

situatie 
per

31-12-
2012

situatie 
per

31-12-
2013

doel  
voor 

2015

doel 
voor 

2020

aantal vrouwelijke 
RvB-leden  
(totaal 29 leden)

2 4 4 6  4 6 

aantal vrouwelijke  
UB-leden  
(totaal 5 leden)

0 0 1 1 1 1 

percentage  
(en aantal) vrouwen in 
schaal 12 en hoger

7% 
(8)

 11% 
(13)

9%
( 11) 

9% 
(10)

14% 
(16)

20% 
(24)

In 2012 heeft FOM via groepsbijeenkomsten in kaart gebracht waarom 
vrouwelijke wetenschappers die uit dienst zijn gegaan niet meer terugkeren 
in de wetenschap. In 2013 zijn vijf vrouwen individueel geïnterviewd die niet 
aanwezig waren bij de groepsbijeenkomst. Ook deze vrouwen is met name 
de vraag gesteld wat FOM als werkgever kan doen om meer vrouwen in de 
wetenschap te bevorderen. De bevindingen van de interviews en van de 
eerdere groepsbijeenkomsten zijn gebundeld en worden meegenomen in de 
plannen van FOM voor 2014.

Tijdens het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldhoven is de FOM-
werkgroepleiders in 2013 om aandacht gevraagd voor het thema ‘vrouwen 
in de natuurkunde’. De werkgroepleiders werden tijdens een diner 
uitgedaagd om mee te denken over hoe het aandeel vrouwen in de 
Nederlandse natuurkunde, en met name in de hogere functies, verhoogd 
kan worden. Onder leiding van adviesbureau Room to grow lieten acteurs 
van de firma Het Consulaat treffend zien hoe communicatie en interpretatie 
op de werkvloer kan leiden tot onbedoelde neveneffecten. De levendige 
discussie vestigde ook de aandacht op het feit dat mannen net zo goed in 
deze situaties komen. 

FOm/v-stimuleringsprogramma
Sinds 1998 kent FOM het de zogenaamde FOm/v-stimulerings- 
programma, waarmee FOM onder andere persoonsgebonden posities 
voor postdocs toekent. De FOm/v-subsidie is voor vrouwen die op 
langere termijn hun loopbaan binnen de Nederlandse fysica willen 
vormgeven. Hiermee steunt FOM vrouwen in een cruciale en kwetsbare 
fase van hun carrière en geeft hen de kans een goede uitgangspositie 
te verwerven voor het vervolg van hun carrière. FOM financiert een 
postdocpositie voor maximaal drie jaar, gespreid over maximaal vijf 
jaar. Voorwaarde is dat de vrouw zelf daaraan gekoppeld een niet door 
FOM betaald verblijf van één tot twee jaar aan een buitenlandse 
instelling organiseert. Daarnaast kunnen overbruggingssubsidies 
toegewezen worden aan faculteiten en onderzoeksinstellingen die een 
vrouw in vaste dienst willen aanstellen. FOM draagt daaraan maximaal 
vijf jaar bij. Andere activiteiten binnen het FOm/v-stimulerings- 
programma zijn het tweejaarlijkse FOm/f Symposium, de mogelijkheid 
voor coaching voor vrouwelijke oio’s en de tweejaarlijkse Minerva-
Prijs (zie hoofdstuk 1 – benoemingen en prijzen). 

 www.fom.nl/fomv

Renée-A. Koornstra, @RAKstra, 18 september 2013

Vergadering van de FOm/v commissie #fomphysics Voorzitter is 

#vrouw. Maar ook mannen in de commissie. 

#zohoorthetuiteindelijkoveral

#FOMonline
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In het FOm/v-stimuleringsprogramma zijn in 2013 drie nieuwe persoons- 
gebonden posities toegekend, met een looptijd van drie jaar. FOM heeft in 
2013 één nieuwe overbruggingssubsidie toegekend. Gedurende het gehele 
verslagjaar liepen er verder twee eerder toegekende overbruggingssubsidies.

Speciale activiteiten en bijeenkomsten

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft eind maart 
2013 ingestemd met een plan van de interim-directeur van het Kernfysisch 
Versneller Instituut (KVI) voor de toekomst van dit instituut. Op basis 
hiervan is het instituut gereorganiseerd. Tussen FOM en RUG zijn goede 
afspraken gemaakt over het behoud van de werkgelegenheid van de zes 
vaste FOM-medewerkers. Het programma van de FOM-focusgroep TRIµP, 
waarbinnen zij aangesteld zijn, liep namelijk ook eind 2013 af. In het plan 
gaat een deel van het wetenschappelijke personeel en het merendeel van de 
technici (en bijbehorende werkplaatsen) over in een nieuwe samenhangende 
eenheid: 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 krijgen posities in de faculteit Wiskunde en 
Natuurwetenschappen van de universiteit.

FOM-directeur dr.ir. Wim van Saarloos opende de vierde editie van de 
Young Scientists’ Day op 12 december in CASA400, Amsterdam. Hij 
raadde de 120 FOM-promovendi en -postdocs aan verschillende vaar- 
digheden te ontwikkelen in de vier jaar van hun promotietraject en veel 
loopbaanopties open te houden. De Young Scientists’ Day sluit bij die 
gedachte aan. FOM organiseert deze dag elke twee jaar.

Wim van Saarloos, @WimvanSaarloos, 12 december 2013

Super kick-off Young Scientist Day FOM met Niels Laurens en 

Egge van der Poel die over hun carrière vertellen.

Sara Shinton, @sarashinton, 12 december 2013

#FOMYSD13 Director of @FOMphysics has non linear career but 

demonstrates strong career management. Realised was in a 

crowded field & moved

Big message to postdocs from @FOMphysics Remember to enjoy 

these years. Best point in many academic careers despite job 

worries. #FOMYSD13

Renee-A. Koornstra, @RAKstra, 12 december 2013

After lunchbreak second round of workshops #FOMYSD13 

#FOMphysics Aikido? Or Time management? Heavychoice 

Sara Shinton, @sarashinton, 14 december 2013

Thank you @FOMphysics for a great day on Thursday. I’ve now 

written up notes and links from the day here:  

http://www.shintonconsulting.com/fom/

#FOMonline

Impressie van de  

Young Scientists’ Day.
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Het belangrijkste financiële sturingsinstrument van FOM is de 
begroting, die in meerjarig perspectief wordt vastgesteld. FOM 
honoreert alleen programma’s, projecten en andere activiteiten als er 
voldoende financiële ruimte in de begroting is. De Raad van Bestuur 
stelt bij elk strategisch plan opnieuw de hoofdlijnen van de verdeling 
van FOM-middelen over onderzoeksactiviteiten vast. Het budget dat 
FOM jaarlijks besteedt aan de exploitatie van en investeringen in FOM-
activiteiten, zijn in de eerste plaats afkomstig van het Gebiedsbestuur 
Natuurkunde van NWO en het Algemeen Bestuur van NWO. Verder 
ontvangt FOM ook middelen van de Europese Unie, de overheid en uit 
samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven.

Samenvatting 2013

De baten van FOM zijn met 102 miljoen euro nog nooit zo 
hoog geweest als in 2013. Tegelijkertijd krimpt de 
bestedingsvrijheid van FOM omdat de ongeoormerkte baten 
van NWO dalen (van 62,8 miljoen euro in 2009 naar 59,9 
miljoen euro in 2013). Door deze trend, die al enkele jaren 
gaande is, is het aandeel van de ongeoormerkte baten 
gedaald van 68 procent in 2009 naar 59 procent in 2013. 
Vanwege verdere bezuinigingen door NWO op de onge- 
oormerkte baten van FOM zal dit aandeel naar verwachting 

Hoofdstuk 8. Financiën
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de komende jaren verder dalen (zie de toekomstver- 
wachtingen verderop in dit hoofdstuk). Daarnaast heeft 
FOM sinds 2009 van NWO geen loon- en prijscompensatie 
ontvangen, waardoor de koopkracht met circa negen 
procent is gedaald.

Het totale aandeel van NWO in de baten van FOM is in de 
periode 2009 tot en met 2013 gelijk gebleven op circa 83 
procent. Een stijging van de zogenaamde doel- en 
projectsubsidies van NWO compenseert de daling van de 
ongeoormerkte baten. Dit zijn bijvoorbeeld geoormerkte 
subsidies voor de nieuwbouw DIFFER, initiatieven in het 
kader van de topsectoren, grootschalige faciliteiten en 
projecten bij de FOM-instituten (NWO-Groot en de 
Vernieuwingsimpuls). In deze periode zijn door de toename 
van het aantal Industrial Partnership Programmes ook de 
baten van de bedrijven fors gegroeid, van 3,2 miljoen euro 
in 2009 naar 4,7 miljoen euro in 2013. 

De lasten van FOM zijn gestegen van 80 miljoen euro in 
2009 naar 104 miljoen euro in 2013. Deze stijging wordt 
veroorzaakt door een stijging van de personele lasten als 
gevolg van een toename van de personeelsbezetting (van 
gemiddeld 848 fte in 2009 naar gemiddeld 1.055 fte in 
2013) en door een stijging van de materiële lasten. De 
personeelsbezetting heeft zich in 2013 gestabiliseerd na 
een aantal jaren van toename als gevolg van de opening van 
het programmaloket (voor aanvraag van Vrije programma’s) 
in 2007 en de extra middelen voor FOM vanwege het 
Sectorplan natuur- en scheikunde. De materiële lasten zijn 

sneller gestegen dan de personele lasten. Sinds 2010 wordt 
er afgeschreven op de nieuwbouw AMOLF. Ook de kosten 
voor grote investeringen (KM3NeT, Advanced Virgo en 
HFML) zijn meer dan gemiddeld gestegen. De piek in de 
materiële lasten van 2010 komt door de voorziening voor de 
relocatie van DIFFER en extra afschrijvingen door de 
ingebruikname van de nieuwbouw van AMOLF.

Het resultaat in 2012 en 2013 is negatief vanwege de 
afname van de bestemde reserves, oftewel door het inlopen 
van de ‘bestedingsachterstand’ (het verschil tussen het 
moment van toekenning en het moment van besteding van 
budgetten). In de jaren daarvoor liep deze bestedings- 
achterstand op. In de periode 2009 tot en met 2013 is de 
bestedingsachterstand geslonken (het totaal van de mutatie 
bestemde reserves is negatief). Omdat FOM zich bij het 
toewijzen van budgetten voor nieuwe projecten sinds enige 
jaren baseert op het gemiddelde bestedingspatroon van de 
reeds lopende projecten, is de verwachting dat deze 
gewenste ontwikkeling zich zal voortzetten. 

De mutatie algemene reserve is in de periode 2009 tot en 
met 2013 positief vanwege een toename van de waarde van 
de gebouwen (voor de nieuwbouw van AMOLF in 2009 en 
voor de nieuwbouw van DIFFER vanaf 2011) en vanwege 
het toevoegen van de rentebaten en bijzondere baten aan 
de algemene reserve. Extra afschrijvingen door de inge- 
bruikname van de nieuwbouw AMOLF en kosten voor de 
nieuwe voorziening voor de relocatie van DIFFER veroor- 
zaken de negatieve mutatie in 2010.
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De mutatie bestemde fondsen is het totaal van de jaarlijkse 
subsidie van NWO/OCW voor de nieuwbouw AMOLF, de 
nieuwbouw DIFFER en het Sectorplan natuur- en schei- 
kunde minus de kosten in dat boekjaar.

Toekomstverwachtingen

De FOM-begroting staat onder druk. In de in 2013 door het 
Uitvoerend Bestuur vastgestelde begroting voor de jaren 
2014 en verder staat vanaf 2016 nog een tekort van ruim 
drie miljoen euro. Begin 2014 is FOM geïnformeerd over 
nieuwe verlagingen van de basissubsidie van NWO, 
oplopend tot bijna één miljoen euro vanaf 2017. Nieuwe 
bezuinigingen binnen FOM moeten deze tekorten opvangen. 
Besluitvorming daarover zal plaatsvinden in het kader van 
de discussies over het nieuwe strategisch plan van FOM/N 
in 2014.

Op 2 oktober 2013 is door publieke en private kennis- 
instellingen en de overheid het Kennis- en Innovatiecontract 
getekend voor de jaren 2014-2015. In totaal wordt een 
bedrag van vier miljard euro geïnvesteerd in de door de 
regering aangewezen topsectoren. NWO draagt hieraan in 
2014 en 2015 in totaal 485 miljoen euro bij. Het FOM-
aandeel in de NWO-propositie bedraagt 53 miljoen euro. In 
de jaren 2014 en 2015 ontvangt FOM van NWO 13 miljoen 
euro extra voor initiatieven binnen de topsectoren, en van 
bedrijven 23 miljoen euro. 

Het topsectorenbeleid impliceert een verschuiving van de 
financiering van vrij wetenschappelijk onderzoek naar 
onderzoek op thema’s die voor de industrie van belang zijn. 
FOM zet erop in het topsectorenbeleid uit te voeren via de 
bestaande instrumenten; naast de missiebudgetten van de 
instituten zijn de strategieprogramma’s en de IPP’s daar- 
voor het meest geschikt.

In 2013 heeft FOM een eerste ANBI-schenking ont- 
vangen. Dit betreft de eerste tranche van 50.000 
euro van een periodieke schenking van in totaal 
250.000 euro. Met deze schenking beoogt de 
schenker een veelbelovende, hoogbegaafde jonge 
Nederlandse onderzoeker op het terrein van door 
nieuwsgierigheid gedreven fundamenteel onderzoek 
op topniveau in Nederland onderzoek te laten doen 
en zo het fundamenteel onderzoek op topniveau te 
bevorderen. De voorwaarden van de schenking zijn 
vastgelegd in een notariële akte. Inmiddels is het 
onderzoeksproject en de onderzoeker in overleg met 
de gever gekozen. Het betreft een onderzoek op het 
gebied van de fundamentele kosmologie. De keuze 
van het onderzoeksproject en van de onderzoeker is 
geschied in overleg met dr. Margriet van der Heijden, 
wetenschapsredacteur bij NRC Handelsblad. Van- 
wege de ANBI-status van FOM kan de schenker de 
gehele schenking fiscaal aftrekken van zijn in- 
komstenbelasting. De ANBI-gift is opgenomen onder 
de overige baten.
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Tabel 11. Balans per 31-12-2013.

ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012

 ke  ke 

vaste activa

1. materiële vaste activa 46.580  41.338 

2. financiële vaste activa  4.417  4.430 

totaal vaste activa 50.997  45.768 

vlottende activa

3. voorraden 310  337 

4. onderhanden projecten 5.034  4.463 

5. vorderingen op korte termijn 18.746  13.971 

6. liquide middelen 50.196  48.079 

totaal vlottende activa 74.286  66.850 

TOTAAL ACTIVA 125.283  112.618 

PASSIVA 31-12-2013 31-12-2012

 ke  ke 

7. eigen vermogen 70.433  72.803 

8. voorzieningen 6.155  6.076 

9. langlopende leningen 4.726 -

10. onderhanden projecten (vooruitontvangen) 25.555  16.395 

11. kortlopende schulden 18.414  17.344 

TOTAAL PASSIVA 125.283  112.618 
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Tabel 12. Baten en lasten 2013.

2013
begroting

2013 2012

ke ke ke

BATEN 

1. NWO-basissubsidie  74.218 74.218  72.726 

2. overheidsbijdragen en subsidies  2.980 4.238  2.891 

3. baten werk in opdracht van derden  17.642 23.326  15.875 

4. overige baten 6.733 4.835  3.610 

TOTAAL BATEN 101.573 106.617  95.102 

5. LASTEN

6. missiebudgetten 24.989  25.061  26.669 

7. FOM-programma’s 32.290 33.143  29.282 

8. Industrial Partnership Programmes 8.286 10.380  8.292 

9. FOM-Projectruimte 10.432 8.468  9.714 

10. andere activiteiten 29.488 26.234  20.115 

11. algemene kosten van de organisatie 4.764 4.576  5.289 

totaal activiteiten 110.249 107.862  99.361 

12. balansmutaties (5.973) (8.730) (153)

13. bestedingsmutaties  - 10.486  - 

TOTAAL LASTEN 104.276 109.618  99.208 

SALDO BATEN EN LASTEN (2.703) (3.001) (4.106)

14. financiële baten en lasten 333 599  824 

NETTO EXPLOITATIESALDO (2.370) (2.402) (3.282)

bestemming netto exploitatiesaldo:

15. mutatie algemene reserve, onbestemd (279) 308  1.671 

16. mutatie algemene reserve, bestemd 3.728 7.776 (938)

17. mutatie bestemde reserves (4.154) (5.213) (7.117)

18. mutatie bestemde fondsen (1.665) (5.273)  3.102 

totaal netto exploitatiesaldo (2.370) (2.402) (3.282)
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Tabel 13. Kasstroom.

2013 2012

ke ke

kasstroom uit operationele activiteiten

saldo baten en lasten (2.703) (4.106)

aanpassingen voor:

afschrijvingen 3.517  4.195 

mutaties voorzieningen 76 (525)

totaal aanpassingen 3.596  3.670 

veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden 27 (42)

- vorderingen (4.775) (2.141)

- onderhanden projecten (activa) (571) 1.020

- schulden 1.070 (631)

- onderhanden projecten (passiva) 9.160 4.043

totaal veranderingen in vlottende middelen 4.911  2.249 

totaal kasstroom uit operationele activiteiten 5.804  1.813 

kasstroom uit investeringsactiviteiten

investeringen in materiële vaste activa (8.759) (4.119)

desinvesteringen in materiële vaste activa  -  - 

kapitaalstortingen in deelnemingen  -  - 

verkoop deelnemingen  -  - 

resultaat op deelnemingen (38)  115 

totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (8.797) (4.004)

kasstroom uit financieringsactiviteiten

aflossingen leningen 25  50 

financiële baten en lasten 333  824 

toename/afname pensioendepot (24) (66)

verstrekte leningen (176) (100)

voorziening leningen 226 -

opgenomen leningen 4.726 -

totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 5.110  708 

netto kasstroom 2.117 (1.483)

beginstand liquide middelen 48.079  49.562 

eindstand liquide middelen 50.196  48.079 
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Als kind droomde ik er al van om onderzoeker te worden. Ik was 
nieuwsgierig, vond het leuk om dingen uit te zoeken. Ik wilde ook al 
jong op de grens van natuurkunde, scheikunde en biologie werken. Dat 

is gelukt en daar ben ik heel blij mee. Maar het werk ziet er niet helemaal zo 
uit als in mijn kinderdromen. Ik stelde me voor dat ik aan knoppen zou 
draaien en dan zou kijken wat er gebeurde. Dat klopt wel ongeveer. Ik stelde 
me ook voor dat ik veel in een stoel zou zitten, wachtend op een 
geniale gedachte. Dat klopt niet. Wetenschap is geen zuiver en sereen 
zoeken naar de waarheid. Het is geen rechte lijn, maar eerder een wirwar 
aan vertakkingen: je moet van alles proberen en creatief zijn in je hypotheses 
en experimenten. Je gaat een gezonde competitie aan met andere groepen 
die andere dingen verzinnen. Zo ontdek je samen langzaam hoe het zit. Dat 
is eigenlijk wel zo spannend als wachten op een geniaal idee.

Ik hoop dat we over een jaar of tien structuren op micro- en nano-
schaal zo goed kunnen begrijpen en manipuleren dat we zelf nieuwe 
materialen kunnen maken die we precies de juiste eigenschappen 
meegeven. Als dat lukt zijn de toepassingen vrijwel eindeloos: milieuvrien-
delijke verf, minuscule schakelaars, of diagnostische sensoren. Ik noem ons 
vakgebied graag nanolego omdat we eigenlijk aan het bouwen zijn met een 
blokkendoos op nanoschaal. Het staat nog maar in de kinderschoenen en de 
belofte is groot. 

Een voorwaarde voor wetenschappelijk succes is volgens mij dat de sfeer in 
een onderzoeksgroep goed en open is. Je hebt verschillende mensen nodig 
met verschillende expertises, die allemaal van knutselen houden en graag 
dingen uitproberen. In mijn groep probeer ik ervoor te zorgen dat mensen 
elkaar wel uitdagen en aanmoedigen, maar niet op een vervelende manier de 
competitie aangaan. Dat slurpt energie.

Voor de natuurkunde is mijn toekomstdroom dat de samenleving er 
anders tegenaan gaat kijken. Ik zou willen dat wij fysici duidelijker over 
konden brengen hoe relevant ons vak is. Dat sommige fundamentele inzich-
ten er binnen enkele jaren voor zorgen dat je haar glanst omdat de shampoo 
verbeterd is, of dat ze je beter maken als je naar het ziekenhuis moet. Als ik 
mensen vertel wat ik doe, kom ik veel weerstand tegen. Vaak betrekt 
iemands gezicht en denkt hij terug aan dat moeilijke vak op de middelbare 
school. Laten we allemaal één keer goed nadenken over hoe we kunnen 
uitleggen wat we doen en wat daar zo interessant en nuttig aan is. Mijn 
droom is dat anderen net zo enthousiast zijn over ons vak als ik zelf.

Wetenschap verloopt niet langs  
een rechte lijn

INTERVIEW

Wie?
Dr. Daniela Kraft [31] promoveerde cum laude aan de 
Universiteit Utrecht op een proefschrift over model- 
systemen voor zelfassemblage. Ze deed postdoctoraal 
onderzoek in Utrecht en New York. Sinds augustus 2013  
is ze universitair docent en groepsleider Zachte  
gecondenseerde materie aan de Universiteit Leiden.

Wat?
Daniela en haar groep bouwen door middel van chemische 
en fysische methodes op nanoschaal colloïden met 
verschillende vormen en eigenschappen. Het gedrag van 
deze deeltjes - bijvoorbeeld de wijze waarop ze zichzelf 
groeperen - geldt als model voor biologische processen 
zoals het ontstaan van virussen. Een ander doel is om op 
deze manier materialen met nieuwe eigenschappen te 
ontwikkelen.
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Hoe kan het dat cellen precies weten hoe ze zich moeten organiseren 
om uit één enkele cel een perfect klein organisme te vormen? Dat is 
het mysterie van het leven. Ik hoop met mijn onderzoek een 

steentje bij te dragen aan de oplossing van dat raadsel. Dat doe ik 
door te kijken naar C. elegans, een van de simpelste diertjes die er bestaan 
en tegelijk het grootste beestje dat we bij AMOLF bestuderen. Het heeft niet 
meer dan duizend cellen, maar beschikt over een zenuwstelsel, het kan 
bewegen en het kan zijn gedrag aanpassen aan omstandigheden. C. elegans 
kronkelt in kleine bochtjes, inderdaad heel elegant en schattig. 

Sinds een paar jaar beschikken we over de technologie om op moleculair 
niveau kwantitatief te bestuderen wat er gebeurt in levende systemen en hoe 
veel er precies van een bepaald eiwit wordt geproduceerd. Dat maakt voor 
het eerst een natuurkundige, kwantitatieve benadering van biologische pro-
cessen mogelijk. Ik onderzoek C. elegans alsof het een machientje is. 
Vergelijk het met een dvd-speler waar telkens als ik op een knop druk het 
laatje open gaat. Ik hoop en verwacht dat zo’n natuurkundige benadering 
cruciaal zal blijken voor de biologie en dat het een heel nieuw perspectief zal 
opleveren. Dat we het leven op een ander niveau gaan begrijpen. 

Mijn droom is dat we op den duur zullen begrijpen hoe de machine 
werkt die we zelf zijn. Dat zou relevant zijn voor de geneeskunde. Als iets 
kapot is, moet je immers weten hoe het werkt om het te kunnen repareren. 
Als een lichaam ziek is, helpt het enorm als je tot op moleculair niveau weet 
hoe het functioneert. Je zou dan bijvoorbeeld veel doelgerichter geneesmid-
delen kunnen maken, die precies doen wat ze horen te doen zonder verve-
lende bijwerkingen. 

Hoe fraai die toepassingen ook zijn, voor mij is toch vooral belangrijk dat ik 
opwindende wetenschap doe. Ons werk is per definitie frustrerend, omdat 
het altijd moeilijk is. Als het makkelijk was, had iemand anders het al gedaan. 
Je houdt je werk alleen vol als je het zelf superspannend vindt, zo spannend 
dat je er ’s nachts van wakker ligt. Wát opwindende wetenschap is, is geen 
persoonlijke hobby. Het hangt eerder samen met de ‘grote vragen’, die iedere 
onderzoeker graag wil helpen oplossen.

Als ik naar zo’n simpel wormpje kijk, bekruipt me een gevoel van 
nederigheid. Dat zit al zo veel ingewikkelder in elkaar dan een cd-speler. 
Hoe complex zijn muizen of mensen dan wel niet, die over miljoenen en mil-
joenen cellen beschikken in plaats van duizend. Een volledig begrip van het 
menselijk lichaam is nog heel ver weg. In een levend organisme gebeuren zo 
veel dingen tegelijk, je hebt geen idee waar je moet beginnen. Toch denk ik 
dat je er een model voor kunt maken, als je maar lang genoeg observeert 
en erover nadenkt. Dat kunnen wij natuurkundigen heel goed. En als er 
één organisme is waarbij dat zou kunnen lukken, is het C. elegans, juist 
omdat het zo’n simpel diertje is.

Een nieuw perspectief op leven

INTERVIEW

Wie?
Dr. Jeroen van Zon [37] promoveerde aan de VU in 
theoretische fysica en deed postdoctoraal onderzoek aan 
Imperial College in Londen en het Massachusetts Institute 
of Technology. In maart 2012 begon hij bij AMOLF de 
onderzoeksgroep Quantitative developmental biology. 
Onlangs won hij een ERC Starting Grant.

Wat?
Jeroen kijkt met een natuurkundige, kwantitatief 
georiënteerde blik naar biologische processen.  
Hij bestudeert het gedrag van cellen in het nietige  
wormpje Caenorhabditis elegans, dat één millimeter  
lang is en zo dun als een haar. 





Hoofdstuk 9. Hoogtepunten uit het onderzoek

In dit hoofdstuk staat van een aantal FOM-programma’s een beschrijving van onderzoeksresultaten uit 2013. 
De teksten van de andere programma’s (zie tabel 14) vindt u op www.fom.nl/hoogtepunten2013.

Tabel 14. Lopende FOM-programma’s in 2013.

nr. titel periode

totaal 
FOM budget

M€ organisatie-eenheid

 Subatomic fysica (SAF)
7 Physics at the TeV scale: ATLAS 1997-2015 48,1 FOM-Nikhef + BUW

21 Relativistic heavy-ion physics: ALICE 1998-2013 13,5 BUW + FOM-Nikhef
23 Physics with b-quarks: LHCb 1999-2014 31,7 FOM-Nikhef + BUW

104 Theoretical particle physics in the era of the LHC 2008-2013 2,5 BUW + FOM-Nikhef
106 The origin of cosmic rays 2008-2013 3,6 FOM-Nikhef + BUW
114 Fundamental symmetries and interactions - Trapped radioactive isotopes as 

microlaboratories for fundamental physics 
2009-2013 9,3 BUW

119 Gravitational physics - the dynamics of spacetime 2010-2015 2,9 FOM-Nikhef + BUW
121 A string theoretic approach to cosmology and quantum matter 2010-2014 2,2 BUW
123 KM3NeT: The next generation neutrino telescope 2010-2016 8,8 FOM-Nikhef
139 The missing universe: what is the subatomic constituent of dark matter? 2013-2018 2,0 FOM-Nikhef + BUW
144 LHC Physics: the Dutch participation 2014-2021 16,9 FOM-Nikhef (+ BUW)
150 Quantum gravity and the search for quantum spacetime 2014-2019 1,2 BUW

 Nanofysica/-technologie (NANO)
73 Solid state quantum information processing 2004-2013 9,7 BUW
86 Atomic and molecular nanophysics 2007-2014 4,0 BUW
88 Materials-specific theory for interface physics and nanophysics 2004-2014 3,7 BUW
95 ERA-NET Nanoscience 2006-2014 2,1 BUW

101 Graphene-based electronics 2008-2014 3,8 BUW
105 Plasmonics 2008-2013 3,4 AMOLF + BUW
109 Controlling spin dynamics in magnetic nanostructures: combining fast time and short 

length scales for tomorrow’s technology
2009-2014 3,1 BUW

111 Control over functional nanoparticle solids 2009-2014 2,4 BUW
113 Nano-photovoltaics 2009-2013 2,2 AMOLF
124 Nanoscale quantum optics 2011-2015 3,0 BUW
128 The singular physics of 1D electrons 2011-2016 2,3 BUW
130 Next generation organic photovoltaics 2011-2021 5,2 BUW
131 Light management in new photovoltaic materials 2011-2019 5,4 AMOLF + BUW
136 Single phonon nanomechanics 2012-2017 2,4 BUW
138 Stirring of light! 2012-2017 2,1 BUW
141 Quantum interference effects in single molecules 2013-2018 1,4 BUW
152 Designing Dirac carriers in semiconductor honeycomb superlattices 2014-2019 2,3 BUW

       Dit programma 

heeft de vorm van  

een FOM-focusgroep.
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Vervolg tabel 14. Lopende FOM-programma’s in 2013.

nr. titel periode

totaal 
FOM budget

M€ organisatie-eenheid

 Condenseerde materie en optische fysica (COMOP)
61 Physics of colloidal dispersions in external fields (together with DFG) 2002-2013 2,1 BUW
78 The user facility for high magnetic fields 2004-2013 4,7 BUW

108 Inter-phase – New electronic and magnetic states at interfaces in complex oxide 
heterostructures

2009-2013 3,1 BUW

118 Proton mobility in confinement 2010-2016 2,4 AMOLF + BUW
125 Broken mirrors and drifting constants – Ultra-precise investigations of fundamental 

symmetries and constants at the atomic scale
2011-2016 2,9 BUW

132 High Field Magnet Laboratory: a global player in science in high magnetic fields 2011-2021 18,5 BUW
133 Free electron lasers for infrared experiments 2013-2022 9,1 BUW
134 Topological insulators 2012-2017 2,7 BUW
147 CO

2
 neutral fuels 2012-2021 7,0 DIFFER + BUW

149 2-dimensional electron systems in complex oxides 2014-2019 2,9 BUW
153 Rydberg atoms on a lattice 2014-2019 1,5 BUW

 Fysica van levensprocessen (FL)
103 DNA in action: Physics of the genome 2008-2012 4,2 BUW
110 Spatial design of biochemical regulation networks 2009-2013 3,1 AMOLF + BUW
115 Towards biosolar cells (together with ALW) 2010-2015 7,0 BUW
117 Mechanosensing and mechanotransduction by cells 2010-2015 3,4 BUW
126 The thylakoid membrane – a dynamic switch 2011-2015 2,6 BUW
127 A single-molecule view on protein aggregation 2011-2015 2,5 BUW
135 Single gold nanorods in live cells 2012-2017 1,4 BUW
137 Barriers in the brain: the molecular physics of learning and memory 2012-2016 1,8 BUW
140 Crowd management: the physics of DNA processing in complex environments 2013-2018 2,4 BUW
151 Spatio-temporal patterns of membrane protein activity 2014-2019 2,3 BUW

 Fusiefysica (FuF)
120 Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmas 2010-2014 4,3 DIFFER
148 Magnum-PSI: a world-class user facility to tame the plasma-wall interface 2014-2018 2,3 DIFFER

 Fenomenologische fysica (FeF) 
63 Physics of granular matter 2004-2015 4,0 BUW
75 PSI-lab: an integrated laboratory on plasma-surface interaction 2004-2015 19,2 DIFFER

102 Rheophysics: connecting jamming and rheology 2008-2013 2,8 BUW
107 New physics instrumentation for health care (together with ZonMW, STW and ICTregie) 2008-2014 2,8 BUW
112 Droplets in turbulent flow 2009-2016 2,6 BUW
122 Fellowships for Young Energy Scientists (YES!) 2010-2016 1,6 BUW
129 Fundamental aspects of friction 2011-2016 2,7 BUW
142 Towards ultimate turbulence 2013-2018 2,4 BUW
143 Marginal soft matter: leveraging the mechanics of responsive networks 2013-2018 1,7 BUW
145 Computational sciences for energy research - Knowledge Infrastructures 2012-2021 6,7 BUW

 Various topics in physics (OF) 
146 Uncertainty reduction in smart energy systems 2014-2018           2,0 

(part via FOM)
FOM-algemeen

132
133
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Vervolg tabel 14. Lopende FOM-programma’s in 2013.

nr. titel periode

totaal 
FOM budget

M€ organisatie-eenheid

 Industrial Partnership Programmes
i09 Joint Solar Programme (samen met Shell, Nuon, HyET Solar en CW) 2005-2013 7,2 BUW
i15 Size dependent material properties (samen met M2i) 2008-2013 2,0 BUW
i16 Innovative physics for oil and gas (samen met Shell) 2008-2015 4,5 BUW
i19 Bio(-related) materials (samen met DPI, TIFNs) 2008-2013 5,1 BUW
i20 Contact line control during wetting & dewetting (samen met ASML en Océ) 2009-2014 1,8 BUW
i23 Controlling photon and plasma induced processes at EUV optical surfaces  

(samen met Carl Zeiss en ASML)
2009-2015 5,5 DIFFER

i24 Improved solid-state light sources (samen met Philips) 2010-2014 1,1 AMOLF
i25 Spectroscopic analysis of particles in water (samen met Wetsus) 2010-2015 1,2 BUW
i26 Topological quantum computation (samen met Microsoft) 2011-2016 2,9 BUW
i27 Understanding the visco-elasticity of elastomer-based nanocomposites 

(samen met SKF, Michelin en Dutch Polymer Institute)
2011-2015 1,6 BUW

i28 Third generation magnetocaloric materials (samen met BASF) 2011-2015 2,4 BUW
i30 High tech systems and materials (samen met Carl Zeiss, Demcon, ECN, IMRA Europe, 

Océ, SolMateS, Supercis Solar en Thin Film Factory)
2013-2017 2,4 BUW

i31 The science of atmospheric plasma processing of functional films (samen met Fujifilm) 2013-2018 1,6 DIFFER
i32 Computational sciences for energy research (samen met Shell) 2013-2023 32,1 BUW
i33 Nanophotonics for solid-state lighting (samen met Philips) 2013–2017 4,0 AMOLF
i34 Fundamental fluid dynamics challenges of extreme ultraviolet lithography (samen met 

ASML)
2013–2018 1,5 BUW

i35 Physics of failure (samen met M2i) 2014–2018 2,5 BUW
i36 Heat, mass transport and phase transition in dense bubbly flows (samen met 

AkzoNobel, DSM, Sabic, Shell en Tata Steel)
2014–2019 1,6 BUW

i37 The foundations for faster electron microscopy (samen met FEI) 2013-2018 2,5 BUW

80
FOM Jaarboek 2013



Uiterst zeldzame vervallen 
van beauty-mesonen ontdekt
Wetenschappers zijn lang op zoek geweest naar bewijs dat B

s
-mesonen, deeltjes 

die bestaan uit een beauty-quark en een strange-quark, kunnen vervallen naar 
een eindtoestand van twee muonen. In 2012 vonden de onderzoekers van dit 
programma een eerste hint dat dit verval bestaat. Dit jaar wisten ze het verval 
dan ook echt te bewijzen. Zij deden dat met behulp van het LHCb-experiment van 
de deeltjesversneller op CERN, bij Genève.

Experiment versus standaardmodel

Het proces waarbij een B-meson vervalt in twee muonen betreft een botsing 
tussen een beauty-quark en een anti-strange-quark, waarbij de deeltjes elkaar 
vernietigen. In het standaardmodel van de deeltjesfysica is dit verval zeer sterk 
onderdrukt, waardoor het heel zelden voorkomt. Het proces kan namelijk alleen 
plaatsvinden met behulp van quantumfluctuaties, een proces waarbij gedurende 
zeer korte tijd nieuwe deeltjes ontstaan. Door rekening te houden met de effec-
ten van quantumfluctuaties, kunnen natuurkundigen dus op zoek gaan naar 
nieuwe, tot nu toe onbekende deeltjes of krachten. Onderzoekers wisten voor het 
eerst het bestaan van het B-mesonverval te bewijzen door de meetgegevens van 
het LHCb- en het CMS-experiment te combineren. Hun vondst is vooralsnog con-
sistent met de voorspelling van het standaardmodel. 

Behalve het bewijs dat een B
s
-meson kan vervallen in twee muonen, zoeken de 

onderzoekers ook naar nog zeldzamere gebeurtenissen waarbij een B
d
-deeltje 

(bestaande uit een beauty-quark en een anti-down-quark) naar twee muonen 
vervalt. Het einddoel van dit onderzoek is de verhouding van deze twee verval-
processen in kaart te brengen. Door de verhouding experimenteel vast te stellen, 
kunnen de wetenschappers de geldigheid van het standaardmodel op de proef 
stellen. 

FOM-programma #23 Physics with b-quarks: LHCb

Het doel van het FOM-programma ‘Physics with b-quarks: LHCb’ is het 
zoeken naar zeldzame vervallen van B-mesonen, het meten van CP-
schending in het verval van B-mesonen, en het vaststellen van de ele-
menten van de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa-matrix. De looptijd van het 
programma is 1999-2014 en het budget voor die periode bedraagt  
31,7 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. 
M.H.M. Merk (FOM-Nikhef). 

Schematische weergave van het verval van een B
s
-meson naar  

twee muonen (µ+ en µ-). De lijnen geven aan welke bekende deeltjes 
gecreëerd worden. Het vraagteken staat voor nieuwe, onbekende  
deeltjes die tijdelijk kunnen worden gevormd.

Dit figuur zet de waargenomen vervalverhouding tussen B
d
-deeltjes en 

B
s
-deeltjes uit tegen de voorspellingen van verschillende modellen. Het 

gehele gebied geeft de mogelijkheden aan voor de waargenomen vervallen. 
Na de waarnemingen van dit jaar is het grootste gebied uitgesloten en blijft 
er alleen nog het lichte gebied over. De gele ster geeft de voorspelde waarde 
van het standaardmodel, de rode ster de centrale waarde zoals gemeten 
door het LHCb-experiment.
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‘Spooky action’ tussen twee 
quantumcomputerchips
Verstrengeling is een intrigerend gevolg van de wetten van de quantummecha-
nica. Als twee deeltjes verstrengeld zijn, smelten hun identiteiten samen: hun 
gezamenlijke toestand is exact bepaald, maar hun afzonderlijke identiteit is ver-
dwenen. Verstrengelde deeltjes gedragen zich als één, ook als ze ver van elkaar 
verwijderd zijn. Einstein geloofde deze voorspelling niet en noemde dit “spooky 
action at a distance”. 

Quantumcomputers

Verstrengelde toestanden vormen het hart van toekomstige quantumcomputers. 
In een quantumcomputer kunnen de bouwstenen - de quantumbits - door gebruik 
te maken van verstrengeling op een unieke manier samenwerken zodat er een 
enorme rekenkracht ontstaat. Een quantumcomputer met vierhonderd quantum-
bits bevat al meer bits aan informatie dan het aantal atomen in het heelal. De 
laatste jaren is het gelukt om quantumbits binnen een chip met elkaar te ver-
strengelen. Nu is dat voor het eerst gelukt met quantumbits op verschillende 
chips. 

Het team van FOM-werkgroepleider prof.dr.ir. Ronald Hanson (TUD) maakt quan-
tumbits van elektronen in diamant. Ze kunnen de spin van deze deeltjes (de 
draairichting, die de ‘nul’ of ‘een’ van de quantumbits vormt) vooraf bepalen, 
controleren en vervolgens ook uitlezen.

Succesvolle verstrengeling

De onderzoekers hebben twee elektronen op enkele meters afstand van elkaar 
verstrengeld. Omdat de elektronen elkaar niet direct voelen op deze afstand, 
gebruikten de onderzoekers lichtdeeltjes om de verstrengeling over te brengen. 
Vervolgens bepaalden zij de spintoestanden van beide elektronen. Hoewel de 
spinrichting van de afzonderlijke deeltjes volledig willekeurig was, precies zoals 
de quantummechanica voorschrijft, bleken de spinrichtingen van de twee elek-
tronen samen altijd tegengesteld te zijn. Dat bewijst de succesvolle verstrenge-
ling. 

Naast dat het werk nieuw fundamenteel inzicht opleverde, zijn er ook twee rede-
nen waarom het resultaat, gepubliceerd in Nature, van aanzienlijk belang is voor 
radicaal nieuwe technologieën. Ten eerste is het een belangrijke stap naar een 
quantumnetwerk tussen toekomstige quantumcomputers – een quantuminter-
net. Ten tweede is deze verstrengeling een basisingrediënt voor het volledig veilig 
versturen van informatie door middel van teleportatie. Bij teleportatie reist de 
informatie niet door de tussenliggende ruimte en kan daarom niet worden afge-
luisterd.

FOM-programma #73 Solid state quantum information processing

Het doel van het FOM-programma ‘Solid state quantum information pro-
cessing’ is het ontwikkelen van experimentele en theoretische technieken 
om gecontroleerd veeldeeltjes verstrengeling in vaste-stofsystemen te 
creëren en te detecteren. Het doel op de lange termijn is systemen te 
bouwen voor quantuminformatie en quantumrekenen. Het programma 
wordt uitgevoerd in de gelijknamige FOM-focusgroep. De looptijd van het 
programma is 2004-2013 en het budget voor die periode is 9,7 miljoen 
euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. L.P. Kou-
wenhoven (TUD).Op de website van de onderzoeksgroep  

van Hanson staat extra informatie  
inclusief filmpjes.

‘False colour’ elektronenmicroscoopplaatje van één van de diamanten chips 
(blauw) die gebruikt zijn in het experiment. Met nanolithografie zijn lenzen 
gemaakt precies boven een elektronspin. De gouden elektrodes worden 
gebruikt om het elektron te controleren.

Het doel van het FOM-programma ‘Solid state quantum information pro-

FOM-FOCUSG
R

G
R

G
OROR

EP||FFOOM-FFOOCCUS
G

ROROR
EP

|

82
FOM Jaarboek 2013

http://hansonlab.tudelft.nl/long-distance-entanglement-of-diamonds/


Superkronkels in dna maken 
sprongetjes
Als je een dna-molecuul beetpakt en opdraait, verschijnen ‘superkronkels’, die 
lijken op de lastige lussen in het snoer van je oordopjes. Deze lussen blijken zich 
zeer snel en ver te kunnen verplaatsen over de lengte van het dna-molecuul, zo 
blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Dit nieuw ontdekte ‘hopping’ mechanisme, 
dat plaatsvindt op een tijdschaal van milliseconden, heeft mogelijk belangrijke 
biologische consequenties. Cellen gebruiken de lusjes bijvoorbeeld om speci-
fieke stukjes dna met elkaar in contact te brengen. Onderzoekers van dit  
programma, werkzaam in de groep van FOM-werkgroepleider prof.dr.ir. Cees 
Dekker aan het Kavli Institute of Nanoscience, publiceerden de vondst van het 
hopping mechanisme in Science. 

Supercoiling

Een dna-molecuul in een cel ziet eruit als een draadje dat helemaal is opgedraaid 
in een warrige kluwen van lussen (superkronkels). In levende cellen vormen en 
ontwarren de dna-superkronkels zichzelf en verplaatsen ze zich langs het dna-
molecuul. Ze zijn van essentieel belang bij het reguleren van de dna-activiteit, 
bijvoorbeeld bij welke genen worden aan- of uitgezet. 

Stilstaande plaatjes van de dna-superkronkels waren al eerder uitvoerig bestu-
deerd. De beweging van de kronkels was echter tot dusver onbekend. De onder-
zoekers ontwikkelden een nieuwe techniek waarmee ze voor het eerst konden 
waarnemen hoe de lussen zich voortbewegen langs een dna-molecuul. Ze span-
den een klein stukje van een dna-streng op met een magnetische pincet en 
brachten de beweging van de dna-lussen in beeld met een fluorescentiemicro-
scopie. Ze slaagden erin deze bewegingen in real time te zien, op het niveau van 
een individueel dna-molecuul. 

Hoppende lusjes

De onderzoekers hebben ontdekt dat de lusjes zich langzaam, via diffusie,  
kunnen verplaatsen langs het dna. Ze zagen daarnaast, totaal onverwacht, dat 
de lussen ook sprongetjes kunnen maken over relatief lange afstanden (micro-
meters). Het lusje verdwijnt op één plek, terwijl er op een andere plek, op grote 
afstand, plots een ander lusje ontstaat. Met deze informatie kunnen de onderzoe-
kers theorieën over dna-mechanica testen.
 
Het nieuw ontdekte hopping mechanisme heeft mogelijk belangrijke biologische 
consequenties. Het mechanisme maakt immers een herordening van het genoom 
mogelijk over lange afstand en op een tijdschaal van milliseconden. 

FOM-programma #103 DNA in action: physics of the genome

Het doel van het FOM-programma ‘DNA in action: physics of the genome’ 
is het doorgronden van de fysische mechanismen die dna organiseren, 
reguleren en kopiëren. De looptijd van het programma is 2008-2012 en 
het budget voor die periode is 3,8 miljoen euro. De leiding van het pro-
gramma is in handen van prof.dr.ir. G.J.L. Wuite (VU).

Het filmpje over het  
‘hopping’ mechanisme. 

Artistieke impressie van de dynamica van dna-superkronkels.  
Een mens manipuleert een lange dna-streng. Door het opwinden ervan 
ontstaan kronkels in het dna-molecuul. In het onderzoek van  
Van Loenhout, Grunt en Dekker is voor het eerst ontdekt hoe deze 
dna-kronkels langs het dna bewegen.
Credits: Cees Dekker Lab TU Delft / Tremani.
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Te klein  
voor Archimedes
Programmaonderzoekers uit Utrecht hebben dit jaar een nieuwe beeldvormings-
techniek gebruikt om te bewijzen dat minuscule deeltjes aan het oppervlak van 
een vloeistof niet meer onderhevig zijn aan de zwaartekracht. Blijft een object 
wel of niet drijven op een vloeistof? Die vraag bestudeerden de onderzoekers 
voor deeltjes van enkele nanometers groot. Zij brachten daarvoor nanodeeltjes 
aan het oppervlak van een vloeistof driedimensionaal in beeld. Dit soort beeld-
vorming is een primeur. 

Geen Archimedes

Voor grote objecten, zoals een boot, verklaart de wet van Archimedes het wel of 
niet blijven drijven. Deze wet stelt dat de opwaartse kracht, die een object laat 
drijven, even groot is als het gewicht van de verplaatste vloeistof. Objecten van 
enkele millimeters lijken deze wet te kunnen schenden. Neem bijvoorbeeld een 
paperclip of een watervlo. Ze blijven drijven ondanks het feit dat Archimedes’ wet 
dit niet lijkt toe te staan. Ze danken hun drijvende vermogen aan de oppervlakte-
spanning van water: het wateroppervlak wordt uitgerekt, waardoor een extra 
opwaartse kracht ontstaat. 

Voor objecten die nog een miljoen keer kleiner zijn, met een formaat van enkele 
nanometers, speelt de zwaartekracht geen significante rol meer. Voor deze 
objecten blijken slechts de moleculaire wisselwerkingen tussen object, vloeistof 
en lucht relevant te zijn. Deze wisselwerkingen bepalen of het object vastplakt 
aan het oppervlak van de vloeistof. 

Door de gemaakte microscopische beelden te analyseren, konden de onder- 
zoekers precies berekenen hoe sterk de deeltjes adsorberen aan het grensvlak 
tussen vloeistof en lucht. Dit onderzoek is een samenwerking tussen de twee 
groepen van het Utrechtse Debye-instituut voor voor nanomateriaalwetenschap. 
Zij publiceerden hun resultaten in het vakblad Physical Review Letters.

Reconstructie van de posities van de nanodeeltjes zoals verkregen met een 
speciale vorm van elektronenmicroscopie, tomografie, die ook in gebruik is 
bij ziekenhuizen. 

FOM-programma #111 Control over functional nanoparticle solids

Het FOM-programma ‘Control over functional nanoparticle solids’ heeft 
als doel om via een bottom-up benadering nanogestructureerde metama-
terialen te maken die opgebouwd zijn uit combinaties van verschillende 
bouwstenen, die op hun beurt weer bestaan uit colloïdale nanodeeltjes. 
Tevens is het doel om met externe velden de groei en structuur van deze 
materialen te manipuleren. De looptijd van het programma is 2009-2014 
en het budget voor die periode bedraagt 2,4 miljoen euro. De leiding is in 
handen van prof.dr. A. van Blaaderen (UU). 

84
FOM Jaarboek 2013



Grafeenlinten en -buisjes  
beide geschikt voor 
zonnecellen
Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF en het Max Planck Institute for Polymer 
Research (Mainz, Duitsland) hebben de geleidende eigenschappen van ultra-
dunne grafeenlagen onder invloed van licht bepaald. De resultaten van hun 
onderzoek kunnen leiden tot het ontwerp van een nieuwe klasse zonnecellen. 

Grafeen is opgebouwd uit een enkele laag koolstofatomen. Het materiaal kan 
zowel licht absorberen als elektrische stroom geleiden. Om grafeen geschikt te 
maken als basismateriaal voor een zonnecel, moeten onderzoekers de materiaal-
eigenschappen zodanig veranderen dat grafeen een elektronische ‘bandgap’ 
krijgt. Zonder bandgap vervallen de door het licht vrijgemaakte elektronen heel 
snel.

Grafeenlinten 

Elektronen kunnen allerlei verschillende energieniveaus aannemen, maar een 
bandgap vormt een ‘verboden zone’: in dit energiegebied kan zich geen enkel 
elektron bevinden. Om een bandgap te maken, gebruiken de onderzoekers quan-
tumopsluitingseffecten. Zij maakten met behulp van een nieuwe, chemische 
bottom-up methode ultrasmalle linten van grafeen. Deze linten hebben een 
breedte van slechts één nanometer (een miljardste meter) en zijn langer dan 
tweehonderd nanometer. Het elektron wil in de breedte meer ruimte innemen 
dan de beschikbare nanometer, en is dus ‘opgesloten’ in de breedte van het lint. 
Die opsluiting maakt dat een bandgap ontstaat. 

De onderzoekers lieten een ultrakorte puls laserlicht op de grafeenlinten vallen. 
Het laserlicht maakt ladingsdragers vrij in het materiaal, waardoor een elektri-
sche stroom gaat lopen – net zoals in een zonnecel gebeurt bij zonlicht. Om de 
ladingsdragers te bestuderen, gebruikten de onderzoekers een speciaal ontwik-
kelde terahertz (THz) spectroscopietechniek. THz-spectroscopie kan de fotoge-
leiding op een subpicoseconde tijdschaal bepalen, zonder dat elektrische con-
tacten vereist zijn. 

Lint versus buisje

De onderzoekers vergeleken de resultaten met de fotogeleidende eigenschappen 
van koolstof nanobuisjes, de opgerolde variant van grafeen nanolinten. Beide 
materialen zijn essentiële componenten in het opkomende vakgebied van kool-
stofelektronica. Kennis van de geleidende eigenschappen van beide is dus van 
groot belang.

Met de THz-techniek bepaalden de onderzoekers de concentratie en de recombi-
natiesnelheid van de ladingsdragers in het grafeen. Zij toonden aan dat het laser-
licht (in tegenstelling tot eerdere berichten) in beide materialen elektronen mobiel 
maakt, waardoor een elektrische stroom ontstaat. De koolstof nanobuisjes blij-
ken betere geleiders dan de grafeen nanolinten. De onderzoekers publiceerden 
hun werk in de vakbladen Nature Chemistry en Nano Letters.

Het doel van het FOM-programma ‘Nano-photovoltaics’ is om recente 
vooruitgang in nanotechnologie en nanowetenschap te gebruiken voor 
zonnecellen met verbeterde efficiëntie en/of lagere materiaalkosten. Het 
programma is gebaseerd op het gebruiken van versterkte lichtabsorptie 
en verzameling van ladingsdragers in ultradunne films, nanodraden en 
quantumdot zonnecellen. De looptijd van het programma is 2009-2013 en 
het budget voor die periode bedraagt 2,2 miljoen euro. De leiding van het 
programma is in handen van prof.dr. A. Polman (AMOLF).

Een koolstof nanobuisje (boven) en grafeen nanolint (onder). Een ultrakorte 
laserpuls (paars) raakt de structuren waardoor elektronen vrijkomen.  
De onderzoekers bekijken wat de elektronen doen door vervolgens een korte 
THz-puls op het materiaal te richten. 

FOM-programma #113 Nano-photovoltaics
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Schending van 
Lorentzinvariantie bij 
bètaverval
De uitkomst van een experiment mag niet afhangen van de snelheid of oriëntatie 
van het laboratorium waarin het experiment plaatsvindt. Aan deze fundamentele 
symmetrie, Lorentzinvariantie genaamd, moeten alle krachten in de natuur vol-
doen. Krachten zijn ook invariant onder spiegeling (pariteit, P), verwisseling van 
materie en antimaterie (ladingsconjugatie, C) en tijdsomkering (T). De uitzonde- 
ring is de zwakke kracht. Deze kracht is verantwoordelijk voor bètaverval, dat 
optreedt wanneer een atoomkern een elektron of positron uitstraalt. Alleen de 
combinatie van de drie symmetrieën samen, CPT-symmetrie, is bij de zwakke 
kernkracht behouden. Als CPT toch geschonden wordt, betekent dat ook dat 
Lorentzsymmetrie gebroken moet zijn. Daarom bestuderen de onderzoekers van 
dit onderzoeksprogramma de Lorentzsymmetrie van bètaverval. Hierover is nog 
weinig bekend, dus de onderzoekers moesten zowel theorie als experiment 
ontwikkelen.

Experiment

De onderzoekers brengen een radioactieve bundel van het kortlevende isotoop 
20Na tot stilstand in neongas. Vervolgens polariseren ze de 20Na-atomen met 
laserlicht, waardoor de spin (de draaias) van de atoomkernen in een bepaalde 
richting wordt gezet. Met dit systeem bepalen ze of de vervalsnelheid van het 
isotoop afhankelijk is van de spinrichting van de kernen. Als de vervalsnelheid 
niet gelijk is bij verschillende spinoriëntaties, is Lorentzsymmetrie geschonden. 

De onderzoekers meten hoeveel kernen gericht staan met behulp van het posi-
tron dat bij bètaverval wordt uitgezonden. Dat proces breekt de spiegelsymme-
trie, en vertelt hoe de kernen van het 20Na staan ten opzichte van de richting van 
het uitgezonden bètadeeltje, net zoals in het beroemde experiment van madame 
Wu.  

De vervalsnelheid wordt gemeten met gammastraling. Hier zijn de telsnelheden 
onafhankelijk van de richting. Als Lorentzsymmetrie gebroken is, zou dat echter 
wel zo zijn. Het experiment zet hiermee een limiet op de mate van Lorentzsym-
metrieschending in de orde van 10-3. 

De onderzoekers willen hun werk voortzetten bij het CERN-experiment LHCb, 
waar zwak verval heel dichtbij de lichtsnelheid gemeten kan worden. De gevoe-
ligheid voor schending van Lorentzinvariantie is dan het hoogst. 

FOM-programma #114 Fundamental symmetries and interactions - Trapped radioactive isotopes as micro laboratories for fundamental physics

Het doel van het programma ‘Fundamental symmetries and interactions 
- Trapped radio active isotopes as micro laboratories for fundamental 
physics’ is het bouwen en bedrijven van de faciliteit TRIµP. Die gebruikt 
kortlevende radioactieve isotopen, gemaakt met behulp van bundels uit 
het AGOR-cyclotron. De isotopen worden afgeremd en gevangen in vallen. 
Daar worden vervalstudies gedaan waarmee aspecten van het stan-
daardmodel kunnen worden getoetst en atoomfysische experimenten 
uitgevoerd. De looptijd van het programma is 2009-2013 en het budget 
voor die periode bedraagt 9,3 miljoen euro. De leiding van het programma, 
dat is opgezet in de vorm van een FOM-focusgroep, is in handen van prof.
dr. K.H.K.J. Jungmann (RUG).

Uitleg over het beroemde  
experiment van madame Wu. 

Filmpje ter illustratie dat alleen de  
combinatie van de drie symmetrieën samen, 
CPT-symmetrie, bij de zwakke kernkracht 
behouden is.

Links: de onderzoekers meten het bètaverval voor twee verschillende 
situaties, namelijk parallel en antiparallel aan de spinrichting van de 
20Na-kernen. Het verschil is te wijten aan schending van de 
spiegelsymmetrie. De karakteristieke meetcurves ontstaan omdat de bundel 
eerst wordt aangezet en na twee seconden wordt uitgezet.  
Rechts: de onderzoekers meten het verval met behulp van gammastraling. 
Pariteit is in dit geval behouden, waardoor geen verschil tussen de twee 
situaties ontstaat. Als Lorentzsymmetrie gebroken zou zijn, zou er wel een 
verschil te zien zijn. 

Het doel van het programma ‘Fundamental symmetries and interactions 
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Cel meet stijfheid  
omgeving met  
speciale eiwitbindingen
Wat weet een cel van de wereld om zich heen? Hij vergaart chemische informatie 
met behulp van receptoren of kanaaltjes in zijn celmembraan. Zo weet een cel in 
de alvleesklier bijvoorbeeld of er te veel suiker in het bloed zit, en dus of er insu-
line gemaakt moet worden. Maar een cel heeft niet alleen chemische informatie 
nodig – hij wil ook de mechanische eigenschappen van zijn omgeving aftasten. 
Daarmee kan de cel bijvoorbeeld bepalen waar zich een opening bevindt waar hij 
doorheen kan glippen. Sinds kort is bekend dat stamcellen deze mechanische 
informatie ook gebruiken om te bepalen in welke celsoort (bijvoorbeeld botcel, 
hersencel, spiercel) ze veranderen. Het is echter nog steeds onduidelijk wat de 
cel als ‘zintuig’ gebruikt om externe mechanische eigenschappen te bepalen.

Moleculen op de grens 

FOM-oio Elizaveta Novikova (Technische Universiteit Eindhoven), werkzaam in dit 
FOM-programma, zoekt het antwoord op die vraag op de grens tussen de cel en 
de buitenwereld. Daar zitten eiwitten die het celskelet vastklinken aan de wereld 
eromheen, integrinen genaamd. Recente experimenten wijzen uit dat sommige 
integrinen catch bonds kunnen vormen: verbindingen die sterker worden naar-
mate er harder aan wordt getrokken. Omdat die eiwitten direct gevoelig zijn voor 
een mechanisch signaal, vermoedde Novikova dat ze een rol spelen in de mecha-
nische waarneming. Ze formuleerde daartoe een model dat zowel de eigen-
schappen van één catch bond als het gezamenlijk gedrag van meerdere catch 
bonds beschrijft. Uit haar berekeningen bleek: hoe steviger de buitenwereld, hoe 
meer catch bonds er ontstaan. 

Meten is weten 

Zo heeft de cel iets zeer nuttigs bij de hand. Een intern meetbare grootheid – het 
aantal gebonden catch bond integrinen – is een directe maat voor de mechani-
sche stijfheid van de buitenwereld. Novikova stelt dan ook dat hier, op moleculair 
niveau, de eerste en cruciale stap van mechanosensing plaatsvindt. 

Dit inzicht biedt nieuwe aanknopingspunten om processen in een cel te beïnvloe-
den door de buitenwereld te manipuleren. Een juist gekozen omgeving kan cellen 
bijvoorbeeld dwingen in een bepaalde richting te bewegen of stamcellen dwingen 
zich tot een bepaalde celsoort te ontwikkelen. 

Het doel van het FOM-programma ‘Mechanosensing and mechanotrans-
duction by cells’ is de fundamentele principes op te helderen van de 
krachtontwikkeling en ‘mechanosensing’ van cellen. Het richt zich op de 
vragen welke fysische mechanismen er voor zorgen dat cellen zowel  
de mechanische eigenschappen van de externe omgeving kunnen voelen 
en beïnvloeden als op de vraag hoe cellen de mechanische signalen door-
geven en omzetten in een fysische of biologische respons. De looptijd  
van het programma is 2010-2015 en het budget voor die periode bedraagt 
3,4 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. 
Th. Schmidt (LEI).

Een cel, vastgehecht aan een oppervlak dat deels zacht (links) en deels  
hard (rechts) is. Novikova’s model laat zien dat de fractie gebonden  
catch bond integrinen (de groene balletjes) een directe maat is voor de 
externe stijfheid. Die stijfheidsmeting wordt gevisualiseerd door de 
led-outputmetertjes die bij de aanhechtingspunten staan.  
Credits: ICMS Animation Studio, TU/e.

FOM-programma #117 Mechanosensing and mechanotransduction by cells
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Energetische ionen 
onderdrukken turbulentie  
in plasma
Goed nieuws voor de toekomst van  fusie-energie: energetische ionen onder-
drukken turbulentie die verantwoordelijk is voor het ‘weglekken’ van energie in 
tokamakreactoren. Deze conclusie trekken de onderzoekers van dit FOM-pro-
gramma nadat zij uitgebreide berekeningen deden op basis van kinetische 
modellen voor plasmaturbulentie. Dit soort berekeningen vereisen een enorme 
rekencapaciteit. Daarom gebruiken de onderzoekers de nieuwste generaties 
supercomputers. 

De berekeningen tonen aan dat energetische ionen zorgen voor een sterkere 
koppeling van de turbulentie met grootschalige stromingen in het plasma, de 
zogenaamde zonal flows. De structuur van deze stromingen is te vergelijken met 
de banden in de atmosfeer van de planeet Jupiter. Dankzij een sterkere koppeling 
nemen zonal flows toe, waardoor de turbulentie afneemt. Daardoor kan energie 
vanuit het hete centrum van het plasma minder gemakkelijk weglekken naar de 
koele rand van de reactor, waar deze energie verloren zou gaan.  

Opgeloste puzzel

De vondst lost een openstaande puzzel in het tokamakonderzoek op: onderzoe-
kers zagen in de JET-tokamak dat minder energie naar de reactorwand stroomde 
in ontladingen met hoge rotatie, dan in vergelijkbare ontladingen met minder 
rotatie. Uit berekeningen bleek dat dit verschil in energietransport deels aan de 
rotatie zelf lag, maar dat was niet voldoende om de grootte van het verschil te 
verklaren. De energetische ionen die aanwezig zijn in de onderzochte roterende 
plasma’s blijken het ontbrekende stukje in deze puzzel. 

De onderzoekers verwachten dat energetische alfadeeltjes, het product van 
fusiereacties, dezelfde rol kunnen spelen als de energetische ionen in de JET-
experimenten. Ook alfadeeltjes zouden dus het ongewenste energietransport 
naar de reactorwand kunnen verlagen. Dat betekent dat in bepaalde scenario’s in 
de kern van de toekomstige fusiereactor ITER een hogere energievermenigvuldi-
ging kan worden bereikt dan tot nu werd gedacht.

Het is nog niet duidelijk hoe energetische ionen de sterke koppeling tussen  
turbulentie en zonal flows veroorzaken. Dit mechanisme is onderwerp van ver-
dere studie.

Het doel van het FOM-programma ‘Active control of magneto-hydrodyna-
mic modes in burning plasmas’ is om magneto hydrodynamic (MHD) 
modes in een fusieplasma te kunnen controleren en onderdrukken met 
nieuw ontwikkelde instrumenten. Hiertoe wordt het collectieve gedrag 
van alphadeeltjes en hun interactie met MHD-modes experimenteel en 
theoretisch onderzocht. De looptijd van het programma is 2010-2014 en 
het budget bedraagt 4,3 miljoen euro. De leiding van het programma is in 
handen van prof.dr. A.J.H. Donné (DIFFER).

Simulatie gemaakt door het Princeton Plasma Physics Laboratory.  
In een plasma zonder zonal flows ontstaan vrij lang gerekte turbulente 

gebieden, waardoor energie vanuit het hete 
centrum van het plasma gemakkelijk kan 
weglekken naar de koele rand van de reactor. 
Wanneer de zonal flows worden ‘aange- 
schakeld’, worden de turbulente cellen 
kapotgetrokken, waardoor het ongewenst 
energietransport afneemt. 

Een vergelijking van de turbulentie in een plasma met en een  
plasma zonder snelle ionen. 

FOM-programma #120 Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmas
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Eerste optische module 
KM3NeT in het water
KM3NeT wordt de volgende generatie neutrinotelescoop, op de bodem van de 
Middellandse Zee. De relevantie van zo’n detector is recent bevestigd door de 
ontdekking van kosmische neutrino’s door het IceCube-experiment op de Zuid-
pool. KM3NeT krijgt een hogere resolutie en zal dit signaal verder kunnen bestu-
deren. 

Meerdere buizen

Detectie van neutrino’s is mogelijk door het meten van cherenkovlicht. De reac-
tieproducten van neutrino-interacties veroorzaken dit licht. In KM3NeT zal het 
cherenkovlicht worden gedetecteerd met een nieuw type optische module: een 
glazen bol die 31 kleine fotomultiplierbuizen (PMT) bevat. Dit in tegenstelling tot 
andere neutrinotelescopen, die per optische module één grote PMT bevatten. 
Deze nieuwe multi-PMT-module heeft, naast andere voordelen, een betere net-
toprijs per sensoroppervlak.

In april 2013 heeft de KM3NeT-collaboratie de eerste (prototype) optische 
module afgezonken in de Middellandse Zee tot op 2,4 kilometer diepte. De com-
municatie met de kust verloopt via een onderzeekabel van veertig kilometer lang, 
die onderdeel uitmaakt van de bestaande Antares-detector. Alle 31 PMT’s heb-
ben sinds die tijd zonder problemen gegevens naar de kant gestuurd.

Eerste fase

De analyse van de data van het prototype heeft de kracht van het multi-PMT-
concept bevestigd. De optische achtergrond, die wordt veroorzaakt door radioac-
tief zeezout en bioluminescentie, kan beter begrepen worden omdat verschil-
lende PMT’s tegelijkertijd het licht detecteren. Simulaties laten zien dat 
kosmische muonen gebeurtenissen veroorzaken waarbij het aantal buizen dat 
tegelijkertijd licht detecteert groter is dan zes. Er zijn al veel van deze deeltjes 
gedetecteerd. Het blijkt zelfs mogelijk de richting van de muonen te bepalen door 
te kijken welke buizen het signaal hebben gedetecteerd. Door dit soort technie-
ken toe te passen in de voltooide KM3NeT-detector, zal de identificatie van  
kosmische neutrino’s verbeteren. 

De KM3NeT-collaboratie heeft momenteel financiering voor de eerste fase van 
de volledige neutrinotelescoop. Deze eerste fase zal bestaan uit ongeveer vijf-
honderd optische modules en zal in de komende twee jaar worden gerealiseerd.

Het doel van het FOM-programma ‘KM3NeT: The next generation neutrino 
telescope’ is het leveren van de Nederlandse investeringsbijdrage (vanuit 
het NWO-budget voor investeringen in grootschalige onderzoeksfacilitei-
ten) aan de realisatie van de volgende generatie neutrinotelescoop: 
KM3NeT. Deze telescoop zal nieuwe wegen mogelijk maken in de studie 
van diverse uitdagende vragen in de wetenschap, zoals die rond de oor-
sprong van kosmische straling, het mechanisme van astrofysische deel-
tjesversnelling en het ontstaan van relativistische jets. De looptijd van het 
programma is 2010-2016 en het budget voor die periode bedraagt  
8,8 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. 
M.J.G. de Jong (FOM-Nikhef).

De eerste KM3NeT multi-PMT optische module vlak voor het afzinken.  
De module is bevestigd aan een lijn die onderdeel is van de Antares-
neutrinotelescoop. De individuele PMT’s zijn zichtbaar.

FOM-programma #123 KM3NeT: The next generation neutrino telescope
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Metingen aan fundamentele 
trillingen in moleculen
In de jaren twintig van de vorige eeuw ontwikkelden natuurkundigen de quan-
tummechanica om spectroscopische metingen aan atomen en moleculen te  
verklaren. Het doel van dit FOM-programma, uitgevoerd aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en het Kernfysisch Versneller Instituut te Groningen, is om die metin-
gen steeds verder te verfijnen. Zo kunnen de onderzoekers bestaande natuur-
kundige theorieën testen. 

Dit jaar bepaalden de onderzoekers met behulp van lasers de trillingsfrequentie 
van een waterstofmolecuul. Zij gebruikten daartoe een titaansaffierlaser, die 
relatief lange infrarode lichtpulsen (van dertig miljardsten van een seconde) pro-
duceert. Met kristallen zetten de onderzoekers dit infrarode laserlicht om in 
ultraviolet licht. Daarmee beschenen zij het waterstofmolecuul. 

Theorie en experiment

De onderzoekers bepaalden vervolgens de frequentie van de laser door deze te 
vergelijken met een tweede laser, een zogeheten frequentiekamlaser. Deze laser 
is gekoppeld aan een atoomklok. Op deze manier bepaalden de natuurkundigen 
dat de fundamentele trillingsfrequentie van het waterstofmolecuul 124748628(5) 
MHz is. In samenwerking met Poolse groepen van de Universiteiten van War-
schau en Poznan voerden de onderzoekers berekeningen uit om deze fundamen-
tele trillingsbeweging ook theoretisch te bepalen. Daarmee hielden zij rekening 
met alle quantumfenomenen, relativistische correcties, en interactie met het 
vacuüm. Zij vonden exacte overeenstemming (binnen de meetfout) tussen expe-
riment en theorie. 

Vijfde natuurkracht

De metingen geven daarom ook uitsluitsel over de zoektocht naar een nieuwe 
natuurkracht. Momenteel kent het standaardmodel van de natuurkunde vier 
natuurkrachten. Alleen de elektromagnetische wisselwerking speelt een rol in 
het waterstofatoom – de andere drie krachten leveren een verwaarloosbare bij-
drage. Aangezien bij deze metingen theorie en experiment zo goed overeenko-
men, lijkt het erop dat er geen vijfde kracht is die een rol speelt. De onderzoekers 
kunnen zo een afschatting maken van een hypothetische bijdrage die een moge-
lijke vijfde kracht zou leveren tussen hadronen (kerndeeltjes) op afstanden van 
één ångström (een tienmiljardste van een meter).  

Valorisatie

De speciale titaansaffierlaser die werd gebouwd voor deze fundamenteel  
fysische meting heeft ook mogelijke toepassingen in geheel andere gebieden. 
Het apparaat kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor metingen aan de atmosfeer. 
Het concept van de laser is in een wereldwijde licentieovereenkomst vergeven 
aan de Duitse firma Radiant Dyes GmbH.

Doel van het FOM-programma ‘Broken mirrors and drifting constants - 
Ultra-precise investigations of fundamental symmetries and constants at 
the atomic scale’ is om nieuwe fundamentele fysische fenomenen, die 
verder gaan dan het standaardmodel van de natuurkunde, te detecteren 
in extreem nauwkeurige metingen aan deeltjes op atomaire schaal met 
superstabiele lasers. Met atoomklokken die tot op 15 cijfers nauwkeurig 
de tijd aangeven, gaan de onderzoekers op zoek naar tijdsvariatie van 
fundamentele natuurconstanten en naar breking van spiegelsymmetrie. 
De looptijd van het programma is 2011-2016 met een budget van  
2,9 miljoen euro. De leiding van het programma is in handen van prof.dr. 
W.M.G. Ubachs (VU).

Configuratie van de 
meertrapsversterker 
die deel uitmaakt van 
de zelfgebouwde 
titaansaffierlaser.

Artistieke impressie 
van de optische 

configuratie van de 
titaansaffierlaser, 

zoals gebruikt in de 
brochure van de firma 
Radiant Dyes GmbH, 

die de laser nu via een 
licentieovereenkomst 

te koop aanbiedt.

FOM-programma #125 Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise investigations of fundamental symmetries and constants at the atomic scale
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Quantumeffecten  
in nanodraden  
bij kamertemperatuur
De onderzoekers van dit FOM-programma hebben voor het eerst quantumeffec-
ten aangetoond in nanodraden van iridiumatomen. Deze effecten blijken ervoor 
te zorgen dat de nanodraden bijna altijd een veelvoud van 4,8 nanometer lang 
zijn. Quantumeffecten treden normaal gesproken alleen op bij extreem lage tem-
peraturen, maar komen in deze nanodraden zelfs bij kamertemperatuur voor. 

De metallische nanodraden, die twee atomen breed en een aantal atomen lang 
zijn, vertonen dankzij hun ééndimensionale karakter unieke fysische eigen-
schappen. Veel van deze eigenschappen zijn nauw verbonden met het feit dat 
elektron-elektroninteracties in één dimensie een veel belangrijkere rol spelen 
dan in twee of drie dimensies. Dat de nanodraden, die via kristalgroei op een 
halfgeleiderkristal zijn gegroeid, zelfs bij kamertemperatuur al quantumeffecten 
vertonen, is verrassend. 

Zes of een veelvoud aan atomen

De quantumeffecten blijken de draden elektronisch te stabiliseren. Dit gebeurt 
alleen wanneer de draad precies zo lang is dat de golflengte van de geleidings-
elektronen in de draad een half keer, of een veelvoud daarvan, in de draad past. 
In dat geval ontstaan staande elektrongolven die de draad in stand houden. Dit 
gebeurt wanneer de draad precies zes (of een veelvoud van) iridiumatomen lang 
is. Dat komt overeen met een draadlengte van (een veelvoud van) 4,8 nanometer. 

De onderzoekers brachten met behulp van een rastertunnelmicroscoop de ruim-
telijke variaties in de elektronendichtheid met subatomaire nauwkeurigheid in 
beeld. Hun vermoeden bleek te kloppen: een nanodraad met een lengte van  
4,8 nanometer laat precies in het midden van de draad een maximum zien in de 
elektronendichtheid en twee minima aan de beide uiteinden. Een nanodraad met 
een lengte van 9,6 nanometer vertoont twee maxima op een kwart en op drie-
kwart van de draadlengte. De onderzoekers publiceerden deze resultaten in het 
vakblad Nature Communications. 

Het doel van het FOM-programma ‘The singular physics of 1D electrons’ 
is om de eigenschappen van ééndimensionale elektronensystemen in 
kaart te brengen. In één- en tweedimensionale elektronensystemen  
spelen elektron-elektron interacties een veel prominentere rol dan in een 
driedimensionaal systeem. Het programma loopt van 2011-2016 met een 
budget voor die periode van 2,3 miljoen euro. De programmaleiding is in 
handen van prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet (UT). 

De figuren laten de staande golven van de geleidingselektronen in de 
iridium nanodraden zien. In de nanodraad van 4,8 nanometer (links)  
past precies een halve golflengte. In de nanodraad van 9,6 nanometer 
(rechts) past een hele golflengte. Bovenin zijn de beelden van de 
rastertunnelmicroscoop te zien. De linkerdraad is zes atomen lang,  
de rechterdraad telt twaalf atomen.

FOM-programma #128 The singular physics of 1D electrons

De iridiumnanodraden op een germanium oppervlak. 

91
FOM Jaarboek 2013



Elektronen en gaten 
bewegen in tegen- 
gestelde richting naar 
de kathode en anode 
(groene lijnen) en 
vormen zo een stroom. 
Recombinatie tussen 
elektronen en gaten 
(rode lijn) beperkt deze 
stroom en moet 
daarom zoveel 
mogelijk voorkomen 
worden.

Een stroom-spanningskarakteristiek van een 
organische zonnecel (symbolen). De gekleurde 
curves laten de verschillende recombinatie- 
systemen zien, blauw mét, en rood zonder 
recombinatie aan de elektrodes.

Organische zonnecellen:  
hoe krijg je er zoveel mogelijk 
stroom uit?
De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar zonnecellen die zijn gebaseerd 
op organische halfgeleiders. Deze materialen zijn wezenlijk anders dan de meer 
traditionele anorganische halfgeleiders, zoals bijvoorbeeld silicium: organische 
halfgeleiders zijn gebaseerd op koolstofchemie. Door hun speciale chemische 
structuur zijn ze in staat elektrische stroom te geleiden. De potentiële voordelen 
van zonnecellen van organische halfgeleiders zijn dat ze flexibel en licht zijn. Ook 
kunnen ze goedkoop gemaakt worden, bijvoorbeeld door de materialen te printen 
met een inktjetprinter. Maar om de organische zonnecellen echt een succes te 
maken, moet de efficiëntie waarmee in de zonnecellen licht wordt omgezet naar 
elektrisch vermogen verder worden verhoogd. 

Recombinatie

Eén van de belangrijkste oorzaken van efficiëntieverlies in organische zonnecel-
len is het recombineren van positieve en negatieve ladingen (gaten en elektro-
nen). Wanneer gaten en elektronen samenvallen, verdwijnen deze ladingsdra-
gers, waardoor de zonnecel minder stroom en vermogen levert. Natuurkundigen 
hebben verschillende tegenstrijdige recombinatiemechanismen geopperd. Het 
kan bijvoorbeeld dat recombinatie gebeurt in de bulk van de halfgeleider, of juist 
aan het grensvlak met de contacten. Beide processen zouden een andere aanpak 
vereisen om de efficiëntie te verhogen. Het is dus van belang te weten welk 
mechanisme domineert.

Bulk of electrode?

FOM-promovendus Niels van der Kaap (Rijksuniversiteit Groningen) en weten-
schappers van de universiteit van Potsdam (Duitsland) hebben een studie uitge-
voerd om de gevolgen van beide mechanismen te bestuderen. In Potsdam 
bepaalde het onderzoeksteam de sterkte van bulkrecombinatie. Van der Kaap 
heeft hun experimentele gegevens vervolgens gebruikt om de verschillende 
recombinatieprocessen te bestuderen met een computersimulatie. Hij heeft zo 
kunnen aantonen dat bulkrecombinatie veel belangrijker is dan recombinatie aan 
de grensvlakken met de elektrodes. Dit geldt zelfs voor zonnecellen met heel 
zwakke bulkrecombinatie. De FOM-focusgroep ‘Next generation organic photo-
voltaics’ in Groningen probeert dit recombinatieproces nu verder te onderdruk-
ken door materialen te ontwikkelen met een verhoogde diëlektrische constante 
– hierdoor trekken elektronen en gaten elkaar minder sterk aan en dat vermin-
dert de recombinatie.

FOM-programma #130 Next generation organic photovoltaics

Het doel van het programma ‘Next generation organic photovoltaics’ is om 
in 2020 ‘plastic’ zonnecellen beschikbaar te hebben voor grootschalige 
toepassing. De nadruk ligt onder andere op de ontwikkeling van een heel 
nieuwe generatie moleculaire halfgeleiders, om hiermee de verschillen 
tussen de huidige organische halfgeleiders en de ‘klassieke’ anorgani-
sche halfgeleiders te overbruggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 
samenwerking met industriële partners en staat onder leiding van prof.dr. 
J.C. Hummelen (RUG). De looptijd van het programma is 2011-2021, het 
heeft een budget van 5,2 miljoen euro en is opgezet als FOM-focusgroep 
op het gebied van funderend energieonderzoek.

Het artikel waarin FOM-promovendus Niels 
van der Kaap de resultaten publiceerde van 
het hier beschreven onderzoek, waarin hij 
experimentele gegevens uit Potsdam gebruikt 
om de verschillende recombinatieprocessen te 
bestuderen met een computersimulatie.

Het doel van het programma ‘Next generation organic photovoltaics’ is om 
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Gigantisch diamagnetisme 
van gouden nanostaafjes
Goud is normaal gesproken slechts zwak magnetisch. Dit zwakke magnetisme 
staat bekend als diamagnetisme. Onderzoekers van het High Field Magnet Labo-
ratory (HFML) in Nijmegen en de Universiteit Leiden hebben nu gevonden dat het 
diamagnetisme van gouden nanodeeltjes veel groter is dan verwacht. Gebruik-
makend van een nieuwe magneto-optische techniek ontdekten de onderzoekers 
dat het diamagnetisme van gouden nanodeeltjes veertien keer groter is dan bij 
normaal goud. 

Opmerkelijke eigenschappen

Gouden nanodeeltjes hebben veel speciale eigenschappen. Ze zijn zeer klein en 
wetenschappers kunnen hun grootte vrij variëren. Het oppervlak van de deeltjes 
kan chemisch gemanipuleerd worden, zodat specifieke moleculen aan de nano-
deeltjes kunnen binden. Tenslotte reageren de deeltjes zeer opmerkelijk op licht. 
Deze combinatie van eigenschappen maken gouden nanodeeltjes bruikbaar voor 
toepassingen binnen de natuurkunde (plasmonica), biologie (elektronenmicro-
scopie) en geneeskunde (toediening van medicijnen en detectie en behandeling 
van ziektes).

De magnetische eigenschappen van gouden nanodeeltjes zijn echter veel minder 
bekend. Er wordt dan ook nog nauwelijks gebruik gemaakt van deze eigenschap-
pen, hoewel ze veel mogelijkheden bieden. Gouden nanodeeltjes kunnen name-
lijk zowel ferromagnetisch zijn (zoals in een permanente magneet) als paramag-
netisch en diamagnetisch. Het magnetisme van de deeltjes hangt af van hoe ze 
precies bereid zijn.

Nieuwe methode

Van oudsher worden metalen nanodeeltjes gebruikt vanwege hun opmerkelijke 
kleuren, bijvoorbeeld voor versieringen op vazen. De fascinerende kleuren wor-
den veroorzaakt door oppervlakteplasmonen: een bijzonder soort lichtgolven dat 
zich voortplant aan het oppervlak van een metaal. Met behulp van plasmonen 
hebben de onderzoekers een nieuwe magneto-optische methode ontwikkeld, 
waarbij de gouden nanostaafjes in een wateroplossing zich richten langs een 
aangelegd sterk magneetveld. Met deze methode hebben de onderzoekers de 
magnetische eigenschappen van nanostaafjes weten te bepalen voor een zeer 
kleine deeltjesconcentratie. Hieruit bleek dat het diamagnetische effect bij  
gouden nanostaafjes veertien keer sterker is dan verwacht.

De onderzoekers verklaren dat opmerkelijke gedrag aan de hand van de paden 
die de elektronen kunnen doorlopen binnen een goudstaafje. Deze bewegingen 
zijn als kleine elektrische stroompjes die elk een magneetveld teweegbrengen. 
De theorie voorspelde dit nieuwe type baanmagnetisme al, maar tot op heden 
was het nog niet waargenomen in metalen nanodeeltjes. 

FOM-programma #132/78 High Field Magnet Laboratory - a global player in science in high magnetic fields (FOM-HFML)

Het doel van FOM-programma 78 ‘The user facility for high magnetic 
fields’ is het voor gekwalificeerde gebruikers toegankelijk maken van het 
unieke High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen. De looptijd van 
het programma is 2004-2013 en het budget voor die periode bedraagt  
4,7 miljoen euro. Het FOM-programma 132 ‘High Field Magnet Labora-
tory: a global player in science in high magnetic fields (FOM-HFML)’ is de 
FOM-inbreng in het RU-FOM samenwerkingsverband HFML. Beide pro-
gramma’s worden uitgevoer in de gelijknamige FOM-focusgroep. Hiermee 
geeft FOM het HFML een krachtige impuls, waardoor Nederland wereld-
wijd voorop gaat lopen op het gebied van wetenschap in hoge magneet-
velden en in magneettechnologie. Dit programma heeft een looptijd van 
2011-2021 en een budget voor die periode van 18,5 miljoen euro.  
De leiding van beide programma’s is in handen van prof.dr. N.E. Hussey 
(RU).

Van oudsher worden metalen nanodeeltjes 
gebruikt vanwege hun opmerkelijke kleuren, 
bijvoorbeeld voor versieringen op vazen.

Schematische weergave van het magnetisch richten van gouden 
nanostaafjes. Links: zonder aangelegd magneetveld (B = 0 T) wijzen de 
staafjes in alle richtingen. Midden: in een sterk magneetveld richten de 
staafjes zich langs de magnetische veldlijnen. Dit wordt veroorzaakt door 
de veranderende elektronbanen (kleine elektrische stroompjes, groene 
cirkels) die een magnetisch moment (m) veroorzaken. Rechts: de mate van 
uitlijning wordt optisch gemeten en hangt sterk af van de afmetingen van 
de nanostaafjes.

Het doel van FOM-programma 78 ‘The user facility for high magnetic 
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Gecontroleerde zoektocht 
naar topologische kristallen 
van start
Topologische toestanden van gecondenseerde materie vormen een belangrijk 
onderzoeksthema in de hedendaagse natuurkunde. Topologie is de tak van wis-
kunde die zich bezig houdt met de studie van vormen en ruimten. Objecten die in 
dezelfde topologische klasse zitten, kunnen in elkaar vervormd worden door ze 
te buigen en op te rekken. Er zijn echter ook objecten die alleen in elkaar ver-
vormd kunnen worden als je ze ergens openknipt, vervormt en weer plakt. Topo-
logie kan worden toegepast om knopen te rangschikken: welke knopen kunnen 
in elkaar worden vervormd? En welke knopen zijn onontwarbaar? 

Onontwarbare elektronenknoop

Deze wiskunde komt tot leven in de quantumwereld in speciale isolerende kris-
tallen. De golffuncties van elektronen in deze kristallen vormen samen een 
onontwarbare knoop. Daardoor vertonen de elektronen collectief quantum- 
gedrag, terwijl ze niet individueel kunnen bewegen. Dat maakt het materiaal tot 
een zogeheten topologische isolator. 

Hoewel er een handvol voorbeelden bestaat van topologische kristallen, werden 
deze tot voor kort voornamelijk door trial-and-error ontdekt. De onderzoekers van 
dit FOM-programma proberen daarom te ontrafelen aan welke eigenschappen 
een topologisch kristal moet voldoen. 

Van zoektocht tot quantumcomputer

De onderzoekers ontdekten dat de roostersymmetrie van het kristal essentieel is 
voor de wiskundige omschrijving van de knoop van golffuncties, en daarmee ook 
voor de stabiliteit van de knoop. Dankzij deze vondst kunnen onderzoekers  
nu een gecontroleerde zoektocht naar nieuwe topologische isolatoren in gang 
zetten. 

Deze zoektocht is ook van groot belang voor het realiseren van de quantumcom-
puter. Een gevolg van de wetten van de quantummechanica is dat de bits in een 
quantumcomputer zich tegelijkertijd in vele toestanden kunnen bevinden. Dit 
heeft als gevolg dat deze computer een ongeëvenaarde rekenkracht heeft. Het 
grootste obstakel voor het maken van de quantumcomputer is echter dat  
quantumtoestanden erg fragiel zijn – de speciale eigenschappen van de bits ver-
dwijnen wanneer zij de ‘gewone buitenwereld’ raken. Topologische isolatoren 
komen hier in beeld vanwege hun capaciteit om quantuminformatie met topolo-
gische middelen te beschermen. 

Het FOM-programma ‘Topological insulators’ is gericht op het creëren, 
onderzoeken en controleren van 2D en 3D topologische isolatoren. Topo-
logische isolatoren zijn materialen die zowel eigenschappen van geleiders 
als van isolatoren bezitten. Uiteindelijk kan deze kennis leiden tot energie-
efficiënte spintronica en een krachtig platform voor topologische  
quantum computation. Het programma staat onder leiding van prof.dr. 
M.S. Golden (UvA). Het programma loopt van 2012-2017 en heeft een 
budget voor die periode van 2,7 miljoen euro. 

Het artikel in Nature Physics waarin de 
onderzoekers hun ontdekking publiceerden, 
dat de roostersymmetrie van het kristal 
essentieel is voor de wiskundige omschrijving 
van de knoop van golffuncties, en daarmee 
ook voor de stabiliteit van de knoop. 

In een topologische isolator vormen de golffuncties van de elektronen een 
ingewikkelde onontwarbare knoop. De precieze beschrijving van deze knoop 
hangt af van de onderliggende kristalsymmetrie, zo ontdekten de onder- 
zoekers. De figuur visualiseert de mogelijke topologische quantumtoestanden 
op een driehoekig rooster. De periodiciteit van het rooster, evenals het 
driehoekig patroon, als functie van het golfgetal in de x- en y-richting,  
is duidelijk zichtbaar. Het rode ‘centrum’ van de knoop is echter in de 
verschillende gevallen verschoven. Deze verschillende toestanden hebben 
andere eigenschappen ten aanzien van de geleiding langs roosterdefecten en 
op het oppervlak van het kristal. Dit soort geleiding is interessant voor 
mogelijke elektronische toepassingen, omdat deze door de onderliggende 
topologie wordt beschermd. 

FOM-programma #134 Topological insulators
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Op naar de ultieme staat  
van turbulentie
Een vloeistof tussen twee horizontale platen met verschillende temperaturen laat 
convectiegedrag zien als de onderste plaat warmer is. De reden daarvoor is dat 
de vloeistof nabij de onderste plaat verwarmt, waardoor de vloeistof lichter wordt 
en opwaarts stroomt. Bij de bovenste, koele plaat neemt de vloeistoftemperatuur 
juist af en daalt de vloeistof weer. De vloeistofbeweging tussen de platen heet 
Rayleigh-Bénard-convectie. 

De belangrijkste grootheid in zo’n bewegende vloeistof is het warmtetransport. 
Wetenschappers proberen te bepalen hoe het warmtetransport afhankelijk is van 
het temperatuurverschil tussen de platen. 

Van kalm naar turbulent

Bij een laag temperatuurverschil is er eerst helemaal geen stroming en ontstaat 
daarna een laminaire stroming in de bak. Bij een nog sterkere aandrijving (een 
nog groter temperatuurverschil) ontstaat turbulentie in het systeem. De vloeistof-
deeltjes wervelen dan door elkaar heen. Turbulentie ontstaat in eerste instantie 
ver van de platen. De stromingen in de grenslagen van de platen blijven dus 
relatief kalm. In zo’n systeem is de manier waarop het warmtetransport afhangt 
van het temperatuurverschil inmiddels goed theoretisch begrepen – en is toe-
gankelijk voor numerieke simulaties. 

De verwachting is echter dat vanaf een bepaald, nog groter temperatuurverschil 
tussen de platen de afhankelijkheid plots verandert en het warmtetransport sterk 
toeneemt. Dat gebeurt omdat dan ook de grenslagen turbulent zijn, en dus veel 
meer warmtetransport toelaten. 

Groot, groter, grootst 

Volgens de theorie verandert de schalingwet voor de warmteoverdracht vanaf dit 
punt niet meer. Daarom verwachten onderzoekers dat men vanuit dit zoge-
noemde ‘ultieme’ of ‘asymptotische’ regime kan extrapoleren tot willekeurig 
grote systemen. Dat is relevant, omdat het daardoor mogelijk is convectie let-
terlijk op wereldformaat te bestuderen. De convectie in de aarde, en in andere 
hemellichamen, kan zo dus begrepen worden, hoewel de grootte van deze syste-
men buiten het bereik van experimenten en simulaties liggen. 

Hedendaagse experimenten kunnen alleen lokale metingen doen. Dit is niet het 
geval in simulaties die gedaan worden met de snelste Europese supercomputers, 
waaronder de nieuwe Nederlandse supercomputer Cartesius. Daardoor worden 
de grenzen van huidige simulaties verlegd, en is het mogelijk steeds grotere en 
turbulentere systemen te simuleren. Het doel van het FOM-programma ‘Towards ultimate turbulence’ is om 

een antwoord te vinden op de vragen hoe verschillende vormen van  
turbulentie ontstaan, hoe overgangen tussen verschillende vormen van 
turbulentie plaatsvinden en hoe het mogelijk is om te schakelen tussen 
twee vormen van turbulentie. In dit onderzoek proberen wetenschappers 
antwoorden te vinden op deze vragen met theoretisch, numeriek én expe-
rimenteel onderzoek. Dit draagt bij aan het begrip van stromingsgedrag 
bij overgangen in oceanen, procestechnologie en in de atmosfeer. Het 
FOM-programma loopt van 2013-2018, heeft een budget van 2,4 miljoen 
euro en staat onder leiding van prof.dr. D. Lohse (UT). 

Het temperatuurveld in een simulatie van Rayleigh-Bénard-convectie. Rood 
en blauw geven respectievelijk warm en koud weer. Het warmteverschil 
tussen de koude plaat boven en de warme plaat onder drijft de vloeistof 
ertussen aan tot turbulentie. Ondanks de sterke turbulente fluctuaties is er 
toch een zichtbare stroming op grote schaal aanwezig.

FOM-programma #142 Towards ultimate turbulence
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Sterkte uit het niets

Wat blijft er over wanneer we alle bindingen die een materiaal bijeen houden één 
voor één doorsnijden? Uiteindelijk valt alles uit elkaar, maar er is een kritiek punt, 
het zogeheten marginale punt, waarop het materiaal nog nét intact is. In dit FOM-
programma ontdekte FOM-postdoc dr. Matthew Dennison (verbonden aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam en de Technische Universiteit Eindhoven) dat mate-
rialen rond en zelfs ónder het marginale punt een unieke eigenschap hebben: ze 
zijn veel sterker dan ze zouden mogen zijn. Dennisons werk verscheen in 2013 in 
het vakblad Physical Review Letters.

Wonderlijke eigenschappen

Uit klassieke netwerkmodellen is bekend dat materialen dicht boven het margi-
nale punt wonderlijke eigenschappen hebben. De stevigheid van dit materiaal 
neemt bijvoorbeeld toe wanneer het sterk wordt vervormd. Net onder het margi-
nale punt hoort een materiaal juist helemaal geen sterkte te hebben – het mate-
riaal is helemaal week. 

Deze weekheid treedt echter alleen op wanneer de temperatuur niet van belang 
is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de temperatuur nul is, of wanneer de 
bouwstenen van het materiaal zó groot zijn dat thermische fluctuaties (de spon-
tane veranderingen die dankzij de temperatuurverschillen op molecuulniveau 
plaatsvinden) geen effect hebben.  

Dennison laat zien dat wanneer de temperatuur niet verwaarloosbaar is, de net-
werken net onder het marginale punt tóch sterk kunnen zijn. Die kracht dankt het 
materiaal aan diezelfde thermische fluctuaties. 

Hot stuff

De complexe structuur van een marginaal netwerk – een ijl spinnenweb van nét 
aan verbonden stukken materiaal – reageert uitzonderlijk sterk op fluctuaties. 
Waar fluctuaties in gewone materialen snel uitdoven, kunnen ze zich in een mar-
ginaal materiaal over enorme afstanden voortplanten. Dennison ontdekte dat het 
materiaal, doordat de structuur op het randje van instabiliteit staat, uniek rea-
geert. De mechanische stijfheid van het materiaal neemt niet-lineair toe met de 
temperatuur, als T0,8. 

De voorspellingen van Dennison kunnen direct worden getoetst in experimenten. 
Dat is geen sinecure: het is uiterst lastig de verbondenheid van een materiaal 
direct te meten. Dennisons theorie geeft echter een heel direct en herkenbaar 
signatuur van de marginale toestand. Daarmee is een belangrijke barrière op de 
weg naar nieuwe high tech materialen geslecht.

Het doel van het FOM-programma ‘Marginal soft matter: leveraging the 
mechanics of responsive networks (CMA)’ is om zeer gericht innovatieve, 
functionele zachte polymere materialen te maken en te karakteriseren. 
Kleine veranderingen in structuur, temperatuur, compositie en belasting 
hebben een ongekend sterk effect op eigenschappen van marginale 
materialen: ze worden sterker naarmate de verbindingen van de structuur 
verzwakken. Dit wijst de weg naar materialen die sterker worden als ze 
dreigen te breken, materialen die zichzelf kunnen repareren, of materialen 
die uitstekend schokken en geluid kunnen absorberen. De looptijd van het 
programma is 2013-2018 met een budget van 1,7 miljoen euro. Het pro-
gramma staat onder leiding van dr. C. Storm (TU/e).

Boven: een marginaal 
netwerk op de 
computer. Door steeds 
meer bindingen weg  
te snijden uit een 
aanvankelijk goed 
verbonden structuur 
brengen we een 
materiaal steeds 
dichter bij het punt van 
instorten. Ook door 
weke structuren op te 
rekken (onder) kan een 
materiaal precies op 
het marginale punt 
geprepareerd worden.

Marginale materialen kennen een complex fasediagram. De anomale 
effecten van temperatuur (het groene en rode regime) beperken zich niet tot 
één speciaal kritiek punt, maar strekken zich uit over grote parameter- 
regimes. Ze vertonen daarin overeenkomsten met andere, even exotische 
kritieke toestanden in quantumsystemen.

FOM-programma #143 Marginal soft matter: leveraging the mechanics of responsive networks (CMA)

96
FOM Jaarboek 2013



Bellen in een  
oververzadigde vloeistof

De onderzoekers van dit FOM Industrial Partnership Programme bestuderen de 
groei van bellen in oververzadigde vloeistoffen. Een voorbeeld van een overver-
zadigde vloeistof is een koolzuurhoudende drank, zoals frisdrank, bier of cham-
pagne. Op het moment dat je bijvoorbeeld een champagnefles opent, verlaag je 
de druk in de fles en verandert de vloeistof van verzadigd naar oververzadigd. Het 
opgeloste koolzuurgas ontsnapt uit de vloeistof, en vormt bellen die naar de 
oppervlakte gaan. Als je de fles te onvoorzichtig opent, vormen er zich zelfs 
zoveel bellen dat de champagne uit de fles spuit.

Bellen in olie

In de natuur ontstaan oververzadigde vloeistoffen als een verzadigde vloeistof 
verplaatst naar een plaats met een lagere druk, zoals bijvoorbeeld magma dat bij 
een vulkaanuitbarsting ontsnapt, of aardolie bij het exploiteren van een veld. 
Aardolie bevindt zich vaak in poreus gesteente. De manier waarop bellengroei 
plaatsvindt in dat gesteente bepaalt mede of het haalbaar is de aardolie uit de 
grond te halen.

Om bellengroei in zulke omstandigheden te bestuderen, gebruiken de onderzoe-
kers een high tech sodamachine. Daarin produceren ze een verzadigde koolzuur-
oplossing bij een druk tot tien bar. Vervolgens brengen ze de oplossing bij een 
siliciumchip waarin minuscule gaatjes geëtst zijn. Deze gaatjes zijn waterafsto-
tend gemaakt. Daardoor zullen bellen, zodra de druk afneemt, zich vanuit deze 
gaatjes ontwikkelen. Met deze opstelling kunnen de natuurkundigen bestuderen 
hoe bellen in de buurt van wanden groeien en hoe groeiende bellen elkaar beïn-
vloeden.

Groeisnelheid

De onderzoekers vergelijken bijvoorbeeld de groeisnelheid van een bel in drie 
situaties. Boven de chip groeit een bel het snelst, door convectie (een spontaan 
optredende stroming rond de bel). Onder de chip wordt convectie gedeeltelijk 
verhinderd, zodat de bel minder snel groeit. Door de bel tussen twee chips in te 
laten groeien, kan convectie volledig onderdrukt worden. In dat geval groeit een 
bel het traagst. 

Het doel van het programma ‘Innovative physics for oil and gas’ (iPOG) is 
innovatief fundamenteel onderzoek te stimuleren dat mogelijk relevant is 
voor de exploratie en productie van olie- en gasreservoirs. Er zijn twee 
open rondes geweest in iPOG. In 2008 is iPOG-I gestart, met als thema 
‘Novel physical techniques to probe structure and transport in granular or 
heterogeneous media’. iPOG-II is in 2009 gestart en heeft als thema 
‘Novel physics for sensing, modifying and manipulating oil-gas reservoirs; 
a deep dive into the nano domain’. In beide rondes zijn zes projecten 
gehonoreerd. De looptijd van het programma is 2008-2015. Het totaal-
budget voor iPOG bedraag 4,5 miljoen euro. Programmaleider is prof.dr. 
M.L. van Hecke (LEI). 

Links: de opstelling 
met het mengvat 
op de achtergrond 
en het meetvat op 
de voorgrond. 
Midden: een bel die 
bovenop een chip 
groeit, groeit door 
convectie duidelijk 
sneller dan een bel 
aan de onderkant of 
tussen twee chips 
in. Onder: drie 
bellen op een rij, 
vlak voor 
samensmelting. 

Duidelijk zichtbaar zijn ook hun weerspiegeling in de chip en de 
waterafstotende gaatjes van waaruit de bellen groeien. 

FOM Industrial Partnership Programme #i16 Innovative physics for oil and gas

Het gedrag van een drietal bellen op een rij hangt sterk samen met de onderlinge 
afstand. Is deze klein genoeg, dan smelten twee bellen samen. Daardoor ont-
staat genoeg ruimte voor de derde om door te groeien. Bellen op grotere afstand 
hebben daarentegen de neiging om gelijk op te groeien.  

97
FOM Jaarboek 2013



Biopolymeernetwerken met 
een geheugen
Levende weefsels, zoals huid en kraakbeen, krijgen hun structuur en stevigheid 
doordat ze zijn opgebouwd uit een elastisch netwerk van collageenvezels.  
Collageen is een eiwit dat een belangrijk onderdeel uitmaakt van bindweefsel. 
Elke vezel in het netwerk bestaat uit verschillende van deze eiwitten, die gesta-
peld zijn in een soort kristalstructuur. De onderzoekers van dit FOM Industrial 
Partnership Programme ‘Bio(-related) materials’ bestuderen hoe deze geordende 
structuur de grote stijfheid en de mechanische trekkracht van collageenvezels 
kan veroorzaken. 

Voor het onderzoek gebruiken zij gezuiverd collageen, dat in een zoutoplossing 
spontaan vezels vormt. De onderzoekers brengen dit proces op gang door de 
zoutoplossing op te warmen van 4 naar 37 graden Celsius. De stijgende tempera-
tuur zorgt ervoor dat de collageenmoleculen zij aan zij gaan zitten en zo lange 
vezels vormen. 

Niet vergeetachtig 

Natuurkundigen namen tot nu toe aan dat de vezels weer uiteen vallen als de 
oplossing afkoelt omdat de drijvende kracht voor moleculaire associatie dan ver-
dwijnt. De onderzoekers ontdekten echter door middel van lichtverstrooiing en 
microscopie dat collageenvezels een geheugen vertonen. Als de oplossing 
afkoelt, worden de vezels dunner, maar blijven ze verder intact. Als de oplossing 
opnieuw verwarmt, neemt de dikte van dezelfde vezels weer toe. 

Hoe langer de temperatuur van de vezels 37 graden Celsius blijft, hoe minder 
massa zij verliezen wanneer de temperatuur daalt. Dat betekent dat de vezels 
thermisch geheugen vertonen. De precieze oorzaak hiervan is nog niet bekend, 

maar de onderzoekers vermoeden dat het te 
maken heeft met de bijzondere structuur van col-
lageen. Als een vezel net ontstaat, vormen de 
collageeneiwitten waarschijnlijk nog een enigs-
zins losse, wanordelijke structuur. Naarmate de 
vezels ouder zijn, vallen de collageeneiwitten 
beter op hun plek, waardoor ze moeilijker los- 
komen. 
 

De onverwacht grote stabiliteit van collageenvezels is relevant in de beginfase 
van collageenvorming tijdens de ontwikkeling van weefsels in een embryo, 
wondheling en fibrose, waarbij de hoeveelheid bindweefsel in een orgaan toe-
neemt. Bovendien is het belangrijk rekening te houden met de stabiliteit van  
collageen in toepassingen van collageen voor bijvoorbeeld weefselherstel en 
medicijntransport.

Het doel van het programma ‘Bio(-related) materials’ is om van bio(gerela- 
teerde)materialen de driehoeksrelatie microstructuur-lokale dynamica-
eigenschappen/prestaties te begrijpen en beheersen. Van de moleculaire 
schaal naar de mesoschaal springend, zijn enkele typische lengte- en 
tijdschalen te onderscheiden die van belang zijn voor de speciale eigen-
schappen van dat materiaal:
1. de schaal van complexe moleculen en hun interacties en intermolecu-

laire organisaties;
2. de schaal van de organisatie in afzonderlijke supramoleculaire aggre-

gaten;
3. de continuüm mesoschaal met plaatselijke heterogeniteit.
De eerste schaal is al vrij goed bestudeerd. Het programma richt zich op 
het overbruggen van schalen twee en drie. De looptijd van het programma 
is 2008-2015 en het budget voor die periode bedraagt 5,1 miljoen euro. 
De leiding van het programma is in handen van prof.dr.ir. S. van der Zwaag.

Boven: artikel waarin de onderzoekers  
de resultaten publiceerden van het hier 
beschreven onderzoek, waarin zij via 
lichtverstrooiing en microscopie ontdekten  
dat collageenvezels een geheugen vertonen.

Midden: proefschrift van dr. Henry Amuasi.

Onder: filmpje over collageenvezels.

Schematisch model van de hiërarchische opbouw van collageenvezels.  
Een collageenmolecuul (A) bestaat uit een staafvormige helix van drie 
dunne eiwitketens (niet op schaal; de lengte is 300 nanometer en de 
diameter 1,5 nanometer). In een oplossing (B) gedragen de monomeren  
zich als flexibele polymeren. De afbeelding laat een typische ruimtelijke 
ordening zien, berekend met behulp van een Monte Carlo-simulatie  
(werk van dr. Henry Amuasi en dr. Kees Storm). De collageenmonomeren 
(C, D) vormen een kristalstructuur waarin de monomeren uitgerekt liggen. 
Elektronenmicroscopieplaatje (E, 2 micrometer breed) van vezeldelen 
gevormd bij 37 graden Celsius. De bandjes die loodrecht op de vezels staan, 
ontstaan dankzij de kristalstructuur.

FOM Industrial Partnership Programme #i19 Bio(-related) materials
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http://alexandria.tue.nl/extra2/732557.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=uXdOSUnCKtk&feature=youtu.be
http://www.cell.com/biophysj/retrieve/pii/S000634951300619X


Nieuw deeltje kan quantumcondensatie bij 
kamertemperatuur mogelijk maken

Tijdens quantumcondensatie smelten microscopisch kleine deeltjes met ver-
schillende energieniveaus samen tot één enkele macroscopische toestand. In 
zo’n toestand zijn individuele deeltjes niet meer te onderscheiden, zodat de mate-
rie als een ‘superdeeltje’ kan worden gezien.  

Al in de jaren twintig van de vorige eeuw voorspelden Bose en Einstein dat deel-
tjes bij erg lage temperaturen zo’n condensaat zullen vormen. Pas in de jaren 
negentig werd het bestaan van een Bose-Einstein condensaat experimenteel 
bevestigd, door gasatomen te koelen tot nét boven het absolute nulpunt (-273 
graden Celsius). De precieze condensatietemperatuur is afhankelijk van de 
massa van de deeltjes: hoe zwaarder de deeltjes, hoe lager de temperatuur moet 
zijn voordat condensatie optreedt. Wetenschappers zoeken daarom al lange tijd 
naar extreem lichte deeltjes die kunnen condenseren bij kamertemperatuur.

PEP’s

Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF en Philips Research hebben nu een 
nieuw soort deeltje gemaakt dat een mogelijke kandidaat is voor quantumcon-
densatie bij kamertemperatuur: de extreem lichte plasmon-exciton-polariton 
(PEP). Dit deeltje is een hybride tussen licht- en materiedeeltjes. Het bestaat uit 
fotonen (lichtdeeltjes), plasmonen (deeltjes die uit elektronen bestaan die in 
metalen nanodeeltjes trillen) en excitonen (geladen deeltjes in organische mole-
culen). Door de fotonen, plasmonen en excitonen op een bijzondere manier te 
koppelen, hebben de onderzoekers PEP’s gecreëerd met een massa die een bil-
joen keer kleiner is dan de massa van atomen. Dankzij hun kleine massa maken 
PEP’s  quantumcondensatie bij kamertemperatuur mogelijk.

PEP’s bestaan voor een groot deel uit fotonen. Daarom zal hun verval gepaard 
gaan met het uitzenden van licht. Dat licht heeft unieke eigenschappen, wat het 
geschikt maakt als basis voor nieuwe optische apparaten. FOM-instituut AMOLF 
en Philips Research hebben recente verbeteringen aan witte leds gedaan met 
vergelijkbare systemen. 

Doel van het programma ‘Improved solid-state light sources’ van FOM en 
Philips is gericht op het genereren van fundamentele kennis die nodig is 
om solid-state lichtbronnen te ontwikkelen met een hoog rendement. Het 
programma bouwt voort op het Industrial Partnership Programme 
‘Microphotonic light sources’ (i08) en wordt uitgevoerd door de AMOLF-
groep Surface Photonics die gevestigd is bij Philips Research. De looptijd 
van het programma is 2010-2014. Het budget voor die periode bedraagt 
1,1 miljoen euro. De leiding van het programma berust bij prof.dr. J. 
Gómez Rivas (AMOLF).

Het artikel waarin de onderzoekers  
publiceren dat zij een nieuw soort deeltje 
gemaakt hebben dat een mogelijke kandidaat 
is voor quantumcondensatie bij 
kamertemperatuur: een extreem lichte 
plasmon-exciton-polariton (PEP).

Het artikel waarin de onderzoekers van 
FOM-instituut AMOLF en Philips Research 
recente verbeteringen aan witte leds 
publiceren, waarvoor zij de resultaten uit het 
hier beschreven onderzoek hebben gebruikt. 

Schematische weergave van het onderzochte systeem. Een structuur van 
zilveren nanostaafjes is bedekt met een dunne laag van siliciumnitride 
(grijs) om oxidatie tegen te gaan, en met een dikkere laag van polymeren en 
organische moleculen (oranje) die licht uitzenden. Het lichtveld van de 
nanostaafjes (rood) koppelt aan de moleculen (de letters e en h binnen de 
ellips) en vormen daarbij de plasmon-exciton-polaritonen (PEP’s).  
Door de PEP-dichtheid te vergroten zagen de onderzoekers dat ze effectief 
afkoelden, wat de deur naar quantumcondensatie opent.

FOM Industrial Partnership Programme #i24 Improved solid-state light sources
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http://aigaion.amolf.nl/index.php/publications/show/6125
http://aigaion.amolf.nl/index.php/publications/show/6279
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Het raakvlak tussen levende en dode materie heeft mij altijd geboeid. 
Het is indrukwekkend hoeveel verschillende strategieën een cel of een 
bacterie gebruikt om eiwitten te transporteren door lipidemembranen. 

Ik zou al die strategieën in kaart willen brengen en onderzoeken of er alge-
mene regels zijn. Er zijn andere groepen op de wereld die hetzelfde proberen, 
maar niet met dezelfde techniek. Ik denk dat onze instrumenten heel 
krachtig zijn, dat we door afzonderlijke moleculen te volgen mecha-
nismen bloot kunnen leggen die anders verborgen blijven. De cel is 
in veel opzichten nog een black box. Maar ooit zullen we op een fundamen-
teel niveau begrijpen wat er daarbinnen gebeurt en hoe de cellen onderling 
communiceren. Het gaat sneller en sneller, want ons vakgebied groeit in 
hoog tempo.

Mijn Veni-subsidie gebruik ik om te onderzoeken hoe giftige eiwitten een cel 
kapen door binnen te dringen via smalle poriën die in het celmembraan 
boren. Ook hier volgen we afzonderlijke toxine-moleculen terwijl ze het mem-
braan passeren. Het gaat om agressieve stoffen, bijvoorbeeld het gif dat 
miltvuur veroorzaakt (antrax) of botuline. Als we het gedrag van deze proteï-
nen beter leren kennen, zal dat veel betekenen voor de geneeskunde. 

Steeds meer ontdek ik hoe nodig een open dialoog is tussen fysici en onder-
zoekers uit andere vakgebieden. Mijn droom is dat er meer bruggen 
worden geslagen tussen de biofysica en de biologie. In onze afdeling 
lopen naast biofysici ook biologen rond. Telkens als ik met hen praat is dat 
heel erg vruchtbaar. Wij fysici zijn goed in fundamenteel onderzoek op micro-
schaal, maar zij weten wat de goede vragen zijn. Wij kunnen gefascineerd 
zijn door de werking van dit of dat kleine dingetje in de cel of in het DNA, 
maar doet dat er veel toe? Dat weten zij, omdat ze meer overzicht hebben. 
Een dialoog met biologen zou ons jonge vakgebied veel relevanter 
kunnen maken.

Het geldt ook voor andere grensgebieden van de fysica. We zouden denk ik 
veel relevanter kunnen zijn voor de samenleving als we vaker onderzoekers 
uit de chemie en engineering zouden spreken. Het zou goed zijn als we daar 
platforms voor kunnen uitvinden. Nu heeft iedereen zijn eigen conferentie en 
ook binnen de universiteit zijn de faculteiten vrij strikt van elkaar gescheiden. 
Samen zouden we misschien beter in staat zijn om de belangrijkste maat-
schappelijke problemen op te lossen, bijvoorbeeld technologie ontwikkelen 
voor schone, duurzame energie. 

Ik heb het enorm getroffen met mijn eigen groep in Delft. Mijn hoop is dat 
de platte structuur die we hier hebben zich over andere Neder-
landse universiteiten zal uitbreiden. Ik gun ook andere jonge onder-
zoekers een groepje promovendi, zodat ze hun eigen koers kunnen kie-
zen. Dat is niet alleen prettig voor hen, maar ook goed voor de 
wetenschap, want jonge onderzoekers kunnen echt vernieuwende, crea-
tieve ideeën hebben. 

Ooit zullen we de cel begrijpen

INTERVIEW

Wie?
Dr. Marie-Eve Aubin-Tam [34] groeide op bij Montreal, 
studeerde in Frankrijk en werkte daarna tien jaar bij het 
MIT in Boston, waar ze promoveerde op onderzoek naar de 
verbinding tussen nanodeeltjes en proteïnen en daarna als 
postdoc werkte. Marie-Eve leidt sinds 2012 een eigen 
onderzoeksgroep bij de afdeling Bionanoscience aan de 
Technische Universiteit Delft. In september kreeg ze een 
Veni-beurs van NWO.

Wat?
Marie-Eve en haar groep bestuderen hoe motoreiwitten 
andere eiwitten transporteren door het celmembraan.  
Ze doen dit door elk eiwit afzonderlijk te volgen met  
single molecule technieken zoals een optisch pincet of 
elektrofysiologie. Ook proberen ze nieuwe materialen te 
ontwikkelen geïnspireerd door natuurlijke systemen.
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Ik ben tevreden als we over tien jaar de verdeling van de stroom en de 
stabiliteit van het plasma in de ITER-tokamak kunnen garanderen. En 
als we over twintig jaar in staat zijn de enorme uitstoot van warmte aan 

de randen van de tokamak op te vangen. Ik hoop dat we ooit een baseline 
energie-opwekker kunnen afleveren aan de samenleving en dat onze colle-
ga’s met energie uit zon en wind dan net zo succesvol geweest zijn als wij. 
Mijn droom is politici een extra kaart te bieden die ze kunnen spe-
len, naast andere opties voor duurzame energie. Ik zie mijzelf niet als 
een fusieman, maar als iemand die helpt het energieprobleem op te lossen 
en toevallig dan aan fusie werkt.

Al vanaf mijn vijftiende ben ik politiek actief. Ik hoor eigenlijk bij het klassiek-
liberale kamp en ben begonnen bij de JOVD. Maar daar voel ik me nu niet 
meer thuis, vooral omdat klimaatsceptici voet aan de grond hebben gekregen 
in de VVD. Schandalig hoe de kennis van klimaatwetenschappers terzijde 
wordt geschoven door de invloed van machtige belangengroepen. Met een 
wichelroedepartij kan ik niet uit de voeten. Het politieke debat zou 
bepaald moeten worden door feiten en de best mogelijke voorspel-
lingen. Dat zijn de contouren. Wetenschappers moeten heel erg hun best 
doen om politici te helpen die contouren te zien. Ik zou willen dat meer van 
mijn collega’s dat als hun rol zagen. Nu worden wij als wetenschappers vaak 
gemarginaliseerd en dat baart mij grote zorgen.

Gedurende de industriële revolutie hebben we een explosie van valorisatie 
gehad. Maar het synthetiseren van verschillende brokjes kennis om tot een 
toepassing te komen die op een specifiek moment in de markt past, dat kost 
tijd. De relativiteitstheorie heeft uiteindelijk haar weg gevonden in de GPS. 
Maar Einstein heeft geen voorstel geschreven waarin hij zegt: ik ga de rela-
tiviteitstheorie afwerken, een satelliet omhoog schieten, dan heb ik nog wat 
informatici nodig en dan gaan we samen een GPS maken. Ik hoop dat we ons 
niet te veel laten meesleuren door een fixatie op toepassingen en daardoor 
echt grote kennisstappen mislopen.

Fysici zien engineering vaak als een eindpunt: natuurwetenschap-
pelijke basiskennis wordt langzaam vertaald en komt uiteindelijk in 
een product terecht. Dat is iets te simpel. In de praktijk werkt het 
net zo vaak andersom. Ingenieurs maken een geweldig instrument, 
wetenschappers komen daardoor tot betere fundamentele kennis en die 
vindt haar weg in technologische innovatie. In mijn vak, de regeltechniek, 
probeer ik steeds de stroom twee kanten op te sturen. Ik geloof dat het 
ook in andere vakgebieden vaak zo gaat en dat dit steeds meer gezien 
wordt. Daar ben ik blij mee. 

Ik wil politici opties bieden

INTERVIEW

Wie?
Prof.dr. Marco de Baar [46], deed promotie-onderzoek  
bij het toenmalige FOM-Instituut voor Plasmafysica 
Rijnhuizen, werkte bij de TEXTOR-tokamak in Jülich,  
de JET-tokamak in Oxford en is nu hoofd van de 
tokamakfysicagroep aan het FOM-instituut DIFFER. 
Daarnaast is hij in deeltijd hoogleraar Control systems 
technology aan de Universiteit Eindhoven en een actief 
blogger en twitteraar (@marcodebaar). 

Wat?
Marco werkt op de grens van natuurkunde en regel- 
techniek met als doel het plasma in de ITER-tokamak in 
het Franse Cadarache in de juiste condities te brengen en 
te houden. In het programma ITER hebben partners van 
over de hele wereld hun krachten gebundeld om de 
technologische haalbaarheid van fusie als schone 
energiebron aan te tonen.
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Het publiek-privaat gefinancierde Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) is een nieuwe 
vorm van samenwerking, in dit geval tussen ASML, FOM, NWO, UvA en VU. ARCNL is voorlopig 
ondergebracht bij AMOLF en zal op termijn als zelfstandig centrum uitgevoerd door FOM verder gaan.

Het FOM-onderzoek vindt plaats op twee soorten 
locaties: FOM-instituten en werkgroepen aan univer-
siteiten of kennisinstellingen. Alle werkgroepen zijn 
beheersmatig ondergebracht onder een eenheid, de 
Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen (BUW). 
Het FOM-onderzoek is georganiseerd in Vrije FOM-
programma’s en Industrial Partnership Programmes, 
de FOM-Projectruimte en andere activiteiten. Voor 
vier subgebieden heeft het Uitvoerend Bestuur van 
FOM werkgemeenschapscommissies ingesteld. 
Deze fungeren als adviescommissies van het 
bestuur. De commissies spelen tevens een rol in de 
bewaking van de voortgang van lopende FOM-pro-
gramma’s binnen hun subgebied. 

De tabellen op deze pagina’s geven een meer gede- 
tailleerd (meerjarig) beeld van de FOM-organisatie, 
lopende FOM-programma’s, input in mensen en geld 
en output in termen van wetenschappelijke pro- 
ducten bij FOM. Het personeelsbestand bij FOM 
varieert voornamelijk als gevolg van schommelingen 
in toegekend jaarbudget en in uitvoering genomen 
onderzoek. Vooral bij het tijdelijke wetenschappelijke 
personeel (oio’s en postdocs) leidt dit tot golfbewe- 
gingen in zaken als gerealiseerde bezetting, aan- 
tallen proefschriften en uitstroom. Meer details vindt 
u in het Financieel Jaarverslag en het Sociaal Jaar- 
verslag. 

 www.fom.nl/jaarverslagen
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prof.dr. C. de Morais Smith (UU)
prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp (LEI)
prof.dr.ir. M.W.J. Prins (TU/e, Philips)
prof.dr.ir. C.H. van der Wal (RUG)
prof.dr.ir. H.S.J. van der Zant (TUD)
dr. P. van Tijn (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie  
Gecondenseerde materie en optische 
fysica (COMOP)

prof.dr. W.J. van der Zande (voorzitter, RU)
prof.dr. D. Bonn (UvA)
prof.dr. J.-S. Caux (UvA)
prof.dr.ir. M. Dijkstra (UU)
prof.dr. M.S. Golden (UvA)
prof.dr. J.L. Herek (UT)
prof.dr.ir. H. Hilgenkamp (UT) 
prof.dr. T.T.M. Palstra (RUG)
prof.dr. C.R. Ronda (Philips)
dr. J.W. Reijnders (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie Fysica 
van levensprocessen (FL)

prof.dr. A.M. Dogterom (voorzitter, AMOLF) 
prof.dr. H. van Amerongen (WUR)
prof.dr. P.G. Bolhuis (UvA)
dr. M.M.A.E. Claessens (UT)
prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
prof.dr. C. Hoogenraad (UU)
prof.dr. A.M. van Ooijen (RUG)
prof.dr.ir. E.J.G. Peterman (VU)
prof.dr. C. Wyman (EUR)
dr. B.G. Kreiter (secretaris)

Werkgemeenschapscommissie  
Fenomenologische fysica (FeF)

prof.dr. F. Mugele (voorzitter, UT)
R. Badie (ASML) 
dr.ir. A.I. van Berkel (TNO)
prof.dr. F. Bijkerk (DIFFER/UT)
prof.dr. A.G.J.M. van Leeuwen (AMC)
prof.dr. M.A. Loi (RUG) 
prof.dr.ir. O.J. Luiten (TU/e)
prof.dr.ir. J.M.J. den Toonder (Philips)
dr.ir. H. Wijshoff (Océ)
dr. V. Land (secretaris)

Voor een volledige 
overzicht van alle 
werkgroepen en 
werkgroepleiders, 
zie  

 www.fom.nl/
werkgroepen.

In 2013 is een aantal prominente fysici en bestuursleden helaas overleden: voormalig Nikhef-directeur prof.dr. Ger 
van Middelkoop, voormalig FOM-directeur dr. Lex Boumans en voormalig lid van het Uitvoerend Bestuur van FOM 
prof.dr. Theo Popma. Ook is emeritus hoogleraar theoretische fysica dr. Nico van Kampen ons ontvallen, een 
toonaangevend fysicus die van groot belang is geweest voor de statistische fysica in Nederland.
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Tabel 15. De gemiddelde gerealiseerde personeelsbezetting (in fte) bij FOM  
per categorie in meerjarig perspectief.

Tabel 16. Wetenschappelijke output FOM-totaal* in meerjarig perspectief.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013

proefschriften 83 80 48 78 71 91
wetenschappelijke publicaties (refereed) 1.256 1.112 1.145 1.447 1.634 1.192
overige publicaties 1.741 1.904 2.921 2.762 2.667 1.837
octrooien   14 7 12 13

* Gecorrigeerd voor dubbeltellingen.
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Tabel 17. Nieuw aangevraagde octrooien in 2013. 

Titel:  Position based broadcast protocol and timeslot 
schedule for a wireless mesh network. Uitvinders: 
H. Bulten en J. van den Brand

Eigenaar:  Stichting VU-VUmc en FOM-Nikhef
Nummer:  EP13171101
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  De uitvinding betreft een methode om de communicatie in 

een netwerk van draadloze ‘nodes’ efficiënt te beheren, 
inclusief de daarvoor benodigde software.

Titel:  Method for generating giant magnetocaloric 
materials with improved performance

Uitvinders:  R. de Groot en E. Brück
Eigenaar:  BASF 
Nummer:  13/357.266
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Het gaat hier om een methode om significant beter 

presterende materialen te maken, die het reuze 
magnetocalorisch effect vertonen.

Titel:  Nanopatterned antireflection coating
Uitvinders:  P. Spinelli, J. van de Groep en A. Polman
Eigenaar:  FOM
Nummer:  AJF/P130021GB00
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Een nieuwe type antireflectiecoating op basis van 

nanocylinders van glas verlaagt de reflectie van een 
glasoppervlak van 3,6 procent naar 0,2 procent.  
De nanocoating kan met een simpel imprintproces 
worden aangebracht.

Titel:  Charged-particle microscope with Raman 
spectroscopy capability

Uitvinders:  J. Mulders en L. Kuipers,
Eigenaar:  FEI
Nummer:  nr. EP13180398.3 – 1556
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Raman spectroscopie kan worden toegevoegd aan 

bestaande elektronen- of ionemicroscopen door met de 
geladen deeltjesbundels lokaal nanoantennes te creëren 
op posities van interesse.

Titel:  Anisotropic enhanced emission from plasmonic 
coupled emitters for solid state lighting

Uitvinders:  M. Verschuuren, S. Murai, S. Rodriguez, G. Lozano,  
D. Louwers, D. de Boer, J. Gómez Rivas en G. Ivan Marius

Eigenaar:  Koninklijke Philips N.V.
Nummer:  EP13179374.7
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Ten behoeve van het collimeren van licht voor  

led-toepassingen.

Titel:  Enhanced emission form plasmonic coupled 
emitters for solid state lighting

Uitvinders:  M. Verschuuren, G. Lozano, W. Hardeman, D. de Boer en 
J. Gómez Rivas

Eigenaar:  Koninklijke Philips N.V.
Nummer:  EP 13179357.2
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Ten behoeve van het collimeren van licht voor  

led-toepassingen.

Titel:  Photo-generated THZ circuits and resonators for 
terahertz frequency sensing

Uitvinders:  J. Gómez Rivas, H. Tyagi, G. Georgiou en M. Schaafsma
Eigenaar:  FOM
Nummer:  EP 13176199
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Door middel van het optisch aandrijven van een vlakke 

halfgeleiderlaag, kunnen we terahertz resonanties maken 
waarvan we de frequentie en het lokaal versterkte veld 
kunnen regelen. Deze aanpak kan gebruikt worden voor 
gevoelige en breedbandige THz-spectroscopie voor 
materialen in contact met de halfgeleider.

 vervolg op volgende pagina 
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vervolg tabel 17 

Titel: Detection system for ion motion and ion beam 
diagnistics for fourier transform ion cyclotron 
resonance mass spectrometry

Uitvinders:  R. Heeren, D. Smith en J. Jungmann
Eigenaar:  FOM / Omics2Image
Status:  Aangevraagd
Nummer:  13165661.3
Beschrijving:  Dit patent beschrijft een innovatief systeem met een 

actieve pixeldetector om direct ionenbeweginging in een 
Penning-trap in kaart te brengen. Ook wordt dit systeem 
gebruikt voor de optimalisatie van ionenbundel profielen in 
massa spectrometers met een hoog oplossend vermogen.

Titel:  Microfabricated polyacrylamide hydrogels with 
controlled diffusion properties

Uitvinders:  P. Nghe , S. Boulineau en S. Tans
Eigenaar:  FOM 
Nummer:  13165688.6
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Dit patent behelst het gebruik van polyacrylamide om 

micro-gestructureerde lagen te maken voor microfluidic 
devices. Dit materiaal is waterdoorlatend, complemen- 
teerd daarmee het vaak gebruikte PDMS, en kan worden 
gebruikt voor het kweken van culturen van cellen en 
organismen. 

Titel:  An immersion lithographic apparatus and a 
method for processing a substrate in an immersion 
lithographic apparatus

Uitvinders:  C. Berendsen, H. Wedershoven, J. Zeegers, A. Darhuber 
en M. Riepen

Eigenaar:  ASML
Nummer:  EP13182414.6
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Deze uitvinding behelst methoden en systemen, die de 

doorzet van immersie  lithografiemachines potentieel 
kunnen verhogen.

Titel:  A method of and a system for treating a thin film of 
a coating liquid

Uitvinders:  C. Berendsen, H. Wedershoven, J. Zeegers en A. 
Darhuber

Eigenaar:  Technische Universiteit Eindhoven
Nummer:  009.004 NLp
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Deze uitvinding behelst methoden en systemen voor het 

aanbrengen van patronen van een actief materiaal dat in 
een dunne laag coatingvloeistof is opgelost op een 
substraat dat deels afstotend is voor de vloeistof.

Titel:  Single molecule protein sequencing
Uitvinders:  C. Joo, A. S. Meyer, C. Dekker en H. van Ginkel
Eigenaar:  TU Delft
Nummer:  PCT/NL2013/050537 en NL2009191
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Dit patent beschrijft een nieuwe methode om op enkel 

molecuul niveau de aminozuurvolgorde van eiwitten te 
bepalen. Eiwitten worden één voor één uitgelezen met 
behulp van een natuurlijke nanoscanner. Terwijl andere 
proteomicstechnieken slechts fragmenten van eiwitten 
bestuderen, wordt met deze nieuwe methode de 
aminozuurvolgorde van een compleet eiwit in één keer 
uitgelezen, waardoor de betrouwbaarheid sterk toe 
neemt.

Titel:  A thin film device
Uitvinders:  C. Boelsma en B. Dam
Eigenaar:  TU Delft
Nummer:  2011849
Status:  Aangevraagd
Beschrijving:  Het device meet de waterstofdruk over een aantal ordes 

van grootte door een verandering in de optische 
eigenschappen bij absorptie.
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Tabel 18. Nieuwe en afgesloten FOM-programma’s in 2013.

17a. In 2013 goedgekeurde nieuwe FOM-programma’s, met beoordeling vooraf.

144 LHC LHC Physics: the Dutch participation
148 MPSI Magnum-PSI: a world-class user facility to tame the plasma-wall interface
149 DESCO 2-dimensional electron devices in complex oxides
150 QGRAV Quantum gravity and the search for quantum spacetime
151 PMP Spatio-temporal patterns of membrane protein activity
152 DDC Designing Dirac carriers in semiconductor honeycomb superlattices
153 RYD Rydberg atoms on a lattice
  
i31 APFF The science of atmospheric plasma processing of functional films
i33 NSL Nanophotonics for solid-state lighting
i34 FEUL Fundamental fluid dynamics challenges of extreme ultraviolet lithography
i35 PoF Physics of failure
i36 DBF Heat, mass transport and phase transition in dense bubbly flows
i37 FFEM The foundations for faster electron microscopy

17b. Tussentijdse beoordelingen in 2013.

 Geen

17c. Beoordelingen in aanvraagronden binnen lopende FOM-programma’s in 2013.

   Ingediend Gehonoreerd
i32 CSER Computational sciences for energy research 77 12
147 CO

2
 NF CO

2
-neutral fuels 32 7

17d. In 2013 afgesloten FOM-programma’s.

i13 FHBF Fundamentals of heterogeneous bubbly flow
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 AB Algemeen Bestuur (van NWO)
 ACTS Advanced Catalytic Technologies for Sustainability
 AGOR Accélérateur Groningen Orsay (KVI)
 ALICE experiment in LHC (CERN)
 ALW  Aard- en Levenswetenschappen (NWO)
 AMOLF  FOM-instituut AMOLF (Amsterdam)
 ANTARES  Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss environmental RESearch
 ApPEC Astroparticle Physics European Coordination
 ARCNL  Advanced Research Centre for NanoLithography
 ATLAS  A Toroidal LHC ApparatuS (detector voor LHC)

 BiG Grid  Samenwerking van NCF, Nikhef en NBIC om gridinfrastructuren toegankelijk te maken voor  
Nederlands wetenschappelijk onderzoek

 BUW  Beheerseenheid Universitaire Werkgroepen van FOM

 CERN  Europees centrum voor deeltjesonderzoek (Genève)
 CEW De NWO-gebieden Chemische en Exacte Wetenschappen
 COMOP  subgebied Gecondenseerde materie en optische fysica
 COR  Centrale Ondernemingsraad
 CPS  Centrum voor Plasmafysica en Stralingstechnologie (bij TU/e)
 CW  Chemische Wetenschappen (NWO)
 CWI  Centrum voor Wiskunde en Informatica (NWO-instituut)
 CWTS Centre for Science and Technology Studies (Leiden)

 DFG  Deutsche Forschungsgemeinschaft
 DIFFER FOM-instituut DIFFER, het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (Nieuwegein)

 EC  Europese Commissie
 ECFA European Committee for Future Accelerators
 ECN  Energieonderzoek Centrum Nederland
 EFDA  European Fusion Development Agreement
 EPSRC  Engineering and Physical Sciences Research Council (Groot-Brittannië)
 ERA-NET  European Research Area - Network
 ESF  European Science Foundation
 ESRF  European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble)
 EU  Europese Unie
 EUR  Erasmus Universiteit Rotterdam
 EURATOM  Europees bureau voor atoomenergie
 EW  Exacte Wetenschappen (NWO)
 EZ  ministerie voor Economische Zaken

 FeF  subgebied Fenomenologische fysica
 FELICE  Free Electron Laser Intra-Cavity Experiments (DIFFER/RU)
 FELIX  Free Electron Laser for Infrared eXperiments (DIFFER/RU)
 FES  Fonds Economische Structuurversterking
 FL  subgebied Fysica van levensprocessen
 FOM/N  Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) plus het Gebied Natuurkunde van NWO
 FOM-Nikhef  FOM-instituut voor subatomaire fysica Nikhef (Amsterdam)
 FuF  subgebied Fusiefysica

Bijlage:
Lijst van afkortingen
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 GB  Gebiedsbestuur van NWO
 GBN  Gebiedsbestuur Natuurkunde (NWO)
 GTI  Groot Technologisch Instituut
 GUTHz  Generation and Utilization of TeraHertz radiation

 HiSPARC  High School Project on Astrophysics Research with Cosmics
 HFML  High Field Magnet Laboratory (bij de RU)
 HTSM  High tech systemen en materialen

 ILO  Industrial Liaison Officer
 IPP  Industrial Partnership Programme van FOM
 ITER  International Tokamak Experimental Reactor

 JET  Joint European Torus

 k€  duizend euro
 KM3NeT  neutrinotelescoop ter grootte van een kubieke kilometer 
 KNAW  Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
 KVI  Kernfysisch Versneller Instituut (Groningen)

 LEI  Universiteit Leiden
 LHC  Large Hadron Collider (bij CERN)
 LHCb  experiment voor meten van B-mesonen in LHC

 MaGW  Maatschappij- en Gedragswetenschappen (NWO)
 M€  miljoen euro
 MF  samenwerkingsverband Mathematische Fysica
 M2i  Materials Innovation Institute

 NANO  subgebied Nanofysica/-technologie
 NANOSCI-E+  Europees programma voor nano-onderzoek
 NGO  Niet Gouvernementele Organisatie
 Nikhef  Nationaal instituut voor subatomaire fysica
 NIN-KNAW  Nederlands Herseninstituut (KNAW-instituut)
 NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research
 NNI  Nederlands Nano Initiatief
 NRG  Nuclear Research and consultancy Group (ECN en KEMA)
 NSF  National Science Foundation
 NWO  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

 OCW  ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 oio  onderzoeker in opleiding
 OP/T  ondersteunend personeel in tijdelijke dienst
 OP/V  ondersteunend personeel in vaste dienst
 OSAF  Onderzoekschool Subatomaire Fysica

 Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen (Nieuwegein) (vanaf 1-1-2012 omgebouwd tot FOM-instituut DIFFER)
 RU  Radboud Universiteit Nijmegen
 RUG  Rijksuniversiteit Groningen
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 SAC  scientific advisory committee
 SAF  subgebied Subatomaire fysica
 STW  Technologiestichting STW

 TEC  Trilateral Euregio Cluster
 TIFN  Top Institute Food and Nutrition
 TKI  Topconsortium voor Kennis en Innovatie
 TNO  Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek
 TP/T  technisch personeel in tijdelijke dienst
 TP/V  technisch personeel in vaste dienst
 TRIμP  Trapped Radioactive Isotopes: micro-laboratories for fundamental Physics
 TUD  Technische Universiteit Delft
 TU/e  Technische Universiteit Eindhoven

 UB  Uitvoerend Bestuur van FOM
 UT  Universiteit Twente
 UU  Universiteit Utrecht
 UvA  Universiteit van Amsterdam

 VSL Van Swinden Laboratorium (voorheen het Nederlands Meetinstituut, NMi)
 VU  Vrije Universiteit te Amsterdam

 WP/T  wetenschappelijk personeel in tijdelijke dienst
 WP/V  wetenschappelijk personeel in vaste dienst
 WUR  Wageningen University & Research centre

 YES!  Young Energy Scientists (FOM-programma)

 ZonMw  Gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (NWO)

H3 •  Afkor t ingen
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Interviews 
 
Door het Jaarboek heen staan interviews  
met de op de achterzijde afgebeelde personen, 
talenten in de wetenschap, over hun 
inspiratiebronnen en toekomstdromen.  
Bij de interviews zijn ook geluidsfragmenten 
gepubliceerd, zie daarvoor YouTube  
(scan de code) of kijk op 

 www.fom.nl/hoogtepunten2013. 

Auke-Pieter Colijn ..... 58

Hanneke Gelderblom ..... 60

Daniela Kraft ..... 74

Jeroen van Zon ..... 76

Marie-Eve Aubin-Tam ..... 100

Marco de Baar ..... 102

Op de voorkant

AMOLF-onderzoekers spieken naar de  
vergeten component van licht

Bij het FOM-instituut AMOLF zijn in 2013 voor het eerst tegelijkertijd de elek- 
trische én magnetische velden van licht gemeten. De metingen bieden een 
nieuwe mogelijkheid om het samenspel tussen licht en materie op de nanoschaal 
te bestuderen. Daarom verwachten de onderzoekers dat hun vondst een grote 
stimulans geeft aan de ontwikkeling van nieuwe metamaterialen, bijvoorbeeld 
materiaal voor onzichtbaarheidsmantels.

Om beide velden tegelijkertijd te meten, gebruikten de AMOLF-onderzoekers een zeer 
kleine naald waarin een optische vezel zit van slechts 200 nanometer (200 miljardsten van 
een meter) breed. Om de vezel zit een dun laagje aluminium. De optische vezel leidt een 
klein deel van het licht onder de naald naar een detector. Door de naald in een vlak boven 
een object te bewegen, vormt het apparaat een beeld van de verdeling van het licht boven 
het object. 

Twee velden in één klap
Tot voor kort werd aangenomen dat zo'n naald alleen het elektrische veld waarneemt. 
Recent ontstond daar echter controverse over, toen verschillende wetenschappers 
opperden dat de naald in plaats daarvan het magnetisch veld registreert. Om een einde te 
maken aan de onduidelijkheid, deed het AMOLF-team metingen boven een fotonisch 
kristal. 

Zo'n kristal sluit licht op in een plak silicium van slechts 220 nanometer dik, waarin een 
doordacht patroon van gaten is geëtst. De fotonische kristallen hebben de bijzondere 
eigenschap dat de elektrische en magnetische velden verschillend veranderen wanneer de 
afstand tot het kristal verandert. Door de verschillende afstanden tot het kristal te 
scannen, konden de onderzoekers dus de bijdragen van het elektrische en het magnetische 
veld boven het kristal ontrafelen. 

De illustratie op de voorkant van het Jaarboek 2013 is een artistieke interpretatie van dit 
unieke experiment. Rechts is de aluminium naald met glazen kern te zien. Links toont het 
middelste vlak een reeks scans boven de structuur, gemaakt op verschillende hoogten, 

van links (380 nanometer boven het kristal) naar rechts (20 
nanometer boven het kristal). Uit deze metingen ontrafelden 
de onderzoekers de elektrische (bovenste berglandschap) 
en de magnetische (onderste berglandschap) velden.

 De onderzoekers, B. le Feber, N. Rotenberg D.M. Beggs 
en L. Kuipers, publiceerden deze resultaten in het tijd- 
schrift Nature Photonics op 15 december 2013, in het 
artikel getiteld Simultaneous measurement of nanoscale 
electric and magnetic optical fields, te vinden via  
DOI: 10.1038/nphoton.2013.323 of op te vragen via 
library@amolf.nl.  

 Wetenschappelijke hoogtepunten uit het onderzoek  
van 2013 vindt u op www.fom.nl/hoogtepunten2013.  
Een selectie is in dit Jaarboek opgenomen in hoofdstuk 9.

 Scientific research highlights from 2013 are available  
in English via www.fom.nl/highlights2013.

www.fom.nl/hoogtepunten2013
mailto:library@amolf.nl
www.fom.nl/hoogtepunten2013
www.fom.nl/highlights2013
www.fom.nl/hoogtepunten2013
www.fom.nl/highlights2013
www.fom.nl/hoogtepunten2013
http://www.nature.com/nphoton/journal/v8/n1/pdf/nphoton.2013.323.pdf#access
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