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De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der 

Materie (FOM) maakt deel uit van de Neder-

landse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO).

Redactie 

Huub Eggen en Gabby Zegers

Interviews: 

Marie�e Huisjes (tekst) en 

Nout Steenkamp (fotografie en beeldbewerking)

Hoogtepunten uit het onderzoek (hoofdstuk 9): 

David Redeker

De gebruikte personele en financiële informatie 

over FOM is gebaseerd op het Sociaal Jaar- 

verslag 2014 en het Financieel Jaarverslag 2014  

van FOM. 

➥ www.fom.nl/jaarverslagen

Beeldmateriaal

Voor zover niet door FOM-werknemers zelf 

gemaakt, is het beeldmateriaal in dit Jaarboek 

a�omstig van: Henk-Jan Boluijt, CERN, DigiDaan, 

Jan Gerritsen, Geert Gratama, HFML & Univer-

sity of Manchester, Marcel van de Kerkhof,  

Daan Kiviet, Susanne Löhr-Gilsing, Nemo,  

NWO/S. Schalkwijk, Ivar Pel, QuTech,  

Bram Saeys, Science Café Deventer,   

Nout Steenkamp, TKI HTSM, Niels Vinck en 

Minouche de Wilde. 

Vormgeving

Petra Klerkx, Amsterdam

Productie

Drukkerij Badoux bv, Houten

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) 
stelt zich tot doel om samen met academische en industriële 
partners excellent grensverleggend natuurkundig onderzoek uit 
te voeren. FOM bestrijkt het hele spectrum van fundamenteel 
onderzoek, van nieuwsgierigheidsgedreven tot door toepassingen 
geïnspireerd onderzoek. In dat laatste ligt ook een belangrijke link 
naar het bedrijfsleven, innovatie, het huidige topsectorenbeleid en 
maatschappelijke uitdagingen zoals het energieprobleem. Daarbij 
hecht FOM veel waarde aan de interactie met aangrenzende vak-
gebieden en tussen onderzoekers onderling, om proactief nieuwe 
onderzoeksrichtingen te signaleren en gecoördineerd een impuls te 
geven. FOM stree® er naar een efficiënte en slagvaardige Neder-
landse wetenschapsorganisatie te zijn, die bekend staat als een 
toegankelijk en betrouwbaar aanspreekpunt met een netwerk van 
toponderzoekers.

Centraal staat de hoge kwaliteit van het onderzoek en de onderzoe-
kers. FOM wijst selectief in competitie middelen toe aan ingediende 
onderzoeksvoorstellen op basis van kwaliteit en innovativiteit. 
FOM investeert als werkgever in de opleiding en begeleiding van 
jong talent en kent een actief diversiteitsbeleid. In bredere zin be-

ijvert FOM zich ook voor het optimaal laten 
functioneren en toekomstbestendig maken 
van het Nederlandse kennissysteem. 

Deze missie krijgt vorm in een aantal speer-
punten die zijn verwoord in het Strategisch 
Plan FOM/N* 2010-2015 ‘Topfysica midden 
in de wereld’. Deze vormen ook de basis 
voor dit Jaarboek (zie de inhoudsopgave). 
In 2014 is de nieuwe strategie voor de 
periode 2015-2019 vastgesteld; FOM/N zal 
deze in het voorjaar van 2015 publiceren.
 
➥www.fom.nl/strategie
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Deze missie krijgt vorm in een aantal speer-
punten die zijn verwoord in het Strategisch 
Plan FOM/N* 2010-2015 ‘Topfysica midden 

Missie

* De Stichting FOM en het Gebied Natuurkunde van NWO geven vanuit nationaal perspec-

tief samen mede vorm aan het natuurkundig onderzoek aan universiteiten en andere 

onderzoeksinstellingen in Nederland. Het Gebied Natuurkunde verzorgt met name de 

vernieuwingsimpuls en de grote NWO-subsidierondes. FOM exploiteert haar drie institu-

ten en een Advanced Research Center (publiek-private samenwerking), en voert ook aan 

universiteiten onderzoeksprojecten en -programma’s uit. Het Uitvoerend Bestuur van 

FOM vormt een personele unie met het Gebiedsbestuur Natuurkunde; de directeur FOM 

is tevens de directeur van het NWO-gebied Natuurkunde. Het gezamenlijke strategisch 

plan van FOM en GBN gee® de koers aan voor natuurkundig onderzoek in Nederland voor 

de komende jaren.

Meer weten?  

Bekijk dit filmpje van nanoraketjes:  

www.youtube.com/watch?v=IaPyQpC6ZOk.

Wetenschappelijke hoogtepunten uit  

het onderzoek van 2014 vindt u ook op  

www.fom.nl/hoogtepunten2014. 

Scientific research highlights from 2014 are  

available in English via www.fom.nl/highlights2014.

Magneetveld opent én sluit nanocapsules

Chemici en fysici van FOM en de Radboud Universiteit kunnen nanocapsules 
openen én sluiten met een magneet. Zij gebruikten voor hun onderzoek de 
magneten van het High Field Magnet Laboratory. Dankzij deze vondst kunnen 
de onderzoekers de nanocapsules gecontroleerd vullen met een vracht. Het 
mechanisme biedt mogelijkheden voor het gericht vervoeren en toedienen van 
medicijnen in het menselijk lichaam.

Illustratie op de voorzijde:

De Nijmeegse nanocapsules zien  
eruit als minuscule ingedeukte  
ballonnetjes. De capsules zijn ge- 
maakt van een polymeermembraan.  
In een sterk magneetveld van tien  
tesla of hoger vervormen de blaasjes. 
De capsules gaan daardoor open. 
Zonder magnetisch veld sluiten ze 
weer. Het proces is herhaalbaar en op 
afstand te reguleren. De Nijmeegse 
wetenschappers toonden eerder al 
aan dat ze de nanocapsules konden 
gebruiken als kleine raketjes. Eerst 
vulden ze de capsules met brandstof. 
Als de capsule de verbrandings- 
producten uitspuwt, wordt hij voort-
gestuwd. 

Vervolgonderzoek richt zich nu op  
de combinatie van vullen en voort- 
bewegen. De onderzoekers willen 
een blaasje vullen met brandstof én 
medicijnen. Voor de voortstuwing 
moet de opening dan zo klein zijn dat 
alleen de verbrandingsproducten het 
blaasje verlaten. Eenmaal op de plek 
van bestemming moet de opening  
groter gemaakt worden en kan de 

lading eruit. De onderzoekers wil-
len uitzoeken of ze via het variëren 
van de magnetische veldsterkte 
de blaasjes meer of minder kunnen 
openen. Ook willen ze verschillende 
soorten wandmoleculen ontwikkelen 
en testen. Daarbij zoeken ze naar 
polymeren die geschikt zijn voor in 
het menselijk lichaam. Het zou ook fijn 
zijn als de polymeren werken bij een 
lager magneetveld. Dan is de techniek 
namelijk geschikt voor MRI-scanners 
in klinieken.

De illustratie op de voorkant is  
een schematische weergave van  
het laden en ontladen van de nano- 
blaasjes. Zonder magneetveld is  
het blaasje dicht (1); met het veld aan 
gaat het open en kan de lading erin  
(2); door het magneetveld zwakker  
te maken (3) zal het blaasje deels 
sluiten, alleen verbrandingsproducten 
kunnen het blaasje verlaten; met  
een sterk magneetveld gaat het 
blaasje open en kan de lading  
eruit (4). Bron: Radboud Universiteit/ 
Marjolein van Diejen. 

Dit onderzoek vindt plaats binnen de 
FOM-focusgroep High Field Magnet 
Laboratory: a global player in science 
in high magnetic fields, een samen-
werking van FOM met de RU. Het 
programma loopt van 2011 tot 2021 
en hee® een budget van 33,4 miljoen 
euro. De leiding is in handen van Nigel 
Hussey. In 2014 ontving het HFML 
een subsidie van 14,9 miljoen euro als 
onderdeel van de Nationale Roadmap 
Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 
voor nieuwe zeer krachtige magneten, 
uitbreiding van het koelsysteem en 
een verhoging van het aantal be-
schikbare uren voor experimenten. 
Eind 2014 kreeg de Europese samen-
werking een officieel tintje met het 
ondertekenen van een EMFL-samen-
werkingsovereenkomst door Duitse, 
Franse en Nederlandse partners. 

Deze resultaten zijn open access  
gepubliceerd in 2014: Polymersome 
magneto-valves for reversible capture 
and release of nanoparticles, P.G. van 
Rhee, R.S.M. Rikken, L.K.E.A. Abdel-
mohsen, J.C. Maan, R.J.M. Nolte,  
J.C.M. van Hest, P.C.M. Christianen en 
D.A. Wilson, Nature Communications 
5, 5010 (2014).
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Mensen bij FOM
  in aantal werknemers

 65  vaste wetenschappelijke staf
 175  postdocs
 494  oio’s
 333  ondersteunend personeel
 1.067  totaal 

                                    

  Organisatie van FOM-onderzoek
  zie de bijlagen voor het organogram

 3  FOM-instituten
 1  Advanced Research Center* 
 214  werkgroepen bij universiteiten en kennisinstellingen
 67  FOM-programma’s, waarvan vijf in de vorm van een  
  FOM-focusgroep
 22  Industrial Partnership Programmes
 140  projecten in de FOM-Projectruimte

                                   

  
Geld in FOM

  totaal op activiteitenniveau

 102,3  miljoen euro

                                    

  Output FOM

 109  proefschri®en
 1.168  wetenschappelijke publicaties (refereed)
 1.803  overige publicaties
 9  octrooien

                                    

Kengetallen 2014  
per 31 december

*Het publiek-privaat gefinancierde Advanced Research Center for 

Nanolithography (ARCNL) is een samenwerking van 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 1 in dit 

Jaarboek).
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Een nieuwe publiek-private 

samenwerkingsvorm kwam in 

2014 tot stand: samen met ASML, 

NWO, UvA, VU en de gemeente 

Amsterdam rich�e FOM een 

Advanced Research Center op, 

op het gebied van nanolithografie. 

De officiële opening van het 

ARCNL vond plaats op 

11 november. Staatssecretaris 

Sander Dekker en Martin van den 

Brink (CTO van ASML) gaven het 

startsein. 

Experimenten van FOM-instituut 

AMOLF voor het IYL2015 waren 

op Physics@FOM Veldhoven 2015 

voor het eerst te bewonderen. 

2014 was wederom een turbulent 
jaar. Eind november publiceerde het 
Kabinet zijn Wetenschapsvisie, een 
document waarin het Kabinet de toe-
komstige lijnen voor het wetenschaps-
bestel schetst. Onderdeel van de we-
tenschapsvisie is het opstellen van een 
Nationale Wetenschapsagenda, die de 
komende jaren richtinggevend is voor 
het veld en de betrokken organisaties 
en eind 2015 klaar moet zijn.

De wetenschapsvisie voorziet een 
sterk sturende rol voor NWO, en bevat 
in samenhang daarmee een aanbeve-
ling voor aanpassing van de organisa-
tiestructuur van NWO. Het doel daar-
van is te komen tot een slagvaardiger, 
meer coherent en meer multidiscipli-
nair gerichte NWO-organisatie. Het 
bestuur van FOM is zeker van mening 
dat de governance van NWO verbeterd 
kan worden en draagt daar graag aan 
bij, vanuit de nauwe verbondenheid 
die er al is én de overtuiging dat onze 
kernwaarden en sterke punten breder 
ten dienste van de wetenschap ingezet 
kunnen worden. Anders gezegd: FOM 
steunt omvorming tot een organisatie 
waarvoor wij ons allemaal graag willen 
blijven inze�en en waar inzet voor de 
bètawetenschap met passie en gedre-
venheid alle ruimte krijgt.

De ontwikkelingen rond zowel de 
totstandkoming van de Nationale 
Wetenschapsagenda als het proces 
om tot een nieuwe NWO-organisatie 
te komen, gaan erg snel. Intussen 

ze�en wij onverminderd 
in op onze sterke punten: 
nauwe samenwerking met 
toponderzoekers, aandacht 
voor multidisciplinaire en 
maatschappelijke thema’s, 
in combinatie met onze 
specifieke kennis van en 
contacten in het onderzoeksveld. 
Dit levert steeds weer verrassend 
nieuw toponderzoek op, zo is ook in 
dit Jaarboek weer te zien: speciaal in 
hoofdstuk 9 waar enkele onderzoeks-
resultaten belicht zijn.

Op Prinsjesdag publiceerde Science 
Guide een essay* van mijn hand over 
het Nederlandse wetenschapssys-
teem. Hierin besteedde ik niet alleen 
aandacht aan de bijzondere prestaties 
van de Nederlandse wetenschap, die in 
de internationale topklasse mee-
speelt ondanks de relatief bescheiden 
investeringen, maar ook aan het feit 
dat de bètabasisdisciplines als natuur-
kunde, scheikunde en wiskunde, in de 
Nederlandse onderzoeksportfolio 
sterk ondervertegenwoordigd zijn. 
Het aandeel van deze disciplines is de 
afgelopen jaren snel teruggelopen, en 
is nu nog slechts ongeveer tweederde 
van het wereldgemiddelde. Het belang 
van investeringen in bèta in Nederland 
moet op de politieke agenda komen. 
De stijging van de studentenaantal-
len zet gelukkig door, zo kunt u in 
hoofdstuk 2 lezen, al is het aantal bèta-
studenten internationaal gezien nog 
steeds relatief klein.

In 2014 stelden we 
samen met onze ach-
terban een nieuwe 
strategie op voor 
2015 tot 2019, gepast 
getiteld Topfysica 
in een veranderende 

wereld, die dit voorjaar uitkomt. 2015 is 
voor ons ook een bijzonder jaar, omdat 
het is uitgeroepen tot Internationaal 
Jaar van het Licht. Nederland kent een 
rijke traditie op het gebied van licht-
onderzoek, waarvoor ook regelmatig 
een Nobelprijs werd toegekend. Het is 
inspirerend om in dit Jaarboek te lezen 
welke talenten wij eigenlijk hebben 
rondlopen, die ‘iets met licht’ doen 
in hun dagelijkse werk, met licht als 
instrument of licht als onderzoeksob-
ject (zie de interviews en de filmpjes 

daarbij). On-
der leiding van 
Kobus Kuipers 
(AMOLF) 

hebben de eerste Nederlandse acti-
viteiten voor dit ‘lichtjaar’ al plaatsge-
vonden: zowel op Physics@FOM Veld-
hoven als bij Eurosonic Noorderslag 
konden deelnemers experimenteren 
met licht. Op ➥ www.iyl2015.nl vindt u 
de agenda voor de rest van het jaar.

Met gepaste trots bied ik u dit  
Jaarboek 2014 aan. Veel leesplezier!

Wim van Saarloos
maart 2015

Woord vooraf

*Het essay vindt u op www.scienceguide.nl als u zoekt op de titel Maak de ‘Research and Innovation Delta’.
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Het leuke van nanofotonica is dat we 
nog lang niet alles weten. Je komt in je 
lab steeds voor nieuwe verrassingen te 
staan. Zo hebben we onlangs voor het 
eerst gezien dat als je licht opsluit in 
een bepaalde nanostructuur, het niet 
gewoon in één richting trilt, maar als 
het ware rondtolt in de vorm van een 
kurkentrekker. Er ontstaan een soort 
lichtwervels. Hun draairichting kun je 
gebruiken om de emissie van tollend 
licht te dirigeren: komen de draairich-
tingen overeen dan gaat al het licht de 
ene kant op, anders de andere kant. Dit 
is nu�ig voor toekomstige quantum-
informatietechnologie.

Om te zorgen dat onze vindingen niet 
onbenut blijven hebben we veel con-
tacten met de industrie. Uiteraard. Kri-

tische geluiden vanuit de samenleving 
dat de wetenschap te veel een ivoren 
toren zou zijn vind ik misplaatst. Dat 
is al lang niet meer zo. Op dit moment 
meten we bijvoorbeeld samen met 
telecombedrijf Thales aan langzaam 
licht, eerder maakten we het magneti-
sche veld van licht zichtbaar samen met 
LioniX, een bedrijf dat een technologie 
hee® ontwikkeld voor geïntegreerde 
optica op microchips.

Samenwerken met bedrijven is zinvol 
en vaak leuk, maar draagt het risico in 
zich dat we in ons enthousiasme te veel 
beloven. De tijdschaal waarop dingen 
lukken is nu eenmaal anders in de 
wetenschap dan bij bedrijven. Weten-
schappers doen zulke nieuwe dingen 
dat er bijna altijd onvoorziene hobbels 

opduiken. We moeten de verleiding 
weerstaan om te stellige belo®es te 
doen. Dat zou het vertrouwen in de 
wetenschap kunnen schaden. Van de 
industrie en in het ergste geval zelfs 
van de samenleving. 

Voor het internationale jaar van het 
licht zet ik me in omdat ik de fascinatie 
voor licht graag over wil brengen op 
een breed publiek. Licht is zo alomte-
genwoordig dat bijna niemand bese® 
hoe onmisbaar het is. Voor de weten-
schap, maar ook voor de kunst en – niet 
onbelangrijk – voor het leven zelf. Licht 
gee® le�erlijk en figuurlijk kleur aan 
ons leven. Het is ook een wezenlijk 
onderdeel van onze technologie. Wie 
staat er bijvoorbeeld bij stil dat alle in-
ternetcommunicatie via licht verloopt? 
Iedereen hee® iets met licht, maar niet 
iedereen ziet het.”

INTERVIEW 

PROF.DR. KOBUS KUIPERS

“Ik  pers licht in nanostructuren en onderzoek hoe het zich daar doorheen 
beweegt. Met een speciale microscoop kunnen we dit visualiseren op een leng-
teschaal kleiner dan de golflengte van licht en op een tijdschaal van femtose-
conden. Nieuwe fenomenen proberen we te doorgronden, want licht begrijpen is 
licht naar je hand ze£en. Toepassingen zijn dan heel dichtbij.

Kobus Kuipers leidt het Centrum voor Nanofotonica 
bij het FOM-instituut AMOLF. Eerder was hij ver-
bonden aan het MESA+instituut voor nanotechnolo-
gie van de Universiteit Twente. Kuipers is hoogleraar 
aan de Universiteit Utrecht en ‘international partner 
investigator’ van het Australische Research Center 
CUDOS. In 2015 is hij voorzitter van de Stichting 
International Year of Light NL.

IEDEREEN HEEFT IETS 
MET LICHT

KOBUS KUIPERS (AMOLF)

“Licht is zo alomtegenwoordig dat bijna  

niemand beseft hoe onmisbaar het is.”
Voor informatie over het Internationaal Jaar van 

het Licht 2015, kijk op www.iyl2015.nl.
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FOM hee® in 2014 het natuurkundeonderzoek in 
Nederland een impuls gegeven door het honoreren 
van zes nieuwe zogeheten Vrije FOM-programma’s, 
drie Industrial Partnership Programmes, één mis-
sieversterkend programma en één extra investering 
bij de instituten. In totaal liepen er eind 2014  67 
onderzoeksprogramma’s, waarin een groot aantal 
onderzoekers van verschillende universiteiten en 
instituten in Nederland de krachten bundelt. Daar-
naast gingen elf nieuwe projecten in de FOM-Projec-
truimte van start. In het kader van de topsectoren 
is de toeslag, gegenereerd door onderzoek binnen 
de Topsector High Tech Systems and Materials 
(HTSM), weer uitgezet in zes projecten. Bovendien 
voerde FOM in 2014 twee calls uit op dit gebied; dat 
resulteerde in zeven gehonoreerde projecten in de 
HTM-call (samen met STW en M2i) en vier projecten 
in de HTSM-call (samen met STW). Ook honoreerde 
FOM 15 aanvragen voor het Computational sciences 
for energy research (CSER) PhD-programma, een 
samenwerking met Shell die binnen de Topsector 
Energie valt (zie ook hoofdstuk 4).

OUTPUT: PROMOVENDI & PUBLICATIES

       
Gepromoveerden leveren een belangrijke bijdrage 
aan de samenleving in het algemeen en aan de 
kenniseconomie in het bijzonder. FOM-promoven-
di nemen hun bij FOM opgedane kennis en vaar-
digheden na afloop van hun onderzoek mee naar 
banen elders. Dit geldt ook voor de buitenlandse 
FOM-promovendi, die zich na hun promotie vaak 
blijvend in Nederland vestigen. Ruim tweederde 
van de promovendi vindt uiteindelijk een baan 
buiten de academische wereld, bijvoorbeeld in het 
bedrijfsleven. Op deze manier wordt een effec-
tieve bijdrage geleverd aan de samenleving. 

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

In 2014 leverde FOM-onderzoek 1.168 publicaties op 
die door externe referenten werden beoordeeld (zie 
tabel 1; een overzicht in meerjarig perspectief staat 
in de bijlagen). In 2014 promoveerden 109 FOM-oio’s. 

Met enige regelmaat levert FOM-onderzoek een oc-
trooiaanvraag op. In 2014 werden er negen aanvra-
gen ingediend. Het kennishandelsbeleid van FOM is 
er primair op gericht resultaten uit FOM-onderzoek 
voor derden toegankelijk te maken. Soms is het 
gewenst de kennis te beschermen via een octrooi. 
FOM hee® niet als doel een octrooiportefeuille op 

te bouwen. Wanneer zich een mogelijk  
octrooi aandient, 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, waarvan de hoogte 
aÁankelijk is van de opbrengsten. 

➥ www.fom.nl/octrooien

Carrièrekeuzes FOM-promoven-

di, gepromoveerd in 2014, van wie 

hun keuze bekend is. Aangezien 

het FOM niet altijd lukt om al haar 

ex-werknemers te bereiken, kent 

FOM niet van iedereen de actuele 

arbeidsmarktsituatie. Ook zijn er 

oio’s die nog werkzoekend zijn. 

Merk op dat ook meerdere jonge 

onderzoekers na een postdoc- 

positie alsnog voor een baan 

buiten de academische wereld 

kiezen.

De primaire doelstelling van FOM 
is onderzoek van internationale 
topkwaliteit te selecteren, te fi-
nancieren en uit te voeren. Alleen 
topkwaliteit garandeert dat:
• Nederlandse deskundigen een 
relevante bijdrage aan de inter-
nationale kennisontwikkeling 
leveren;
• zij kunnen profiteren van resul-
taten 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 ken-
nisomgeving willen vestigen.

De kwaliteit van de onder-
zoeksprogramma’s van FOM is 
gewaarborgd door de beoorde-
ling (onder andere door inter-
nationale referenten) en jury’s 
van de aanvragen, door tus-
sentijdse beoordelingen en door 
evaluaties bij afronding van het 

programma. FOM onderscheidt 
voor haar onderzoekbeleid bin-
nen de natuurkunde subgebieden 
waarop zij actief is en besteedt 
daarnaast bijzondere aandacht 
aan speerpunten zoals het thema 
energie en samenwerking met 
het bedrijfsleven en andere 
disciplines. In hoofdstuk 9 vindt 
u onderzoeksresultaten uit 2014 
uit enkele van de vele FOM-pro-
gramma’s.

➥ www.fom.nl/hoogtepunten2014

nrcwetenschap • 28 november
Wie te veel let op theorie, ontdekt niks. Zo ontdekte Andre Geim ‘verboden’ protongeleiding.  
h�p://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/november/28/proton-glipt-door-grafeen-ondanks-verbod-1444962 …

FOMphysics@FOMphysics, 
8 januari
De FOM Wall of Fame is uitgebreid  
met een cover van @stormkees in 
Biophysical Journal! 

Kees Storm@stormkees, 
8 januari
@FOMphysics en FOM-OIO @ 
EANovikova hee® al het werk gedaan!

cees dekker@cees_dekker
8 januari
@FOMphysics Mooi fenomeen  
(en ik zie nog wel wat bekende plaatjes 
hangen...)

12 13

1.  TOPKWALITEIT
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AMOLF
 
De missie van het FOM-instituut AMOLF is het 
initiëren en uitvoeren van toonaangevend funda-
menteel onderzoek aan nieuwe, strategisch belang-
rijke complexe molecuul- en materiaalsystemen, in 
samenwerking met de Nederlandse universiteiten 
en de 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 zijn er in de microscopie, 
led-lichtbronnen en efficiëntere zonnecellen;
• biofysica: het bestuderen van biomoleculaire 
dynamica en interacties, supramoleculaire struc-
turen en actieve biomaterialen en het ontwerp van 
biomoleculaire netwerken; toepassingen zijn er 
in voedingstechnologie, kunstmatige weefsels en 
biomedische imaging. 

In 2014 is een start gemaakt met  de  nieuwe onder-
zoekslijn Designer Ma£er, gericht op het ontwer-
pen van nieuwe vormen van functionele materie.

Directeur: prof.dr. Vinod Subramaniam

Kengetallen 2014 

Mensen (in aantal ®e op 31-12-2014)
wetenschappelijk personeel vast  11,30
oio’s  60,60
postdocs  31,20
overig personeel vast  58,24
overig personeel tijdelijk  20,00

Financiën (in miljoen euro)
totaal op activiteitenniveau  17,7

Output 
proefschri®en  14
gerefereerde artikelen  116
overige artikelen  5
octrooien  3

In het verslagjaar was AMOLF onverminderd 
gefocust op haar missie van excellent onderzoek in 
samenwerking met de Nederlandse universiteiten 
en industrie. In 2014 is een start gemaakt met de 
nieuwe onderzoekslijn Designer Ma�er, gericht op 
het ontwerpen van nieuwe vormen van functionele 
materie. AMOLF bouwt deze richting in de komende 
jaren verder uit. De pionier in dit vakgebied, Martin 
van Hecke, gaat dit prille, veelbelovende vakgebied 
bij AMOLF tot ontwikkeling brengen. Van Hecke is 
met zijn onderzoeksgroep Mechanical Metamate-
rials de eerste groepsleider binnen het thema. Van 
Hecke blij® voor vij®ig procent verbonden aan de 
Universiteit Leiden. 

Het initiëren en uitbouwen van nieuwe onderzoeks-
lijnen, als een kraamkamer voor veelbelovende 
onderzoeksrichtingen, is één van de doelstellingen 
die AMOLF zich hee® gesteld. 2014 stond in het 
teken van de oprichting en start (als een afdeling 
van AMOLF) van het Advanced Research Center for 
Nanolithography (ARCNL) samen met ASML, NWO, 
FOM, UvA en VU (zie verderop in dit hoofdstuk).

AMOLF mocht ook Bruno Ehrler verwelkomen als 
nieuwe groepsleider. Ehrler star�e op 1 november 
2014 met zijn groep Hybrid Solar Cells binnen de op 
AMOLF gevestigde FOM-focusgroep Light manage-
ment in photovoltaic materials. 

Het afgelopen jaar is ook in andere opzichten 
dynamisch geweest. Gijsje Koenderink is benoemd 
als afdelingshoofd Systeembiofysica en gaat het ko-
mende jaar samen met haar collega’s in de afdeling 
de strategische lijnen uitze�en voor het biofysica-
onderzoek. In de afgelopen jaren hee® AMOLF haar 
biofysica-onderzoek meer en meer verlegd naar de 
beschrijving van complexe, multicellulaire syste-
men en het bestuderen van de ontwikkeling en het 
gedrag van organismen vanuit een fysische optiek.

Internationaal blij® de Neder-
landse natuurkunde het uitste-
kend doen. Uit analyses in het 
rapport Wetenschaps-, Technolo-
gie & Innovatie Indicatoren 2014 

blijkt (opnieuw) de hoge impact 
van de Nederlandse natuurkunde. 
Ook is het aandeel publicaties uit 
publiek-private samenwerkingen 
relatief hoog. Internationale sa-

menwerking vergroot de impact 
van publicaties ook, zo blijkt. Veel 
internationale co-publicaties 
uit Nederland worden zeer vaak 
geciteerd. 

Hoge impact Nederlandse natuurkunde

FOM Jaarboek 2014

TABEL 1. FOM-OUTPUT 2014.  

  AMOLF ARCNL**** DIFFER Nikhef BUW* Totaal

Proefschri®en 14  9 15**  71 109
Wetenschappelijke publicaties***
(refereed) 116  96 348 608 1.168
Overige publicaties 5  16 295 1.487 1.803
Octrooien 3  3 1 2 9

*BUW staat voor alle onderzoeksgroepen van FOM bij universitei-

ten en kennisinstellingen.

**In 2014 promoveerden bij Nikhef nog meer personen. Zij waren 

echter niet in dienst bij FOM, maar bij een van de universitaire 

partners van het Nikhef-samenwerkingsverband. Zij zijn in dit 

overzicht  niet meegeteld.

***Sinds 2012 stimuleert FOM het vrij toegankelijk (open access) 

publiceren van resultaten, direct in open access tijdschri®en of 

indirect door de inhoud toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door 

deze in een publiek toegankelijke repository te plaatsen.

**** Het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) 

is in 2014 gestart en hee® nog geen output.

➥ www.amolf.nl
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Ron Heeren besloot om zijn succesvolle weten-
schappelijke carrière buiten AMOLF voort te 
ze�en. In september 2014 star�e hij in Maastricht 
als universiteitshoogleraar en Limburg Chair op 
het gebied van de moleculaire beeldvorming. Hij 
werd tevens mede-directeur van het gloednieuwe 
Maastrichtse instituut M4I voor moleculaire 
beeldvorming. De onderzoeksgroep van Heeren 
verhuisde begin 2015 naar Maastricht.

Tot slot hee® AMOLF in 2014 met UvA, Wagenin-
gen UR en Unilever een IPP-voorstel opgesteld 
met als titel: Hybrid so® materials: from physical 
mechanisms to designer products. Het voorstel is 
in de eerste week van januari 2015 gehonoreerd.  

Tijd, energie en opslagcapaciteit bepalen de nauwkeurigheid waarmee cellen 
chemische concentraties kunnen meten. Dat blijkt uit onderzoek van FOM-instituut 
AMOLF. De wetenschappers stelden eerst een theorie op en bewezen daarna dat een 
bacterie zich aan deze theorie houdt. Ze beschreven de resultaten van hun onderzoek 
in twee wetenschappelijke artikelen.

Of het nu gaat om bacteriën die voedsel zoeken, of menselijke cellen die zich diffe-
rentiëren tot bijvoorbeeld een hersencel, alle levende cellen moeten kunnen reageren 
op signalen uit hun omgeving. Deze signalen bestaan uit chemische concentraties van 
nabije moleculen. Cellen kunnen deze chemische concentraties met een ongekende 
precisie meten dankzij receptoreiwi�en aan hun oppervlak die met de omgevingsmole-
culen binden. Een netwerk van chemische reacties stuurt dit signaal vervolgens de cel 
in.

Cel bevat veel ruis
Deze netwerken zijn de informatieverwerkende machines van de levende cel, vergelijk-
baar met een computer. Evenals een computer hee® het cellulaire systeem tijd, energie 
en opslagcapaciteit nodig om te functioneren. Een groot verschil tussen een computer 
en het cellulaire meetsysteem is dat celprocessen veel ruis vertonen. Daardoor was 
niet duidelijk hóe cellen concentraties met een hoge precisie kunnen meten.

Theorie ontwikkeld
De AMOLF-onderzoekers ontwikkelden een theorie die de nauwkeurigheid van een 
concentratiemeting beschrij® aan de hand van het aantal aanwezige eiwi�en, de tijd 
en de energie die de cel in de meting steekt. De onderzoekers keken in de ‘celcompu-
ter’ eerst naar passieve systemen. Deze systemen verbruiken geen energie. In deze 
systemen begrenst het aantal receptoreiwi�en het aantal metingen dat de cel doet. 
De celcomputer middelt over dit aantal om de gehele molecuulconcentratie te bepalen. 
Daarna keken de onderzoekers naar de actieve systemen. Voor een nauwkeurigere 
scha�ing van de concentraties, moet het celsysteem metingen uit het verleden  
onthouden. Dit vergt echter tijd, energie en andere eiwi�en om de metingen op te slaan.

Zwakste schakel
Tot verrassing van de onderzoekers bleken deze drie onderdelen de meetnauwkeurig-
heid te bepalen als schakels in een keten. De precisie is begrensd door het onderdeel 
dat het minst aanwezig is. Deze observatie bracht de onderzoekers op een voor dit 
soort systemen nog niet eerder geïdentificeerd ontwerpprincipe: in een optimaal 
meetsysteem zijn alle schakels even sterk.

Theorie werkt in praktijk
En wat bleek in de praktijk? Het netwerk dat de bacterie E. coli gebruikt om voedsel 
te vinden blijkt aan dit principe te voldoen. De onderzoekers verwachten dat deze 
ontwerplogica van cellulaire systemen ook gebruikt kan worden om efficiënte syntheti-
sche systemen en materialen te ontwikkelen.

Levende cellen meten concentraties van moleculen (blauw) via 

biochemische netwerken bestaande uit eiwi�en die met elkaar 

reageren. Onderzoekers van AMOLF beschreven hoe het aantal 

eiwi�en, de mee�ijd, en de energie die het systeem verbrandt de 

meetnauwkeurigheid bepalen.

Energy dissipation and noise correlations in biochemical 

sensing, Chris Govern & Pieter Rein ten Wolde, Phys. Rev. Le�. 

(2014). 

Optimal resource allocation in cellular sensing systems, Chris 

Govern & Pieter Rein ten Wolde, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2014), 

111/49, 17486-17491.  

h�p://www.pnas.org/content/111/49/17486.abstract 

De precisie van een cellulaire meting

Mariska van Sprundel@marisvsprundel 
10 september
Verrassende vondst van fysicus Sander Tans van @fomamolf naar 
toeval in celgroei. Hij legt het uit op Kennislink h�p://www.kennislink.
nl/publicaties/schommelende-stofwisseling …

HOOGTEPUNT MISSIEBUDGET  

FOM-INSTITUUT AMOLF

16 17

Wim van Saarloos@WimvanSaarloos 30 nov. 
Zoek 3 fysici: in NRC Jacco Snoeijer over watersmering, 
in VK @JoostWMFrenken @nanolithography en Kobus 
Kuipers over wi�e cyphochiluskevers
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ARCNL
 
De missie van het Advanced Research Center for 
Nanolithography (ARCNL) is het verrichten van 
fundamenteel onderzoek op het gebied van de 
nanolithografie, in het bijzonder voor toepassing 
in de halfgeleiderindustrie. Het wetenschappelijke 
programma van ARCNL is nauw verbonden met de 
interessegebieden van ASML. In eerste instantie 
richt het centrum zich op de fysische en chemische 
processen die cruciaal zijn voor nanolithografie met 
extreem ultraviolet (EUV) licht. Het is de ambitie 
van ARCNL om internationaal een toppositie in het 
onderzoek op het gebied van de nanolithografie 
in te nemen. ARCNL ging in 2014 van start als een 
afdeling van AMOLF en zal naar verwachting in 
2015 een zelfstandige eenheid binnen de FOM-
organisatie worden. 

Directeur: prof.dr. Joost Frenken

Kengetallen 2014

Mensen (in aantal ®e op 31-12-2014)*
groepsleiders (inclusief directeur)  4,30
promovendi  9,00
postdocs  4,00
overig ondersteunend personeel  15,40

*In 2014 kende ARCNL een voortvarende start, ook met het 

werven van personeel. Op 31 december had het instituut al 37 

werknemers, waarvan 24 in dienst van FOM en 13 in dienst bij UvA 

of VU, de universitaire partners in ARCNL.

Financiën (in miljoen euro)
totaal op activiteitenniveau  2,1

Output
ARCNL is pas in 2014 van start gegaan en  
hee® dus nog geen output.

In één jaar tijd groeide ARCNL van een organisatie 
met directeur Joost Frenken als enige medewerker 
naar een volwassen onderzoekscentrum met een 
eigen laboratorium, kantoorgebouw en maar liefst 
vijf onderzoeksgroepen. Hoogtepunt van deze 
groeispurt was de officiële feestelijke opening van 
het laboratorium op 11 november 2014 door staats-
secretaris Sander Dekker en Martin van den Brink 
(CTO en president van ASML), in aanwezigheid van 
zo’n driehonderd genodigden.

ARCNL is uniek in Nederland. Niet eerder werk-
ten publieke en private partijen op deze schaal zo 
intensief samen op het gebied van fundamentele 
wetenschap. Het initiatief lag bij ASML, dat fun-
damenteel onderzoek wil inze�en als fundament 
voor de lithografiemachines van de toekomst. NWO, 
FOM, UvA en VU vormen het publieke deel van de 
samenwerking. De basisfinanciering van ARCNL 
is gegarandeerd voor een periode van tien jaar en 
wordt voor vij®ig procent in-cash geleverd door 
ASML, de overige vij®ig procent wordt gezamen-
lijk geleverd door publieke partijen NWO/FOM (25 
procent in-cash) en de UvA/VU (25 procent in-kind). 
Daarnaast dragen de gemeente Amsterdam en de 
provincie Noord Holland financieel bij aan ARCNL 
tijdens de opstartfase. Door de bijdrage van ASML 
in ARCNL komt het bovendien in aanmerking voor 
de aanvraag van TKI-toeslag, die aangewend zal 
worden voor verder onderzoek binnen ARCNL.

Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst 
door ASML, FOM, UvA en VU in maart 2014 was het 
startsein voor de uitvoering van alle plannen voor 
ARCNL. In het eerste half jaar van 2014 hee® ARCNL 
zich hoofdzakelijk gericht op de inrichting van het 
wetenschappelijke programma, de verbouwing van 
het tijdelijke laboratorium van ARCNL en het regelen 
van een tijdelijk kantoorgebouw. Het leegstaande 

‘Pimu-gebouw’ van Nikhef werd omgetoverd van een 
betonnen omhulsel in een supermodern laborato-
rium. Per 1 juli zijn naast de Nanolayers-groep van 
Frenken vier wetenschappelijke groepen formeel 
van start gegaan. Hiermee bestaat het huidige on-
derzoeksprogramma uit de volgende wetenschap-
pelijke onderzoeksgroepen: EUV Generation and 
Imaging (Stefan Wi�e en Kjeld Eikema), EUV Targets 
(Paul Planken), EUV Plasma Dynamics (Wim Ubachs 
en Ronnie Hoekstra), Nanolayers (Joost Frenken) en 
Nanophotochemistry (Fred Brouwer). Inmiddels zijn 
in het laboratorium van de Nanolayers-groep al de 
eerste metingen verricht. 

Na de zomer lag de focus op het aanstellen van per-
soneel, inrichting van de laboratoria en het kantoor-
gebouw, opbouw van de experimenten en opstellin-
gen en de verdere invulling van het wetenschappelijk 
programma. Jasper Reijnders star�e in september 
als manager bedrijfsvoering, waardoor directeur 
Joost Frenken zich kon richten op de uitbouw van 
het wetenschappelijke programma van ARCNL. Een 
intensieve wervingscampagne van promovendi, 
postdocs, technici en ondersteunende staf leidde 
tot een personeelsbestand van 37 personen op 
31 december. Het tijdelijke kantoorgebouw direct 
naast het ARCNL-laboratorium is in december op-
geleverd. Nog voor de kerst is het ARCNL-personeel 
daar in getrokken.

In november 2014 was ARCNL voor de eerste keer 
gastheer van een wetenschappelijke bijeenkomst: 
de Workshop on Low-Energy Electrons: Lithography 
Imaging and So® Ma�er (LEELIS). Fred Brouwer 
(ARCNL) en Sander Wuister (ASML) behoorden 
tot de organisatoren. Daarnaast kende Technolo-
giestichting STW aan Wi�e en Eikema een HTSM-
project toe, getiteld ‘Towards inline 2D surface 
topometry by lensless imaging’.

In 2015 zal het aantal onderzoeksgroepen groeien, 
zodat het wetenschappelijke programma ten volle 
kan worden uitgevoerd. De intensieve werving 
van groepsleiders, promovendi en postdocs gaat 
onverminderd door, evenals de verdere inrichting 
van de laboratoria. Halverwege 2015 zal ARCNL naar 
verwachting ook organisatorisch een zelfstandig 
centrum zijn waarbij de intensieve band met AMOLF 
blij® bestaan in de vorm van een gezamenlijke 
onderzoeksgroep en gedeelde faciliteiten en onder-
steunende groepen.

 

➥ www.arcnl.nl

De openingsceremonie van het ARCNL op 11 november 2014.

Joost Frenken@JoostWMFrenken 
11 november
Nog enkele uren en dan gaat ARCNL 
(@nanolithography) officieel open.  
Een prachtige dag voor een prachtig feest!

martijn v calmthout@vancalmthout  
11 november
Frenken: bij #arcnl is het onderzoek puur fundamen-
teel, maar is de onderwerpkeus puur strategisch.  
Een ‘nieuw model’.

Jan van Run@janvanrun 
11 november
Stas @SanderDekker opent #arcnl goed voorbeeld  
samenwerking in de triple helix. 

Kajsa Ollongren@KajsaOllongren 
11 november
Net geopende ARCNL @nanolithography van ASML,  
FOM, AMOLF, UvA, VU e.a. aanwinst voor #Amsterdam  
en @AdamSciencePark 
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DIFFER
 
De missie van FOM-instituut DIFFER is het uit-
voeren van vooraanstaand funderend onderzoek 
op het gebied van fusie-energie en solar fuels, in 
nauwe samenwerking met academische instellin-
gen en het bedrijfsleven. DIFFER wil een verbinden-
de nationale rol spelen in het funderend energieon-
derzoek. Het instituut stree¶ 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 onder-
zoek;
• DIFFER ambieert een nationale verbindende rol 
in het funderend energieonderzoek, waarbij de be-
staande onderzoeksinitiatieven worden verbonden 
in een coherent nationaal onderzoeksprogramma.
Het instituut stree¶ naar mogelijke industriële toe-
passing en valorisatie van zijn energieonderzoek;
• het instituut zoekt strategische samenwerkingen 
en gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s 
met universiteiten en grote technologische institu-
ten.

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

Kengetallen 2014

Mensen (in aantal ®e op 31-12-2014)
wetenschappelijk personeel vast  10,80
oio’s  15,80
postdocs  17,45
overig personeel vast  55,13
overig personeel tijdelijk  7,08

Financiën (in miljoen euro)
totaal op activiteitenniveau  11,8

Output
proefschri®en  9
gerefereerde artikelen  96
overige artikelen  16
octrooien  3

DIFFER is volop in ontwikkeling: het onderzoek aan 
het instituut groeit en verbreedt zich, en DIFFER 
bouwt aan discipline-overstijgende netwerken 
van energiewetenschappers en -bedrijven. In 2014 
maakte het instituut zich op voor de grote sprong 
naar de duurzame nieuwbouw op de campus van 
de Technische Universiteit Eindhoven. Daar zoekt 
DIFFER nauwe samenwerking met energieonder-
zoekers aan universiteit en hogeschool, en met het 
bedrijfsleven in de regio.

Voor het instituut was 2014 een uitstekend jaar. 
De faciliteit Magnum-PSI bewees zich met uit-
eenlopend onderzoek als wereldwijde koploper in 
plasma-wand-interactie onder extreme condities. 
De faciliteit verkreeg onderzoeksopdrachten van 
het internationale fusieproject ITER en EUROfusion 
en verwelkomde internationale gastonderzoekers 
op het gebied van fusiewandmaterialen. Ook verliep 

de verdere opstart van het solar fuels programma 
voorspoedig. Eén van de wetenschappelijke 
resultaten in 2014 is de vondst van directe reactie 
tussen gasdeeltjes en materialen aan een katalysa-
toroppervlak, een ander is het verworven inzicht in 
hoe individuele palladium nanodeeltjes waterstof 
opnemen. 

Dat DIFFER toponderzoekers in huis hee® bleek wel 
in het thema fusie, waar mooie onderzoeksbeurzen 
werden verkregen. Ook verliet in 2014 een aantal to-
ponderzoekers DIFFER voor nieuwe posities buiten 
het instituut.  Greg De Temmerman, onderzoekslei-
der van het plasma-wand-onderzoek, accepteerde 
een positie als coördinerend wetenschapper bij het 
internationale fusieproject ITER. Themaleider fusie-
onderzoek Tony Donné werd aangesteld als eerste 
programmaleider van het Horizon2020-consortium 
EUROfusion, dat de krachten van 29 Europese fusie-
instellingen bundelt om schone energie uit kernfusie 
te realiseren. Marco de Baar nam Tony Donné’s 
positie in het DIFFER-management over. Hij maakt 
zich sterk voor optimale bijdrage aan EUROfusion 
door Nederlandse universiteiten en instituten. Die 
zijn door een gemeenschappelijke programmering 
uitstekend voorgesorteerd binnen de acht program-
mapunten van EUROfusion. 

De diversiteit van onderzoeksvragen onderstreept 
het cross-disciplinaire karakter van energieonder-
zoek. DIFFER kijkt hier nadrukkelijk over de grenzen 
van de fysica. Zo werken de nieuwe tenure trackers 
Anja Bieberle-Hü�er en Mihalis Tsampas in hun on-
derzoek naar een ‘kunstmatig blad’ voor het naboot-
sen van fotosynthese op het raakvlak van chemie, 
materiaalonderzoek en natuurkunde. Vergelijkbare 
kruisbestuiving is er in toenemende mate in het 
fusiethema. Plasmafysica en meet- en regeltechniek 

voor het hart van het fusieplasma ontmoeten de 
materiaalkunde van de interactie tussen plasma en 
reactorwand.

DIFFER stree® naar intensieve samenwerking tus-
sen onderzoekers en bedrijfsleven. Op de Hannover 
Messe presenteerde het instituut zich aan staats-
secretaris Sander Dekker te midden van de top van 
Europese hightech bedrijven. Het FOM Industrial 
Partnership Programme naar plasmadepositie van 
functionele folies met Fujifilm Research versterkte 
zich met een Europese LIFE+-grant. Vanuit de Top-
sector Energie star�e DIFFER het project HyPlasma 
naar waterstofproductie in samenwerking met 
Gasunie, Groningen Energy Valley en Alliander. 

Vanuit zijn nationale rol bouwt DIFFER aan disci-
pline-overstijgende netwerken van energieweten-
schappers en -bedrijven. Het instituut vertegen-
woordigt Nederland in Europese agendabepalende 
netwerken en consortia. Binnen Nederland orga-
niseert DIFFER de workshopreeks Science and 
the Energy Challenge, waar wetenschappers zich 
laten inspireren tot uitdagende onderzoeksvragen. 
In 2014 werden workshops georganiseerd over 
offshore wind, energie systeemintegratie, solar 
fuels en materialen voor fusie. Door deze workshops 
stelt DIFFER het veld in staat zich te organiseren 
en effectieve voorstellen te formuleren binnen het 
Nederlandse topsectorenbeleid en de Europese 
Horizon2020-agenda.

De bouw van het nieuwe laboratorium voor DIFFER 
in Eindhoven is via een webcam live te volgen. 
 
➥ h�p://nieuwbouw-cam.differ.nl

➥ www.differ.nl

Ector Hoogstad@EHA_Ector
11 april
Hoogste punt bereikt, ruwbouwfase nadert einde, 
start aÇouw gevel bij DIFFER @FOMphysics in 
Eindhoven #update 

Wim van Saarloos @WimvanSaarloos 
30 juni
Hans van Duijn, Richard van de Sanden en  
Niek Lopes Cardozo bij leggen eerste steen  
DIFFER 

Gieljan de Vries@gieljandevries
13 juni
Onderzoek naar duurzame brandstof in  
@BitsChips: DIFFER zet tanden conversie  
elektriciteit in gas  
h�p://ow.ly/xXViR 

IvoJongsma@IvoJongsma 
12 september
Ontwikkeling kernfusie langzaam? Bouw 2 ITERs, oppert 
fusieprof. Lopes Cardozo op ons onderzoekersblog h�ps://
onderzoekers.tue.nl/blogs/ingenieurs-opleiden-voor-de-
meest-complexe-machine-ooit-gebouwd/  
… @TUEindhoven
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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 interac-
ties bij botsingen van deeltjes in deeltjesversnel-
lers, met name op CERN;
• astrodeeltjesfysica; voor onderzoek naar de 
interacties van deeltjes en straling a·omstig uit 
het heelal.

Nikhef coördineert de Nederlandse experimentele 
activiteiten op dit gebied. Voor het onderzoek op 
Nikhef is de ontwikkeling van innovatieve tech-
nologieën essentieel. De kennis- en technologie-
transfer naar derden, zoals industrie, burgermaat-
schappij en het algemeen publiek, is een integraal 
onderdeel van de missie van Nikhef.

Directeur: prof.dr. Stan Bentvelsen

Kengetallen 2014

Mensen (in aantal ®e op 31-12-2014)
wetenschappelijk personeel vast  36,00
oio’s  64,00
postdocs  27,20
overig personeel vast  87,39
overig personeel tijdelijk  10,00

Financiën (in miljoen euro)
totaal op activiteitenniveau  26,3

Output
proefschri®en  15* 
gerefereerde artikelen  348
overige artikelen  295
octrooien  1

   

Wolfraam bestand tegen plasmaflitsen

Wolfraam blijkt goed geschikt tegen de extreme omstan-
digheden die in de kernfusiereactor ITER gaan heersen. 
Zelfs bij plotselinge energiepulsen houdt het beoogde 
wandmateriaal voor de reactor stand. Dat blijkt uit onder-
zoek van het PSI-lab van FOM-instituut DIFFER.

DIFFER onderzoekt voor het internationale kernfusiepro-
ject ITER hoe wolfraam zich gedraagt onder de extreme 
plasmacondities in de uitlaat van de fusiereactor. Die 
uitlaat, of divertor, krijgt een bombardement aan hi�e en 
deeltjes te verwerken. Naast het continue deeltjesbom-
bardement wordt de divertor ook nog eens bestookt met 
energiepulsen die tien tot honderd maal intenser zijn dan 
het toch al hevige deeltjesbombardement.

Zonnevlammen
De energiepulsen, in het Engels Edge Localised Modes of ELMs genoemd, zijn plotse-
linge en zeer lokale uitbarstingen van energie uit het plasma. Gedurende een fractie van 
een seconde stijgt de hi�eflux op het geraakte wandoppervlak tot een gigawa� per 
vierkante meter. De ELM-uitbarstingen volgen elkaar op in een reeks van energieflit-
sen.

Condensatorbank
Om de ELMs te simuleren, hebben de onderzoekers hun lineaire plasmaexperimenten 
Magnum-PSI en Pilot-PSI uitgebreid met een condensatorbank. Zo konden ze het 
wolfraam blootstellen aan een mix van 23 minuten ITER-relevant plasma en meer dan 
9.000 ELMs met een piekvermogen van 0,7 GW/m2.

Pieken
Wat bleek? Hoewel de bulk van het wolfraam de extreme belasting kon weerstaan, 
bleek dat er op kleinere schalen wel degelijk schade was ontstaan. De experimenten 
brachten ook aan het licht dat de temperatuur van de divertor tijdens elke opeenvol-
gende ELM in de serie iets sterker piekte. Dit suggereert dat de ELMs de thermische 
eigenschappen van het wolfraam veranderen. Daarom zal in een fusiereactor actieve 
regeling van de ELMs nodig zijn.

Urenlang plasma
De komende periode gaan de wetenschappers verder met hun onderzoek. Op de nieuwe 
locatie van DIFFER in Eindhoven krijgt Magnum-PSI er een supergeleidende magneet 
bij. Die kan urenlang plasma produceren. Dat maakt unieke lange-termijnmetingen 
mogelijk.

Wolfraamelementen voor de ITER-reactorwand 

worden in Magnum-PSI blootgesteld aan een 

heet, dicht plasma. DIFFER onderzoekt of 

wolfraam kan dienen als wandmateriaal voor de 

toekomstige ITER-fusiereactor. Naast de con-

tinue stroom geladen deeltjes produceert het 

plasma ook plotselinge, he®ige energiepulsen. 

Wolfraam lijkt het bombardement en de pulsen 

vooralsnog goed te weerstaan.

Wolfraam ‘monoblocks’ op de trefplaathouder in 

Magnum-PSI. Deze houder kan kantelen en rote-

ren om een materiaal onder elke gewenste hoek 

bloot te stellen aan de intense plasmabundel.

 

Op www.youtube.com/watch?v=f3FzwW8ecOw 

staat een filmpje van de test met ELMs.

➥ www.nikhef.nl

*Bij het FOM-instituut Nikhef promoveerden in 2014 meer personen, 

de hier genoemde 15 waren in FOM-dienst; de overige promovendi 

hadden een aanstelling bij de universitaire partners van het Nikhef-

samenwerkingsverband.

Stan Bentvelsen@stanbentvelsen 
26 juni
Vanmorgen de conferentie over donkere 
materie in Tuschinski en vanmiddag de  
viering van 60 jaar Cern - mooi programma!

   Stan Bentvelsen werd per 1 decem-
ber 2014 de nieuwe directeur van 
het FOM-instituut Nikhef en  
van het samenwerkingsverband 
Nikhef. Hij volgde Frank Linde op, 
wiens benoemingstermijn op 1 janu-
ari 2015 afliep. Bentvelsen is tevens 
hoogleraar aan de Universiteit van 
Amsterdam. In de aanloop naar en 
ten tijde van de ontdekking van het 

higgsdeeltje bij CERN was hij als 
programmaleider verantwoordelijk 
voor de Nederlandse bijdrage aan 
het ATLAS-experiment, een van de 
twee experimenten waarmee het 
higgsdeeltje is gevonden.  
Zijn benoeming geldt voor vijf jaar, 
met de mogelijkheid van één  
herbenoeming voor eenzelfde 
periode.

Research Inst Nikhef @_nikhef  
19 december
Bekijk ons afscheidscadeau voor Frank Linde! Bedankt Frank voor 
10 fantastische jaren! #lipdub h�ps://www.youtube.com/watch?v
=1akPM48hz8s&feature=youtu.be …
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Evolution of transiently melt damaged tungsten under ITER relevant divertor plasma heat loading, 

S. Bardin, T.W. Morgan, X. Glad, R.A. Pi�s, G. De Temmerman, J. Nucl. Mater. (2014). 

Zie ook: www.differ.nl/nl/nieuws/MagnumPSI_test_wandmateriaal_ITER 

voor een nieuwsbericht over een test met ELMs, de ‘zonnevlammen’ in 

de fusiereactor. 
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Donkere materie zoeken met  
vloeibaar xenon 
Het heelal bestaat voor maar liefst 85 procent uit deeltjes die we niet kunnen 
zien, maar die er volgens de berekeningen wel moeten zijn. Onderzoekers van 
het FOM-instituut Nikhef willen deze donkere materie opsporen. Ze doen dit 
met experimenten met vloeibaar xenon.

De basis van de experimenten waarbij Nikhef betrokken is, zijn vaten gevuld met 
vloeibaar xenon. Als donkere-materiedeeltjes botsen met xenon ontstaan er 
namelijk lichtflitsjes. Gevoelige detectoren kunnen die lichtflitsen vervolgens 
waarnemen. Het signaal levert informatie over de eigenschappen van donkere 
materie.

4 kilo xenon
De onderzoekers hebben in 2014 bij Nikhef de XAMS R&D-opstelling afgebouwd. 
Het hart van de opstelling is een kleine detector met vier kilo vloeibaar xenon erin. 
Er is teveel radioactiviteit in de omgeving om met deze detector daadwerkelijk 
donkere materie te vinden, maar met deze detector bestuderen de onderzoekers 
de fysische eigenschappen van xenon. Ook helpt het apparaat bij het ontwikkelen 
van nieuwe detectie technieken.

160 kilo xenon
Een stapje groter is de XENON100 met 160 kilo 
vloeibaar xenon. Dat apparaat bevindt zich onder 
een berg bij het Italiaanse Gran Sasso om natuurlij-
ke radioactiviteit af te schermen. Tot eind 2013 was 
dit het gevoeligste apparaat ter wereld om donkere 
materie op te sporen. Nikhef werkte mee aan de 
ontwikkeling van het apparaat. Helaas hee® het 
instrument nog geen donkere materie aangetoond. 
Daarom werd het tijd voor grover geschut.

3500 kilo xenon
Op dit moment wordt er druk gebouwd aan de  
XENON1T. Deze krachtpatser komt ook in Gran 
Sasso te staan. De detector zal 3500 kilo xenon 
beva�en. Het apparaat gaat eind 2015 meten en 
is honderd keer gevoeliger dan zijn voorganger. 
De onderzoekers van Nikhef helpen mee met het 
verzamelen van gegevens. Ook maken ze een digi-
tale filter die nog beter donkere materie opspoort. 
Verder leverde Nikhef de structuur die ervoor  
zorgt dat de tank met vloeibaar xenon op zijn  
plaats blij® midden in een enorme tank met water.

XENON1T onder de grond bij Gran Sasso in 

Italië. Links staat de watertank. In het midden 

van die tank bevindt zich 3500 kilo vloeibaar 

xenon. De watertank schermt het xenon af 

voor natuurlijke radioactiviteit. Rechts een 

gebouw van drie verdiepingen voor de koel- 

en zuiveringsinstallaties van xenon en voor de 

dataverwerking. Het experiment start in 2015 

en duurt drie jaar.

Jean-Paul Keulen@JeanPaulKeulen 
26 juni
Rolf-Dieter Heuer: goede, adremme spre-
ker! Nu Nikhef-directeur Frank Linde over 
68 jaar Nikhefse natuurkundeliefde.

Research Inst Nikhef@nikhe¶weets 
26 juni
“Science is a universal language”  
says Rolf Heuer, director-general  
@CERN 

ScienceGuide@ScienceguideNL 
27 juni
Subatomaire fysica is een goudmijn voor 
innovatie: Nikhef en CERN starten Business 
Incubation Centre’. h�p://ow.ly/yvIrc 

24 25

HOOGTEPUNT MISSIEBUDGET  

FOM-INSTITUUT NIKHEF

In 2014 vierde Nikhef het 60-jarig bestaan van CERN 
met een feestelijk symposium. Eregast was CERN’s 
directeur-generaal Rolf Heuer, die een inspirerende 
toedracht gaf over de kracht van CERN: het samen-
brengen van mensen uit verschillende landen en 
culturen. De middag was gevuld met boeiende lezin-
gen over zeer diverse onderwerpen gerelateerd aan 
CERN.Tijdens het symposium werd ook de a®rap 
gegeven voor het Nikhef-CERN Business Incubation 
Centre. Dit BIC zal kleine bedrijven en ondernemers 
steunen in het vertalen van innovatieve, mede op 
CERN ontwikkelde technologieën in levensvatbare 
en winstgevende bedrijven in Nederland.

In september werd bekend dat prof.dr. Dick Harting 
overleden was. Harting hee® een belangrijk deel van 
zijn werkzame leven besteed aan de totstandkoming 
van infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van 
onderzoek in de hoge-energiefysica en stond aan 
de basis van het instituut Nikhef. Kort daarvoor, in 
mei, bereikte de Nikhef-medewerkers al het trieste 
nieuws van het plotseling overlijden van collega 
Koen Keijer, die een jaar daarvoor in dienst was geko-
men bij Nikhef als hoofd Facilities & Data Centre.

De derde Technology and Instrumentation in 
Particle Physics (TIPP) conferentie werd van 2 tot 
6 juni  gehouden in de Beurs van Berlage in Am-
sterdam. Nikhef was gastheer van de conferentie. 
Het programma focuste zich op alle gebieden van 
detectorontwikkeling en instrumentatie in deel-
tjesfysica, astrodeeltjesfysica en hieraan gelieerde 
onderzoeksgebieden, en bood een stimulerende 
week voor de internationale groep deelnemende 
wetenschappers en technici.

Ook de jaarlijkse CERN European School of High-
Energy Physics (ESHEP), in 2014 voor het eerst 
sinds 1989 weer in Nederland georganiseerd, was 

een groot succes. De ESHEP is voor studenten in 
experimentele hoge-energiefysica die in de laatste 
jaren van hun PhD-traject zi�en. De school wordt elk 
jaar in een andere CERN-lidstaat gehouden. Dit jaar 
was voor het eerst een outreach workshop deel van 
het programma. 

Nikhef behaalde voor KM3NeT eind 2014 een belang-
rijke mijlpaal: de aÇouw van een eerste zeven meter 
lange lijn met 18 glazen bollen (gevuld met 31 foto-
buizen die in de diepzee licht meten dat ontstaat 
door de (elektrisch geladen) reactieproducten van 
neutrino-interacties). Deze zogenaamde DOM’s zijn 
grotendeels op Nikhef ontworpen.

2015 wordt een cruciaal jaar voor bijna alle Nikhef-
experimenten. In maart zullen er weer protonenbun-
dels door de deeltjesversneller LHC op CERN gaan, 
en de detectoren ALICE, LHCb en ATLAS zijn klaar-
gestoomd voor protonenbotsingen met een hogere 
energie van 13 TeV. De upgrade van XENON100 naar 
XENON1T voor het detecteren van donkere materie 
(zie het kader hiernaast) zal in de zomer klaar zijn 
voor het nemen van data. Voor het gravitatiegolven-
onderzoek is Advanced Virgo (de upgrade van Virgo) 
als alles goed gaat in november klaar voor de eerste 
science run van 2016.
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STRATEGIEPROGRAMMA’S

Het FOM-bestuur kan onderzoek dat van bijzonder 
strategisch belang is, maar niet past binnen de re-
guliere FOM-financieringsinstrumenten honoreren 
als zogenaamd strategieprogramma. 

In 2014 honoreerde het FOM-bestuur één missie- 
versterkend onderzoeksprogramma, voor het FOM-
instituut AMOLF: Responsive metamaterials. Dit 
programma loopt tot en met 2017.

MISSIEBUDGETTEN

Missiebudge£en zijn een soort basisfinanciering 
voor de instituten, die minimaal de vaste lasten van 
het instituut dekken. De instituten moeten de rest 
van hun budget verdienen via de open competitie, 
Industrial Partnership Programmes en andere 
vormen van inkomsten.

Gezien de enorme veranderingen die het FOM-
instituut DIFFER doormaakt, besloot het bestuur in 
2014 het missiebudget van dit instituut te verrui-
men, vooruitlopend op een nog in te dienen weten-
schappelijk plan. Zie verder de teksten per instituut 
eerder in dit hoofdstuk.

VRIJE FOM-PROGRAMMA’S 

In een Vrij FOM-programma bundelen de specialis-
ten van de verschillende Nederlandse kennisinstel-
lingen hun krachten op specifieke terreinen. De on-
derzoeksgroepen werken aan gebieden waarop de 
Nederlandse natuurkunde internationaal uitblinkt 
en waarvan het wetenschappelijk en maatschap-
pelijk belang duidelijk aanwezig is. De nieuwe on-
derzoeksprogramma’s moeten leiden tot wezenlijk 
begrip van recent ontdekte verschijnselen en in 
sommige gevallen ook zicht bieden op nieuwe tech-
nologieën. FOM stree¶ met haar Vrije programma’s 
twee doelen na: een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van het natuurkundig onderzoek in Nederland 
plus focus op wetenschappelijke onderwerpen en 
bundeling van onderzoeksactiviteiten. Met de Vrije 
programma’s voert FOM via haar subgebieden ook 
strategisch onderzoekbeleid. De Vrije programma’s 
ontstaan op basis van ideeën van onderzoekers, die 
een aanvraag kunnen ontwikkelen en indienen. 

In 2014 kwamen 22 vooraanmeldingen binnen voor 
nieuwe Vrije FOM-programma’s. Daarvan honoreer-
de FOM er uiteindelijk zes voor een totaalbedrag 
van 12 miljoen euro. Eind 2014 waren er in totaal 67 
goedgekeurde onderzoeksprogramma’s, waaraan 
FOM tweederde van het totale exploitatiebud-
get besteedt. Een overzicht van de belangrijkste 
gegevens van alle goedgekeurde programma’s op 31 
december 2014 staat in hoofdstuk 9; een overzicht 
van de nieuwe en afgesloten programma’s in 2014 
staat in de bijlagen.

 De zes nieuwe Vrije FOM-program-
ma’s van 2014 in beeld: bekijk hier  
de korte filmpjes per programma 
of kijk op het YouTube kanaal van 
Stichting FOM.

FOM-FOCUSGROEPEN 

Een FOM-focusgroep is een bijzondere vorm van 
een onderzoeksprogramma van FOM. Onder leiding 
van een gerenommeerde onderzoeker werkt een 
focusgroep aan een scherpe wetenschappelijke 
doelstelling binnen een (multidisciplinair) onder-
zoeksthema. De focusgroep moet een substantiële 
doorbraak in een gebied van de fysica kunnen be-
reiken of een bundeling van krachten bewerkstel-
ligen en structureel verankeren. De focusgroep is 
het krachtigste middel waarover FOM beschikt om 
bij universiteiten vernieuwend onderzoek te ont-
wikkelen. Ook in instituten kan FOM focusgroepen 
vestigen. FOM kan zowel top-down een focusgroep 
instellen, als bo£om-up, in competitie, op basis van 
een goedgekeurd voorstel van een onderzoeker. 
 
FOM kende eind 2014 vijf focusgroepen. Twee zijn op 
het gebied van energieonderzoek: Next generation 
organic photovoltaics in Groningen en Light manage-
ment in new photovoltaic materials op AMOLF. Twee 
andere focusgroepen betreffen onderzoeksfacili-
teiten en hun onderzoeksprogramma, die adminis-
tratief de vorm van een FOM-focusgroep hebben 
gekregen: de Nijmeegse groepen High Field Magnet 
Laboratory: a global player in science in high magne-
tic fields (HFML) en Free electron lasers for infrared 
experiments (FELIX). FELIX omvat de vrije-elek-
tronenlasers FELIX en FELICE, die sinds oktober 
2013 - na hun verhuizing van FOM-instituut DIFFER 
naar de Radboud Universiteit in Nijmegen – weer zijn 
opengesteld voor gebruikers voor onderzoek in het 

infrarood en THz-gebied. Meer over het HFML leest 
u in hoofdstuk 5 over grote onderzoeksfaciliteiten. 
Tenslo�e is er de focusgroep Solid state quantum 
inormation processing bij de Technische Universiteit 
Del® die in de nabije toekomst opgaat in het nieuwe 
instituut QuTech (meer hierover in hoofdstuk 3).

ONDERZOEKSFINANCIERING BIJ FOM 

FOM hanteert diverse instrumenten voor het 
financieren van onderzoek. Er zijn de Vrije FOM-
programma’s (open competitie voor onderzoeks-
programma’s), strategische programma’s (voor on-
derwerpen met een bijzonder strategisch belang), 
Industrial Partnership Programmes (samenwerking 
met het industriële onderzoek , zie hoofdstuk 3), 
missiebudge£en voor instituten, FOM-focusgroe-
pen, de FOM-Projectruimte (open competitie voor 
onderzoeksprojecten), valorisatieprojecten en 
projecten die in geen van voorgaande categorieën 
passen, bijvoorbeeld het FOm/v-stimuleringspro-
gramma.

Om te sturen in de programmering hanteert FOM 
subgebieden in de natuurkunde en besteedt zij 
bijzondere aandacht aan het onderwerp energie. 
De subgebieden zijn Nanofysica en –technologie 
(NANO), Gecondenseerde materie en optische fy-
sica (COMOP), Fysica van levensprocessen (FL), Fe-
nomenologische fysica (FeF), Subatomaire fysica 
(geconcentreerd in het FOM-instituut Nikhef) en 
Fusiefysica (geconcentreerd in het FOM-instituut 
DIFFER). 

De actuele accenten in het beleid aangaande de 
financieringsinstrumenten is te vinden in het  
Strategisch Plan FOM/N 2015-2019 dat eind 2014 
werd vastgesteld. 

➥ www.fom.nl/strategie

 Een kijkje in een gebruikersruimte bij FELIX. Onderzoekers van de 

universiteit van Utah meten met de infraroodstraling van FELIX 

spectra van metaalcomplexen van kleine biomoleculen in de 

gasfase.

Jacqueline de Vree@jacvre 
21 november
Goede tijden voor de oerknal. @FOMphysics honoreert 
nieuw onderzoeksprogramma van NL toppers. Ana Achú-
carro, Diederik Roest, @jpschaar

Ivo van Vulpen@IvovanVulpen 
21 november
‘Is het heelal wel stabiel ?’ Een van de vragen in 
toegekend FOM onderzoeksvoorstel collega 
Eric Laenen. Higgs theorie op de 3e etage. Yes!
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Met het higgsboson voorbij het standaardmodel Opwindende interactie

Tweedimensionale halfgeleiderkristallen

Elektronische 

bandenstruc-

tuur van een 

tweedimensionale 

halfgeleider met 

een honingraat-

rooster. 

De ontdekking van het higgsbo-
son in 2012, door de ATLAS- en 
CMS-experimenten in CERN, was 
de kroon op het standaardmodel. 
Tegelijk opende de ontdekking 
een deur naar nieuwe inzich-
ten: er resteren fundamentele 
vragen over het universum die het 
standaardmodel niet verklaart. 
Vragen als: is het heelal wel sta-
biel? waarom is de antimaterie uit 
het heelal verdwenen? waren de 
kernkrachten en het elektromag-
netisme ooit één kracht? 

Dit onderzoeksprogramma gaat 
op zoek naar deze fysica, met het 
higgsboson als poort. Vanuit een 
theoretisch perspectief, maar 
in nauwe samenwerking met 
collega’s van de ATLAS- en LHCb-
experimenten, kiezen de weten-
schappers in deze zoektocht voor 
drie verschillende richtingen in 
hun onderzoek.

In de eerste richten ze zich op 
uiterst nauwkeurige voorspellin-

gen voor LHC-botsingsprocessen 
die het higgsboson produceren. 
Door deze met even nauwkeurige 
metingen te vergelijken kunnen 
de onderzoekers uitspraken doen 
over kleine afwijkingen die een 
gevolg kunnen zijn van nieuwe 
fysica. In de tweede richting 
kijken ze naar eigenschappen van 
vervalsprocessen van B-mesonen 
en andere processen die uiterst 
gevoelig zijn voor nog onbekende 
deeltjes, in het bijzonder voor 
extra higgsdeeltjes. In de derde 
richting nemen ze een voorschot 
op nieuwe ontdekkingen door 
de higgspotentiaal als leidraad 
te nemen, en staan theoretische 
modellen die antwoorden leveren 
op de eerder genoemde vragen 
centraal. 

Programmaleider Eric Laenen 
(Nikhef): “Met de nieuwe run van 
de LHC [begin 2015 start LHC na 
onderhoud en verbetering weer 
op] liggen er geweldige kansen 
op nieuwe ontdekkingen. Via 

dit programma, gefocust op 
het higgsboson, en door onze 
samenwerking en expertise, kun-
nen we nu vooraan meedoen in de 
spannende zoektocht naar fysica 
voorbij het standaardmodel.”

Dit programma is een samen- 
werking van fysici van het FOM-
instituut Nikhef, de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam, Radboud 
Universiteit, Rijksuniversiteit 
Groningen, Universiteit Utrecht 
en Universiteit Leiden.

In het afgelopen decennium hee® 
een nieuwe klasse van materialen 
zijn intrede gedaan, een klasse 
die niet driedimensionaal, maar 
tweedimensionaal van aard is. 
Het meest bekende voorbeeld 
van deze klasse van tweedimen-
sionale materialen is grafeen. 
Grafeen vertoont een breed scala 
aan exotische en intrigerende 
eigenschappen en kan daarmee 
terecht als wondermateriaal  

worden gekwalificeerd. Grafeen 
 hee® echter ook één groot 
nadeel: het hee® geen bandkloof 
en daarmee is het onmogelijk om 
een grafeen veld-effect device te 
realiseren. Dat zouden onderzoe-
kers wel graag willen omdat het 
geweldige toepassingen beloo®.

In dit onderzoeksprogramma ligt 
de focus op tweedimensionale 
materialen die wel een bandkloof 

hebben, of waarin een bandkloof 
kan worden gerealiseerd. De 
gekozen kristallen zijn siliceen 
(de siliciumversie van grafeen), 
fosforeen en de overgangs- 
metalen (di)chalcogeniden.  
Door een gezamenlijke inspan-
ning van theoretische, experi-
mentele en device-georiënteer- 
de onderzoeksgroepen zal het 
hele traject van theorie en  
materiaalsynthese tot device-

fabricatie en -karakterisatie 
afgedekt gaan worden.
 
Programmaleider Harold  
Zandvliet (Universiteit Twente) 
is zeer verheugd over de hono-
rering: “De ontwikkelingen in de 
hoek van de tweedimensionale 
halfgeleiders volgen elkaar  
in rap tempo op en daarom is  
het zaak het programma zo  
snel mogelijk op de rails te  

ze�en. Omdat alle deelnemers  
al actief zijn op dit onderzoeks- 
terrein zullen we een snelle start 
kunnen maken.” 

Dit programma is een samenwer-
king van onderzoekers van de 
Radboud Universiteit, Technische 
Universiteit Del®, Rijksuniver-
siteit Groningen en Universiteit 
Twente.

In het onderzoeksprogramma  
Exciting exchange proberen fysici 
de uitwisselingsinteractie tussen 
elektronen op ultrakorte tijd en 
lengteschalen te manipuleren 
en controleren. Deze interactie 
is een van de sterkste quantum-
mechanische effecten, en is ver-
antwoordelijk voor magnetische 
ordening. Met de fundamentele 
kennis die het programma moet 
opleveren, hopen de onderzoe-
kers uiteindelijk de basis te bie-
den voor nieuwe technologieën 
die niet alleen gebruikmaken van 
de lading maar ook van de spin 
van een elektron (spintronica).

Om dit te kunnen doen moeten 
de onderzoekers een magnetisch 
systeem in een niet-evenwichts-
toestand brengen met behulp van 
femtoseconde laserpulsen en 
nanostructurering. De uitwisse-
lingsinteractie wordt daarbij een 
tijdsaÁankelijke grootheid, en 
op thermodynamica gebaseerde 
theorieën zijn niet meer geldig. 

Dit vereist zowel de ontwik-
keling en het gebruik van zeer 
geavanceerde experimentele 
technieken, zoals femtoseconde 
laser- en röntgenverstrooiing, 
als de ontwikkeling van nieuwe 
theorie en het maken van gestruc-
tureerde metallische preparaten 
met atomaire precisie. 

Programmaleider Theo Rasing 
(Radboud Universiteit):  
“Het gebied van de ultrasnelle 
magnetisatiedynamica is mo-
menteel heel ‘hot’. Het huidige 
programma brengt de juiste 
expertise bij elkaar die ervoor  

kan zorgen dat we hier de  
fundamentele doorbraken  
zullen maken die essentieel zijn 
voor toekomstige toepassingen. 
Denk bijvoorbeeld aan het super-
snel schakelen van nanometer 
magnetische bits en de manipu-
latie van topologische spinstruc-
turen met optische of elektrische 
velden.”

Dit programma is een samen-
werking tussen de Radboud 
Universiteit, Technische Univer-
siteit Eindhoven en Universiteit 
Twente.

Kunnen we met een 

femtoseconde laserpuls 

de uitwisselingsinterac-

tie tussen spins zodanig 

manipuleren dat we de 

daaraan gerelateerde 

zeer sterke magneti-

sche velden (tot zo’n 

duizend tesla!) kunnen 

exploiteren? 

Feynman-diagram van een botsing van twee 

gluonen (g) waarbij een higgs (H) samen met 

een topquark (t) en anti-topquark (t-bar) ge-

maakt worden (tijd loopt van links naar rechts). 

Met dit proces kan de higgs-top-koppeling 

(blauw) bepaald worden. De lus in het diagram 

stelt quantumcorrecties voor, die de onder-

zoekers uiterst nauwkeurig gaan bepalen. 
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Magnon spintronica: geleiding zonder bewegende elektronen

De vingerafdruk van de oerknal en de quantumoorsprong van structuur

Fysische bronnen van variabiliteit in een simpel brein

Tijdens elektrische geleiding 
botsen de bewegende elektronen 
voortdurend met allerlei onzui-
verheden in een materiaal. Deze 
weerstand zorgt voor energiever-
lies. In dit onderzoekprogramma 
willen de onderzoekers elektri-
sche stromen gecontroleerd om-
ze�en in stromen door magneti-
sche, niet-geleidende materialen. 
Deze stromen door de genoemde 
magnetische materialen worden 
gedragen door magnonen of spin-
golven, golfachtige bewegingen 
die ontstaan uit de magnetische 
eigenschappen van het materiaal. 
De elektronen staan bij dit soort 
stromen vrijwel stil, waardoor 
het energieverlies beperkt blij®. 
Het uiteindelijke doel van het pro-
gramma is het ontwikkelen van 
nieuwe materialen en devices die 
nagenoeg zonder energieverlies 
magnonische stromen realiseren. 

Het omze�en van elektrische 
in magnonische stromen is 
gebaseerd op de zogenaamde 
spineigenschap van het elektron, 
een soort ingebouwd kompas-

naaldje. Deze spineigenschap kan 
wisselwerken met magnetische 
eigenschappen, aan grensvlakken 
tussen magnetische en niet-
magnetische materialen, en zo de 
magnonische stromen opwek-
ken. Door nieuwe materialen en 
grensvlakken te ontwikkelen 
kan deze excitatie zo efficiënt 
gemaakt worden dat bij kamer-
temperatuur een zogenaamd 
Bose-Einstein-condensaat van 
magnonen gecreëerd wordt. Deze 
materietoestand gee® aanleiding 
tot supergeleiding – geleiding 
zonder energieverlies – van de 
magnonen. 

Programmaleider Rembert 
Duine (Universiteit Utrecht): “Dit 
programma reikt van materiaal-
wetenschap tot theoretische 
natuurkunde en alles daartussen. 
De brede expertise van de bij het 
programma betrokken onderzoe-
kers stelt ons in staat om door-
braken te forceren in dit actieve 
en internationaal competitieve 
vakgebied.”

Dit programma is een samenwer-
king van fysici van de Universiteit 
Utrecht, Rijksuniversiteit Gronin-
gen en de Technische Universiteit 
Del®.

De huidige verdeling van materie 
(onder andere sterrenstelsels, 
gas en donkere materie) in het 
heelal is het gevolg van minuscule 
schommelingen in de dichtheid en 
temperatuur van het vroege hete 
heelal. Deze variaties in de kos-
mische achtergrondstraling zijn 
door de Europese satelliet Planck 
heel precies waargenomen. De 
bijzondere eigenschappen van 
deze variaties wijzen erop dat ze 

hun oorsprong vinden in quan-
tumeffecten, die een fractie van 
een fractie van een seconde na 
de oerknal optraden. Het heelal 
maakte toen een korte periode 
van versnelde expansie door, 
kosmologische inflatie genaamd.

Dit onderzoeksprogramma wil 
de oorsprong en evolutie van 
deze quantumeffecten verder 
bestuderen en begrijpen. Het 

eerste doel is de precieze werking 
van kosmologische inflatie te 
achterhalen. De energiedichtheid 
tijdens de inflatieperiode is vele 
malen groter dan wat ooit in de 
grootste deeltjesversnellers op 
aarde kan worden bereikt. Dat 
gee® de unieke mogelijkheid om 
de hoge-energiedeeltjesfysica 
te bestuderen, ver voorbij het 
huidige standaardmodel van 
elementaire deeltjes. Het tweede 

Variabiliteit in het gedrag van 
biologische organismen wordt 
vaak verklaard door onderlig-
gende variatie in nature, dat wil 
zeggen door genetische aanleg, 
en door nurture, de leefomgeving. 
Toch bestaat er zelfs in genetisch 
identieke individuen die onder 
exact dezelfde omstandigheden 
opgroeien, een derde, intrin-
sieke vorm van variabiliteit, die 
een fysische oorsprong hee®. 
Fluctuaties in fysische processen 
op het moleculaire niveau dragen 

namelijk sterk bij aan variabiliteit 
in biologische systemen. Zulke 
moleculaire ‘ruis’ in essentiële 
biochemische processen, waaron-
der de productie van eiwi�en, kan 
leiden tot buitengewoon variabel 
gedrag op het niveau van individu-
ele cellen. Echter, hoe complexe 
meercellige organismen, zoals 
wij, variabel gedrag genereren is 
nog altijd een mysterie.

In dit programma proberen de 
onderzoekers een antwoord op 

deze uitdagende vraag te vinden 
door te kijken naar de nematode 
worm C. elegans – één van de een-
voudigste vormen van leven met 
een zenuwstelsel. Deze wormen 
vertonen grote variabiliteit in ge-
drag, zelfs in genetisch identieke 
individuen die in exact dezelfde 
omgeving leven. Tegelijkertijd 
hebben zij een extreem simpel en 
goed gekarakteriseerd zenuw-
stelsel, bestaand uit 302 neuro-
nen verbonden door ongeveer 
7.000 synapsen. Dit maakt het 

Het linker gedeelte illustreert een niet-magnetische geleider waarin de spineigen-

schap van het elektron aangegeven wordt door een pijltje. Aan het grensvlak tussen 

de geleider en magnetische niet-geleider (rechtergedeelte) kan de spin van het 

elektron wisselwerken met de magnetische eigenschappen in de magneet, en zo 

een golfachtige excitatie veroorzaken, een zogenaamd magnon of spingolf. Door dit 

soort wisselwerking willen de onderzoekers magnonische stromen controleren. 

doel van dit onderzoek is om het 
effect van de quantumfluctuaties 
op de huidige structuur van het 
heelal bloot te leggen. Hoe zijn 
de fluctuaties geëvolueerd? Op 
welke manier hebben ze geleid tot 
de verdeling van sterrenstelsels 
en andere structuren zoals die nu 
in het heelal aanwezig zijn? Deze 
kennis is van groot belang om de 
toekomstige observaties van 
de satelliet Euclid aan de grote 

schaalstructuur van het heelal te 
kunnen relateren aan de begin-
condities die gegenereerd zijn 
door kosmologische inflatie.

Programmaleider Ana Achúcarro 
(Universiteit Leiden): “De varia-
ties in de achtergrondstraling en 
de verdeling van de materie in het 
huidige heelal zijn verschillende 
tijdsopnamen uit de geschiedenis 
van het heelal. Het zijn de fossiele 

lagen van het heelal. Als je weet 
waar je naar moet kijken, kun je 
daaruit reconstrueren wat er een 
fractie van een fractie van een se-
conde na de oerknal is gebeurd.”

Dit programma is een samenwer-
king van fysici van de Universiteit 
Leiden, Universiteit van Am-
sterdam, Universiteit Utrecht, 
Rijksuniversiteit Groningen en 
Nikhef.

De figuur laat schematisch de evolutie van het heelal zien, vanaf 

het ontstaan 13,8 miljard jaar geleden (links) tot het huidige heelal 

(rechts). Onderzoekers kunnen de variaties in energiedichtheid in 

het heelal op verschillende manieren waarnemen en analyseren: 

aan de hand van de kosmische achtergrondstraling, ontstaan 

ruwweg 400.000 jaar na de oerknal, maar ook uit de verdeling van 

sterrenstelsels in het huidige heelal, de zogenaamde grote schaal-

structuur. De onderbroken lijnen illustreren waar onze huidige 

kennis tekortschiet: het meest links gaat het om het precieze 

mechanisme verantwoordelijk voor inflatie en de quantumfluc-

tuaties; het meest rechts waar de kleine fluctuaties zich hebben 

ontwikkeld tot grote, niet-lineaire, dichtheidsvariaties - moeilijk te 

modelleren - die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de waarge-

nomen grote schaalstructuur van de verdeling van sterrenstelsels. 
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mogelijk te bestuderen hoe fysi-
sche fluctuaties op het moleculair 
niveau zich kunnen voortplanten 
tot het niveau van het gedrag 
van het hele organisme. Door 
het koppelen van variatie in het 
bewegingsgedrag van de worm, 
met fluctuaties in de productie en 
beweging van eiwi�en en de acti-
viteit van neuronen, bestuderen 
de onderzoekers in welke mate de 
variabiliteit op het niveau van het 

hele organisme te verklaren is uit 
fysische processen.

Programmaleider Tom Shimizu 
(AMOLF): “Dit programma brengt 
een unieke combinatie samen van 
zowel expertises in biofysische 
mee�echnieken op alle relevante 
schalen – van moleculen tot het 
hele organisme – als de theore-
tische aanpak om deze verschil-
lende schalen te overbruggen. Wij 

zijn erg enthousiast dat wij met 
dit programma ook een start kun-
nen maken met het ontwikkelen 
van een biofysica op het niveau 
van organismen.”

Dit programma is een samen-
werking van onderzoekers van 
het FOM-instituut AMOLF, de 
Vrije Universiteit, het Hubrecht 
Instituut, de Universiteit Utrecht 
en het Erasmus MC.

Fluctuaties in het gedrag van 

de worm C. elegans zullen wor-

den bestudeerd op verschil-

lende schalen: op het niveau 

van hun sterk willekeurige 

bewegingstrajecten (blauwe 

lijnen, links), op het niveau 

van hun lichaamsbewegingen 

(rode vierkant, boven), op het 

niveau van neurale activiteit 

en eiwitbeweging (blauwe vier-

kant, rechts) en op het niveau 

van eiwitproductie (groene 

vierkant, beneden). 

HONORERINGEN VAN BUITEN FOM

FOM stree¶ hoge kwaliteit van onderzoek en 
onderzoekers na en dat weerspiegelt zich in onder-
zoekers die onderzoeksgeld van fondsen buiten 
FOM binnenhalen. 

NWO 

In 2014 hee® NWO aan negen onderzoekers in de 
natuurkunde financiering uit het programma Rubi-
con toegekend. Met Rubicon krijgen pas gepromo-
veerde Nederlandse wetenschappers de kans om 
tot 24 maanden onderzoekservaring op te doen 
aan internationaal vooraanstaande instituten in het 
buitenland. Tevens kregen negen jonge onderzoe-
kers in de natuurkunde een Veni-subsidie. Zij kunnen 
de komende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën 
verder uitwerken. Acht onderzoekers binnen de 
natuurkunde ontvingen in 2014 een Vidi-subsidie via 
NWO en nog eens drie via Technologiestichting STW. 
Met deze subsidie, van maximaal 800.000 euro, 
biedt NWO talentvolle onderzoekers de mogelijk-
heid om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en 
een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Acht na-
tuurkundigen ontvingen een Vici-subsidie via NWO. 
Met deze beurs van anderhalf miljoen euro kunnen 
onderzoekers die al een eigen onderzoekslijn heb-
ben opgebouwd hun groep verder versterken.

FOM-werkgroepleider Dirk Bouwmeester (LEI) is 
een van de vier Spinozalaureaten van 2014. Bouw-
meester, die tevens hoogleraar is aan de University 
of California in Santa Barbara, onderzoekt de 

grenzen van de quantummechanica. Zijn experimen-
tele techniek, waarmee hij in 2006 aantoonde dat je 
een object kunt superkoelen met licht, is wereldwijd 
overgenomen en hee® een race naar het testen van 
de quantummechanica voor relatief grote objecten 
ontketend. De Spinozapremie is de hoogste Neder-
landse 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-PROJECTRUIMTE

De FOM-Projectruimte is bedoeld voor kleinscha-
lige projecten voor vernieuwend fundamenteel 
onderzoek met een aantoonbare wetenschappe-
lijke, industriële of maatschappelijke urgentie. Een 
deel van het budget komt uit de middelen van het 
Sectorplan natuur- en scheikunde. Het indienloket 
is het hele jaar doorlopend geopend. 

Eind 2014 liepen er in totaal 140 Projectruimtepro-
jecten. In 2014 vonden twee beoordelingsrondes 
plaats. Van de 33 aanvragen die werden ingediend 
zijn er 11 gehonoreerd en 22 afgewezen. Met de 
toewijzingen is bedrag gemoeid van 4,9 miljoen euro. 
Het honoreringspercentage bedroeg 33 procent.

In 2014 kregen A�ila Geresdi 
(TUD), Ran Ni (UvA), Sander 
Nijdam (TU/e), Danny O’Shea 
(RUG), Benjamin Pasquiou 
(UvA), Francesca Vido�o (RU) 
Wouter Vijvers (DIFFER), Ilaria 
Zardo (TU/e) en Fabio Zandanel 
(UvA) een Veni-subsidie. De 
natuurkundigen die in 2014 een 
Vidi-subsidie van NWO kregen 

zijn Alejandro Castro (UvA), Ivo 
Classen (DIFFER), Gary Steele 
(TUD), Ewold Verhagen (AMOLF), 
Christoph Weniger (UvA), Jasper 
van Wezel (UvA), Peter Zijl-
stra (TU/e) en Jeroen van Zon 
(AMOLF). Via STW gehonoreerd 
zijn Mark Huijben (UT), Jan Anton 
Koster (RUG) en Chao Sun (UT). 
De natuurkundigen die in 2014 (uit 

de ronde 2013) een Vici-subsidie 
van NWO kregen zijn John van 
Noort (LEI), Peter Schall (UvA) 
en Leon Koopmans (RUG). Begin 
2015 kregen Femius Koenderink 
(AMOLF), André Mischke (UU), 
Allard Mosk (UT), Florian Schreck 
(UvA) en Lieven Vandersypen 
(TUD) een Vici-subsidie uit de 
ronde 2014.

Dirk Bouwmeester ontvangt de Spinozaprijs uit handen van  

Sander Dekker, Staatssecretaris van OCW. 
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NATIONALE ROADMAP GROOTSCHALIGE  
ONDERZOEKSFACILITEITEN

In het kader van de Nationale Roadmap Groot-
schalige Onderzoeksfaciliteiten 2014 kende NWO 
subsidies toe aan drie natuurkundige faciliteiten. Als 
Nederlandse bijdrage aan de upgrades van de deel-
tjesversneller LHC op CERN ontving het samenwer-
kingsverband Nikhef (FOM-instituut Nikhef, RU, UU, 
UvA en VU) een bedrag van 15,2 miljoen euro.  
Een bedrag van 14,9 miljoen euro was er voor nieuwe 
zeer krachtige magneten, uitbreiding van het 
koelsysteem en een verhoging van het aantal be-
schikbare uren voor experimenten bij het High Field 
Magnetic Laboratory in Nijmegen. Het HFML is  
een samenwerking van FOM en de Radboud Univer-
siteit. Verder kreeg het samenwerkingsverband  
NanoLabNL een bedrag van 17 miljoen euro  
voor de ontwikkeling van nieuwe materialen,  
sensoren en devices met unieke nanostructuren.  
In het NanoLabNL werken onderzoekers van UT, 
TUD, RUG, TU/e en TNO samen. 

EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) 
 

Een ERC Starting Grant was er in 2014 voor Anton 
Akhmerov (TUD), Stijn Buitink (RU), Miranda Cheng 
(UvA), Dennis He�erscheid (LEI), Ilja Voets (TU/e), en 
Stefan Wi�e (VUMC). 

De ERC Consolidator Grant is bedoeld om innova-
tieve en excellente onderzoekers die al eerder een 
ERC-subsidie hebben ontvangen, te stimuleren om 
het gat tussen hun onderzoek en vermarktbare 
innovatie te dichten. Het gaat om een bedrag van 
maximaal 2,75 miljoen euro. De uitslag van de ronde 
van 2014 is op het moment van publicatie nog niet 
bekend.
 

Jaime Gómez Rivas (AMOLF), Rienk van Grondelle 
(VU), Wilfred van der Wiel (UT), Gijs Wuite (VU) 
en Val Zwiller (TUD) ontvingen 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

GIFTEN

FOM hee® de status van een Algemeen Nut  
Bevorderende Instelling (ANBI). Dat maakt het 
 voor particulieren en bedrijven fiscaal aantrekkelijk 
om FOM schenkingen te doen. FOM ontving in 2014 
een schenking van 250.000 euro, met als opdracht 
deze te bestemmen voor onderzoek in de funda-
mentele natuurkunde, zoals kosmologie of infla-
tietheorie, uit te voeren door een jonge talentvolle 
natuurkundige die tevens in staat is kennis te delen 
met de samenleving. In overleg met de familie kwam 
FOM uit bij Diederik Roest (RUG) die een  
diepgravende analyse gaat doen naar de rol van 
zogeheten ‘aantrekkers’ tijdens inflatie, de periode  
van exponentiële groei van het heelal vlak na de 
oerknal.

Diederik Roest (tweede van rechts) praat met bezoekers na afloop 

van een praatje voor leken over zijn onderzoek.

 

PRIJZEN & BENOEMINGEN

FOM-PRIJZEN

FOM kent vier wetenschappelijke prijzen die voor 
verschillende onderzoekers in de fysica beschik-
baar zijn. Eén ervan, de Minerva-prijs, wordt om 
het jaar uitgereikt; de andere drie (hieronder 
beschreven) elk jaar. Met deze prijzen wil FOM 
fysisch onderzoek en kennisbenu£ing bevorderen 
op verschillende wetenschappelijke niveaus. FOM 
reikt haar prijzen jaarlijks uit tijdens het congres 
Physics@FOM Veldhoven. 

➥ www.fom.nl/prijzen

De FOM Natuurkunde Proefschri¶ Prijs wordt 
jaarlijks toegekend voor het beste natuurkundige 
proefschri¶.

De winnaar van de FOM Natuurkunde Proefschri® 
Prijs 2014 (10.000 euro) is Hanneke Gelderblom (UT) 
voor haar proefschri® ‘Fluid flow in drying drops’. 
Gelderblom verrich�e haar onderzoek naar de 
stroming van vloeistof in verdampende druppels 
aan de Universiteit Twente, bij Detlef Lohse en Jacco 
Snoeijer. Ze bestudeerde onder andere de ophoping 
van kleine deeltjes aan de rand van een koffievlek 
en liet zien dat men dit effect kan gebruiken om 
geordende patronen van deeltjes te maken tijdens 
het opdrogen van vloeistofdruppels. Zij werkt sinds 
haar promotie als groepsleider van FOM en ASML.

Hanneke Gelderblom.

Mark Beker. 

De FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 2014 (5.000 
euro) is toegekend aan dr. Mark Beker. Hij deed zijn 
onderzoek binnen het FOM-instituut Nikhef en 
promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Beker onderzocht hoe seismische grondbewegin-
gen van invloed zijn op detectoren voor het meten 
van zwaartekrachtgolven. Een resultaat van het 
onderzoek is een laagvermogen draadloos netwerk 
van versnellingsopnemers dat gebruikt kan worden 
voor olie- en gasexploratie. Samen met zijn promo-
tor Jo van den Brand hee® hij na zijn promotie de 
spin-out Innoseis BV opgericht. 

FOMphysics@FOMphysics
25 februari 
Congrats! Via @UUBeta Andre Mischke 
krijgt ERC grant om opsporing borstkanker 
te verbeteren met CERN-technologie

Populaire Wetenschap@popwnl  
14 november
FOM Natuurkunde Proefschri® Prijs 2014 voor drogende koffiedrup-
pels – popw h�p://www.popw.nl/popwet/fom-natuurkunde-proef-
schri®-prijs-2014-voor-drogende-koffiedruppels/ … via @popwnl
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De jaarlijkse FOM Valorisatiehoofdstuk Prijs 
stimuleert FOM-promovendi om een hoofdstuk 
in hun proefschri¶ te wijden aan valorisatie-
aspecten van hun promotieonderzoek. Deze prijs 
benadrukt het belang dat FOM aan valorisatie 
hecht en hee¶ tot doel om de alertheid bij promo-
vendi op mogelijkheden van kennisbenu£ing te 
stimuleren.

Sense Jan vd Molen@sensemolen
24 april Interessante middag gehad: 
HalÍaarlijkse bijeenkomst van ons 
#FOM programma voor onderzoek naar 
moleculaire elektronica. @FOMphysics

PG Kroeger@PGKroeger 
15 oktober
‘Holland Hannover Hightech Hero’ Dave Blank 
(UT) krijgt FOM Valorisatieprijs als “excellente 
bruggenbouwer” h�p://Ç.me/6Z5WYSY75
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Dave Blank@DaveBNano 
15 oktober
Geweldig leuk nieuws: “FOM Valorisatie Prijs voor Dave Blank en Guus Rijnders: h�p://www.utwente.nl/nieuwsevents/2014/10/ 
370270/fom-valorisatie-prijs-voor-dave-blank-en-guus-rijnders … #utwente #MESA. En natuurlijk @FOMphysics bedankt 
 voor het steunen van ons onderzoek op gebied van complexe oxides gedurende vele jaren. #MESA #utwente

Dave Blank en Guus 
Rijnders zijn samen de 
winnaar van de FOM 
Valorisatie Prijs 2014 
(250.000 euro), voor hun 
werk  aan het gecontro-
leerd vervaardigen van 
dunne lagen, en voor 
hun excellente rol in het 
bouwen van bruggen 
tussen wetenschapsge-
bieden als natuurkunde, 
scheikunde, materiaal-
kunde en nanotechnolo-

gie, tussen wetenschap 
en ondernemerschap 
en tussen wetenschap 
en maatschappij. De 
hoge-druk RHEED die 
zij ontwikkelden als 
analysemethode, voor 
dunne films tijdens 
groei door middel van 
gepulste laserdepositie, 
hee® geleid tot nieuwe 
inzichten en mogelijkhe-
den om complexe mate-
rialen te deponeren.

Guus Rijnders en Dave Blank. 

ANDERE PRIJZEN EN BENOEMINGEN

Een selectie uit 2014.  
 
Tony Donné (DIFFER) werd benoemd tot de eerste 
programmamanager van EUROfusion, het nieuwe 
consortium van Europese onderzoeksinstellingen 
op het gebied van kernfusie.

FOM-werkgroepleider Ben Feringa (RUG) ontving 
van de American Chemical Society de Arthur  
C. Cope Late Career Scholars Award 2015, voor  
zijn “grensverleggende onderzoek naar dynamische  

 
 
moleculaire systemen en stereochemie,” aldus de 
voorzi�er van de ACS.

FOM-werkgroepleider Mikhail Katsnelson werd 
gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen.

FOM-programmaleider Leo Kouwenhoven werd 
benoemd tot lid van de Amerikaanse National  
Academy of Sciences. Hij is nu één van de tien  
Nederlandse leden.Hans Clevers, president van de KNAW, 

reikt de FOM-prijzen 2014 uit. 
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FOMphysics@FOMphysics 
13 juni
Oud-FOM-promovendus Tjonnie Li hee® de Stefano 
Braccini Thesis Prize gewonnen! Gefeliciteerd! h�p://bit.
ly/1kuhZ8p  @nikhe®weets

FOM institute DIFFER@FomDIFFER  
9 november
Gefeliciteerd! Directeur @fomdiffer Richard van 
de Sanden wint de Plasma Prize van de American 
Vacuum Society.

Het doel van de FOM Valorisatie Prijs is kennis- 
benu£ing van fysisch onderzoek te stimuleren.  
De prijs gaat jaarlijks naar een Nederlandse onder-
zoeker (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.

Prijswinnaar Dave Blank bedankt  

samen met het publiek FOM met een  

originele steunbetuiging. 
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2.   SAMENWERKEN  
BINNEN EN BUITEN DE NATUURKUNDE
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Albert Polman (AMOLF/UvA) hee® de Innovation 
in Materials Characterization Award 2014 van de 
Materials Research Society gewonnen, voor het 
ontwikkelen, toepassen en commercialiseren van 
Anglo-Resolved Cathodoluminescence Imaging 
Spectroscopy (ARCIS). Dit is een nieuw hulp- 
middel voor het maken van aÇeeldingen op  
nanoschaal.Polman ontving tevens de Physicaprijs 
2014 en de Julius Springer Prize for Applied Physics 
2014, samen met Harry Atwater (Caltech). 

FOM-werkgroepleider Willem Vos (UT) werd ver-
kozen tot Fellow van de American Physical Society. 
Deze eer valt hem ten deel vanwege onderzoek naar 
het gedrag van licht in fotonische kristallen en in  
troebele nanomaterialen. Vos ontving tevens de 
Descartes-Huygensprijs 2014 (samen met zijn Franse 
collega Ludwik Leibler) voor zijn excellente onder-
zoek aan quantuminteractie tussen lichtdeeltjes en 
materie en voor zijn bijdrage aan de wetenschappe-
lijke samenwerking tussen Nederland en Frankrijk.

De Physics@FOM Veldhoven Posterprijs 2014 was voor Roel Tempelaar. 
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Na mijn promotie als deeltjesfysicus 
ben ik gaan werken als experimenteel 
kosmoloog. Het universum werd mijn 
werkterrein. In de Verenigde Staten 
deed ik onderzoek naar kosmische 
achtergrondstraling. Licht dat niet 
van één ster a�omstig is, maar een 
restverschijnsel van de oerknal. Aan de 
hand van patronen in achtergrondstra-
ling kun je een soort foto maken van het 
heelal vlak na zijn ontstaan.

Nu heb ik lichtdeeltjes als boodschap-
pers uit het universum ingeruild voor 
neutrino’s. Dat zijn bijna gewichtloze, 
ongeladen deeltjes uit het heelal. 
Ze zijn waarschijnlijk a�omstig van 
explosies in verre sterrenstelsels, maar 
eigenlijk weten we daar nog heel weinig 
van. Sinds IceCube, een grote detector 
in het ijs van de Zuidpool, er twee jaar 
geleden voor het eerst in is geslaagd 
neutrino’s van buiten de dampkring 

te detecteren, is er veel interesse om 
er meer over te weten te komen. Het 
voordeel van neutrino’s is dat ze door 
hun gebrek aan lading veel minder snel 
geabsorbeerd worden dan fotonen. Ze 
kunnen enorme afstanden overbruggen 
en leggen daarbij een rechte baan af. 
Dus wanneer je eenmaal een neutrino 
waarneemt, kun je goed herleiden waar 
hij vandaan komt en als het ware diep in 
een explosie kijken.

De keerzijde van de medaille is dat 
neutrino’s juist door hun zwakke wissel-
werking heel moeilijk te detecteren zijn. 
Je hebt enorme detectoren nodig op 
plekken waar het heel donker is. Diep in 
het Zuidpoolijs of op de bodem van de 
oceaan is het niet alleen donker, maar 
is de detector ook afgeschermd van an-
dere deeltjes die voor achtergrondruis 
zorgen. Wanneer een neutrino reageert 
met een atoomkern van het water, kan 

er een deeltje ontstaan dat in water 
sneller beweegt dan licht in water 
beweegt. Dat gee® een blauwe straling, 
het zogenaamde Cherenkov-effect. Het 
is dus dankzij licht dat we neutrino’s 
kunnen zien.

Onze kleine neutrinodetector Anta-
res staat bij de Franse kust en levert 
inmiddels spannende data op. Maar we 
weten niet zeker of de neutrino’s die we 
hiermee zien van buiten de atmosfeer 
komen. Om hier achter te komen is een 
gevoeliger detector nodig. Intussen 
speelt Nikhef een sleutelrol bij de bouw 
van een nieuwe, grotere en gevoeliger 
neutrinodetector: KM3NeT. Als die af 
is kan het vakgebied van de neutrino-
astronomie echt beginnen.
 
We hopen met de nieuwe detector méér 
neutrino’s te kunnen zien. Dat zal een 
heel nieuwe kijk geven op de geschiede-
nis van het heelal, een goede aanvulling 
op het beeld dat we al hebben. Vergelijk 
het met een foto waarin je eerst alleen 
rood licht kunt zien en nu zie je ook het 
groene. Dat gee® een completer beeld.” 

INTERVIEW 

DR. DOROTHEA SAMTLEBEN

“Ik gebruik licht om met een detector op een van de donkerste plekken op aarde 
– de bodem van de Middellandse Zee – signalen op te vangen van deeltjes uit het 
heelal. Deze neutrino-astronomie is een heel nieuw vakgebied, dat ons beeld van 
het universum completer zal maken.

Dorothea Samtleben promoveerde in Hamburg in  
de deeltjesfysica. Ze was postdoc in Chicago en  
Bonn en werkt sinds 2010 als gastonderzoeker bij 
het Nationaal instituut voor subatomaire fysica  
Nikhef. Ze doceert als universitair hoofddocent  
quantumfysica en optica aan de Universiteit Leiden.

EEN COMPLETER BEELD VAN 
HET UNIVERSUM

DOROTHEA SAMTLEBEN (NIKHEF)

“Neutrino’s geven zelf geen straling 

af, maar het is dankzij licht dat we ze 

zichtbaar kunnen maken. Dat geeft een 

heel nieuwe kijk op het heelal.”
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Samenwerken met aangrenzende onderzoeksge-
bieden is een van de aandachtspunten van FOM. 
FOM verwee¶ deze samenwerking in bijna al haar 
activiteiten. In multidisciplinaire ontwikkelingen 
speelt FOM waar mogelijk een actieve rol, zoals 
op het gebied van funderend energieonderzoek 
(hoofdstuk 4). Samenwerkingsverbanden met de 
industrie komen in hoofdstuk 3 aan bod, ont-
wikkelingen rond enkele grote (inter)nationale 
onderzoeksfaciliteiten in hoofdstuk 5. Op interna-
tionaal niveau is FOM als organisatiepartner of als 
deelnemer betrokken bij tal van activiteiten. 

Op de FOM-website vindt u een volledig overzicht 
van samenwerkingsverbanden met partners binnen 
NWO, met en bij universiteiten en van de internatio-
nale samenwerkingsverbanden binnen en buiten de 
EU in 2014. 

➥ 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. 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. 

Ook in 2014 is ingezet op een betere verbinding 
met andere disciplines binnen NWO. Het bureau 
van het NWO-gebied Natuurkunde fungeert als 

een belangrijke verbindende schakel en is dan ook 
versterkt. Het nieuwe strategisch plan is een geza-
menlijke ‘stip op de horizon’ van FOM/N. In 2014 is de 
strategie voor de periode 2015-2019 voorbereid en 
vastgesteld. Omdat het nieuwe strategisch plan van 
NWO nog in ontwikkeling is en FOM en NWO tegelijk 
hun ambities naar buiten willen brengen, wacht ook 
FOM/N tot april 2015 met het publiceren van haar 
nieuwe strategie.

In het kader van de voorbereiding van de nieuwe 
strategienota zijn binnen NWO zes maatschappe-
lijke uitdagingen voor de Nederlandse wetenschap 
geformuleerd. Zij sluiten aan bij de grand challen-
ges van de EU en de Nederlandse topsectoren. Ze 
zijn gericht op de oplossing van maatschappelijke 
vraagstukken, waarbij het vizier op 2030 is gericht. 
Het beoogde fundamentele onderzoek is multidis-
ciplinair. De voorlopige titels van de inspirerende 
uitdagingen zijn:

• circulaire economie;
• veerkrachtige samenleving;
• bouwstenen van leven;
• kwaliteit van leven;
• complexiteit: omgaan met onvoorspelbaarheid;
• big data.

Deze onderwerpen worden ingediend voor de Natio- 
nale Wetenschapsagenda die in 2015 tot stand 
moet komen. Bij alle onderwerpen kan de fysica een 
bijdrage leveren; voor circulaire economie, bouw-
stenen van leven, complexiteit en big data kan die 
bijdrage aanzienlijk zijn.

NWO-THEMA NANO 

Het programma NWO-nano is in 2010 van start  
gegaan. FOM participeert hierin samen met Techno-

logiestichting STW en de NWO-gebieden ALW,  
CW en ZonMw. FOM beheert momenteel zes  
onderzoeksprojecten.

MATERIALENONDERZOEK

In 2014 hee® een verkenningscommissie in opdracht 
van het FOM-bestuur een rapport geschreven over 
de stand van het materialenonderzoek in Nederland 
vanuit fysisch perspectief en wat de agenda voor de 
toekomst zou moeten zijn: Dutch materials chal-
lenges for material science in the Netherlands – a 
physics perspective. De intentie is om op basis hier-
van brede input vanuit andere NWO-gebieden en de 
topsectoren HTSM en Chemie te krijgen als inbreng 
voor een NWO-brede samenwerking. STW en CW 
trekken hierbij nu verder samen met FOM op.

SAMENWERKING MET ANDERE NWO-GEBIEDEN

Onderzoekers op het gebied van de levensweten-
schappen van FOM, ALW, CW en ZonMw hebben 
in 2014 na een initiatief vanuit FOM een manifest 
opgesteld om te komen tot een multidisciplinair 
onderzoeksprogramma op het gebied van de levens-
wetenschappen: Bouwstenen van leven: begrip en 
benu�ing van cellulaire systemen. Dit onderwerp 
werd in 2014 opgenomen in het rijtje beoogde 
nieuwe maatschappelijke thema’s van NWO (zie 
hiervoor).

Het FOM-bestuur hee® in 2014 het initiatief geno-
men om te komen tot een gebieds/discipline over-
koepelende Science Council. Contacten met andere 
gebieden zijn geïntensiveerd door voorzi�ers van 
andere gebieden uit te nodigen bij vergaderingen 
van het FOM-bestuur, en door met CW in overleg te 
gaan over de harmonisatie van de instrumenten voor 
samenwerking met de industrie.

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 
vertegenwoordigd door haar voorzi£er en direc-
teur en verzorgt het secretariaat. Doel van  
het platform is verder het uitwisselen van best 
practices en het (on)gevraagd uitbrengen van 
advies. 

In 2014 besprak het platform twee documenten die 
voor de hele fysica van belang zijn: het door drie 
hoogleraren voor het PUN opgestelde advies Tenure 
trackers: ten golden rules for a successful and 
consistent tenure track policy in the Netherlands 
en de tweede tussenrapportage van de Commissie 
Breimer die het Sectorplan natuur- en scheikunde 
hee® opgesteld. Daarnaast werden best practices 
uitgewisseld over de begeleiding van promotietra-
jecten door betere mentoring en door toetsingsmo-
menten.

2.  SAMENWERKEN BINNEN  
EN BUITEN DE NATUURKUNDE

ScienceGuide@ScienceguideNL
7 april
“Er is een materiaalrevolutie op komst,” High Tech 
Hero @davebnano voorziet grote veranderingen 
door nanotech. h�p://ow.ly/vvObb #HM14

ScienceGuide@ScienceguideNL
9 september
Succes Sectorplan Chemie en Fysica aanzet tot 
tandje erbij, aldus Douwe Breimer. Meer vrouwen, 
meer en betere leraren h�p://ow.ly/BgX4n

Arjan van der Meij@arjanvandermeij 
9 september
Mooi nieuws! RT @RonaldBuitelaar: OCW: ‘Aantal studenten natuur- en scheikunde met 20% gestegen’  
h�p://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw/nieuws/2014/09/09/meer-studenten-natuur-en-scheikunde.html … 
(cc @beatriceboots)
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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 Douwe Breimer om 
de implementatie van de plannen te monitoren. 
Sinds 2011 investeert OCW jaarlijks 20 miljoen 
euro in het Sectorplan natuur- en scheikunde om 
de studentenaantallen natuur- en scheikunde te 
laten groeien en het wetenschappelijk onderwijs en 
onderzoek daarin structureel te versterken en te 
profileren. De middelen van OCW voor het sec-
torplan zijn structureel (tien miljoen euro per jaar 
voor de natuurkunde en tien miljoen euro voor de 
scheikunde). Voor FOM betekent dit een financiële 
injectie van drie miljoen euro per jaar. 

De Commissie Breimer bood eind juni haar tweede 
tussenrapportage aan de Minister en de Staats-
secretaris van OCW aan. De commissie is onder de 
indruk van de geboekte resultaten. Het aantal stu-
denten dat een bacheloropleiding natuur- of schei-
kunde volgt is met ruim twintig procent gestegen. 
Ook is het aantal vrouwelijke onderzoekers binnen 
de natuur- en scheikunde sterk gegroeid: van de 88 
nieuw gecreëerde onderzoeksplaatsen is nu ruim 
30 procent door vrouwen ingenomen. Van alle nieuw 
aangestelde onderzoekers hee® overigens  
43 procent financiële steun van FOM. De tweede 
tussenrapportage laat ook zien dat het chemische 
en fysische onderzoek in Nederland kwalitatief tot 
de wereldtop behoort en dat de zwaartepuntvor-
ming in het onderzoek zich goed ontwikkelt. Dankzij 
de specifieke middelen van het sectorplan is het 
beleid over een breed front versterkt, stelt de rap-
portage.

De Commissie Breimer is ervan overtuigd dat 
de invulling van het sectorplan bijdraagt aan de 
verdere profilering van het universitair onderwijs 
en onderzoek. De vorming van zwaartepunten is in 
competitie gestimuleerd. Onderwijs en onderzoek 

zijn beter gekoppeld. Breimer: “Ik ben er trots op dat 
we het instrument sectorplan goed op de kaart heb-
ben gezet. Het is efficiënt en effectief. Een verrijking 
van de gereedschapskist van het nationale weten-
schapsbeleid.” 

➥ www.fom.nl/sectorplan

Sectorplan 2.0 
In december 2013 voerde de Commissie Dijkgraaf 
een krachtig pleidooi voor uitbreiding van het Sec-
torplan natuur- en scheikunde in het visiedocument 
Chemistry & Physics: Fundamental For Our Future. 
De Commissie Breimer steunt dit pleidooi, want 
ondanks de behaalde successen zijn er nog verdere 
slagen nodig. Zo stree® de commissie naar verdere 
verhoging van de participatie van vrouwen (onder 
zowel studenten als wetenschappers), verbetering 
van de opzet en wer�racht van de lerarenoplei-
ding, het herstel van de internationale concurren-
tiepositie bij het aantrekken van toptalent en de 
versterking van de universitaire infrastructuur. De 
commissie vindt dat de sector sterk gebaat zou zijn 
bij een integrale aanpak van deze ambities in een 
Sectorplan 2.0.

STUDENTENAANTALLEN

Traditiegetrouw inventariseert de Nederlandse Na-
tuurkundige Vereniging het aantal eerstejaarsstu-
denten: voor natuurkunde, technische natuurkunde 
en sterrenkunde aan de algemene universiteiten, 
technische natuurkunde aan de technische univer-
siteiten en aan de hbo’s (zie de grafiek). Zowel bij 
de algemene als de technische universiteiten is een 
stijging te zien, van 1.083 in 2013 naar 1.158 in 2014. 
Bij de hbo’s is er een daling te zien van 19 studenten 
ten opzichte van vorig studiejaar (eind 2014 in totaal 
282 studenten). Het percentage vrouwelijke studen-
ten bij universiteiten en hogescholen steeg van 13,7 
procent in 2013 naar 15,6 procent in 2014. Hoewel 
nog altijd lager dan gewenst is dit percentage hoger 
dan ooit.

EUROPESE UNIE

De Europese Unie speelt als financier van weten-
schappelijk onderzoek een steeds belangrijkere rol. 
FOM houdt in het oog wat er in Europa gebeurt en 
hoe zij hierbij kan aanhaken. Samenwerkingsver-
banden bij grote Europese onderzoeksfaciliteiten 
staan vermeld in hoofdstuk 5. Door onderzoekers 
in de natuurkunde (inclusief FOM) binnengehaalde 
subsidies uit de ERC-programma’s zijn te vinden in 
hoofdstuk 1.

HORIZON 2020

Horizon 2020 is het vervolg op het Zevende Kader-
programma (KP7 van de EU) en ging eind 2013 van 
start. Horizon 2020 is er in grote lijnen op gericht de 
Europese financiering van onderzoeks- en innova-
tieprojecten 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 inno-
vatie aanmoedigt, onderzoekssamenwerking met 
derdenlanden bevordert en de Europese onder-
zoeksruimte (ERA) versterkt. Tot slot wil de Euro-
pese Commissie met het nieuwe programma jonge 
en veelbelovende wetenschappers van adequate 
financiering voorzien. Uiteindelijk moet Horizon 
2020 onderzoek en innovatie beter laten 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, Future Emerging Technologies (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. 

➥ h�p://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
en/h2020-sections

Voorzijde  van de tweede tussen-rapportage van de Commissie  

Breimer, in 2014 gepubliceerd. Zie het hele document op  

www.fom.nl/sectorplan.

Aantallen eerstejaarsstudenten natuur- en 

sterrenkunde en technische natuurkunde 

aan de algemene en technische universitei-

ten van 1985 tot en met 2014. De aantallen 

eerstejaars aan de hbo-opleidingen tech-

nische natuurkunde zijn toegevoegd vanaf 

1993. Bron: Nederlands Tijdschri® voor de 

Natuurkunde, december 2014.
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EU FLAGSHIP GRAPHENE

De Europese Unie koos in 2013 Graphene tot een 
van de EU Future Emerging Technology Flagships. 
Flagships zijn een nieuwe vorm van grootschalig on-
derzoek binnen Europa met een looptijd van tien jaar 
en een budget van bijna één miljard euro, waarvan 
de EU de hel® inbrengt en de lidstaten de andere 
hel®. Flagships brengen academisch en industrieel 
onderzoek samen in een consortium dat zich ten 
doel stelt doorbraken in technologische innovatie 
te bewerkstelligen. Vanuit Nederland zijn verschil-
lende academische teams en een industriële groep 
betrokken. FOM-werkgroepleiders Herre van der 
Zant (TUD) en Bart van Wees (RUG) coördineren ie-
der één van de vij®ien werkprogramma’s binnen het 
Graphene Flagship: respectievelijk de programma’s 
sensoren en spintronics. 

FLANKEREND ERA-NET FLAG-ERA GRAPHENE

Flankerend aan het flagship is een ERA-Net opgezet 
waarin FOM en NWO namens Nederland participe-
ren. Dit ERA-Net FLAG-ERA, in 2013 van start ge-
gaan, hee® als doel het flagship te ondersteunen, te 
inventariseren welke nationale programma’s lopen 
binnen het domein van het flagship, welke (trans-)
nationale programma’s mogelijk kunnen worden 
opgezet en welke knowledge gaps er zijn. Ook wis-
selt het ERA-Net informatie uit tussen de nationale 
financieringsorganisaties en de flagshipconsortia. 

In het najaar van 2014 ging een gezamenlijke Joint 
Transnational Call vanuit het ERA-Net open. FOM 
hee® voor deze call 750.000 euro toegekend gekre-
gen vanuit de cofinancieringsmiddelen van NWO 
voor EU-projecten. Hieruit zullen naar verwachting 
twee à drie projecten kunnen worden gehonoreerd.

➥ www.graphene-flagship.eu 
 

 

 

ERA-NET NANOSCIENCE

In het najaar van 2014 sloot het FOM-bestuur dit 
FOM-programma af. Binnen dit Europese ERA-Net 
programma hee® FOM acht projecten van Neder-
landse onderzoeksgroepen gefinancierd. Die heb-
ben elk een samenhangend programma met andere 
Europese groepen op het gebied van nanofysica uit-
gevoerd. Door deelname aan dit ERA-Net, werd het 
voor de Nederlandse onderzoeksgroepen mogelijk 
om voldoende kritische massa en gecombineerde 
expertise te verkrijgen om internationaal concur-
rerend onderzoek te doen. De individuele consortia 
zijn op Europees niveau geëvalueerd en als goed tot 
excellent beoordeeld. In eerdere jaarverslagen is 
over de resultaten gerapporteerd.

Grafeen, een materiaal met een gouden toekomst. 

FOM Jaarboek 2014
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Ik heb lasers altijd intrigerend gevon-
den. Het zijn complexe en veeleisende 
machines, maar als je alles precies goed 
opstelt, wordt je moeite ruimschoots 
beloond. Dan heb je fantastisch licht 
waarmee je opwindende wetenschap 
kunt doen.

Tijdens mijn promotieonderzoek 
gebruikte ik licht als een uiterst 
nauwkeurig instrument om het 
elektron in een waterstofatoom te 
manipuleren, en zichtbaar te maken 
waar het zich bevindt. Dat hee® een 
heel beroemd plaatje opgeleverd. Al 
dertig jaar geleden was voorspeld dat 
het mogelijk moest zijn om met een 
foto-ionisatiemicroscoop binnen te 
kijken in een waterstofatoom, maar ik 
was de eerste die het waar maakte. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Op zeker 

moment stond zelfs mijn promotor op 
het punt de strijd op te geven. Maar ik 
had een onderbuikgevoel dat het moest 
lukken en uiteindelijk gebeurde dat ook. 
Je intuïtie volgen en doorze�en, ook als 
de wanhoop toeslaat vind ik belangrijke 
eigenschappen voor een experimen-
teel fysicus. Het hoe® helemaal geen 
groot succes in de buitenwereld op 
te leveren. Als je maar je eigen doelen 
bereikt hebt en je eigen beperkingen 
overwint is dat een persoonlijke triomf. 
Nee, ik heb nog nooit een experiment 
opgegeven.

Nu bij ARCNL gebruik ik laserlicht als 
een krachtige bron, waarmee ik een 
plasma van tinatomen maak dat ex-
treem ultraviolet licht afgee® met een 
zeer korte golflengte. Met dit licht kan 
je extreem kleine structuren aanbren-

gen op microchips. De technologie is 
momenteel volop in ontwikkeling. Toch 
begrijpen we op een fundamenteel ni-
veau nog niet helemaal hoe dat proces 
van plasmavorming en lichtproductie 
in zijn werk gaat. Daar proberen we bij 
ARCNL achter te komen. We zijn zowel 
op zoek naar nieuwe fundamenteel-
fysische inzichten als naar verbetering 
van de technologie.

Ik doe nu dus iets heel anders met 
lasers dan tijdens mijn promotie. Ik heb 
minder vrijheid om zijpaden in te slaan 
met mijn onderzoek, omdat ARCNL een 
onderzoekscentrum is dat intensief  
samenwerkt met het bedrijfsleven. 
Maar daar staat tegenover dat ik nu 
meteen een antwoord paraat heb als 
mensen me vragen waar mijn werk 
nu eigenlijk goed voor is. Dan kan ik 
beginnen over computers en mobiele 
telefoons, die straks nog kleiner of 
krachtiger worden dankzij mijn onder-
zoek. Ik had altijd een hekel aan die 
vraag. Dat is nu niet meer nodig.” 

INTERVIEW  

DR. ANETA STODOLNA

“Ik gebruik laserlicht op verschillende manieren. Eerder was het voor mij een ui-
terst precies instrument om binnen te kijken in een waterstofatoom. Nu gebruik 
ik het als een krachtige bron voor de productie van extreem ultraviolet licht, 
waarmee een nieuwe generatie microchips kan worden gemaakt.

Aneta Stodolna studeerde af aan de technische uni-
versiteit van Gdansk en promoveerde bij FOM-insti-
tuut AMOLF. Het tijdschrift Physics World rekende 
haar promotieonderzoek tot de tien belangrijkste 
doorbraken van 2013. Ze maakte als eerste een  
afbeelding van een elektron in een waterstofatoom. 
Sinds november 2014 werkt Stodolna als postdoc bij 
het nieuwe onderzoekscentrum ARCNL.

LASERS VIND IK 
FASCINEREND

Aneta Stodolna (ARCNL)

“Je intuïtie volgen en doorzetten 

zijn essentiële eigenschappen voor 

een experimenteel fysicus.”
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Een van de strategische doelen van FOM is het 
(laten) verrichten van fundamenteel onderzoek 
op die gebieden waar de kans op innovaties groot 
is, op onderwerpen die bij kunnen dragen aan 
het oplossen van vraagstukken uit de industrie 
en de samenleving. Een belangrijk aspect van de 
maatschappelijke rol van FOM is kennisbenu£ing 
(valorisatie). FOM stelt zich ten doel om kennisbe-
nu£ing 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 in de wetenschap 
 richting maatschappelijke relevantie;
5. beschermen en verzilveren van kennis.

FOM gaf in 2014 samenwerking met de industrie 
onder meer vorm via haar Industrial Partnership 
Programmes (IPP’s). FOM-IPP’s worden gezien 
als een sterke manier om vanuit de fysica aan de 
topsectoren bij te dragen. Recent ontwikkelde FOM 
met NWO een nieuwe institutionele publiek-private 
samenwerkingsvorm met universiteiten en indus-
trie: een Advanced Research Center. Daar bestaat er 
nu één van: het Advanced Research Center for Nano-
lithography (zie hoofdstuk 1) met ASML, in Amster-
dam. Verder steunt FOM, onder meer via een IPP 
met Microso®, het QuTech-instituut in Del®. QuTech 
richt zich op de ontwikkeling van de quantumcom-
puter. Ook is FOM betrokken bij een verkenning naar 
het opze�en van NIAF, een fonds waarmee bedrijven 
wetenschappelijk onderzoek zouden kunnen finan-
cieren. Tot slot dragen FOM-onderzoeksgroepen 
bij onderzoekslaboratoria van grote bedrijven bij 
aan een nauwere samenwerking met de industrie. 

In 2014 is zo’n groep (met als projectleider Hanneke 
Gelderblom) opgericht bij ASML in Veldhoven. In dit 
hoofdstuk leest u meer over deze initiatieven. De 
specifieke inbreng van FOM in de Topsector Energie 
komt in hoofdstuk 4 aan de orde.

TOPSECTOREN 

Topsectoren zijn gebieden die voor de  
Nederlandse economie van bijzonder belang zijn.  
De regering ontwikkelt in de topsectoren een 
samenhangende agenda met de industrie en de 
kennisinstellingen, met als kernwoorden innovatie, 
creativiteit en ondernemerschap. Er zijn negen 
topsectoren, waarbij in totaal 21 topconsortia voor 
kennis en innovatie (TKI’s) zijn opgericht. In een TKI 
bundelen overheid, bedrijfsleven en onderzoeks-
instellingen hun krachten, met het doel publiek-
private samenwerking te bevorderen. Op basis 
van innovatiecontracten werken onderzoekers, 
ondernemers en overheden concrete onderzoeks-
projecten uit. 

FOM is betrokken bij een aantal topsectoren; het 
sterkst bij de topsectoren High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM) en Energie. Zij draagt ook bij in 
de topsectoren Chemie, Agri&Food, Life Sciences 
& Health en Water. Via directe samenwerking met 
bedrijven (in IPP’s, maar ook via het ARCNL) en via 
programmering van onderzoek dat voor de topsec-
toren relevant is (veel activiteiten worden in en rond 
de instituten uitgevoerd) levert FOM een bijdrage 
aan de NWO-propositie voor het topsectorenbeleid. 
Over HTSM leest u in dit hoofdstuk meer, over FOM 
en de Topsector Energie meer in hoofdstuk 4. 

➥ www.fom.nl/topsectoren

TKI-TOESLAG

Het Ministerie van Economische Zaken stimuleert 
samenwerking van bedrijven met kennisinstellin-
gen zoals universiteiten, NWO, FOM, STW, TNO en 
ECN door het toekennen van een zogeheten TKI-
toeslag. Deze bedraagt 25 procent over de  
in-cash private bijdragen en een kleinere toeslag 
over in-kind bijdragen.

FOM zet de toegekende TKI-toeslag in voor nieuw 
onderzoek binnen de samenwerking waar de grond-
slag is gegenereerd, zoveel mogelijk voor promotie- 
of postdocposities of voor valorisatieprojecten. 
FOM probeert de koppeling tussen de programma’s 
(bijvoorbeeld de Industrial Partnership Program-
mes) en de besteding van de toeslag zo sterk moge-
lijk te maken, zodat de prikkel voor bedrijven om in 
deze programma’s te investeren zo sterk mogelijk 
is. Over het jaar 2014 vroeg FOM in totaal 3,3 miljoen 
euro aan bij diverse TKI’s.

HTSM

Het TKI HTSM voert binnen de Topsector High Tech 
Systemen en Materialen (HTSM) de TKI-regeling 
uit, stelt namens het topteam het innovatiecon-
tract voor de topsector samen en coördineert en 
actualiseert de roadmaps. De Stichting Holland 
High Tech is opgericht om de zichtbaarheid van de 
sector in binnen- en buitenland te vergroten. Het 
TKI HTSM is hierbij aangesloten. Centraal staan 
17 roadmaps, die gericht zijn op 17 inhoudelijke 
thema’s en die het ecosysteem van R&D en inno-
vatie beschrijven en mogelijkheden aangeven voor 
publiek-private samenwerking. Zij zijn tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking tussen onder-
zoeksorganisaties en bedrijven en beva£en de 

meerjarenplannen met de onderzoeksthema’s  
voor onderzoek en innovatie. Via betrokken  
kennisinstellingen (NLR, TNO, Holst Centre,  
M2i en NWO, via STW, FOM, EW en SRON)  
worden de publiek-private onderzoeksprogram-
ma’s uitgevoerd in nauwe samenwerking met de  
bedrijven.

➥ www.htsm.nl

High Tech Materials-calls 
Binnen de Topsector HTSM schrijven FOM en STW 
samen met M2i een serie High Tech Materials (HTM) 
calls uit. Deze worden sinds het voorjaar van 2013 
twee keer per jaar georganiseerd, met FOM of 
STW als trekker. Het doel van de HTM-calls is een 
impuls te geven aan het wetenschappelijk materia-
lenonderzoek, gericht op industriële toepassing, in 
Nederland.
FOM honoreerde in 2014 (uit de call die eind  
2013 sloot) zeven onderzoeksprojecten van M2i  
op het gebied van hightech materialen. Bedrijven  
als Tata Steel en DAF financieren het onderzoek 
voor de hel®. De onderwerpen variëren van ultra- 
sterk staal tot superdunne coatings. In totaal is bijna 
twee miljoen euro toegekend, inclusief de bedrijfs-
bijdragen. Besluitvorming over een call die in 2014 
door STW werd uitgeschreven volgt in 2015.

High tech systems and materials call
In de HTSM-call die STW organiseerde werden  
vier projecten in het FOM-deel van de call  
gehonoreerd.

3.  SAMENWERKEN MET DE  
INDUSTRIE EN TOPSECTOREN

Eindhoven Nieuws@_Eindhoven
13 maart
Nieuwe FOM-groep van start bij #ASML: De Stichting 
FOM en #ASML hebben een samenwerkingsovereen-
koms... 

Kim Huijing@KimHuijing 
14 juli
TUE en Fom schrijven magnetisch Ram razendsnel met lichtpuls’ @BitsChips @TUeindhoven @FOMphysics 
h�p://www.bits-chips.nl/artikel/tue-en-fom-schrijven-magnetisch-ram-razendsnel-met-lichtpuls.html …
Industrial Partnership Programmes
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van het volgende innovatiecontract met de Top- 
sector HTSM. Voorlopig zijn alleen de eerste  
twee jaar toegekend, omdat aan volledige hono-
rering voorwaarden zijn verbonden. Financiering 
voor het hele programma is ook aÁankelijk van 
daadwerkelijke toekenning van de extra middelen 
voor NWO, die het Kabinet hee® gereserveerd voor 
het stimuleren van fundamenteel onderzoek voor 
2015 en latere jaren. 

Rock-on-a-chip: salt-controlled we�ability altera-
tion in oil-water-solid systems for applications in 
enhanced oil recovery (IPP i40) met het NWO-gebied 
Chemische Wetenschappen (CW) en BP. Dit NWO-
CW/FOM-programma is binnen NWO het eerste in 
deze vorm. Het onderzoek richt zich op de fysisch-
chemische processen die ten grondslag liggen aan 
we�ability tijdens low salinity water flooding van 
oliehoudend zandsteen, met als uiteindelijk doel het 
rendement van oliewinning te verhogen. De onder-
zoekers zullen gebruik maken van zowel experimen-
tele als theoretische technieken op een reeks goed 
gedefinieerde modelsystemen van verschillende 
complexiteit. Daarnaast zullen zij een microfluidic 
chip ontwikkelen als screeningsinstrument om 
het rendement van oliewinning op kleine schaal te 
monitoren.

Physics for nanolithograpy (i42) van ARCNL. 
Vooruitlopend op de definitieve aanvraag, hee® 
het FOM-bestuur de eerste twee jaar van dit IPP 
gehonoreerd. Hiermee kan ARCNL zo snel mogelijk 
op sterkte komen en samen met de nieuwe groeps-
leiders een honorabel onderzoeksprogramma 
ontwikkelen. Het centrum verricht fundamenteel 
onderzoek dat de basis vormt voor nieuwe nano- 
lithografietechnologie.

Op de rand van 2014-2015 kwam ook nog een nieuw 
IPP tot stand. Hybrid so® materials: from physical 
mechanisms to designer products (IPP i41)van 
AMOLF met de UvA, Wageningen UR en Unilever 
werd in 2014 ontvankelijk verklaard en gehonoreerd 
in januari 2015. Het programma hee® als doelstelling 
het verkrijgen van inzicht in de fysische en chemi-

sche processen, die de structuur en reologische 
eigenschappen bepalen van hybride, op biologische 
zachte materie geïnspireerde netwerken. De onder-
zoekers zouden graag zien dat het IPP resulteert in 
concrete ontwerpprincipes die toegepast kunnen 
worden in consumentenproducten.

Advanced Instrumentation: mkb-werksessie
Op 31 oktober organiseerde de HTSM-roadmap 
Advanced Instrumentation een mkb-werksessie 
in Utrecht, getiteld Slimme, geïntegreerde meet-
systemen. Centraal stonden de thema’s sensor-
technologie, micro-elektronica & nanofotonica, en 
ICT-infrastructuur voor big data. Onderzoekers 
presenteerden kort projectideeën waar mkb-part-
ners bij gewenst zijn. Ook waren er voordrachten 
over de rol die het mkb kan spelen in het versnellen 
van de innovatie in Nederland. Er waren bijna tachtig 
deelnemers waarvan ongeveer de hel® uit de indus-
trie. Een subsidie in het kader van de MIT-regeling 
netwerkactiviteiten, aangevraagd via het TKI HTSM, 
financierde deze bijeenkomst.

De hoofddoelstelling van de Industrial Partnership 
Programmes (IPP’s) van FOM is excellent funda-
menteel onderzoek te doen op fysische onder-
werpen 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 betalen de bedrijven ten 
minste de hel¶ van de in-cash kosten. Zoals voor 
ieder FOM-programma staat ook voor de IPP’s de 
wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek 
voorop. 

Er zijn in 2014 drie aanvragen voor een nieuw IPP  
gehonoreerd. In totaal voert FOM eind 2014 
daarmee 22 IPP’s uit. Een volledig overzicht van 
alle lopende Industrial Partnership Programmes in-
clusief meer details over de inhoud, budget, looptijd 
en partners, vindt u in de tabel in hoofdstuk 9, waar 
ook van enkele IPP’s een onderzoeksresultaat is 
beschreven. 

➥ www.fom.nl/ipp

EXTERNE ONTWIKKELINGEN

Eind 2014 besloot Philips zijn activiteiten op het 
gebied van licht en verlichting af te stoten. Daar-
door veranderde het perspectief van het in januari 
gestarte FOM-Philips rolling IPP Nanophotonics 
for solid state lighting. De partijen voeren overleg 
over de consequenties, waarbij de uitvoering van het 
programma in de eerste vijf jaar is verzekerd.

DE NIEUWE IPP’S VAN 2014

Scalable circuits of majorana qubits with topological 
protection (IPP i39) van QuTech met medefinancie-
ring van Microso®. Het IPP moet onderdeel worden 

ScienceGuide@ScienceguideNL 
10 december
Nieuwe samenwerking @FOMphysics en Microso® 
om met majorana-deeltje te innoveren op weg naar 
quantumtechnologie h�p://ow.ly/FG2Uk

Wim van Saarloos@WimvanSaarloos 
15 november
Mooi artikel in @nrcwetenschap over Michael Freed-
man van Microso® Station Q en zijn samenwerking 
met @LeoKouwenhoven - via IPP @FOMphysics

Netwerken tijdens de Advanced Instrumentation  

mkb-werksessie. 

IPP-partners van FOM.
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INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES

Stichting FOM hee® twee projecten gehonoreerd binnen het Joint Solar 
Programme, dat als doel hee® het rendement van zonnecellen drastisch te 
verhogen en de kosten van zonnestroom te verlagen. Richard van de Sanden 
(DIFFER) gaat een project leiden om de opslagcapaciteit van lithium-ion bat-
terijen te verbeteren met behulp van silicium nanokristallen. Projectleider  
Wilfried van Sark (UU) wil het rendement verhogen van luminescente  
zonneconcentratoren, een mogelijk goedkoop alternatief voor traditio-
nele zonnepanelen. Het totale budget van de twee projecten is € 178.000, 
waarvan FOM € 100.000 bijdraagt en de rest a�omstig is van de industriële 
partners Roth & Rau B.V. en AdTech. De nieuwe projecten brengen eerdere 
resultaten van het Joint Solar Programme dichter bij een toepassing.  
FOM financiert de projecten met de TKI-toeslag die haar is toegekend  
door het TKI HTSM. 

Op de bovenste foto 

expanderende plasma's 

in de reactor. Gas wordt 

in het plasma geïnjec-

teerd en daarna omgezet 

in nanokristallen.

Op de onderste foto is 

een vloeibare lumines-

cente zonneconcentra-

tor te zien, gevuld met 

type-II quantum dots.
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VALORISATIE

Een van de hoofddoelstellingen van FOM is over-
dracht naar de samenleving van nieuwe kennis uit 
wetenschappelijk onderzoek dat FOM financiert 
en uitvoert. De FOM-instituten voeren een actief 
valorisatiebeleid. Ze bevorderen kennisoverdracht, 
het ontstaan van start-ups en samenwerking met 
bedrijven en partners. Centraal hee¶ FOM een 
budget voor valorisatieprojecten, gericht op het 
stimuleren van kennisoverdracht vanuit haar uni-
versitaire werkgroepen.

VALORISATIE BIJ DE FOM-INSTITUTEN

•  AMOLF
In 2014 hee® NWO topsectormiddelen gereserveerd 
voor de stimulering van fundamenteel onderzoek 
voor de topsectoren. AMOLF kreeg middelen 
toegekend voor drie projecten die aansluiten op 
de Roadmap Advanced Instrumentation. De drie 
projecten zijn gericht op het ontwikkelen van ge-
avanceerde instrumentatie voor het onderzoek naar 
complexe, moleculaire nanostructuren, voor gebruik 
in zonnecellen, kunstmatige weefsels en slimme 
biomaterialen. De rode draad in het programma 
is het verkrijgen van een gedetailleerd begrip van 
ordeningsverschijnselen op de moleculaire- en nano-
meterschaal. Kennis over deze verschijnselen biedt 
kansen voor een aantal uiteenlopende toepassingen. 
Bijvoorbeeld voor een nieuwe elektronenmicrosco-
pietechniek voor de bepaling van de moleculaire 
oppervlaktestructuur van nanodraden, en voor het 
opstellen van een reologische meetmethode voor 
het ontrafelen van de relatie tussen de moleculaire 
structuur en de mechanische eigenschappen van 
polymeernetwerken. Tot slot komen niet-lineaire 
optische technieken in beeld voor het ontrafelen van 
de moleculaire mechanismen van materialen die op 
hun omgeving reageren.

In navolging van het CWI hebben verschillende 
NWO-instituten interesse getoond om toe te treden 
tot de Store for Science, een door AMOLF ontwik-
kelde webwinkel voor kennis, expertise en appara-
tuur, met name voor het mkb. Naar verwachting 

zal Store for Science in 2015 nieuwe kenniscentra 
toevoegen en zo het aanbod in de winkel vergroten. 

Tenslo�e maakte ECN eind 2014 het voornemen 
bekend om hun afdeling Solar te verhuizen naar  
het Amsterdam Science Park. Vestiging op deze 
locatie brengt naar verwachting een grote stimulans 
met zich mee voor de reeds intensieve samen-
werking tussen AMOLF en ECN op het gebied van 
photovoltaics.

•  ARCNL
Het ARCNL is opgezet volgens het Advanced 
Research Center-model, dat FOM en NWO in 2013 
voorstelden. Met deze organisatievorm voor 
langdurige publiek-private samenwerking wordt een 
intensieve kruisbestuiving van fundamenteel onder-
zoek en toepassingsgedreven werk gestimuleerd. 
Het gelijke aandeel van publieke en private partijen 
in de basisfinanciering van ARCNL garandeert volle 
aandacht voor strategische keuzes voor onder-
zoeksonderwerpen enerzijds en voor ongebonden 
fundamenteel onderzoek anderzijds. Hoewel het 
onderzoeksprogramma van ARCNL zich in eerste 
instantie richt op de interessegebieden van ASML 
is het centrum zo opgezet dat ook andere bedrijven 
kunnen aansluiten.

Terwijl in 2014 het wetenschappelijk programma 
werd opgebouwd kwam ook de kennisoverdracht 
richting AMSL al op gang: ASML deed op basis van 
ideeën vanuit ARCNL twee octrooiaanvragen.

•  DIFFER
DIFFER en netwerkbedrijf Alliander verkennen 
samen de mogelijkheden om  een reactor te ontwik-
kelen voor de opslag van duurzame energie in wa-
terstof als energiedrager. In dit Hyplasma-project 
binnen de Topsector Energie werken ze samen met 
de Gasunie en de Groningse Energy Valley aan de 
vraag hoe ze de wisselende elektriciteitsproductie 
van zonnecellen en windmolens aan de energievraag 
kunnen koppelen. Brandstoffen zoals waterstof of 
methaan hebben een energiedichtheid die een orde 
hoger is dan die van elektrische opslag, en ze sluiten 
goed aan op de huidige infrastructuur. Waterstof 
maken met elektriciteit is al mogelijk, maar bestaan-

ANDERE INITIATIEVEN

NIAF

FOM is betrokken bij verkennende gesprekken over 
het oprichten van een Netherlands Innovation Ac-
celeration Fund (NIAF). 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 ‘spelregels’ van NWO voor publiek-
private samenwerking. Het idee is dat zij kunnen 
aangeven welke wetenschappelijke vragen ze voor 
de lange termijn zien. Onderzoekers uit alle disci-
plines zouden hier dan onderzoeksvoorstellen voor 
kunnen indienen, waaruit de bedrijven gewenste 
projecten zouden kunnen kiezen. 

QUTECH

In 2013 rich�en wetenschap, bedrijfsleven en over-
heid samen het instituut QuTech op. Onder aanvoe-
ring van FOM-programmaleider Leo Kouwenhoven 
(TUD) moet QuTech de brug vormen tussen het we-
tenschappelijk onderzoek aan de ontwikkeling van 
de quantumcomputer en de Nederlandse hightech 
industrie. Voor het fundamenteel fysisch onderzoek 
dat ten grondslag ligt aan de oprichting van QuTech 
hee® FOM in een reeks van jaren grootschalige 
financiële ondersteuning geboden, in de vorm van 
onder meer een FOM-focusgroep in de periode 
2004-2013 en sinds 2011 een IPP met Microso®. In 
juni 2014 besloten FOM en NWO samen QuTech 7,5 
miljoen euro toe te kennen over een periode van vijf 
jaar. Van dat bedrag is 3,75 miljoen euro vrij te beste-
den aan fundamenteel fysisch onderzoek. De rest 
is een bijdrage aan het nieuwe IPP met Microso® 
(Scalable ciruits of majorana qubits with topological 
protection i39, zie hierboven). 

De grote potentie die het werk van 
QuTech hee® en de enorme ver-
wachtingen omtrent de resultaten 
kwamen in het najaar nogmaals tot 
uiting, toen de Nederlandse regering 

QuTech de status gaf van Nationaal Icoon. Nog drie 
andere initiatieven kregen die status: onderzoek 
naar gekweekte stamcellen, hybride aardappels en 
de bioneedle. 

COMPUTATIONAL SCIENCES FOR ENERGY
 RESEARCH

Sinds 2012 loopt de grootschalige publiek-private 
samenwerking Computational sciences for energy 
research tussen Shell, NWO en FOM. Meer over de 
stand van zaken van dit initiatief vindt u in hoofd-
stuk 4. 

➥ www.fom.nl/cs

ScienceGuide@ScienceguideNL
7 februari
Fouten opsporen en oplossen in diamanten 
brengt quantumcomputer dichterbij bij Kavli in 
Del® en FOM 

Patricia van Schie@PatriciaSchie
4 februari
Met in de toekomst interessante toepassingen RT @
FOMphysics: Gouden nanodeeltje straalt als een vuurtoren 
- h�p://bit.ly/1fLbnU5 

Vier zeer veelbelovende wetenschappelijke en technische 

initiatieven in Nederland zijn benoemd tot Nationaal Icoon. Hun 

vertegenwoordigers zijn hier te zien in het televisieprogramma  

De Wereld Draait Door. Tweede van rechts aan tafel is FOM- 

programmaleider Leo Kouwenhoven. 
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Exchange - verder toe en consolideerde Nikhef 
haar positie als medeleverancier van de nationale 
e-infrastructuur, gecoördineerd door SURF.

VALORISATIEPROJECTEN

De valorisatieprojecten van FOM zijn  
kortlopende projecten binnen haar universitaire 
werkgroepen naar bijvoorbeeld de commerciële  
haalbaarheid van een vinding, gericht op een 
proof-of-principle experiment, of waarbij een pas 
gepromoveerde wetenschapper het onderzoek 
voor maximaal één jaar bij een industriële partner 
voortzet. Bij de beoordeling staan, met behoud van 
de wetenschappelijke kwaliteit, de valorisatiekan-
sen centraal; het gaat erom FOM-kennis naar de 
markt te helpen.

FOM kende in 2014 één valorisatiesubsidie toe 
aan het project Compact lensless microscopes for 
quantitative phase contrast imaging van Stefan 
Wi�e en Kjeld Eikema (VU). Met deze subsidie zullen 
zij de mogelijkheden gaan onderzoeken van een lens-
loze microscoop die daardoor compact, robuust en 
goedkoper dan bestaande microscopen kan worden 
gebouwd. Ook zullen ze de veelbelovende technolo-
gie verder ontwikkelen voor andere toepassingen. 

START-UPS

Sinds een wijziging van haar statuten kan FOM ook 
kennisoverdracht realiseren via participatie (door 
als aandeelhouder op te treden) in een vennoot-
schap. Voor zo’n participatie is toestemming van 
NWO nodig. Deze mogelijkheid vergroot de kans op 
succes van start-ups die uit FOM voortkomen. FOM 
stimuleert start-ups van (ex-) FOM-werknemers 
door het verstrekken van startersleningen. In 2014 
is een starterslening verstrekt (aan Innoseis), één 
andere is in 2014 weer geheel terugbetaald (door 
Single Quantum).

De start-ups Omics2Image (voortgekomen uit 
AMOLF) en Amsterdam Scientific Instruments (ASI, 
voortgekomen uit Nikhef) zijn bezig te fuseren. 
Samen vormen ze inmiddels de holding ASIH, die 
weer onder de holding P2IP valt. Van deze laatste 

holding zijn FOM en de investeerderspartij 1&12 
investment partners de aandeelhouders. ASIH hee® 
financiering weten te verkrijgen van een aantal 
informal investors. Bovendien hee® het bedrijf twee 
gesubsidieerde samenwerkingsprojecten verwor-
ven: een Eureka/Eurostars-project samen met een 
Spaanse partner en een TA-NCI-project samen met 
de universiteiten van Leiden en Maastricht. Het 
bedrijf is versterkt met vier nieuwe teamleden. Het 
technologieplatform van ASIH voor next generation 
radiation cameras opent veelbelovende toepas-
singen op het gebied van massaspectrometrie en 
elektronenmicroscopie.

AMOLF hee® in 2014 meerdere mogelijkheden voor 
een start-up in beraad gehad, maar dit hee® voor-
alsnog niet tot de daadwerkelijke oprichting van een 
nieuw bedrijf geleid.

Innoseis, opgericht in 2013, brengt technologieën uit 
Nikhef’s gravitatiegolvenprogramma naar de markt. 
Innoseis hee® zich geconcentreerd op het verder 
ontwikkelen van haar ultralaagvermogen draadloze 

de technieken zijn minder geschikt om bijvoorbeeld 
een windmolenpark te bufferen. In het Hyplasma-
project laten DIFFER en Alliander water geleidelijk 
‘stuk’ trillen in een plasmaomgeving. Daar zijn in 
principe geen zeldzame materialen voor nodig, en de 
techniek is op grote schaal in te ze�en. Het project 
levert fundamenteel inzicht op over de meest ef-
ficiënte manier om waterstof via deze alternatieve 
route te produceren. De vertaalstap naar de indus-
triële toepassing is gepland voor een vervolgproject 
met een honderd kilowa� demonstratiereactor.

 

•  Nikhef
Ter gelegenheid van het CERN-60 evenement in juni 
2014 ondertekenden toenmalig Nikhef-directeur 
Frank Linde en CERN-directeur Rolf Heuer de over-
eenkomst voor de vestiging van een CERN Business 
Incubation Centre (CERN-BIC) bij Nikhef. Dit CERN-
BIC, gericht op ondernemers die technologie a�om-

stig uit de subatomaire fysica naar de markt willen 
brengen, is gelegen naast Nikhef. De ondernemers 
kunnen gebruikmaken van de CERN en Nikhef-facili-
teiten en van de diensten van de CERN-BIC partners: 
P2IP bv, Amsterdam Venture Lab en de Innovation 
Exchange Amsterdam (de samenwerkende Techno-
logy Transfer Offices van de Amsterdamse universi-
teiten en academische medische centra).

De R&D-activiteiten aan detectoren van Nikhef 
rond pixelchips blijven een vruchtbare bron van 
valorisatie en samenwerking met de industrie, zoals 
de al jarenlange samenwerking met Panalytical en 
de vestiging van het spin-off bedrijf ASI. Een ander 
voorbeeld is het Europese project INFIERI, waarin 
Nikhef samen met Philips werkt aan geavanceerde 
ASIC-readout, onder meer gericht op toepassing in 
medische beeldvorming. 

Ook het programma voor de detectie van gravitatie-
golven van Nikhef kent veel valorisatiepotentieel. 
Het Tremornet-project, een samenwerking tus-
sen Shell en Nikhef/VU rond de ontwikkeling van 
(draadloze) laagvermogen seismische sensoren, 
met Nikhef’s spin-off Innoseis als onderaannemer, 
is begin 2014 succesvol afgesloten. Een vervolgpro-
ject, mede mogelijk gemaakt door met dit project 
gegenereerde TKI-toeslag, omvat de uitrol van een 
honderdtal seismische nodes in twee veldtesten. In 
de context van het gravitatiegolvenprogramma is in 
2014 ook een (Europese) octrooiaanvraag ingediend, 
samen met de VU: MEMS sensor structure compri-
sing mechanically loaded suspension springs.

Nikhef’s expertise in koeltechnologie was het 
onderwerp van een klein engineeringproject voor 
ASML, dat in 2014 is afgerond. En tenslo�e nam 
de beze�ing van het Nikhef datacenter - in het 
bijzonder voor cliënten van de Amsterdam Internet 

Wim van Saarloos@WimvanSaarloos 
30 september
Frank Linde gee® een introductie over CERN 
tijdens bezoek Business Leaders 

Engineeringnet_NL@Ingenieurstweet
28 februari
FOM valorisatiesubsidie voor onderzoek naar 
lensloze microscopen

Toenmalig Nikhef-directeur 

Frank Linde en CERN-direc-

teur Rolf Heuer tekenen bij 

de viering van 60 jaar CERN 

in Amsterdam de overeen-

komst voor de vestiging van 

een CERN Business Incuba-

tion Centre (CERN-BIC) bij 

Nikhef.

Tijdens NanoCity 2014 hee® de start-up Graphene Master van 

FOM-promovendus Shou-En-Zhu (TUD) een NanoLabNL-voucher 

ter waarde van 7.500 euro gekregen. Met zo’n voucher kunnen 

winnaars 50 tot 75 uur (inclusief training) gebruik maken van bij 

NanoLabNL gebundelde faciliteiten. Doel van de vouchers is een 

betere verbinding tussen bedrijven en de NanoLabNL-faciliteiten, 

en het stimuleren van entrepreneurschap in de nanotechnologie.

Op de foto: STW-directeur Eppo Bruins interviewt Shou-En-Zhu 

bij de uitreiking van de NanoLabNL-2014 vouchers. 
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Sanli Faez@sanli 
23 november
Tomorrow, starts the @FOMphysics Physics with Industry 
workshop @UniLeiden Lorentz center. 5 days, 4 cases, 20+ 
young scientists, lot of fun

Wim van Saarloos@WimvanSaarloos 
24 november
Nu start van de vijfde editie van Physics with Industry 
op het Lorentz Center, initiatief @stw en  
@FOMphysics van NWO.

Dave Blank@DaveBNano
7 april
Veel oranje en high tech hier op de Hannover 
Messe en leuke en spontane interesse van Ru�e 
en Merkel.

meer leren over het fysische onderzoek van ASML. 
Programmaonderdelen waren presentaties over 
het onderzoek bij ASML, een rondleiding door het 
bedrijf en een workshop over een actuele casus. Er 
gingen 34 oio’s en postdocs mee. Mogelijk dragen de 
bedrijfsbezoeken eraan bij dat bij gepromoveerde 
FOM-werknemers bij ASML gaan werken. In 2014 
traden dertien FOM-gepromoveerden bij ASML in 
dienst.

JMBC-ISPT-FOM WORKSHOP CONTROLLING 
MULTIPHASE FLOW

Op 4 juli vond in het Shell Technology Centre Am-
sterdam de workshop Controlling multiphase  
flow plaats. Er was een lezingenprogramma en 
industriële en academische onderzoekers presen-

teerden in een serie korte duovoordrachten over in-
dustriële uitdagingen en ‘oplossingen’. De workshop 
werd georganiseerd als onderdeel van de ontwik-
keling van een nieuw programma op het gebied van 
meerfasestroming.  
 

BIO(-RELATED) MATERIALS DAG 

De Bio(-related) materials (BRM) dag vond in 2014 
plaats op vrijdag 3 oktober in de Jaarbeurs in 
Utrecht. Tijdens deze dag kwamen ongeveer vij®ig 
deelnemers uit de wetenschap en industrie bij elkaar 
om lezingen te volgen en met elkaar te discussië-
ren, waarbij dit jaar de contouren van een mogelijk 
vervolg aan het BRM-programma centraal stonden. 
Er waren presentaties uit de lopende projecten en 
voordrachten op uitnodiging van onderzoekers uit 

seismische sensoren voor toepassing 
in de olie- en gasindustrie. Innoseis 
hee® ook orders ontvangen voor haar 
unieke vibratie-isolatiesystemen, waaronder een 
project om vibraties te dempen in een cryogeen ex-
periment bij de Universiteit Leiden. De onderhande-
lingen over de licentieovereenkomst tussen Innoseis 
en Nikhef/VU zijn eind 2014 afgerond.

BIJEENKOMSTEN

NETWERKEN TIJDENS PHYSICS@FOM  
VELDHOVEN

Tijdens het jaarlijkse congres Physics@FOM Veldho-
ven organiseert FOM een netwerklunch om onder-
zoekers uit bedrijfsleven en kennisinstellingen met 
elkaar in contact te brengen. In januari  2014 waren 
er ongeveer honderd deelnemers uit de industrie, 
van universiteiten en FOM-instituten. Daarnaast 
werden de bedrijvenposters druk bezocht, zowel 
door onderzoekers met een idee voor samenwer-
king als door promovendi met een geprint cv onder 
de arm. Veel belangstelling was er voor de speciale 
focussessie Public-private partnerships: marriage 
of convenience or love match? waar sprekers over 
hun onderzoek en ervaringen met publiek-private 
samenwerkingsprojecten spraken.

PHYSICS WITH INDUSTRY

FOM organiseerde van 24 tot 28 november 2014 sa-
men met Technologiestichting STW en het Lorentz 
Center de vijfde 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 bedrijven in contact te 
brengen met talent. Deelnemers zijn natuurkun-
digen van onderzoeksinstellingen uit Nederland 
en Europa en onderzoekers van de deelnemende 
bedrijven. De meeste deelnemers zijn promovendus 
of postdoc. Daarnaast is een aantal senior onder-
zoekers betrokken om de voortgang en weten-
schappelijke kwaliteit te waarborgen. De bedrijven 
die deelnamen aan Physics with Industry 2014 waren 
Deltares, DSM Dyneema, Feltest, Janssen Preci-
sion Engineering, Philips en SensorTagSolutions. 
De ingebrachte problemen liepen uiteen van het 
optimaliseren van de geometrie van een ke�ing tot 
het meten van de vochtigheid in papier dat door een 
papiermolen raast. In het project van DSM Dyneema 
werkten de deelnemers aan de verbetering van uit 
polymeer-vezels opgebouwde kabels, die zware 
stalen kabels in bijvoorbeeld de off-shore industrie 
moeten gaan vervangen, door slim over de topologie 
van de kabels na te denken. De resultaten waren  
zo interessant, dat DSM Dyneema op dit moment  
in gesprek is over een mogelijke octrooi- 
aanvraag.

BEDRIJFSBEZOEK ASML

FOM en ASML organiseerden op 18 juni 2014 een 
bedrijfsbezoek. Promovendi en postdocs van FOM 
in de laatste fase van hun contract konden die dag-

Netwerklunch voor industrie 

en kennisinstellingen tijdens 

Physics@FOM Veldhoven 

2014.

Enthousiasme over Physics 

with Industry op twi�er.

Tijdens de Hannover Messe in mei 2014 

bezocht Staatssecretaris van OCW 

Sander Dekker in het Holland High Tech 

House de spin-offs Amsterdam Scientific 

Instruments, Innoseis en Omics2Image 

van respectievelijk Nikhef en AMOLF. 

Nikhef-programmaleider Jo van den Brand 

en Hans Roeland Poolman – Nikhef-alumnus, 

nu investeerder en ondernemer – legden 

uit hoe fundamenteel onderzoek soms op 

korte termijn al een impuls kan geven aan 

innovatie, en start-ups voortbrengt. Als 

voorbeeld noemden ze de ontwikkeling van 

seismische instrumentatie voor de detectie 

van zwaartekrachtgolven die interessant 

blijkt voor de olie- en gasindustrie. Funda-

menteel onderzoek opereert op de grens 

van wat mogelijk is en ontwikkelt daarbij 

nieuwe technologie die toepasbaar kan 

zijn in andere onderzoeksdisciplines en in 

industriële innovaties, zo legden zij uit.
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Marjolein Robijn@MarjoleinRobijn
8 april
Samenwerken met industrie voor #Advanced 
Instrumentation. Uitleg #astron aan Lundqvist. 
#HM14. #HollandHighTech.
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de academische wereld en de industrie, waaronder 
een voordracht over de Green Chemistry Campus 
van Sabic en een voordracht van Rob Hamer  
(Unilever) over hoe de natuur als inspiratie dient 
voor de ontwikkeling van nieuwe (bio-) materialen.
De bijeenkomst, die dit jaar voor de 5e keer werd 
georganiseerd, komt voort uit het FOM Industrial 
Partnership Programme Bio(-related) materials, 
een samenwerking van FOM, TI Food and Nutrition 
en Dutch Polymer Institute. Het algemene doel 
van het BRM-programma is om de relatie tussen 
microstructuur, lokale dynamiek en eigenschappen/
gedrag van bio(gerelateerde) materialen, te begrij-
pen en te controleren, van moleculair niveau tot op 
macroschaal. 

SUNDAY 2014

Op 19 november vond in Burgers Zoo in Arnhem 
Sunday 2014 plaats, ‘hét jaarlijks zonne-energie-
congres van Nederland waar onderzoek en praktijk 
elkaar ontmoeten’. Dit congres wordt mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit het Joint Solar 
Programme (JSP, een IPP) met CW, Shell, Nuon en 
HyET Solar. Daarnaast sponsorde HyET Solar als 
private partner van het JSP met een posterprijs  
van € 250 en met een bedrijvenbezoek aan HyET 
Solar. Vanuit het JSP spraken Albert Polman en 
Kees Hummelen over hun onderzoek en de impact 
daarvan voor de toekomstige zonne-energie 
toepassingen en -markt.

Toekomstmakers@Toekomstmakers
7 april
Nederland loopt voor op het gebied van nanotechnologie. Interview @DaveBNano  
op Hannover Messe #HM14 h�p://www.rtlnieuws.nl/economie/toekomstmakers/ 
van-ipads-tot-medicijnen-nederland-loopt-voor-nanotechnologie …

FOM Jaarboek 2014

4. ENERGIEONDERZOEK

60

AMOLF@fomamolf 
20 november
Gefeliciteerd Claire van Lare met winnen van 
Solar Thesis Award #AMOLF #Sunday2014
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Wij gebruiken de fluorescerende stra-
ling die moleculen afgeven wanneer 
ze geëxciteerd worden door laserlicht 
van een bepaalde golflengte. We vuren 
één kleur licht af en krijgen een ander 
kleur licht weer terug. Daaruit kunnen 
we het gedrag van enkele moleculen 
en van hun omgeving afleiden. Met een 
gewone microscoop krijg je die niet te 
zien.

Lang leek het onvoorstelbaar dat we 
ooit afzonderlijke atomen of moleculen 
zouden kunnen waarnemen, ook voor 
mij als student destijds. We dachten 
dat quantumconcepten altijd abstract 
zouden blijven. Met de uitvinding van 
de scanning tunneling microscoop 
veranderde dat abrupt. Voor mij rees 
toen direct de vraag: als een naald de 
tolk kan zijn tussen de nano- en de 
macrowereld, kan een lichtbundel dat 
misschien ook, maar dan met veel min-
der storing voor het observatie-object. 
Vele oudere collega’s zeiden toen: u 
verliest uw tijd. Maar aan de hand van 
de theorie kun je berekenen dat één 
molecuul 100.000 fotonen per seconde 

kan opleveren. Dat moest meetbaar 
zijn. En dat bleek het uiteindelijk ook. 
Het was zelfs relatief simpel.

Door moleculen één voor één te 
bestuderen krijg je meer informatie 
dan uit gewone experimenten, waar 
gemiddeld wordt over miljarden en 
miljarden moleculen. Zo weten we nu 
dat twee moleculen – bijvoorbeeld 
eiwi�en – chemisch gezien dezelfde 
structuur kunnen hebben, maar zich 
toch anders kunnen gedragen. Dat is 
met name relevant voor de biofysica 
en de celbiologie, waar we processen 
op moleculaire schaal veel minder goed 
kunnen verklaren dan in de fysica of de 
chemie.

Misschien kunnen we bijvoorbeeld 
achterhalen hoe het komt dat het ene 
molecuul beter aangepast is aan zijn 
functie dan het andere. Een iPad is door 
iemand ontworpen, daarom doe hij 
het. Een levend wezen is in de evolutie 
ontstaan. Maar hoe? Je kunt zeggen dat 
de ene soort beter overlee® dan de  
andere, maar dat is niet het type verkla-

ring die wij als natuurkundigen zoeken. 
Welke fysische en chemische proces-
sen de natuur gebruikt om levende we-
zens te maken zoals ze zijn, is een van 
onze grote vragen. Als je dat begrijpt 
zijn er eindeloos veel toepassingen. Zo 
kun je de oorzaak van allerlei ziekten 
ontdekken, van Alzheimer tot Ebola.

De techniek om enkele moleculen 
te bestuderen met licht is inmiddels 
al zo’n twintig jaar oud en behoorlijk 
gangbaar. In ons lab proberen we nu 
manieren te vinden om deeltjes te zien 
die niet zo makkelijk fluoresceren, 
zoals de moleculen die het lichaam zelf 
aanmaakt. We gebruiken bijvoorbeeld 
gouden nanostaaÍes als antennes die 
het signaal van zwak fluorescerende 
moleculen versterken, net zoals een 
radio-antenne elektromagnetische gol-
ven versterkt. Of we proberen warmte 
te meten in plaats van licht. Dat is nu 
nog heel moeilijk. Maar de geschiedenis 
hee® laten zien dat moeilijke experi-
menten met de tijd makkelijker worden, 
omdat zowel de technologie als het 
denken vooruit gaat. Ik verwacht dat 
dat ook voor onze experimenten het 
geval zal zijn.” 

INTERVIEW 

PROF.DR. MICHEL ORRIT

“Ik gebruik licht als tolk. Dankzij licht kan ik waarnemen hoe een individueel 
molecuul zich gedraagt. Zo hoop ik te helpen ontdekken welke mechanismen de 
natuur gebruikt om levende wezens te maken zoals ze zijn.

Michel Orrit verwierf internationale faam als pionier 
in de fysica van enkele moleculen. Hij werkte aan de 
universiteiten van Bordeaux en Göttingen en kwam 
in 2001 naar de Universiteit Leiden. Daar leidt hij de 
groep Single Molecule Optics.

LICHT ALS TOLK TUSSEN 
DE NANO- EN DE MACROWERELDMICHEL ORRIT (UNIVERSITEIT LEIDEN)

“Als we begrijpen waarom het ene  

molecuul geschikter is voor zijn functie  

dan het andere, kunnen we de oorzaak  

van ziekten ontdekken.”
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1.  het opze�en en ontwikkelen van wetenschap-
pelijke onderzoeksprogramma’s gericht op de 
innovatieagenda’s van de Topsector Energie en 
het stimuleren van publiek-private samenwerking 
(PPS); 

2.  het financieren van multidisciplinaire weten-
schappelijke onderzoeksprogramma’s op het ge-
bied van (duurzame) energie, die relevant zijn voor 
de doelstelling van de topsector om op langere 
termijn een CO2-neutrale samenleving te verwe-
zenlijken. Het betre® hier PPS-programma’s met 
aanzienlijke cofinanciering vanuit het bedrijfs-
leven en grotendeels publiek-gefinancierde 
onderzoeksprogramma’s, die de potentie hebben 
onderzoeksvelden te ontsluiten of stimuleren, die 
voor de toekomst belangrijk zijn en die de topsec-
tor ondersteunt.

Het FOM-instituut DIFFER vervult een nationale rol 
in het funderend energieonderzoek door landelijke 
initiatieven te ontplooien en te faciliteren. Voor-
beelden zijn: de rol die DIFFER speelt in het Nether-
lands Energy Research Academy (NERA) om zo tot 
een sterker geluid van Nederland in de European 
Energy Research Alliance (EERA) te komen; en het 
organiseren van de workshopserie Science and the 
Energy Challenge met als doel om wetenschappers 
en bedrijven op energiegerelateerde onderwerpen 
bij elkaar te brengen en/of outreach activiteiten te 
stimuleren.

De uitrol van de NWO-propositie 2014-2015 voor 
de Topsector Energie is in volle gang. Verschillende 
subsidierondes zijn opengesteld. Andere publiek-
private themaprogramma’s zijn nog in voorberei-
ding, waarbij de uitdaging is om private betrok-
kenheid in de vorm van in-cash cofinanciering te 
realiseren. De verschillende programma’s zijn in zes 
onderzoeksclusters ondergebracht. In vier ervan is 
FOM actief:

•  Biogeïnspireerde energieopslag in  
chemische bindingen

Ontwikkeling van een thematisch programma in 
vervolg op het programma CO2 neutral fuels – op het 
grensvlak met de topsectoren Chemie en Energie 
(TKI Biobased Economy). Doel van deze call is het 

bewerkstelligen van een overstap van biomassa 
naar biomassa-vrije systemen, robuuste en flexibele 
mechanismen voor energieopslag in chemische 
bindingen en een CO2-neutrale energieketen. Een 
expertgroep buigt zich over de inhoudelijke lijnen 
en positionering van het programma. De call zal naar 
verwachting in de loop van 2015 openen. Ook  
wordt gewerkt aan een vervolg op het lopende 
programma Towards biosolar cells. FOM werkt hier 
samen met CW.

•  Materialen en concepten voor nieuwe  
energietechnologie

In november 2014 honoreerde STW twee program-
mavoorstellen in het energiecompartiment van 
het Perspectiefprogramma. STW en FOM werken 
diverse TKI-specifieke wetenschappelijke pro-
gramma’s verder uit. FOM werkt hier samen met het 
TKI Solar Energy aan een vervolg IPP van het huidige 
Joint Solar Programme. 

•  Fundamenten voor een energie-efficiënte  
industrie

Het FOM-IPP Heat, mass transport and phase 
transition in dense bubbly flows met een consortium 
van bedrijven ging in 2014 echt van start. Andere 
programma’s zijn nog in ontwikkeling. Verder werkt 
FOM met CW, STW en het TKI-ISPT (duurzame 
procestechnologie) samen aan de uitwerking van 
een nieuw programma op het gebied van meerfase-
stroming, Controlling multiphase flow. 

• Geoscience
Samen met TKI’s Gas, EnerGO en Wind op Zee wordt 
een aardwetenschappelijk programma ontwikkeld. 
Verder vallen binnen dit cluster projecten in het 
kader van het Shell-NWO/FOM-programma Compu-
tational sciences for energy research en instrumen-
tatieonderzoek aan sensoren bij Nikhef.

Hoewel veel programma’s nog niet in uitvoering 
zijn, volgt begin 2015 een ronde langs de TKI’s om 
opnieuw een inventarisatie te maken van ener-
giethema’s voor de NWO-bijdrage aan de innovatie-
contracten voor de periode 2016-2017.

Een van de speerpunten van de huidige strategie 
van FOM is om vanuit de fysica nieuwe  
impulsen aan funderend energieonderzoek te 
geven. Dat onderzoek bestrijkt vrijwel het hele 
spectrum van wetenschappelijke disciplines. 
Daarom vragen veel onderwerpen om een themati-
sche benadering, op basis van een gebalanceerde 
betrokkenheid van alle relevante wetenschappe-
lijke 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, aan  
de Rijksuniversiteit Groningen en bij FOM-instituut 
AMOLF. Deze zijn nauw verbonden met het  
FOM-instituut voor funderend energieonderzoek 
DIFFER en leveren een substantiële vernieuwende 
en verrijkende impuls aan het energieonderzoek  
in Nederland. 

In 2014 kregen de voorbereidingen voor de verhui-
zing van het FOM-instituut DIFFER naar de campus 
van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) 
steeds concreter vorm. De nieuwbouw voor het 
laboratorium verliep voorspoedig en FOM en de 
TU/e ondertekenden een samenwerkingscontract 
waarin onder andere de komst van een nieuwe 
onderzoeksgroep van de universiteit in het instituut 
is opgenomen. In hoofdstuk 1 leest u meer over de 
ontwikkelingen bij DIFFER en de FOM-focusgroepen 
in 2014. 

➥ www.differ.nl

In het Hyplasma-project (zie ook hoofdstuk 3,  
bij Valorisatie bij de FOM-instituten) voert 
DIFFER wetenschappelijk onderzoek uit in direc-
te samenwerking met het bedrijfsleven. Namens 
FOM en NWO neemt DIFFER op die manier deel 
aan het TKI Gas uit de Topsector Energie. Net-
werkbedrijf Alliander versterkt het onderzoek 
met een systeemanalyse van de reactor. Gasunie 
gee® als partner input over relevante randvoor-
waarden in de gassector en het Groningse Energy 
Valley helpt wetenschap, industrie en mkb bijeen 
te brengen voor een vervolgproject. Het project 
hee® een totaal budget van € 151.800, waarvan  
€ 98.000 subsidie vanuit de Topsector Energie.

 

NWO-THEMA EN TOPSECTOR ENERGIE

FOM/N is trekker van het NWO-thema Duur-
zame energie en werkt daarin samen met de 
NWO-gebieden ALW, CW, EW, MaGW, GW en 
STW. Via dit thema is het energieonderzoek 
binnen NWO gebundeld en worden multidiscipli-
naire initiatieven ontwikkeld, met als doel een 
zinvolle, structurele en evenwichtige bijdrage 
vanuit de fundamentele wetenschap te leveren 
aan de innovatieagenda’s van de Topsector 
Energie. Het NWO-themabestuur Duurzame 
energie is het aanspreekpunt van 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 de trekker voor de Topsec-
tor Energie.

Het NWO-thema Duurzame energie bevordert 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat 
bijdraagt aan (de transitie naar) een samenleving 
gebaseerd op duurzame energieopwekking. 
Het themabestuur Duurzame energie hee® de 
ambitie en taak om de fundamentele kennisbasis 
voor de energietransitie en de ontwikkeling van 
energietechnologie binnen de Topsector Energie 
te onderhouden door:

4. ENERGIEONDERZOEK

FOMphysics@FOMphysics
4 april
Ontdekking YES!-fellow Richard Stevens  
kan helpen bij optimalisatie van windparken:  
h�p://bit.ly/1mH12Lx  
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teerd, waaraan aan het eind van het jaar Indiase pro-
movendi zijn gekoppeld. Deze mensen zullen rond de 
zomer van 2015 starten met hun onderzoek. In 2014 
werd in het kader van dit samenwerkingsverband 
een aparte call uitgezet voor vier tenure track posi-
ties. Uit de tien ingediende voorstellen zullen begin 
2015 vier tenure trackers geselecteerd worden.

➥ www.fom.nl/cser

CO2-NEUTRALE BRANDSTOFFEN

Binnen het NWO-thema Duurzame energie is een 
nationaal, multidisciplinair wetenschappelijk 
programma CO2-neutrale brandstoffen geïnitieerd 
op het gebied van schone productie van brandstof-
fen 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, dat bestaat uit drie 
onderdelen. 

Het eerste bevat zeven projecten uit 2013. Het 
tweede betre® Plasma conversion of CO2 en is meer 
op toegepast onderzoek gericht. De call die in 2014 
werd gehouden, met twee miljoen euro van STW  
en Alliander, leidde tot honorering van drie projecten 
aan de TU/e en DIFFER. Tot slot bestaat het derde 
deel uit twee tenure track posities binnen de nieuwe 
onderzoekslijn solar fuels. Dit programma loopt  

bij het FOM-instituut DIFFER en wordt onder- 
steund door het NWO-gebied Chemische Weten-
schappen.

➥ www.fom.nl/co2

NETHERLANDS ENERGY RESEARCH ACADEMY 
(NERA)

Om het succes van bijdragen aan de Topsector 
Energie en het benu�en van kansen in Europa te 
vergroten, is meer samenwerking nodig op zowel 
operationeel als wetenschappelijk gebied. Hiervoor 
zijn voor het eerst in Nederland de krachten ge-
bundeld van de grote publieke organisaties die zich 
bezighouden met energieonderzoek. Dit gebeurt 
vanuit de vereniging Netherlands Energy Research 
Alliance (NERA), waarvan FOM lid is. 

In het verslagjaar keurde het FOM-bestuur een 
gezamenlijk onderzoeksprogramma van AMOLF en 
DIFFER goed getiteld Photosynthesis of nanoma-
terials: developing nanostructured photocatalysts 
for solar fuel generating using light. Dit programma 
draagt bij aan de NWO-propositie voor de Topsector 
Energie. 

COMPUTATIONAL SCIENCES FOR ENERGY  
RESEARCH

In 2013 ging het grootschalige publiek-private sa-
menwerkingsprogramma Computational sciences 
for energy research (CSER) van Shell, NWO en FOM 
van start. Shell investeert 19,2 miljoen euro in dit 
programma. Daarvan worden zestig promotieplaat-
sen betaald, komt tweemaal twee miljoen euro 
beschikbaar voor twee onderzoeksprogramma’s in 
het kader van het NWO-thema Duurzame ener-
gie (CO2-neutrale brandstoffen, zie verderop, en 
Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems, 
URSES) en worden grootschalige en duurzame 
investeringen in de Nederlandse kennisinfrastruc-

tuur gedaan, bijvoorbeeld in nieuw personeel (tenu-
re track aanstellingen). Als opleidingsprogramma 
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 kunnen gaan 
werken. De NWO-bijdrage is bedoeld voor verster-
king van de computational sciences in Nederland. 
Hoewel de promovendi terug zullen gaan naar India, 
blijven ze deel uitmaken van het netwerk rond het 
programma, versterken ze de banden met India en 
Nederland en landen de resultaten van hun onder-
zoek in Nederlandse groepen op het gebied van de 
computational sciences. Bovendien bindt het pro-
gramma veel nieuwe onderzoeksgroepen aan FOM 
en levert het naar verwachting een TKI-toeslag van 
de Topsector Energie van 4,8 miljoen euro op.

Eind 2014 waren in totaal 37 van de uiteindelijk 
beoogde bijna 70 projecten van start gegaan. In 2014 
zijn nog eens vij®ien projectvoorstellen geselec-

Renee-A. Koornstra@RAKstra 
Second day of our SHELL FOM programme  
welcoming the new Phd’s @amolf; presentation by  
@vinsub @joostweb @FOMphysics 

FOM institute DIFFER@FomDIFFER 
9 september
Nature Materials: Andrea Baldi ziet opname van waterstof 
door individueel nanodeeltje palladium. h�p://www.differ.nl/
nl/nieuws/waterstofopname_door_individueel_nanodeeltje …

De organisatie van het samen-

werkingsinitiatief Computational 

sciences for energy research van 

Shell, NWO en FOM. 
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Het is al heel lang bekend dat 
zeldzame aardmetalen (waar-
onder palladium) onder druk 
waterstof opnemen. Ze zijn 
daarom populair als medium voor 
waterstofopslag. Wat er in de 
metalen precies gebeurt is lastig 
te meten. Een onderzoeksgroep 
in de VS, met FOM YES!-fellow* 
Andrea Baldi, is er in geslaagd de 
opname van waterstof in afzon-
derlijke palladium nanodeeltjes 
te meten. De afmeting, vorm en 
kristalstructuur van nanodeeltjes 
bepaalt hun gedrag. De figuur laat 
meetresultaten voor verschil-
lende afmetingen zien. Kleinere 

nanodeeltjes beginnen waterstof 
al op te nemen bij lagere druk 
dan grotere deeltjes (de rode 
bolletjes). De verklaring die de 
onderzoekers hiervoor geven 
is dat kleine deeltjes met hun 
relatief grote contactoppervlak 
sneller waterstof opnemen. Bij 
het opnemen van waterstof zwelt 
het materiaal op en trekt daarbij 
het binnenste van het nanodeeltje 
open. Dat slurpt zich daardoor 
extra snel vol. Bij grote deeltjes is 
dit effect minder sterk omdat hun 
contactoppervlak relatief kleiner 
is. Het afgeven van waterstof bij 
drukverlaging verloopt bij  

 
 
kleinere deeltjes dan ook anders 
dan bij grotere deeltjes (de gele 
bolletjes). De stippellijn gee® aan 
wat je meet bij bulk palladium. 
Het maakt dus duidelijk uit hoe 
groot de nanodeeltjes zijn en hun 
gedrag varieert inderdaad met 
hun afmeting. Dit nieuwe inzicht 
is een stap op weg naar gericht 
ontwerpen van materialen voor 
opslag en afgi®e van waterstof, 
en naar betere elektrodes voor 
lithium-ionba�erijen. Baldi is 
begin 2015 bij FOM-instituut DIF-
FER gestart met een onderzoeks-
groep op het gebied van opslag en 
omze�ing van duurzame energie. 

*De Fellowships voor Young Energy Scientists (YES!) waren bedoeld voor jonge veelbelo-

vende gepromoveerde onderzoekers met vernieuwende ideeën op het gebied van ener-

gieonderzoek. In totaal kregen vijf onderzoekers deze beurs van FOM, de laatste in 2013.
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Diana  Grishina: Wij gebruiken fotoni-
sche kristallen op nanoschaal en kijken 
hoe licht zich daarin beweegt en hoe 
het gedrag verandert als de structuur 
verandert. We noemen die structuren 
‘complex’ omdat het gedrag van licht 
in de totale structuur zich niet laat 
afleiden uit het gedrag in een onderdeel 
ervan. Met een kleine verandering in de 
structuur kan het licht zich plotseling 
heel anders gedragen, dat maakt het 
een spannend vakgebied.

Femi Ojambati: Hoe kun je zo veel mo-
gelijk licht vangen en vasthouden in een 
nanostructuur? Dat is de belangrijkste 
vraag voor mijn promotieonderzoek. 
Ik werk met deeltjes zinkoxide op glas. 
Dat is alles wat je nodig hebt om heel 
interessante fysica te doen.

Diana  Grishina: In het eerste jaar van 
mijn promotieonderzoek was ik druk in 
de clean room met het produceren van 
de nanostructuren. In mijn geval zijn 

dat driedimensionale siliciumkristal-
len met gaatjes erin. Inmiddels doe ik 
ook optische experimenten in het lab. 
Toen het voor het eerst lukte om  licht 
te manipuleren in structuren die ik met 
mijn eigen handen had gemaakt – dat 
was echt indrukwekkend. 

Femi Ojambati: Voor mij was het een 
hoogtepunt toen ik merkte dat het licht 
zich precies zo gedraagt als ik op grond 
van mijn model had verwacht. Ik wil het 
gedrag van licht tot in de finesses con-
troleren: hoe het zich voortbeweegt, 
hoe het geabsorbeerd wordt of opge-
slagen en voor hoe lang. Daarvoor heb-
ben we hier een veelbelovende techniek 
ontwikkeld, waarmee we honderd keer 
zo veel licht precies naar een bepaalde 
uitgang kunnen sturen. Het onderzoek 
is fundamenteel interessant, maar ook 
zeer toepasbaar. Bijvoorbeeld voor 
Philips. Hiermee kunnen ze met zo min 
mogelijk kostbaar fosfor goedkoper 
lichtbronnen maken. Maar er zijn ook 

heel andere toepassingen denkbaar, 
bijvoorbeeld in quantumcomputers.

Diana  Grishina: Ik vind het belangrijk 
dat mijn proefschri® straks niet onder 
een dikke laag stof verdwijnt. Ik wil 
andere onderzoekers laten zien dat 
het helemaal niet zo moeilijk is om 
driedimensionale fotonische kristallen 
te maken. Zodat mijn proefschri® helpt 
om een nieuwe onderzoekslijn tot bloei 
te brengen.

Femi Ojambati: Ik doe nu precies het 
soort onderzoek dat ik al graag wilde 
doen terwijl ik nog studeerde. En ik ben 
blij met de uitstekende opleiding die we 
hier krijgen, waarmee we overal aan de 
slag kunnen als onderzoeker.

Diana  Grishina: Ik raakte pas geboeid 
tijdens een zomercursus in Utrecht, 
over nanomaterialen. Toen ik hier voor 
het eerst rondliep, dacht ik direct: ja, 
hier wil ik werken. Ik vind het geweldig 
dat we altijd met de hele staf samen 
lunchen en dat alles vrij bespreekbaar 
is. In Moskou is zoiets ondenkbaar; daar 
eten de hoogleraren aan een aparte 
tafel.”

INTERVIEW 

DIANA GRISHINA MSC &  
FEMI OJAMBATI MSC

“Wij gebruiken complexe nanostructuren om licht te vangen en te dresseren. We 
willen licht precies vertellen wat het moet doen, zodat het bruikbaar wordt voor 
allerlei toepassingen zoals efficiënte zonnecellen, optische sensoren, micro-
chips, lampen of quantumcomputers.

Diana Grishina en Femi Ojambati zijn beiden junior scientist in 
de groep Complex Photonic Systems bij het MESA+ instituut voor 
nanotechnologie aan de Universiteit Twente. Grishina studeerde 
af aan de Lomonosov staatsuniversiteit in Moskou. Ojambati 
behaalde zijn bachelor aan de technische universiteit van Minna, 
Nigeria, en zijn master aan de Friedrich Schiller universiteit in  
Jena, Duitsland.

WE WILLEN LICHT TOT IN DE 
PERFECTIE BEHEERSEN

DIANA GRISHINA EN FEMI OJAMBATI (UNIVERSITEIT TWENTE) 

“Indrukwekkend als blijkt dat je  

licht echt kunt laten doen wat  

je wilt.” 
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uit een aantal op de zeebodem verankerde lijnen 
waaraan per lijn ach�ien bolvormige detectoren 
zijn bevestigd. In mei 2014 werd een prototype van 
een nieuw verankeringssysteem voor de lijnen, door 
Nikhef ontwikkeld in samenwerking met Koninklijke 
NIOZ, met succes op de zeebodem geplaatst. In 2015 
volgt het afzinken van de eerste detectoren, die in 
Nederland zijn ontworpen en voor een belangrijk 
deel ook gebouwd.

INTERNATIONAL LINEAR COLLIDER

Japan hee® plannen tot het bouwen van een nieuwe 
elektron-positronversneller, de International Linear 
Collider (ILC). Jan Timmermans (Nikhef) werd tot 
voorzi�er gekozen van de Institute Assembly van 
de International Linear Detector, een van de twee 
detectorconcepten bij de voorgestelde ILC. Tim-
mermans is als voorzi�er gevraagd om een explicie-
tere collaboratiestructuur te creëren, met heldere 
afspraken over verkiezingen/benoemingen van 
onder andere  woordvoerders en steering/executive 
boards en coördinatoren. De verwachting is dat de 
Japanse review commissies begin 2016 hun eindrap-
port zullen uitbrengen.

HFML

Het High Field Magnet Laboratory (HFML) in 
Nijmegen - een samenwerking tussen de Radboud 
Universiteit en FOM - is een internationaal toon-
aangevende onderzoeksfaciliteit, waar jaarlijks 
tientallen onderzoekers uit vele landen experimen-
ten in sterke magneetvelden komen uitvoeren. De 
FOM-activiteiten bij het HFML hebben de status en 
vorm van een FOM-focusgroep. De benu�ing van 
het HFML is fors gegroeid, met een groot aantal 
buitenlandse gastonderzoekers en een recordaantal 
van 2.033 magneeturen. Samen met soortgelijke 
laboratoria in Dresden, Grenoble en Toulouse vormt 
het HFML het European Magnet Field Laboratory 
(EMFL). De besprekingen over een formeel samen

Voor het uitvoeren van grensverleggend topon-
derzoek zijn grootschalige 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 internati-
onale status helpen vestigen en exploiteren, en 
Nederlandse onderzoekers helpen toegang te krij-
gen tot grote faciliteiten in het buitenland. Vanuit 
haar regierol voor de natuurkunde beslaan deze 
ambities van FOM zowel de FOM-instituten als de 
universiteiten.

FOM is nauw betrokken bij enkele van de in Ne-
derland gevestigde grote onderzoeksfaciliteiten. 
Enkele inspanningen van FOM in 2014 en andere 
ontwikkelingen op dit gebied staan in dit hoofdstuk 
toegelicht. Tabel 2 gee® een overzicht van de grote 
onderzoeksfaciliteiten inclusief het externe gebruik 
hiervan in 2014. Gestructureerde Europese samen-
werkingsverbanden van FOM betreffen de Neder-
landse inbreng in het onderzoek in de hoge-energie-
fysica met de Large Hadron Collider (LHC) bij CERN, 
projecten in de astrodeeltjesfysica zoals ANTARES, 
KM3NeT, Pierre Auger, Virgo en XENON, en het Euro-
pese Horizon 2020-consortium EUROfusion, gericht 
op ITER. De FOM-instituten DIFFER en Nikhef 
fungeren hier als thuisbasis voor de Nederlandse 
inbreng. Op DIFFER fungeert Magnum-PSI als een 
internationale onderzoeksfaciliteit voor materialen 
onder extreme stralingsintensiteit. Met de Radboud 
Universiteit hee® FOM een samenwerkingsverband 
voor het High Field Magnet Laboratory (HFML) en 
voor FELIX. Als onderdeel van die samenwerking is 
FOM sinds november 2014  

partner in het geïntegreerde Europese magneet-
veldlaboratorium en samenwerkingsverband  
EMFL. Verder is FOM/N betrokken bij overleg over 
de Europese synchrotronfaciliteiten (ESRF,  
Grenoble) waarin NWO participeert, en - met enige 
afstand – bij een nieuwe Europese laser (XFEL, 
Hamburg). 

Medio 2014 werd de uitslag bekend van de ronde 
2013 voor het indienen van voorstellen voor de Na-
tionale Roadmap voor Grootschalige Onderzoeks-
faciliteiten 2014. Tot de gehonoreerde voorstellen 
hoorden de Nederlandse bijdrage aan de upgrades 
van de LHC bij CERN, het HFML in Nijmegen en Na-
noLabNL. Meer informatie over deze honoreringen 
vindt u in hoofdstuk 1. 

In 2014 werd de nieuwe Nationale Commissie  
Grote Onderzoeksfaciliteiten aangekondigd in  
de Wetenschapsvisie 2025 van het Kabinet. Deze 
commissie zal van start gaan in 2015 en adviseren 
over de lange termijn strategie voor grote infra-
structuren en aandacht besteden aan het op peil 
houden van exploitatiebudge�en voor de facilitei-
ten. 

KM3NET 

KM3NeT is een internationaal samenwerkingsver-
band dat een neutrinotelescoop met een volume 
van enkele kubieke kilometers bouwt in de Middel-
landse Zee. Nikhef neemt hier aan deel vanuit haar 
succesvolle bijdrage in het programma ANTARES, 
een voorloper van KM3NeT. De telescoop bestaat 

5. GROTE ONDERZOEKSFACILITEITEN

TABEL 2. EXTERN GEBRUIK FACILITEITEN IN 2014.

   Extern gebruik*  Buitenlands gebruik
Faciliteit  (in % van totaal gebruik)  (in % van extern gebruik)

FELIX (RU) 78 88
FELICE (RU)** - -
HFML (RU) 58 85
Massaspectrometers (AMOLF)  25 70
Amsterdam nanoCenter 4 0
Magnum-PSI (DIFFER)  52 100

*   Dit betre® 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 in 2014 

niet in gebruik geweest.

Eerste lijn detectoren voor KM3NeT. De 18 Digital Optical Modules (DOM’s) zijn zichtbaar. Dit zijn glazen bollen gevuld met 31 gevoelige 

lichtsensoren (fotobuizen). Tussen elke DOM zit veertig meter kabel met glasvezels voor het datatransport.

Sander Dekker@SanderDekker 
1 juli
Zojuist 81 miljoen uitgereikt aan zes  
baanbrekende onderzoeksfaciliteiten 
h�p://bit.ly/1z2fQMb  #NRGO
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werkingsverband tussen de laboratoria leidden in 
2014 tot de ondertekening van een memorandum  
of understanding, waarin zowel de intenties voor 
een gezamenlijke visie en strategie zijn vastgelegd 
als de oprichting van een internationale non-profit 
organisatie naar Belgisch model. In januari 2015  
tekenden vertegenwoordigers van de vier labora-
toria en FOM in Brussel de notariële oprichtings-
akte. De missie van het EMFL is het ontwikkelen 
en exploiteren van toplaboratoria voor sterke 
magneetvelden, zodat zowel interne als externe 
gebruikers excellent onderzoek uit kunnen voeren. 
Geïnteresseerde partijen op het onderzoeksgebied 
van sterke magneetvelden kunnen zich aansluiten 
als lid. Onderhandelingen met verschillende  
partijen zijn in volle gang.

➥ www.ru.nl/hfml
➥   www.emfl.eu 

 

De oprichtingsceremonie van het EMFL in het kantoor van de 

notaris in Brussel op 27 januari 2015. Van links naar rechts: Job de 

Kleuver (FOM, internationale zaken en grote researchfaciliteiten), 

Peter Joehnk (HZDR, technisch en commercieel directeur), Jan 

Kees Maan (coördinator EMFL), Iwan Holleman (RU, managing 

director IMM) en Amina Taleb-Ibrahimi (CNRS, adjunct-directeur, 

Institut de Physique). 

Magneetspoelen voor de nieuwe magneet in het HFML

6.  NETWERKEN,  
BIJEENKOMSTEN  
EN OUTREACH

Science&HighFields@LNCMI 
27 november
And it is done ! The agreement for the EMFL is 
now signed @FOMphysics @Radboud_Uni @
inp_cnrs @CNRS @HZDR_Dresden 

Isabel Poyck@IsabelPoyck
31 maart
Spanning en sensatie vanochtend op het HFML!  
“@FOMphysics: #HFML vestigt wereldrecord met 
nieuwe 38 tesla magneet. h�p://bit.ly/1mF6xNs 
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WERELDRECORD VOOR HFML

Het High Field Magnet Laboratory in 
Nijmegen vestigde in 2014 een nieuw 
wereldrecord magneetvelden. Er 
werd een continu magneetveld van 
38 tesla in een niet-supergeleidende 
magneet bereikt. De sprong van 33 
tesla (voorheen het hoogste continue  

 
veld in Nijmegen) naar 38 tesla nu 
maakt sommige effecten in materia-
len wel honderd keer beter zichtbaar. 
Dat helpt eigenschappen van nieuwe 
materialen eerder op te helderen en 
kan zorgen voor een enorme boost 
aan materiaalinnovatie.
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Het is duidelijk dat we duurzame ener-
gie nodig hebben. Ik wil daar graag aan 
bijdragen en heb een gebied gekozen 
waar ik grote mogelijkheden zie. Doel-
bewust werk ik aan technologie om 
energie uit zonlicht direct in een brand-
stof op te slaan, omdat dat volgens mij 
de achilleshiel van zonne-energie is. Die 
efficiënte zonnepanelen komen er wel. 
Het grootste probleem is dat de zon 
niet altijd en overal schijnt.

Een tweede drijfveer is dat ik op zoek 
wil naar betere manieren om toegang 
te krijgen tot energie dan via ba�erijen, 
accu’s of stopcontacten. Die zijn alle-
maal lastig en beperken ons behoorlijk 
in ons dagelijks leven. Ba�erijen zijn 
altijd leeg en uit de buurt van een stop-
contact houd je laptop het niet lang vol. 
Daar moeten we vanaf!

Als materiaalwetenschapper onder-
zoek ik de processen die plaatsvinden 
aan de oppervlakte van de elektrode 
waarmee zonlicht wordt omgezet in 
brandstof. Bijzonder aan ons project 
is dat we methoden uit verschillende 
wetenschappen combineren: materi-
aalwetenschap maar ook chemie en 
fysica en modeltheorie. Meestal zijn 
onderzoekers of aan het experimente-
ren, of modellen en simulaties aan het 
opze�en. Wij doen beide, we ze�en 
experimenten én simulaties op zodat 
we de resultaten van allebei direct kun-
nen vergelijken. 

Ik doe fundamentele wetenschap, 
maar niet omdat ik het op zichzelf 
interessant vind. Ik ben ingenieur, ik 
heb fundamentele wetenschap nodig 
om praktische problemen op te lossen 

die ik tegenkom. Mijn doel is erachter 
te komen wat een efficiënte elektro-
chemische omze�ing van zonlicht in 
brandstof in de weg staat. Als ik dat 
weet, kan ik een materiaal ontwikkelen 
voor elektroden die beduidend beter 
presteren dan wat nu gangbaar is.

Met een efficiëntere omze�ing van 
zonlicht in brandstof hoop ik dat we de 
industrie meer kunnen interesseren 
voor zonnebrandstof en dat het gebruik 
van duurzame energie een boost krijgt. 
Om te beginnen zal het vooral gaan 
om grootschalige installaties. Voor de 
verdere toekomst droom ik ervan dat 
we de technologie kunnen miniaturi-
seren. Stel je voor: een rugzak of een 
laptop met een membraan dat energie 
uit zonlicht opslaat in een brandstof. 
Waarmee je je eigen energie kunt pro-
duceren waar en wanneer je maar wilt, 
zodat je nooit meer aÁankelijk bent 
van stopcontacten of ba�erijen. Dat  
is iets voor de verre toekomst. Maar 
deze droom speelt altijd door mijn 
hoofd.”

INTERVIEW 

DR. ANJA BIEBERLE

“Ik wil eraan bijdragen dat we zonlicht kunnen gebruiken als een onuitpu£elijke 
bron van energie. Ik probeer de technologie te verbeteren waarmee we die 
energie kunnen opslaan in een brandstof, om te gebruiken waar en wanneer we 
maar willen.

Anja Bieberle promoveerde als materiaalweten-
schapper aan de ETH Zürich. Aansluitend werkte ze 
in Zwitserland als ingenieur, docent, onderzoeker en 
projectleider. Tussendoor deed ze een jaar postdoc-
toraal onderzoek bij MIT. Sinds 2013 werkt Bieberle 
bij FOM-instituut DIFFER. Als eerste DIFFER-onder-
zoeker doet ze haar onderzoek in Eindhoven. De rest 
van het instituut volgt later dit jaar.

ZONNEBRANDSTOF 
ALS ALTERNATIEF VOOR 
HET STOPCONTACT

ANJA BIEBERLE (DIFFER) 

“Ik heb fundamentele  

wetenschap nodig om praktische  

problemen uit het dagelijks leven  

op te lossen, zoals onbeperkte  

toegang tot energie.”
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Interactie tussen onderzoekers onderling, profile-
ring bij relevante doelgroepen, inspireren van do-
centen, studenten en leerlingen, kennisoverdracht 
aan de samenleving. Het zijn allemaal elementen 
van de communicatieactiviteiten van FOM. 

De FOM-website biedt onderzoeksnieuws en 
berichten over tal van activiteiten. Daarnaast komt 
er via de (sociale) media, al dan niet gebaseerd op 
verstuurde persberichten, een constante stroom 
nieuws- en achtergrondverhalen beschikbaar. Hier-
onder een selectie van de activiteiten in 2014

 Volg ons!

➥ Twi�er @FOMphysics 
➥ Facebook www.facebook.com/FOMphysics
➥ YouTube: www.youtube.com/FOMphysics 
➥ LinkedIn: www.linkedin.com/company/fom

 Van de nieuwe Vrije FOM-programma’s van 2014 
zijn korte filmpjes gemaakt. Deze kunt u op het 
FOMphysics YouTube kanaal (afspeellijst physics 
research) bekijken. 
 

Dit jaar zijn bij dit Jaarboek ook filmpjes gemaakt bij 
de interviews, rond de vraag: wat doen FOM-onder-
zoekers met licht?  
 
➥ www.fom.nl/hoogtepunten2014.

THEATERLEZING ‘VOOR NIETS GAAT DE ZON OP’

Met zijn theatercollege ‘Voor niets gaat de zon 
op’ hee® Albert Polman een – voor AMOLF geheel 
nieuwe - manier gevonden om een groot publiek te 
bereiken met wetenschap. Op 17 november vond de 
eerste try-out plaats in theater De Purmaryn in  
Purmerend. Polman nam de volle zaal mee in zijn 
verhaal over licht: van de lasertafel tot aan het 
bouwen aan de zonnecellen van de toekomst, via 
het periodiek systeem van de elementen. Hij stond 
op het podium als toneelspeler, lichtkunstenaar en 
AMOLF-wetenschapper. Na de voorstelling was 
er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar de 
theaterbezoekers volop gebruik van maakten. Het 
theatercollege kwam tot stand in samenwerking 
met theater- en filmmaker Jan van den Berg. De 
voorstelling trekt in 2015 en 2016 langs diverse 
theaters in het land. 

 
PARTNERMEETING TEDXAMSTERDAM

Wetenschap ligt vaak aan de basis van baanbre-
kende technologische ontwikkelingen. Daarom koos 
TEDxAmsterdam het Amsterdam Science Park als 
partner en locatie voor de kick-off meeting voor 
het seizoen 2014. Deze a®rap vond plaats op 19 
juni bij AMOLF en in de kassen van de Universiteit 
van Amsterdam. De partners van TEDxAmsterdam 
kregen een uniek kijkje achter de schermen van de 
wetenschap, met rondleidingen en demonstraties. 
Tijdens de bijeenkomst werd het thema voor TEDx 
2014 bekendgemaakt: Somewhere in Time. 

MUSEA EN FESTIVALS

In de zomer was er in het techniekmuseum Nemo in 
Amsterdam een gloednieuwe opstelling te zien van 
CERN over de Large Hadron Collider. De reizende 
demonstratie was door Nikhef naar Nederland 
gehaald. Bezoekers, vooral kinderen, beleefden veel 
plezier aan het ‘voetballen met protonen’ en waren 
enthousiast over deze gloednieuwe opstelling van 
CERN. 

 

In juli en september deed FOM mee aan het inter-
actieve wetenschapspaviljoen Summerlabb. Dit wil 
het brede publiek laten zien hoe onderzoekers en 
innovatieve bedrijven werken aan nieuwe kennis en 
technologie om de samenleving duurzamer te ma-
ken. In juli stond Summerlabb op het muziekfestival 
Xtrema Outdoor in Eindhoven, in september op de 
Wereld Havendagen in Ro�erdam.

6.  NETWERKEN, BIJEENKOMSTEN  
EN OUTREACH

Dit is de cover van de eerste  

editie nieuwe stijl van het relatie-

magazine FOM expres, december 

2014. De redactie van het perso-

neelsmagazine FOM expres hee® 

in 2014 een lezersonderzoek 

gedaan en vervolgens het blad 

flink onder handen genomen, qua 

stijl en vormgeving en deels ook 

wat betre® de inhoud. Ook is  

de FOM expres vanaf nu een 

relatiemagazine bestemd voor 

zowel (voormalig) FOM-mede-

werkers als werkgroepleiders, 

bestuurs- en commissieleden 

van FOM, relaties bij universi-

teiten en bedrijven en andere 

geïnteresseerden.  

De redactie is te bereiken via 

fomexpres@fom.nl.

LHC-opstelling bij Nemo. 

Frank Linde (Nikhef, op 

de foto) en Hester Bijl 

(FOM-bestuurslid, TUD) 

hielden voordrachten voor 

Lowlands University tijdens 

het driedaagse Lowlands 

festival in augustus in Bid-

dinghuizen. Linde sprak over 

het higgsdeeltje, Bijl over 

het ontwerpen van het ideale 

vliegtuig dat zich tijdens 

de vlucht aanpast aan de 

luchtdruk. De lezingen  

zijn te bekijken via  

www.coolpolitics.nl  

(zoeken op Linde of Bijl).

  Albert Polman tijdens zijn voorstelling  

‘Voor niets gaat de zon op’.
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Anouk Rijs @anoukrijs, 15 december 
Mooie, vernieuwde FOM expres! Leuk! Sterk! 
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60 JAAR CERN

In 2014 bestond CERN 60 jaar. Dit werd wereld-
wijd gevierd door de lidstaten van CERN. Nikhef 
organiseerde voor genodigden en pers een feeste-
lijk symposium op 26 juni in Amsterdam. Eregast 
was CERN directeur-generaal Rolf Heuer. In zijn 
toespraak vertelde hij over de kracht van CERN: 
het samenbrengen van mensen uit verschillende 
landen en culturen. Er waren ook lezingen van onder 
anderen Nikhef-directeur Frank Linde en FOM-
directeur Wim van Saarloos. De presentatie van het 
symposium was in handen van theater- en filmmaker 
Jan van den Berg.

OPEN DAGEN VAN DE FOM-INSTITUTEN 

Op 4 oktober openden AMOLF en Nikhef hun 
labdeuren weer voor het grote publiek tijdens de 
Amsterdam Science Park open dag, georganiseerd 
in het kader van het Weekend van de Wetenschap. 

Bij AMOLF waren net als voorgaande jaren de  
workshops voor kinderen zeer populair; ditmaal trok  
het lanceren van waterrake�en met behulp van een  
fietspomp buiten het gebouw veel aandacht. De gro-
te hal was gevuld met demonstraties voor jong en 
oud. In de verschillende laboratoria van het instituut 
konden bezoekers onder andere leren over struc-

tuur van kleur in de natuur, nieuwe metamaterialen 
en hoe je met een optisch pincet enkele moleculen 
kunt oppakken. Ruim zestig AMOLF-medewerkers 
hielpen mee bij de demonstraties en de labbezoe-
ken. Zij boden de ruim zevenhonderd bezoekers een 
boeiende blik in de ‘keuken’ van de wetenschap. 

Leergierige bezoekers kwamen bij Nikhef alles te 
weten over deeltjes- en astrodeeltjesfysica. Er was 
veel te doen. Zo kon je op de foto met een kosmisch 
deeltje, minilezingen bijwonen, of praten met 
Nikhef-wetenschappers over hun onderzoek. Kin-
deren verveelden zich ook geen moment: ze konden 

MOBILE GAME LAAT  

GEBRUIKER FUSIE- 

REACTOR BESTUREN  

In de nieuwe iPad-game 

Operation Tokamak probe-

ren spelers een fusie-

energierecord te vestigen 

in een virtuele fusiereactor. 

DIFFER werkte mee aan 

deze educatieve game. Het 

spel wordt ingezet op Fu-

sion Expo, de rondreizende 

Europese tentoonstelling 

over kernfusie. Een Android-

versie is in de maak. 

jan van den berg@janyama
19 maart
Op naar @TheaterahSpui voor #Higgs voorstel-
ling vanavond. Interviewgast: prof Eric Laenen @
nikhe®weets @UvA_Amsterdam @UUBeta #zin

Jean-Paul Keulen@JeanPaulKeulen 
20 november
Jawel: een werkende deeltjesversneller van LEGO. 
Filmpje: h�p://jeanpaulkeulen.nl/filmpje-deeltjes-
versneller-van-lego/ … via @brunchik

Research Inst Nikhef@nikhe¶weets
8 januari
Gisteren gaf Nikhef-directeur Frank Linde colleges bij 
de @UniversiteitNL. Eind februari online te bekijken. 
h�p://www.universiteitvannederland.nl

jan van den berg@janyama 
17 november
‘Voor niets gaat de zon op’ Een thea-
tercollege van Albert #Polman en @
janyama @fomamolf @depurmaryn 

FOMphysics@FOMphysics
21 maart
Tweet your thesis! FOM-promovendi, wie gaat de 
uitdaging aan? Kort en goed h�p://www.scienceguide.
nl//201403/kort-en-goed.aspx … via @ScienceGuideNL

Mark Zwaan@MarkZwaan 
5 oktober
Fundamenteel energie onderzoek 
ziet er best indrukwekkend uit 
tijdens de open dag van #Differ 

FOMphysics@FOMphysics
30 januari 
Erik Langereis van #DIFFER figureert in deze aflevering 
van @BNNProe�onijn(en)! h�p://youtu.be/n7ldQKB-
FaQ0 Over de wetenschap van het vallen.

Research Inst Nikhef@nikhe¶weets 
25 juli
De microkosmos: Higgs, Oerknal en meer! Lezing Frank Linde op Lowlands University. 
Lees er meer over: h�ps://www.nikhef.nl/generalstorage/�-news/evenementen/article/
de-microkosmos-higgs-oerknal-en-eer-lezing-frank-linde-op-lowlands-university/1/ …

Joost Frenken, 

directeur van 

het nieuwe 

ARCNL, gee® een 

mini-lezing op de 

open dag over 

Nanotechnologie 

voor de iPhone.

Licht blij® een fascinerend verschijnsel. Lichtopstelling op de open dag van AMOLF.
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deeltjes zoeken in de speurtocht, of werkstukjes 
maken in het MechanoLAB en het Pretlab.

De algemene open dag 2014 van DIFFER, voor de 
laatste keer in Nieuwegein, trok een recordaantal 
van meer dan 900 bezoekers.

➥ www.hetweekendvandewetenschap.nl

HISTORIE

In 2014 werd een stukje FOM-geschiedenis behou-
den en voor het publiek toegankelijk gemaakt. In het 
Science Centre van de Technische Universiteit Del® 
werd een mozaïek van kunstenaar Louis van Roode 
onthuld. Het was ooit gemaakt in opdracht van de 
eerste directeur van AMOLF, Jaap Kistemaker, en 
te bewonderen in het oude gebouw van AMOLF. Bij 
de sloop van het gebouw is het mozaïek gered, met 
financiële steun van FOM gerestaureerd en onder-
gebracht in het Del®se museum. 

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 bedrijfson-

derzoekers aan adviesorganen, stuurgroepen en 
programmacommissies. Op die manier hebben ook 
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 organi-
seert zelf ook bijeenkomsten met en voor bedrij-
ven 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 opinie-
vorming over toekomstige onderzoeksopties en 
-richtingen te bespreken komen voor FOM-steun in 
aanmerking.

Hier vindt u een selectie van activiteiten in 2014, 
door of met FOM georganiseerd. In hoofdstuk 3 
leest u meer over specifieke bijeenkomsten met 
bedrijven. 

➥ www.fom.nl/agenda

PHYSICS@FOM VELDHOVEN

Op 21 en 22 januari 2014 vond het jaarlijkse congres 
Physics@FOM Veldhoven plaats. Ongeveer 1.900 
natuurkundigen kwamen twee dagen naar NH De 
Koningshof in Veldhoven. Naast plenaire lezingen 
door internationaal vooraanstaande wetenschap-
pers als Ursula Keller, Andreas Heinrich en David 
Nelson waren er ruim tweehonderd voordrachten 
en vierhonderd posterpresentaties van fysici die in 
Nederland werken. Ook reikte Josephine Scholten, 
directeur van de Vereniging van Universiteiten 
(VSNU), de FOM-prijzen 2013 uit. Tussendoor was er 
tijd om te netwerken en mogelijke samenwerkingen 
te bespreken. Voor honderd promovendi begon 
Physics@FOM Veldhoven al op maandagavond. Zij 
mochten deelnemen aan masterclasses die gegeven 

werden door Keller, Heinrich, Nelson en Francis 
Halzen. Ieder van deze vooraanstaande fysici bood 
hiermee 25 promovendi de kans om met hen de 
diepte in te gaan op hun onderzoeksgebied.
Ook via de archieven op ➥ www.fom.nl/veldhoven 
zijn deze te vinden. 

➥ fom.nl/veldhoven

EUROPEAN SCHOOL OF HIGH-ENERGY PHYSICS

In de zomer vond, voor het eerst sinds 1989, de 
jaarlijkse European School of High-Energy Phy-
sics (ESHEP) van CERN in Nederland plaats. Deze 
bijeenkomst is bedoeld voor jonge onderzoekers die 
in het laatste jaar van hun promotie zi�en. Er was 
een uitgebreid wetenschappelijk programma en een 
training in outreach, door een journalist van het BBC-
kantoor in Parijs.

DUTCH MEETING ON MOLECULAR AND 
CELLULAR BIOPHYSICS

 
Op maandag 29 en dinsdag 30 september  
vond Dutch Biophysics 2014 plaats, de  
jaarlijkse Dutch meeting on Molecular and 
Cellular Biophysics. Zo’n 470 belangstellenden 
waren aanwezig in de NH Koningshof in 
Veldhoven.  
De deelnemers waren vooral onderzoekers 
uit de moleculaire en cellulaire biofysica, en 
microscopie-experts. Ze kregen een program-
ma van acht plenaire lezingen, 48 presenta-
ties in parallelsessie en bijna tweehonderd 
posterpresentaties voorgeschoteld. 
FOM en NWO-gebied Aard- en Levensweten-
schappen organiseerden het congres, in 
samenwerking met de Nederlandse Vereniging 
voor Microscopie en de Vereniging voor 
Biofysica & Biomedische Technologie.

Roel van der Heijden@Roel_vdHeijden
16 januari @FOMphysics Handig! Dat wordt 
volgende week twee dagen aan de buis gekluis-
terd :) #livestream #FOMVeldhoven h�p://bit.
ly/1ar43Z9

Chris Lee@exmamaku
19 januari who wants to be internet 
famous at #FOMVeldhoven? Give me a 
reason to a�end your talk, make it interes-
ting and accessible. cc @FOMphysics

cees dekker@cees_dekker 
29 september Nu op de #DutchBiophy-
sics meeting in Veldhoven: mooi om te 
zien dat dit al 10 jaar lang groeit en bloeit 
als nationaal forum voor biofysica

De ‘spullenmannen’ verzorgden 

de dagelijkse nieuwsberichten 

tijdens het congres. U kunt de 

kranten nalezen in het archief op 

fom.nl/veldhoven. 

De deelnemers aan ESHEP 2014 in Nederland.

Aankondigingsposter van 

Dutch Biophysics 2014.

FOM Jaarboek 2014

Erik van Heumen@heumpje
21 januariTrying to bu� in on the hybrid 
quantum systems session is hard! Fe-
mius koenderink had a good audience. 
Up next Hanson #fomveldhoven
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WERKBEZOEKEN

De FOM-instituten ontvangen regelmatig bezoe-
kers uit wetenschapsbeleid en politiek. Dit jaar 
bezocht Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven 
(D66) DIFFER bijvoorbeeld, voor een discussie over 
wetenschapsbeleid, in het bijzonder de interactie 
tussen onderzoek en industrie. Een delegatie van 
nieuwe NWO-beleidsmedewerkers maakte samen 
met FOM-directeur Wim van Saarloos een tour 
langs DIFFER, AMOLF en Nikhef om de verschil-
lende instituten te leren kennen.

RONDLEIDINGEN OP CERN

Gedurende 2014 was de deeltjes versneller Large 
Hadron Collider (LHC) op CERN nog in shutdown-
modus, waardoor bezoek aan de verschillende de-
tectoren weer even mogelijk was. Op 29 januari nam 
Staatssecretaris van OCW Sander Dekker een kijkje 
bij de LHC. Op 30 september was FOM gastheer op 
CERN voor een aantal ondernemers; ook twee leden 
van de directie van NWO waren hierbij aanwezig.

Later in het jaar bezochten onder andere een dele-
gatie van de Vrije Universiteit en van de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
CERN en LHC. De laatste groep was zo enthousiast 
over de reis dat Alexander Rinnooy Kan een lovende 
brief schreef. 

DOCENTEN

FOM hee¶ een klein budget om een aantal vwo-
docenten een par£ime onderzoekspositie (met een 
jaarcontract) op de drie FOM-instituten aan te bie-
den. 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 belang-
stelling voor een studie natuurkunde te versterken. 

Sinds 2007 stelt FOM docenten uit het voorberei-
dend wetenschappelijk onderwijs in de gelegenheid 
om gedurende een jaar een dag in de week, naast 
hun baan als docent, wetenschappelijk onderzoek te 
doen bij de FOM-instituten. Vanwege bezuinigingen 
is het project vwo-docenten in omvang beperkt 
en biedt FOM voor de schooljaren 2014/2015 en 
2015/2016 met steun van het OCW-programma 
Docentstages & Gastlessen aan acht docenten 
per schooljaar stageplekken. Voor het schooljaar 
2014/2015 zijn twee posities aan AMOLF toegekend, 
één aan DIFFER en vijf aan Nikhef.

Sander Dekker@SanderDekker
29 januari
Bezoek bij NLse onderzoekers @CERN. Zo’n 
grote installatie voor de zoektocht naar zo’n 
klein deeltje. #higgsboson 

Research Inst Nikhef@nikhe¶weets
28 februari
Vanaf maart cursus deeltjesfysica voor docenten op Nikhef met Jo van den Brand 
en @stanbentvelsen ism @Its_academy h�ps://www.nikhef.nl/generalstorage/
�-news/evenementen/article/cursus-deeltjesfysica-docenten …

Universiteit Utrecht @uniutrecht
23 mei
Veel succes en plezier met het symposium!  
#StephenHawkìng RT @PLANCKS2014:
Participation reception is opened #P LANCKS 

Sander Dekker op bezoek bij  

één van de detectoren van de  

LHC op CERN. 
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Natuurkundeleraar Ellen Moerman (midden achter) kwam met 

leerlingen op bezoek bij DIFFER waar ze één dag in de week zelf 

onderzoek doet. 

Impressie van Physics@FOM Veldhoven 2014. 
De redactie van relatiemagazine FOM expres 
vroeg de deelnemers aan het congres naar 
hun ‘grote vraag’ voor de wetenschap. Dat 
leverde mooie teksten op! 
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SCHOLIEREN EN STUDENTEN

De FOM-instituten krijgen regelmatig bezoek  
van groepen scholieren, die een rondleiding  
krijgen of een opdracht doen over FOM-onder- 
zoek. Ook draagt FOM bij aan de Eureka Cup (een 
jaarlijkse landelijke wedstrijd voor scholieren  
in het voortgezet onderwijs), het Techniek T 
oernooi (voor basisscholen) en de Nationale Na-
tuurkunde Olympiade. FOM is tevens partner van 
de Stichting Natuurkunde.nl, die ook de website  
sciencespace.nl beheert, voor docenten en scholie-
ren in respectievelijk boven- en onderbouw. Verder 
sponsort FOM op beperkte schaal scholierenrei-
zen naar Europese natuurkundelabs en reizen en 
symposia van natuurkundige studieverenigingen 
waaraan potentiële nieuwe FOM-onderzoekers 
deelnemen of FOM-werknemers aan meewerken.

AMOLF verzorgde in 2014 twee rondleidingen voor 
Viva Fysica, een jaarlijks natuurkundecongres voor 
docenten en hun leerlingen georganiseerd door de 
UvA. Zo’n veertig leerlingen en docenten bezochten 
de laboratoria van Femius Koenderink, Ewold Verha-
gen en Albert Polman. 

In 2014 organiseerde DIFFER zijn laatste open 
dagen voor scholieren en studenten op de locatie in 
Nieuwegein. Tijdens de open dag voor studenten en 
scholieren verwelkomde het instituut 160 deelne-
mers uit middelbaar en hoger onderwijs. Daarnaast 
organiseerde het instituut drie aparte rondleidingen 
voor studieverenigingen natuurkunde van Neder-
landse universiteiten.

Voor middelbare scholen, hoger onderwijs en 
energie-evenementen verzorgt DIFFER de dyna-
mische Fusion Road Show, over de energietransitie 
en de mogelijkheden van fusie-energie. In 2014 trok 

de show dertien keer het land in en bereikte zo’n 
tweeduizend leerlingen en studenten, onder andere 
studenten bedrijfskunde van de Ro�erdam School 
of Management.
 
Voor het middelbare schoolvak NLT ondersteunt 
DIFFER de keuzemodule Kernfusie met een rond-
leiding en gastexperiment voor scholieren. In 2014 
namen dertig scholieren in zes groepen deel aan dit 
Paschenexperiment (het opwekken van een gasont-
lading in een plasma).
 
Nikhef was betrokken bij de tiende editie van de 
International Masterclasses in Particle Physics die 
in maart werd gehouden in Amsterdam en Nijmegen. 
Ruim zestig studenten namen deel in Nederland. Dit 
jaar organiseerde de LHCb-groep voor het eerst een 
masterclass, naast de reguliere masterclass van de 
ATLAS-groep.

Een leerlingenteam van het Dominicus College in 
Nijmegen won in juni, samen met een Grieks team, 
de CERN beamline for schools wedstrijd. Onder be-
geleiding van Nikhef-onderzoeker Charles Timmer-
mans voerde het team in september zijn voorstel 
voor het groeien van kristallen voor een calorimeter 
uit op CERN. 

HISPARC

Nikhef, FOM en OCW financieren het zeer suc-
cesvolle HiSPARC-project. Daarin vormen mid-
delbare scholen samen met wetenschappelijke 
instellingen een groot netwerk om kosmische 
straling met extreem hoge energie te kunnen 
meten. HiSPARC biedt scholieren de gelegen-
heid 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. Bovendien kunnen scholieren hun deel-
name aan het experiment gebruiken ter invul-
ling van het profielwerkstuk voor het eindexa-
men. Op de daken van de scholen die meedoen 
aan HiSPARC staan de door scholieren zelf 
gebouwde meetopstellingen, die via internet 
verbonden zijn met een centrale computer bij 
Nikhef. Het netwerk binnen Nederland telt 
inmiddels honderd meetpunten. Ook in Groot-
Bri�annië groeit het netwerk. Er zijn in ons 
land regionale bijeenkomsten van deelnemers 
en HiSPARC presenteert zich op de jaarlijkse 
onderwijsconferentie Woudschoten. 

➥ www.hisparc.nl
 

Amsterdamsciencepark@AdamSciencePark
1 mei
Onderzoek naar oude #Egyptenaren gee® natuurkundi-
gen van @FOMphysics en de @UvA_Amsterdam inzicht 
in gedrag van zand h�p://bit.ly/1mgHz8c 

Milou Willemsen@mnwillemsen
6 juni
Hoogleraar nanofysica Leo Kouwenhoven vertelt op #bsapl4 
over quantumtechnologie op eenbegrijpelijke manier, knap ! 

FOMphysics@FOMphysics 
6 juni
Koffiekopfysica! MT “@Bessensap_NWO: Higgs en 
antimaterie - presentatie Niels Tuning
@nikhe®weets

Gabby Zegers@gabbyzegers
6 juni
En nu de diepte in met #nielstuning van @nikhe®weets en  
@FOMphysics ‘Hoe de Higgs het verschilmaakt’ kom maar op 
met die formules #bsapl4

De Nijmeegse leerlingen die de wedstrijd CERN beamline for schools 

wonnen met directeur-generaal van CERN Rolf Heuer op de foto.
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Phys.org@physorg_com 
2 september
A single molecule device  
for mobile phones  
h�p://phy.so/328861143 

NPOWetenschap nieuws@Wetenschap 
18 september
Natuurconstante getest in extreem zwaarte-
krachtsveld - massaverhouding van elektron en 
proton blij® onwrikbaar h�p://bit.ly/1wINA1u

Ans Hekkenberg@GirlForScience 
19 september
Reassuring news from @FOMphysics on @physorg_com: 
Physical constant is constant even in strong gravitational 
fields - h�p://phy.so/330148976

In november kwamen vertegenwoordigers van wetenschap en 

bedrijfsleven, onder wie FOM-directeur Wim van Saarloos, bijeen 

in Utrecht om zich te presenteren als ambassadeurs voor het vak 

Natuur, Leven en Technologie (NLT). Dit is een relatief nieuw vak 

voor leerlingen met een bètaprofiel in het voortgezet onderwijs. De 

ambassadeurs gaan zich ervoor inze�en dat het vak op meer scholen 

onderwezen gaat worden, omdat het in de woorden van Wim van 

Saarloos “belangrijk is om meer leerlingen kennis te laten maken 

met de fascinatie van de bètadisciplines, en met de bijdrage van 

deze disciplines aan de oplossing van de grote uitdagingen van onze 

samenleving en de economie.”
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FOM IN DE MEDIA
FOM onderhoudt contacten met de meest uiteenlopende 
media en voedt die met berichten over lopend en afgesloten 
onderzoek. Hier een selectie uit 2014.

FOM Jaarboek 2014
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Slechts een klein deel van het elek-
tromagnetisch spectrum bestaat uit 
zichtbaar licht, een groot deel on�rekt 
zich aan onze waarneming. Voor het 
zichtbare deel zijn er heel veel lenzen 
en spiegels beschikbaar, maar voor het 
onzichtbare deel – met korte golfleng-
tes – bestonden ze lange tijd niet, of 
ze functioneerden maar matig. Toch 
is dit extreem ultraviole�e deel van 
het spectrum interessant, want hoe 
korter de golflengte van het licht, hoe 
scherper het beeld dat je ermee kunt 
maken. In ons nieuwe lab ontwikkelen 
wij spiegels die juist dat onzichtbare 
deel van het lichtspectrum toegankelijk 
maken.

Een goed werkende spiegel bestaat ty-
pisch uit ongeveer honderd zeer dunne 
laagjes, die elk een fractie weerkaatsen 
van het extreem ultraviole�e lichtspec-
trum. De machines in ons lab kunnen 
elk van die lagen tot op het atomaire 
niveau maken en ontrafelen. Zo slagen 
we erin de techniek om de spiegels te 
maken steeds te verbeteren en een 
stapje verder te brengen. De technici 

hier vinden dat wij het mooiste lab van 
Nederland hebben, of misschien wel 
van Europa. 

Er is een grote vraag naar onze spie-
gels, op dit moment vooral voor toepas-
sing in de fotolithografie. Daarbij 
kunnen we met behulp van licht steeds 
kleinere structuren aanbrengen  op 
bijvoorbeeld microchips. We hebben in 
Nederland en Duitsland industrieën die 
deze technologie op een zeer geavan-
ceerd niveau toepassen. Fotolithogra-
fie met extreem ultraviolet licht opent 
voor hen een heel nieuw hoofdstuk, 
waarmee patronen kunnen worden 
gemaakt  tot zelfs op de nanometer-
schaal.

Nu we een steeds groter deel van het 
spectrum ontsluiten komen er ook 
andere toepassingen in beeld, meer 
dan we vroeger voor mogelijk hielden. 
Denk aan röntgenmicroscopen die 
extreem scherpe beelden opleveren 
van biologische weefsels. Maar ook aan 
instrumenten die à la minute analyses 
kunnen uitvoeren op de gloeiend hete 

metaalmengsels in de smeltkroezen 
van de staalindustrie. 

We doen lang niet alles wat op de 
wensenlijst staat van de industrie. We 
kiezen de krenten uit de pap, de onder-
werpen die ook interessant funda-
menteel-fysisch onderzoek opleveren: 
proefschri®en waar we trots op kunnen 
zijn en mooie artikelen in gerenom-
meerde tijdschri®en. Dat levert voor 
beide partijen iets waardevols op. Wij 
krijgen de ruimte om fundamentele stu-
dies uit te voeren, bijvoorbeeld  naar de 
chemische interacties tussen de lagen 
in de spiegel. Onze industriële partners 
krijgen spiegels die licht met een zeer 
korte golflengte weerkaatsen maar die 
ook stabiel zijn, dus die het lang goed 
blijven doen. 

Soms krijgen we een telefoontje van 
ver buiten Europa. Dat is dan een eind-
gebruiker, een klant van een van onze 
industriële partners , die een opmerke-
lijk fenomeen hee® bespeurd in een van 
onze spiegels. Het is stimulerend om 
te merken dat grote  maakindustrieën 
gebruik maken van onze kennis. En wel 
op een heel essentieel punt, want in de 
nieuwe fotolithografie geldt: zonder 
spiegel kun je niets.”

INTERVIEW 

PROF.DR. FRED BIJKERK

“Ik maak spiegels die uit zo’n honderd dunne laagjes bestaan en die een onzicht-
baar deel van het lichtspectrum ontsluiten. Dat zorgt voor spannende toepas-
singen, van lithografiemachines tot röntgenspectroscopen en ruimtevaar£ele-
scopen. 

Fred Bijkerk promoveerde bij de Vrije Universiteit en leidde de 
groep Nanolayer Surface and Interface Physics bij het toenmalige 
FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen. In 2012 zette hij de 
industriële focusgroep XUV-Optics op bij het MESA+ instituut voor 
nanotechnologie aan de Universiteit Twente. De groep koppelt fun-
damenteel onderzoek aan hightech toepassingen. De financiering 
komt voor een belangrijk deel van bedrijven.

STIMULEREND DAT  
GROTE INDUSTRIEËN ONZE  
SPIEGELS GEBRUIKEN

FRED BIJKERK (UNIVERSITEIT TWENTE)

“Juist het onzichtbare deel 

van het lichtspectrum geeft 

interessante toepassingen. 

XUV-optiek maakt die  

nu toegankelijk.”
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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 het aantal 
vrouwen in de natuurkunde te bevorderen, komt 
hier aan de orde. Meer informatie vindt u in het 
Sociaal Jaarverslag 2014 van FOM.

➥ www.fom.nl/jaarverslagen

Het totale personeelsaantal is met 2,4 procent 
gedaald in 2014. Eind 2014 waren er in totaal 1.067 
mensen in dienst bij FOM (zie tabel 3). Meer dan 
tweederde (68 procent) van de FOM-medewerkers 
was eind 2014 in tijdelijke dienst, vooral oio’s (46 pro-
cent) en postdocs (16 procent). Deze jonge weten-
schappers zijn bij FOM in dienst voor de duur van hun 
onderzoeksproject en vervolgen hun carrière daarna 
buiten FOM. Tweederde (67 procent) van de oio’s en 
postdocs komt uit het buitenland. 

 

PROMOVENDI

FOM wil haar promovendi actief begeleiden  
en ondersteunen, zodat zij dankzij bijzondere  
kwaliteiten en vaardigheden aantrekkelijk zijn  
voor de arbeidsmarkt. FOM hee¶ 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 een aantal instrumenten: 
selectie, planning & monitoring van het onderzoek, 
trainingen, en activiteiten gericht op de aansluiting 
met de arbeidsmarkt.

SELECTIE

In 2014 zijn FOM-breed 116 promovendi gestart, 
waarvan 65 procent een buitenlandse nationaliteit 
had (zie tabel 5). FOM-werkgroepleiders in dienst 
van de universiteiten selecteren een groot deel van 

de FOM-promovendi en -postdocs. FOM gee® de 
werkgroepleiders twee richtlijnen mee voor  
de selectie: het is van belang dat het cv en de  
persoonlijkheid van de kandidaat het vertrouwen 
geven dat het onderzoeksproject binnen  
de beschikbare tijd succesvol kan worden af 
gerond; en de verwachting moet zijn dat de  
kandidaat een goed arbeidsmarktperspectief  
hee® ná de FOM-aanstelling. 

Eind 2014 waren er in totaal 1.067 mensen bij FOM in 

dienst; hier is de verdeling over de verschillende soorten 

functies in beeld gebracht.

TABEL 3. AANTAL PERSONEN IN DIENST BIJ FOM EIND 2014.  

Locatie WP/V WP/T oio TP/T TP/V AOP/T AOP/V Totaal

AMOLF incl. ARCNL 13 34 63 13 45 10 25 203
DIFFER 11 18 16 4 36 6 23 114
Nikhef 37 30 64 8 65 2 26 232
FOM-bureau 0 0 0 0 0 12 51 63
BUW 4 93 351 6 1 0 0 455
Totaal 65 175 494 31 147 30 125 1.067

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 bijlagen staat de personeelsbeze�ing van FOM in meerjarig perspectief. 
7. PERSONEEL

TABEL 4. FOM-WERKNEMERS IN DE UNIVERSITAIRE WERKGROEPEN. FOM-WERKNEMERS

In de universitaire werkgroepen wer-

ken voornamelijk FOM-promovendi en 

-postdocs. De TUD en de UT herbergen 

op dit moment de meeste FOM-

werknemers.
Aantal FOM-werknemers

n  oio’s

n  postdocs

n  overige wetenschappers

n  technici

0 20 40 60 80 

TUD

UT

UL

TU/e

RUG

UvA

VU

UU

RU

WUR

CWI

KNAW-NIN

TABEL 5. INSTROOM PROMOVENDI NAAR GESLACHT  

EN NATIONALITEIT, IN DIENST GEKOMEN IN 2014.

   Aantal  
   promovendi Percentage

Instroom 116  
waarvan vrouwen 27  23
    
Nationaliteit    
Nederlandse      41  35
EER+ 25  22
Overige      50  43
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PLANNING & MONITORING VAN HET ONDERZOEK

Goede inbedding in de werkomgeving en een duide-
lijke werkopdracht zijn voor iedere promovendus 
van belang. FOM komt met haar promovendi voor 
indiens�reding een opleidings- en begeleidingsplan 
overeen. Tijdens het promotietraject zijn er jaarlijks 
formele gespreksmomenten in de vorm van plan-
nings- en evaluatiegesprekken om de voortgang van 
het onderzoek te kunnen monitoren. De perso-
neelsafdelingen van FOM zien erop toe dat deze 
gesprekken plaatsvinden en ondernemen actie als 
de rapportage daartoe aanleiding gee®.

TRAININGEN

FOM wil dat haar promovendi dankzij bijzondere 
kwaliteiten en vaardigheden aantrekkelijk zijn voor 
de arbeidsmarkt. FOM organiseert daartoe trainin-
gen op het gebied van plannen en organiseren, het 
geven van presentaties, het schrijven van weten-
schappelijke artikelen, valorisatie, en het plannen 
van de loopbaan. Ook individuele coaching behoort 
tot de mogelijkheden. Voor alle buitenlandse werk-
nemers (en hun eventuele partners) hee® FOM een 
introductiecursus in de Nederlandse taal en cultuur 
om hun integratie te bevorderen. De cijfers over de 
deelname aan de trainingen van 2014 staan in  
tabel 6.

➥ www.fom.nl/phdcourses

Op 1 en 2 mei 2014 hee® een succesvolle pilot  
plaatsgevonden van een nieuwe tweedaagse trai-
ning voor FOM-promovendi: Saving time by writing 
be�er code. Met het aanbieden van een training 
op het gebied van efficiënt werken met so®ware 
aan het begin van het dienstverband, wil FOM de 
productiviteit van haar promovendi én de kwaliteit 
van de door haar promovendi geschreven so®ware 
verhogen. Onderwerpen die in de training aan bod 
komen zijn onder andere de mogelijkheden van de 
shell, het schrijven van code die voor anderen begrij-
pelijk is, het kunnen reproduceren van wetenschap-
pelijke resultaten, het delen van code en analyses 
met anderen, en het testen van code. De workshop 
is gegeven door voormalig FOM-promovendus Niels 
Laurens en zijn collega (aio) bij de Vrije Universiteit 
Onno Broekmans. Gezien de belangstelling voor de 
pilot en het enthousiasme van de deelnemers na 
afloop, hee® FOM de training in het najaar nogmaals 
aangeboden en de training per 2015 een vaste plaats 
gegeven in het trainingspakket.

De Business Orientation Week die FOM in samen-
werking met Nijenrode University voor haar oio’s 
organiseert, vierde in 2014 haar 25-jarig jubileum. 
Deze training is in 1989 voor het eerst gegeven, 
toen onder de naam Managemen�raining. Doel was 
destijds om de oio’s inzicht te geven in communica-
tie- en organisatieprocessen ter voorbereiding op 
hun carrière na hun promotie. De training, die een 
week duurt, hee® in de loop der jaren uiteraard een 

aantal veranderingen ondergaan. De aanleiding voor 
de training is nog steeds actueel: een groot deel van 
de FOM-promovendi kiest na hun promotie voor een 
carrière buiten de wetenschap en FOM wil hen hier 
zo goed mogelijk op voorbereiden. Dit onder andere 
door hen inzicht te geven in organisatieprocessen, 
in hun mogelijkheden in het bedrijfsleven of de 
industrie, en in hun waardevolle en onderscheidende 
kwaliteiten.

AANSLUITING OP DE ARBEIDSMARKT

In het tweede deel van het promotietraject biedt 
FOM naast de loopbaangerichte trainingen diverse 
activiteiten aan die aansluiting op de Nederlandse 
arbeidsmarkt bevorderen. Zo krijgen oio’s die tegen 
het einde van hun promotietraject nog geen baan 
hebben gevonden, individuele loopbaanbegeleiding 
aangeboden.

In het verlengde van de training Loopbaanplanning 
en de individuele loopbaanbegeleiding biedt FOM 
STARTbaanbijeenkomsten aan. Deze bijeenkom-
sten zijn bedoeld om de sollicitatieprocessen van 
FOM-promovendi te versnellen. Het uitwisselen van 
praktische tips over sollicitatieprocedures en actu-
ele mogelijkheden op de arbeidsmarkt (netwerken) 
staat hierbij centraal. FOM nodigt bij de START-
baanbijeenkomsten ook recent gepromoveerden 
uit, om hun ervaringen op dit gebied te delen. In 2014 

hebben twee STARTbaanbijeenkomsten plaats- 
gevonden met in totaal 34 deelnemers.

FOM en ASML hebben op 18 juni 2014 een bedrijfs-
bezoek georganiseerd (zie ook hoofdstuk 3). Er 
gingen in totaal 37 oio’s en postdocs mee. Mogelijk 
dragen de bedrijfsbezoeken bij aan de keuze van 
gepromoveerde FOM-oio’s voor ASML: van de ge-
promoveerden in 2014 kozen dertien personen voor 
ASML als nieuwe werkgever (zie ook tabel 7).

UITSTROOM PROMOVENDI 2014:  
PROMOTIEDUUR EN ARBEIDSMARKTKEUZES 

In 2014 promoveerden 109 FOM-medewerkers 
(78 mannen en 31 vrouwen). Gemiddeld is de groep 
promovendi die in 2014 promoveerde vier jaar en 
één maand in dienst geweest bij FOM. Tussen het 
moment van indiens�reding bij FOM en de promo-
tieplechtigheid lag gemiddeld vier jaar en vier maan-
den. De oorzaak van dit verschil is dat het schrijven 
van het proefschri® enige maanden voor de formele 
promotiedatum wordt afgerond. Ten tijde van de 
promotieplechtigheid zijn promovendi dan ook vaak 
al niet meer in dienst bij FOM.

In de grafiek hierboven is de promotieduur van  
de in 2014 gepromoveerden uitgezet tegen het  
percentage gepromoveerden. De mediaan ligt op  
52,2 maanden. Streven van FOM is de mediaan  

TABEL 6. DEELNAME AAN DE FOM-TRAININGEN VOOR PROMOVENDI IN 2014.

Naam training Aantal Aantal
   trainingen deelnemers

Dutch welcome course   5  66  (waaronder partners en postdocs)
Saving time by writing be�er code 2 29
Taking charge of your PhD project 5  52
Promotie in eigen regie 4  39 
The art of presenting science  4  47
The art of scientific writing 4 59
How to get funded 2  27  (waaronder 11 postdocs)
Loopbaanplanning 2 18
Career planning 1 10
Nijenrode business orientation week 2 47

DE PROMOTIEDUUR VAN DE 

GEPROMOVEERDEN IN 2014. 

Hier is een deel van de grafiek te zien: 

aan de linkerzijde van de grafiek ont-

breekt een aantal gepromoveerden. 

Dit betre® promovendi die tijdens het 

promotietraject zijn overgestapt van 

een universiteit naar FOM als werk-

gever. Ook aan de rechterzijde van de 

grafiek ontbreekt een persoon. Deze 

persoon is pas jaren na de uitdienst-

treding gepromoveerd.
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van de promotieduur terug te brengen.
Bijdragen aan de beschikbaarheid van hoogopge-
leide werknemers voor de Nederlandse arbeids-
markt is één van de doelstellingen van FOM. Van 91 
van de 109 oio’s die in 2014 promoveerden, is bij FOM 
bekend dat zij een nieuwe baan hebben geaccep-
teerd. Van die 91 oio’s met een nieuwe baan, kozen 
er 64 (70 procent) voor een baan in Nederland: 22 
voor de industrie, 28 voor de wetenschap, 13 voor de 
dienstensector en 1 voor het onderwijs. 

In totaal kozen 52 gepromoveerden (van de 91 van 
wie bekend is dat zij een baan hebben geaccepteerd) 
hun vervolgbaan in de wetenschap, binnen- en buiten 

Nederland. Deze mensen hebben postdocposities 
verworven bij vaak prestigieuze onderzoekinsti-
tuten en universiteiten. 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.

Tabel 7 gee® een overzicht van de arbeidsmarktsitu-
atie van alle in 2014 gepromoveerde oio’s (inclusief 
de werkzoekenden). In deze tabel staan hun actuele 
werkplekken genoemd.

Van de in 2014 gepromoveerde FOM-promovendi 
hee® 56 procent een buitenlandse nationaliteit (zie 

tabel 8 voor de top acht van nationaliteiten).
Met een keuze voor een promotietraject buiten hun 
vaderland hebben zij blijk gegeven van onderne-
mingszin en ambitie. Ook deze mensen zijn bijzonder 
waardevol voor de Nederlandse maatschappij. Van 
de gepromoveerden met een buitenlandse natio-
naliteit hee® 52 procent gekozen voor een baan in 
Nederland.

POSTDOCS

Ervaring in een gerenommeerd buitenlands insti-
tuut is voor pas gepromoveerden een belangrijke 
voorwaarde voor een succesvolle vervolgcarrière 
in de wetenschap. Daarom vindt FOM het enerzijds 
onwenselijk om recent in Nederland gepromo-
veerden 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 postdoc-con-
tracten 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 postdocbe-
leid hee® FOM vertaald in aanstellingsrichtlijnen, 
waarop slechts in (zeer) bijzondere situaties een 
uitzondering mogelijk is:
• FOM stelt uitsluitend gepromoveerden als  
postdoc aan als zij relevante werkervaring (bijvoor-
beeld als promovendus of als postdoc) in een weten-
schappelijke onderzoekinstelling buiten Nederland 
hebben;
• FOM stelt in de regel geen onderzoekers aan  
die aan hun derde postdoccontract beginnen. Het 
hoofd van de Centrale Personeelsdienst kan hiervan 
afwijken, mits de totale duur van de voorafgaande 
postdoc-contracten niet langer is dan vier jaar of 
indien er sprake is van bijzondere omstandigheden 
die onverkorte toepassing van voornoemde termijn 
in de weg staan.

FOM adviseert leidinggevenden in een vroeg sta-
dium contact op te nemen als een beoogde  
kandidaat niet binnen de richtlijn past (of daar  
twijfel over bestaat). De FOM-personeelsfunctiona-
ris kan dan meedenken over een oplossing.

TABEL 7. ARBEIDSMARKTSITUATIE VAN DE BIJ FOM GEPROMOVEERDEN IN 2014.

Sectorkeuze Aantal Actuele werkgever /arbeidsmarktsituatie
   gepromoveerden

Industrie NL 22 ASML (13x), Delmic (2x), NXP Semiconductors, Océ,  
    Shell Global Solutions, Tera Optronics, Single Quantum,  
    SABIC Innovative Plastics, Roth & Rau
Dienstensector NL 13 ABN AMRO, Booking.com, DNV GL, DSW Zorgverzekeraar,  
    Elsevier, Freelance web designer, LIME, Media Production,  
    Turner, UL Transaction Security, Underwriters Laboratories,  
    EP&C - Intellectual Property Experts, Elion Optics
Onderzoekinstelling NL 8 ARCNL, Deltares, FOM (3x), NKI-AVL,  
    TI Food and Nutrition, TNO
Universiteit NL 20 RU, RUG (4x), TUD (4x), TU/e (2x), LEI (2x), UT (3x), UU,  
    VU (2x), WUR
Onderwijs NL 1 St. Nicolaas Lyceum
Industrie buitenland 1 BNN technologies
Dienstensector buitenland 2 Datameister, Intellectual Property Office
Onderzoekinstelling buitenland 7 CNRS France, Institut Curie, Max Planck Instituut (2x), NIMS,  
    TEAGASC, Riken
Universiteit buitenland 17 Albert Ludwigs Universität Freiburg, Ecole Polytechnique,  
    Lehigh University, Massachuse�s Institute of Technology  
    (MIT) (2x), Stanford University, Stockholm University,  
    Technical University of Munich, University of Texas at Austin,  
    University of Geneva (3x), University of Mexico (2x), Vienna  
    University, University of California San Diego, Chalmers  
    University of Technology

   1 Studerend 
   15 Werkzoekend
   2 Onbekend

Het betre® de laatst  

bekende gegevens. Deze 

kunnen afwijken van de 

eerste keuze die een  

promovendus hee® ge-

maakt, als deze na een  

kort dienstverband is  

overgestapt naar een 

andere werkgever.

TABEL 8. TOP ACHT VAN DE MEEST VOORKOMENDE 

NATIONALITEITEN VAN DE IN 2014 GEPROMOVEERDE 

FOM-ONDERZOEKERS.

   Aantal 
Nationaliteit gepromoveerden

Nederlandse 48
Italiaanse 13
Indiase 7
Duitse 6
Iraanse 4
Taiwanese 3
Turkse 3
Oekraïense 3

In het voorjaar van 2014 publiceerde FOM 
de brochure ‘Learning the ropes of the 
Dutch physics community’. De brochure 
is geschreven voor wetenschappers uit 
het buitenland die in de Nederlandse 
fysica komen werken. Het boekje gee® 
inzicht in het Nederlandse wetenschaps-
systeem en de wegen naar financiering 

van onderzoek. Ook komt de speciale rol 
en positie van FOM aan bod. Alle nieuwe 
postdocs en tenure trackers bij FOM 
ontvangen het boekje, maar ook buiten-
landse wetenschappers die niet bij FOM 
werken kunnen op verzoek een exem-
plaar ontvangen. De brochure is te vinden 
via ➥ www.fom.nl/learning-the-ropes.
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Op woensdag 24 september woonden zo’n veertig 
leidinggevenden de workshop Gender awareness 
in de Jaarbeurs in Utrecht bij. De workshop was be-
doeld om leidinggevenden, die een sleutelrol spelen 
bij de selectie van FOM-personeel, bewust(er) te 
maken van onbewuste voorkeuren die een rol spelen 
in selectieprocessen. Esther Mollema van Direction 
leidde de workshop.

TABEL 9. INSTROOM POSTDOCS IN 2014. 

Instroomjaar 2014
Aantal instromers 63
% vrouw 27 
Gemiddelde lee®ijd bij indiens�reding  30,5 jaar  

Nationaliteit  
% Nederlandse     8 
% EER+      44 
% overige      48 

Van de postdocs die op 31 december 2014 in dienst 
waren bij FOM had 85 procent een buitenlandse nati-
onaliteit. In 2013 zijn 72 postdocs uit dienst getreden 
(over 2014 zijn nog onvoldoende uitstroomgege-
vens bekend van postdocs, FOM volgt hen minder 
intensief dan de promovendi). Het merendeel van de 
postdocs vervolgt hun carrière in het buitenland. Dit 
past bij het ‘reizigerskarakter’ van de postdocfunc-
tie. Desondanks is er ieder jaar een aantal postdocs 
dat ervoor kiest in Nederland te blijven en hier een 
baan vindt in de wetenschap of daarbuiten. In 2013 
gold dat voor 29 procent (zeven personen) van de uit 
dienst getreden postdocs van wie FOM weet dat ze 
een nieuwe baan geaccepteerd hebben. 

TABEL 10. ARBEIDSMARKTSITUATIE VAN DE FOM-POSTDOCS 

UIT DIENST GETREDEN IN 2013.

Betaalde baan 33,3%
In Nederland  29,2%
• waarvan bij een bedrijf   14,3%
•  waarvan bij een universiteit of  

onderzoekinstelling   85,7%
In EER+  50,0%
Elders  20,8%
Geen gegevens bekend 66,7 %

VROUWEN IN DE NATUURKUNDE

In het voorjaar van 2010 hee¶ FOM het vrouwen-
charter Talent naar de Top ondertekend, samen 
met veel andere Nederlandse werkgevers. Hiermee 
hee¶ FOM toegezegd concrete maatregelen te 
nemen om meer vrouwelijk talent in de organisa-
tie te krijgen en te behouden. FOM hee¶ zich ten 
doel gesteld dat in 2020 minstens twintig procent, 
o¶ewel 24 senior staffuncties (schaal twaalf 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 twaalf of hoger (wetenschappelijk en 
niet-wetenschappelijk) gestegen van zeven naar tien 
procent. Helaas is er een daling te zien ten opzichte 
van het hoogtepunt in 2011, toen het elf procent was. 
Dit is mede te wijten aan het feit dat FOM voor veel 
werknemers 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 dus een 
gevolg van het succes van FOM-vrouwen. De taak 
voor FOM is om te zorgen voor voldoende nieuwe 
aanwas.

Eén van de maatregelen waar het Uitvoerend  
Bestuur van FOM toe hee® besloten om het percen-
tage vrouwen in de hogere functies te verhogen, is 
het opstarten van een mentoringprogramma voor 
vrouwen. Doel van het programma is het behoud 
en de bevordering van doorstroom van vrouwelijk 
potentieel. Het is bedoeld voor vrouwelijke FOM-
werknemers vanaf schaal tien (in zowel wetenschap-
pelijke als niet-wetenschappelijke functies) én voor 
vrouwen die al in die hogere schalen werkzaam zijn 
en zich verder willen ontwikkelen. Een pilot is in 
september 2014 van start gegaan met een bijeen-
komst met de eerste groep van acht vrouwen en hun 
mentoren.

 

TABEL 11. DOELSTELLING EN ONTWIKKELING AANTAL VROUWEN BIJ FOM IN TOPFUNCTIES.

   Nulmeting Situatie per Situatie per  Situatie per Situatie per Doel voor Doel voor
   01-01-2010 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 2015 2020

Aantal vrouwelijke RvB-leden 
(totaal 29 leden)  2  4 4  6 6 4  6 

Aantal vrouwelijke UB-leden 
(totaal 5 leden) 0  0 1 1 1 1  1 

Percentage (en aantal) vrouwen 
in schaal twaalf en hoger 7 % (8)  11 % (13) 9 %( 11)  9 % (10) 10 % (10) 14 % (16) 20% (24)
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Workshop Gender awareness voor leidinggevenden  

en werkgroepleiders.

FOM/V-STIMULERINGSPROGRAMMA 

Sinds 1998 kent FOM het zogenaamde FOm/v-sti-
muleringsprogramma, waarmee FOM onder andere 
persoonsgebonden posities voor postdocs toekent. 
De FOm/v-subsidie is bedoeld voor vrouwen die op 
langere termijn hun loopbaan binnen de Nederland-
se fysica willen vormgeven. Hiermee steunt FOM 
vrouwen in een cruciale en kwetsbare fase van hun 
carrière en gee¶ hen de kans een goede uitgangs-
positie 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 gekop-
peld een niet door FOM betaald verblijf van één tot 
twee jaar aan een buitenlandse instelling organi-
seert. Daarnaast kunnen overbruggingssubsidies 
toegewezen worden aan faculteiten en onderzoeks-
instellingen die een vrouw in vaste dienst willen 
aanstellen. FOM draagt daaraan maximaal vijf jaar 
bij. Andere activiteiten binnen het FOm/v-stimu-
leringsprogramma zijn het tweejaarlijkse FOm/f 
Symposium, de mogelijkheid voor coaching voor 
vrouwelijke oio’s, en de tweejaarlijkse Minerva-
Prijs (in 2014 niet toegekend). 

➥ www.fom.nl/fomv

In het FOm/v-stimuleringsprogramma zijn in 2014 
twee nieuwe persoonsgebonden subsidies toe-
gekend, beide met een looptijd van drie jaar. FOM 
kende één van de twee nieuwe persoonsgebonden 
posities in eerste instantie toe voor één jaar, met de 
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8. FINANCIËNmogelijkheid van verlenging tot drie jaar na positieve 
evaluatie. FOM hee® in 2014 ook één nieuwe over-
bruggingssubsidie toegekend. In het verslagjaar 
liepen er nog twee eerder toegekende overbrug-
gingssubsidies.

FOm/f Symposium
Op 19 september 2014 organiseerde FOM het 
tweejaarlijkse FOm/f Symposium in het Utrechtse 
Spoorwegmuseum. Hiervoor waren alle vrouwelijke 
fysici in Nederland uitgenodigd. Er waren dit jaar 
negentig (internationale) deelnemers. Het sympo-
sium is toegankelijk voor onderzoekers van FOM, 
van universiteiten, onderzoekinstellingen  

en uit de industrie. In plenaire sessies spraken  
Dorothea Samtleben (LEI/Nikhef), Veronique  
Mogendorff (ASML) en Elisa Molinari (universiteit 
van Modena & Reggio Emilia, Italië) over hun loop- 
banen, keuzes die ze hadden gemaakt en voor-
waarden die ze noodzakelijk achten voor een 
wetenschappelijke carrière. Daarnaast konden de 
deelnemers kiezen uit vier workshops: Academic 
leadership, Networking for women, Tools and 
methods for starting a new business, en European 
individual grants (Horizon 2020) - writing for an 
evaluator.

FOM Jaarboek 2014

Deelnemers aan het FOm/f Symposium 2014. 
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EXPLOITATIESALDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het ne�o exploitatiesaldo in 2014 is positief, na 
twee jaar met een negatief saldo. Dit is het gevolg 
van: 1) de in 2014 ontvangen rentesubsidie voor de 
nieuwbouw DIFFER (k€ 4.968) en 2) een toename 
van de bestemde reserves door het oplopen van 
de bestedingsachterstand bij de FOM-instituten 
en op de projecten gefinancierd uit het Sectorplan 
natuur- en scheikunde. In 2012 en 2013 liep de totale 
bestedingsachterstand binnen FOM terug. Het 
negatieve resultaat in 2010 was het gevolg van de 
extra afschrijvingen door de ingebruikname van de 
nieuwbouw voor AMOLF, en de in 2010 gecreëerde 
voorziening voor de hervestiging van DIFFER.

FINANCIEEL PERSPECTIEF

De FOM-begroting staat sterk onder druk. De 
begroting 2015 is sluitend, maar vanaf 2016 is er een 
structureel tekort van ongeveer drie miljoen euro 
per jaar vanwege bezuinigingen op de ongeoormerk-
te subsidie van NWO. Indien daar vanuit NWO geen 
extra middelen voor beschikbaar komen, zijn nieuwe 
bezuinigingen binnen FOM onvermijdelijk. Het hui-
dige perspectief is dat er alleen extra middelen voor 
publiek-private samenwerkingen in de topsectoren 
beschikbaar komen, en dat de externe druk hoog 
is om vanuit FOM extra middelen in te ze�en voor 
dergelijke samenwerkingen.

FOM Jaarboek 2014 FOM Jaarboek 2014

 
 
 
 
 
 

 
 

 
SAMENVATTING VAN DE FINANCIËLE 
ONTWIKKELINGEN EN PERSPECTIEVEN

BATEN

De baten van FOM zijn met 114,7 miljoen euro nog 
nooit zo hoog geweest als in 2014. De bestedings-
vrijheid van FOM krimpt echter, omdat de ongeoor-
merkte baten van NWO dalen (van 61,3 miljoen euro 
in 2010 naar 58,6 miljoen euro in 2014). Daardoor is 
het aandeel van de ongeoormerkte baten gedaald  
van 67 procent in 2010 naar 51 procent in 2014. Van-
wege verdere bezuinigingen door NWO op de  
ongeoormerkte baten van FOM zal dit aandeel 
naar verwachting de komende jaren verder dalen. 
Bovendien hee® FOM sinds 2009 van NWO geen 
loon- en prijscompensatie ontvangen, waardoor de 
koopkracht effectief met ongeveer 10 procent is  
gedaald.

Het totale aandeel van NWO in de baten van FOM is 
in de periode 2009 tot en met 2013 gelijk gebleven, 
rond de 81 procent. Een stijging van de doel- en 
projectsubsidies van NWO compenseert de daling 
van de ongeoormerkte baten. Dit zijn bijvoorbeeld 
geoormerkte subsidies voor de nieuwbouw voor 
DIFFER, initiatieven in het kader van de topsectoren 
en grootschalige faciliteiten en projecten bij de 
FOM-instituten (Nationale Roadmap Grootschalige 
Onderzoeksfaciliteiten, Investeringen NWO-groot 
en de Vernieuwingsimpuls van NWO). In deze peri-
ode zijn door nieuwe Industrial Partnership Pro-
grammes van FOM ook de baten van de bedrijven 
fors gegroeid: van 4,5 miljoen euro in 2010 naar 7,2 
miljoen euro in 2014. Dankzij de ERC-subsidies voor 
onderzoekers bij de FOM-instituten zijn de baten 
van de Europese Unie gestegen van 3,5 miljoen euro 
in 2010 naar 6,1 miljoen euro in 2014.

LASTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lasten van FOM zijn licht gestegen in de  
periode 2010-2014 door toename van de 
personeelsbeze�ing (van gemiddeld 947 ®e in 
2009 naar rond de 1.050 in de jaren 2012 tot 2014). 
De personeelsbeze�ing hee® zich in 2013 gesta-
biliseerd na een aantal jaren van toename als 
gevolg van de opening van het programmaloket in 

2007 en de extra middelen voor FOM vanwege 
het Sectorplan natuur- en scheikunde. De mate-
riële lasten zijn stabiel gebleven in de periode 
2010-2014. 

 

 
Bij de geoormerkte subsidies fungeert FOM  
vooral als ‘doorgeefluik’ richting de individuele  
onderzoekers of consortia van onderzoekers.  
Omdat de geoormerkte subsidies toenemen  
en de ongeoormerkte subsidie afneemt als  
gevolg van bezuinigingen, neemt de ruimte voor 
vrij onderzoek gestaag af. Het aandeel lasten voor 
de vrije competitie daalt sinds 2013. Onderzoekers 
ervaren overigens in de praktijk een nog sterkere 
daling in de mogelijkheden om nieuwe projecten 
gehonoreerd te krijgen, want het jaarlijkse toeken-
ningsvolume daalt aanzienlijk sneller dan de gerea-
liseerde lasten van de vrije competitie omdat deze 
betrekking hebben op alle projecten in uitvoering.

8. FINANCIËN
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AANDEEL IN LASTEN

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, is in de eerste plaats 
a·omstig 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 bedrijfs-
leven.

8,5
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            2014  Begroting  2013
             k€  2014 k€  k€
  
                  
  BATEN     
        
 1. NWO basissubsidie    74.874    74.874    74.218  
 2. Overheidsbijdragen en subsidies  2.316    5.278    2.980        
 3. Baten werk in opdracht van derden  27.141    25.666    17.642      
 4. Overige baten      10.322    11.937    6.733  
          ––––––– ––––––  ––––––– ––––––  ––––––– ––––––
  TOTAAL BATEN     114.653    117.755    101.573  
  
           
  LASTEN    
         
 6. Missiebudge�en     27.396    29.343    24.989      
 7. FOM-programma’s    29.340    28.571    32.290  
 8. Industrial Partnership Programmes  8.316    16.152    8.286 
 9. FOM-Projectruimte    9.887    8.179    10.432 
 10. Andere activiteiten    43.887    32.638    29.488 
 11. Algemene kosten van de organisatie  5.238    4.577    4.764 
  Totaal activiteiten    124.064    119.460    110.249 
            
 12. Balansmutaties     (21.758)   (23.803)   (5.973)       
 13. Bestedingsmutaties    -    8.887    -  
          ––––––– ––––––  ––––––– ––––––  ––––––– ––––––
  TOTAAL LASTEN     102.306    104.544    104.276  
            

  SALDO BATEN EN LASTEN  12.347    13.211    (2.703)
 14. Financiële baten en lasten   293    349    333 
          ––––––– ––––––  ––––––– ––––––  ––––––– ––––––
  NETTO EXPLOITATIESALDO  12.640    13.560    (2.370) 
               
              
 Bestemming ne£o exploitatiesaldo:      
 15. Mutatie algemene reserve, onbestemd  353    (538)   (279) 
 16. Mutatie algemene reserve, bestemd  21.144    22.985    3.728  
 17. Mutatie bestemde reserves  3.963    7.545    (4.154) 
 18. Mutatie bestemde fondsen  (12.820)   (16.432)   (1.665)
          ––––––– ––––––  ––––––– ––––––  ––––––– ––––––
  TOTAAL NETTO EXPLOITATIESALDO  12.640    13.560    (2.370)
             

TABEL 13. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014.

        
         
         
   ACTIVA                         31-12-2014               31-12-2013
                                               k€                                         k€ 
         
  Vaste activa       
 1. Materiële vaste activa   68.394   46.580  
 2. Financiële vaste activa  4.393    4.417  
  Totaal vaste activa    72.787    50.997  

   
  Vlo£ende activa      
 3. Voorraden      255    310  
 4. Onderhanden projecten  5.247    5.034  
 5. Vorderingen op korte termijn  12.227    18.746  
 6. Liquide middelen     57.255    50.196  
  Totaal vlottende activa   74.984    74.286  

           ––––––– ––––––    ––––––– ––––––
  TOTAAL ACTIVA     147.771   125.283  
 
 

        
         
  PASSIVA      31-12-2014  31-12-2013
           k€     k€   
      
 7. Eigen vermogen     83.073   70.433 
 8. Voorzieningen     5.763    6.155 
 9. Langlopende leningen    18.549    4.726 
 10. Onderhanden projecten (vooruitontvangen)   22.417    25.555 
 11. Kortlopende schulden    17.969    18.414 
           ––––––– ––––––    ––––––– ––––––
  TOTAAL PASSIVA    147.771    125.283 

TABEL 12. BALANS PER 31-12-2014.
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9.  HOOGTEPUNTEN  
UIT HET ONDERZOEK

 
  
    
    
        2014  2013
        k€  k€
    

Kasstroom uit operationele activiteiten    
Saldo baten en lasten    12.347    (2.703)

    
Aanpassingen voor:    
Afschrijvingen      4.272    3.517 
Mutaties voorzieningen    (392)   79 
Totaal aanpassingen     3.880    3.596 
    

Veranderingen in vlo�ende middelen:    
• voorraden      55    27 
• vorderingen      6.519    (4.775)
• Onderhanden projecten (Activa)  (213)   (571)
• schulden       (445)   1.070 
• Onderhanden projecten (Passiva) (3.138)   9.160 
Totaal veranderingen in vlottende middelen  2.778    4.911 
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  19.005    5.804 
    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    
Investeringen in materiële vaste activa  (26.086)   (8.759)
Desinvesteringen in materiële vaste activa  -    - 
Kapitaalstortingen in deelnemingen  -     - 
Verkoop deelnemingen    -     - 
Resultaat op deelnemingen   81    (38)
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  (26.005)   (8.797)
    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
Aflossingen verstrekte leningen  75    25 
Financiële baten en lasten   293    333 
Toename/afname pensioendepot  (29)   (24)
Verstrekte leningen     (71)   (176)
Aandelenkapitaal/Agio    29    - 
Voorziening leningen     61    226 
Toe/afname langlopende leningen 13.700    4.726 
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 14.058    5.110 

    
Ne�o kasstroom      7.059    2.117 
Beginstand liquide middelen   50.196    48.079 
Eindstand liquide middelen   57.255    50.196 

TABEL 14. KASSTROOMOVERZICHT 2014. 
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In dit hoofdstuk staat van een aantal FOM- 
programma’s een beschrijving van onderzoeks- 
resultaten uit 2014. Deze teksten vindt u ook op 
➥ h�p://www.fom.nl/hoogtepunten2014

9.  HOOGTEPUNTEN  
UIT HET ONDERZOEK

FOM Jaarboek 2014

TABEL 15. LOPENDE FOM-PROGRAMMA’S IN 2014.

     Totaal   
    FOM-budget 
 Nummer Titel Looptijd (M€) Organisatie-eenheid
 
  SUBATOMAIRE FYSICA (SAF)

 104. Theoretical particle physics in the era of the LHC 2008-2014 2,5 BUW + FOM-Nikhef
 106. The origin of cosmic rays 2008-2014 3,6 FOM-Nikhef + BUW

 114. Fundamental symmetries and interactions -  
  Trapped radioactive isotopes as microlaboratories for  
  fundamental physics 2009-2014 9,3 BUW
 119. Gravitational physics - the dynamics of spacetime 2010-2015 2,9 FOM-Nikhef + BUW
 121. A string theoretic approach to cosmo¬logy and quantum  
  ma�er 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 ma�er? 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
 156. Higgs as probe and portal 2015-2020 2,1 FOM-Nikhef + BUW
 160. Observing the big bang: the quantum universe and its  
  imprint on the sky 2015-2020 2,3 FOM-Nikhef + BUW

  NANOFYSICA/-TECHNOLOGIE (NANO)

 73. Solid state quantum information processing 2004-2014 9,7 BUW
 88. Materials-specific theory for interface physics and  
  nanophysics 2004-2014 3,7 BUW
 101. Graphene-based electronics 2008-2014 3,8 BUW
 105. Plasmonics 2008-2014 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 2009-2014 2,2 AMOLF
 116. Use of nano science and technology 2010-2015 3,1 BUW
 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                                            ➜

 Dit programma hee¶ de vorm van een FOM-focusgroep.
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TABEL 15. LOPENDE FOM-PROGRAMMA’S IN 2014, VERVOLG.

     Totaal  
     FOM-budget Organisatie- 
 Nummer Titel Looptijd (M€) eenheid

 152. Designing Dirac carriers in semiconductor honeycomb  
  superla�ices 2014-2019 2,3 BUW
 155. Photosynthesis of nanomaterials: developing nano- 
  structured photocatalysts for solar fuel generation  
  using light 2014-2019 1,5 BUW
 157. Two-dimensional semiconductor crystals 2015-2020 1,6 BUW
 158. Exciting exchange 2015-2020 2,2 BUW

  GECONDENSEERDE MATERIE EN OPTISCHE FYSICA (COMOP)

 61. Physics of colloidal dispersions in external fields  
  (samen met DFG) 2002-2014 2,1 BUW
 118. Proton mobility in confinement 2010-2016 2,4 AMOLF + BUW
 125. Broken mirrors and dri®ing 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 33,4 BUW

 133. Free electron lasers for infrared experiments 2013-2022 9,1 BUW
 134. Topological insulators 2012-2017 2,7 BUW
 147. CO2 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 la�ice 2014-2019 1,5 BUW
 159. Magnon spintronics 2015-2020 1,4 BUW

  FYSICA VAN LEVENSPROCESSEN (FL)

 110. Spatial design of biochemical regulation networks 2009-2014 3,1 AMOLF + BUW
 115. Towards biosolar cells (samen met 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 pa�erns of membrane protein activity 2014-2019 2,3 BUW
 161. The signal is the noise: seeking physical origins of  
  fluctuations in organism-scale 2015-2020 2,5 AMOLF + 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 ma�er 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 2008-2014 2,8 BUW
 107. New physics instrumentation for health care
  (samen met ZonMw, STW en 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 so® ma�er: leveraging the mechanics of  
  responsive networks 2013-2018 1,7 BUW
 145. Computational sciences for energy research -  
  Knowledge Infrastructures 2012-2021 6,7 BUW
 154. Responsive metamaterials 2014-2017 1,5 AMOLF

  OVERIGE FYSICA (OF) 

 146. Uncertainty reduction in smart energy systems 2014-2018 2,0 FOM-algemeen
  (budget deels via FOM)

  INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMMES

 i 09. Joint Solar Programme (samen met Shell, Nuon,  
  HyET Solar en CW) 2005-2014 7,2 BUW
 i 16. Innovative physics for oil and gas (samen met Shell) 2008-2015 4,5 BUW
 i 19. Bio(-related) materials (samen met DPI, TIFN en  
  verschillende industriële partners) 2008-2014 5,1 BUW
 i 20. Contact line control during we�ing & dewe�ing  
  (samen met ASML en Océ) 2009-2014 1,8 BUW
 i 23. Controlling photon and plasma induced processes at  
  EUV optical surfaces (samen met Carl Zeiss en ASML) 2009-2015 5,5 DIFFER                                     ➜
 

     Totaal   
    FOM-budget Organisatie- 
 Nummer Titel Looptijd (M€) eenheid

 Dit programma hee¶ de vorm van een FOM-focusgroep.
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TABEL 15. LOPENDE FOM-PROGRAMMA’S IN 2014, VERVOLG.

     Totaal FOM-  
    FOM-budget Organisatie- 
 Nummer Titel Looptijd (M€) eenheid

 i 24. Improved solid-state light sources (samen met Philips) 2010-2014 1,1 AMOLF
 i 25. Spectroscopic analysis of particles in water (samen met  
  Wetsus en verschillende industriële partners) 2010-2015 1,2 BUW
 i 26. Topological quantum computing
  (samen met Microso®) 2011-2016 2,9 BUW
 i 27. Understanding the visco-elasticity of elastomer-based  
  nanocomposites (samen met SKF, Michelin, Dutch
  Polymer Institute) 2011-2015 1,6 BUW
 i 28. Third generation magnetocaloric materials  
  (samen met BASF) 2011-2015 2,4 BUW
 i 30. 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
 i 31. 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
 i 33. Nanophotonics for solid-state lighting (samen met Philips) 2013–2017 4,0 AMOLF
 i 34. Fundamental fluid dynamics challenges of extreme  
  ultraviolet lithography (samen met ASML) 2013–2018 1,5 BUW
 i 35. Physics of failure (samen met M2i) 2014–2018 2,5 BUW
 i 36. Heat, mass transport and phase transition in dense  
  bubbly flows (samen met AkzoNobel, DSM, Sabic, Shell  
  en Tata Steel) 2014–2019 1,6 BUW
 i 37. The foundations for faster electron microscopy  
  (samen met FEI) 2013-2018 2,5 BUW
 i 39. Scalable circuits of Majorana qubits  
  (samen met Microso®) 2014-2018 16,2 BUW
 i 40. Rock-on-a-Chip: Salt-controlled we�ability alteration  
  in oil-water-solid systems for applications in enhanced  
  oil recovery (samen met CW en BP)  2015-2019 3,2 BUW
 i 42. Physics for nanolithography (samen met ASML) 2014-2018 9,0 AMOLF/ARCNL
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programma: Solid state quantum 
information processing
doel: het ontwikkelen van experi-
mentele en theoretische technieken 
om gecontroleerd veeldeeltjes- 
verstrengeling in vaststofsystemen 
te creëren en te detecteren. Het doel 
op de lange termijn is systemen te 
bouwen voor quantuminformatie en 
quantumrekenen.
looptijd: 2004-2014
budget: 9,7 miljoen euro
leiding: prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven 
(TUD)

Qubit lee® 100x langer

 
Een Nederlands-Amerikaans team van onderzoekers hee¶ in 
2014 een qubit gemaakt die meer dan een microseconde stand 
hield. Dat is honderd keer langer dan tot dan toe mogelijk was. 
Een microseconde is nog steeds kort, maar het kan voldoende 
zijn om berekeningen uit te voeren in een toekomstige quantum- 
computer. De onderzoekers publiceerden hun resultaten in 
Nature Nanotechnology.

Het onderzoeksteam stond onder leiding van Lieven Vandersypen 
van de TU Del®. De onderzoekers werkten samen met de Uni-
versity of Wisconsin. Bijzonder was dat zij hun qubit maakten in 
silicium. Tot nu toe vond het onderzoek naar qubits vooral plaats 
in het halfgeleidermateriaal GaAs. Maar silicium is de standaard 
bouwsteen van computerchips en ligt daarmee meer voor de hand 
voor een toekomstige industriële toepassing.

Fundamenteel veilig
Omdat de qubit nu een stuk robuuster en schaalbaarder is, komt 
de quantumcomputer weer een stap dichterbij. Een quantumcom-
puter kan in de toekomst vraagstukken oplossen waarvoor zelfs 
supercomputers tekortschieten. En quantumcomputers die met 
elkaar verbonden zijn, kunnen een quantuminternet vormen. De 
quantumcomputers kunnen de informatie over dat quantuminter-
net fundamenteel veilig versturen.

Diverse doorbraken
Het onderzoek van Vandersypen en de zijnen maakte deel uit van 
de FOM-focusgroep ‘Solid state quantum information processing’. 
Die focusgroep eindigde in 2014 en stond aan de basis van  
verschillende doorbraken. Zo leverde het naast de langlevende qubit sporen van 
Majorana’s op en ontstond er een samenwerking met Microso®. Verder zijn er  
records geboekt bij het betrouwbaar uitlezen, aansturen en corrigeren van 
quantumtoestanden. Een andere doorbraak was het teleporteren van informatie 
tussen verstrengelde quantumbits in verschillende computerchips.

Onderzoek gaat door
De FOM-focusgroep is dan wel ten einde, maar het onderzoek gaat door. Er zijn 
twee opeenvolgende FOM Industrial Partnership Programmes met Microso® 
opgezet en de TU Del® en TNO hebben het Advanced Research Center QuTech 
opgericht, waar FOM ook aan bijdraagt (zie hoofdstuk 3).

De ‘fridge’. Het deel van de opstelling dat de 

qubits vij®ien duizendsten van een graad 

boven het absolute nulpunt koelt.

h�p://qt.tudel®.nl/news www.qutech.nl

 

FOM-PROGRAMMA 73
SOLID STATE QUANTUM INFORMATION 

PROCESSING

 Dit programma hee¶ de vorm van een FOM-focusgroep.
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programma: Materials-specific 
theory for interface physics and 
nanophysics
doel: het begrijpen van de elektroni-
sche, optische, magnetische en  
structuureigenschappen van  
materialen en devices in de orde van 
nanometers
looptijd: 2004-2014
budget: 3,7 miljoen euro
leiding: prof.dr. R.A. de Groot (RU)

programma: PSI-lab: an integrated  
laboratory on plasma-surface  
interaction
doel: het bestuderen van de inter-
actie tussen intense deeltjes- of 
fotonenfluxen en het oppervlak van 
materialen
werkwijze: centraal staan Magnum-
PSI en Pilot-PSI, twee instrumenten 
die de extreme omstandigheden in  
de uitlaat van een fusiereactor 
nabootsen
looptijd: 2004-2015
budget: 18,9 miljoen euro
leiding: prof.dr.ir. M.C.M. van de 
Sanden (FOM-instituut DIFFER)

Harde schijven en magnetische  
demping

Twentse onderzoekers hebben nieuwe modellen opgesteld die de snelheid 
voorspellen waarmee bits terugkeren naar hun grondtoestand. De modellen zijn 
vooral voor het ontwerpen van nano-devices. Ze beschrijven de werkelijkheid 
veel beter dan eerdere modellen.

Een harde schijf van een computer slaat informatie op in magnetische bits. De 
snelheid van een schijf hangt onder andere af van de snelheid waarmee zo’n mag-
netische bit kan ompolen. Dat zit zo. De bits op een harde schijf verkeren in één 
van hun twee grondtoestanden. Elke grondtoestand komt overeen met een andere 
magnetisatierichting. Als een computer gegevens wegschrij®, dan raakt de mag-
netisatierichting eerst uit evenwicht en keert daarna om. Hoe sneller die omkering 
plaats kan vinden, hoe sneller de eventuele schrijfsnelheid.

Parameter niet constant
Tot nu toe voorspelden wetenschappers de snelheid van een bit die terugkeert 
naar zijn grondtoestand met behulp van een constante parameter a. Deze 
Gilbert-dempingparameter blijkt echter vooral bij kleine structuren helemaal niet 
constant. Dat komt doordat aan grensvlakken de magnetisatie sterker dempt.

Verstrooiingsmatrices
Het is wetenschappers in Twente gelukt om de demping aan grensvlakken met 
verschillende niet-magnetische metalen kwantitatief te berekenen. Ze doen dat 
met behulp van zogeheten ‘ab-initio’ verstrooiingsmatrices.

Beter voor nano-devices
Dankzij het Twentse onderzoek kunnen wetenschappers nu ook voor kleine struc-
turen beter voorspellen hoe snel de magnetisatie plaatsvindt. Dat is goed nieuws 
voor onderzoekers die nieuwe nano-devices ontwerpen en het gedrag daarvan 
willen voorspellen.

FOM-PROGRAMMA 75  
PSI-LAB: AN INTEGRATED LABORATORY  

ON PLASMA-SURFACE INTERACTION

FOM-PROGRAMMA 88
MATERIALS-SPECIFIC THEORY FOR 

INTERFACE PHYSICS AND NANOPHYSICS

 

Van een afstandje lijken het ronde  

bolletjes, maar van binnen blijkt er een 

grillige structuur te zijn ontstaan met 

allerlei holtes.

Deze figuur laat zien dat de Gilbert-demping (a) 

helemaal niet constant is. De demping verandert 

als een materiaal dikker wordt. Duidelijk is dat 

de doorgetrokken lijnen (berekeningen) dezelfde 

vorm hebben als de stippellijnen (experimenten). 

De berekeningen zijn dus goede voorspellers van 

de experimenten. De verschillende kleuren staan 

voor verschillende materialen. 

Nanomaterialen gedwongen tot  
ultrasnel Tetris

Koolstofatomen kunnen zich ultrasnel en grillig opstapelen. Dat hebben we-
tenschappers van FOM-instituut DIFFER gezien in experimenten met intense 
bombardementen van geladen deeltjes. De stapeling van koolstofatomen leidt 
tot poreuze structuren en hee¶ wel wat weg van een spelletje Tetris op de 
snelste stand. 

De vergelijking met Tetris komt niet uit de lucht vallen. Volgens de onderzoekers 
krijgen de atomen net als in het computerspel te weinig tijd om zich te rangschik-
ken. In het plasma-experiment Pilot-PSI is de bundel geladen deeltjes, het plasma, 
zo intens dat elk koolstofatoom in het beschoten oppervlak elke microseconde 
wel een keer een tik krijgt van de inslaande watersto�ernen en elektronen. Er is 
geen tijd om die energie weer kwijt te raken. Het materiaal blij® daardoor beweeg-
lijk en wringt zich in unieke vormen.

Ultrasnel Tetris veroorzaakt holtes
Het plasma duwt weggeslagen koolstofatomen snel weer terug naar het materi-
aal. De atomen zoeken bij voorkeur onregelmatigheden in het oppervlak op, omdat 

die het lokale elektrische veld verstoren. De koolstofatomen komen 
zo snel neer dat ze geen tijd hebben om zich diep in het materiaal te 
nestelen. Daardoor groeien ze aan op uitsteeksels. Zo ontstaan er, 
net als bij een te snel spelletje Tetris, pieken en holtes.

CO2-opslag
Tijdens de experimenten vonden de onderzoekers onder andere een 
sponsachtig netwerk van micrometers groot met daarin regelmatige 
holtes op nanoschaal. Omdat zo’n netwerk extreem snel gegroeid 
is, sluiten de atomen niet perfect op elkaar aan. Op de open plekken 
is plaats voor nieuwe atomen of moleculen. De wetenschappers 
onderzoeken inmiddels of ze het broeikasgas koolstofdioxide in de 
open plekken kunnen opslaan. Ze willen dan eerst stikstof door het 
materiaal leiden. Dat bindt goed met zowel de koolstofatomen als 
met het koolstofdioxidegas.

Computermodellen
Met de extreme plasma’s kunnen de onderzoekers ook computermo-
dellen voor moleculaire dynamica testen. Tot nu toe lagen de model-
len en de werkelijkheid altijd ver uit elkaar. De modellen zijn simpeler 
dan de werkelijkheid omdat anders de rekentijd uit de klauwen loopt. 
Zo gaat het in de modellen om weinig atomen en veel botsingen. En 
laat dat nou precies lijken op wat er in Pilot-PSI gebeurt. De onder-
zoekers hopen dan ook dat ze nu eindelijk model en werkelijkheid 
dichter bij elkaar kunnen brengen.
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programma: New physics instrumen-
tation for health care (samen met 
ZonMw, STW en ICTRegie)
doel: fysisch onderzoek voor de  
ontwikkeling van nieuwe of  
verbeterde instrumentatie voor  
de gezondheidszorg
looptijd: 2008-2014
budget: 2,8 miljoen euro
leiding: prof.dr. S. Brandenburg  
(KVI-CART)

programma: Graphene-based 
electronics
doel: doorgronden van de fundamen-
tele elektronische eigenschappen van 
grafeen, met het oog op toepassingen 
in de elektronica
looptijd: 2008-2014
budget: 3,8 miljoen euro
leiding: prof.dr.ir. L.M.L Vandersypen 
(TUD)

Twee nieuwe medische 
meetinstrumenten ontwikkeld

Nederlandse wetenschappers hebben met steun van FOM twee nieuwe medi-
sche meetinstrumenten ontwikkeld. Het eerste instrument kan van binnenuit 
de epitheellagen van de longen, darmen en slokdarm aßeelden en zo kanker 
opsporen. Het tweede instrument analyseert de adem van mogelijke astma- 
patiënten of mensen met taaislijmziekte.

Kanker opsporen van binnenuit
Het instrument dat van binnenuit aÇeeldingen maakt van epitheellagen is ontwik-
keld door de groep van Jan de Boer van de Vrije Universiteit. Het is gebaseerd 
op OCT, ofwel optische coherentietomografie. Die techniek kan maar tot twee 
millimeter doordringen in het lichaam. Daarom moesten de onderzoekers wel het 
lichaam in. Ze maakten een minuscule scanner van 1,65 millimeter in diameter. Die 
scanner past op een katheter en kan dus zo het lichaam worden ingeschoven. Het 
OCT-katheter kan de epitheellagen van longen, darm en slokdarm aÇeelden. In die 
lagen ontwikkelt zich de overgrote meerderheid van kankersoorten. De onderzoe-
kers hebben hun vinding inmiddels getest in levende varkens en geiten. Het 
instrument is in principe klaar voor gebruik in mensen.

Blaastest voor astma
Het meetinstrument dat de adem van mogelijke astmapa-
tiënten of mensen taaislijmziekte (cystische fibrose, CF) 
kan analyseren is gebaseerd op laserspectroscopie. Het 
is ontwikkeld in Ro�erdam en Del® door een team van 
onderzoekers onder leiding van  Johan de Jongste van 
het Erasmus MC en Paul Urbach van de TU Del®. Het 
maakt een snelle en nauwkeurige analyse mogelijk 
van adem. De laserspectroscoop kan de concentratie 
van vluchtige organische stoffen in uitgeademde 
lucht meten. Mensen met astma of taaislijmziekte 
hebben een hogere concentratie van bepaalde vluch-
tige stoffen in hun adem. Omdat het vakgebied van 
ademonderzoek zo nieuw is, moesten de onderzoe-
kers zelf standaardwaarden bepalen. Daarvoor onder-
zochten ze tachtig kinderen die ofwel gezond zijn, of 
lijden aan astma of aan taaislijmziekte. De onderzoekers 
lieten zien dat ze met hun meetinstrument inderdaad 
verschillen kunnen aantonen. Dit biedt  perspectief voor 
een op laserspectroscopie gebaseerd diagnostisch systeem 
voor astma en taaislijmziekte.

Elektronen in grafeen 
praten met elkaar

Een team van onderzoekers uit Nijmegen en Manchester hebben laten zien  
dat de elektronen in transistors en condensators van grafeen onderlinge  
wisselwerkingen vertonen. Tot nu toe gooide de omgeving roet in het eten.

Grafeen, de in 2004 ontdekte tweedimensionale vorm van koolstof, is een 
elektrisch geleidend materiaal met verbazingwekkende eigenschappen. Deze 
eigenschappen komen echter pas tevoorschijn bij een hoge zuiverheid van het  
materiaal. Dankzij de enorme technologische vooruitgang in de laatste jaren  
kunnen wetenschappers nu op grafeen gebaseerde transistors en condensa-
tors produceren met een extreem hoge zuiverheid. De eigenschappen van deze 
transistors en condensators worden dan niet meer door de wisselwerking van de 
elektronen met de omgeving bepaald, maar voornamelijk door de wisselwerking 
tussen de elektronen onderling.

Flinterdun
Dit subtiele effect is recent zichtbaar gemaakt in het High Field Magnet Labora-
tory (HFML) in Nijmegen, een samenwerkingsverband tussen FOM en de Radboud 
Universiteit. Onderzoekers uit Nijmegen en Manchester hebben de elektrische 
weerstand van grafeentransistors en de capaciteit van grafeencondensators 
gemeten. De transistors en condensators bestaan uit enkele atomaire lagen  
geleidend grafeen tussen twee flinterdunne isolerende vlokjes boornitriet. De  
gebruikte uitgangsmaterialen zijn zo zuiver dat de elektronen in grafeen zich 
zonder hinder van de omgeving kunnen verplaatsen. Daardoor verschijnen de 
interacties tussen de individuele elektronen.

Sterke magneet, lage temperatuur
De onderzoekers plaatsten de transistor in een sterk magneetveld. Ze zagen ver-
volgens oscillaties van de weerstand. Toen ze hetzelfde met condensators deden, 
namen ze ook oscillaties waar in de capaciteit. De verklaring is dat de elektronen 
zich rangschikken in discrete energietoestanden, de zogenaamde Landau levels. 
Dit is nog verklaarbaar met een simpel enkel-elektronmodel zonder wisselwerking 
tussen individuele elektronen. Echter, bij een magneetveld tussen 10 en 35 tesla 
en een temperatuur van minder dan één graad boven het absolute nulpunt, begon 
de elektroneninteractie roet in het eten te gooien. De Landau levels splitsen op en 
extra oscillaties verschenen.

Toepassing op termijn
Deze experimenten hebben voornamelijk betekenis voor de fundamentele  
eigenschappen van ultrazuivere grafeendevices. De wetenschappers willen de  
wisselwerking tussen de elektronen nog beter begrijpen en controleren. Daarna 
zijn er op termijn toepassingen denkbaar in nieuwe elektronica.

FOM-PROGRAMMA 101
GRAPHENE-BASED ELECTRONICS

FOM-PROGRAMMA 107
NEW PHYSICS INSTRUMENTATION  

FOR HEALTHCARE

De long van een levend varken van binnenuit 

vastgelegd met een nieuwe techniek.

Opstelling voor het meten van grafeencondensa-

toren in sterke magneetvelden (tot 38 tesla) en 

bij lage temperaturen (tot 0,3 kelvin). Het device 

zelf (honderd keer uitvergroot te zien) bevindt 

zich op een kwartssubstraat (doorzichtig) en is 

op een draaibaar platform gemonteerd.
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programma: Towards biosolar cells
doel: zonnecellen maken die  
gebaseerd zijn op de natuur. Het 
programma kijkt bijvoorbeeld naar 
het verbeteren van de efficiëntie van 
de fotosynthese van planten. Ook 
vindt onderzoek plaats naar ‘solar 
biofuel’-productie met micro- 
organismen en naar artificiële ‘solar 
to fuel’-converters.
financiering: het programma is 
mede mogelijk door een bijdrage van 
het Ministerie van EZ en van  
het NWO-gebied ALW
looptijd: 2010-2015
budget: 7,0 miljoen euro
leiding: prof.dr. H.J.M. de Groot (LEI)

programma: Spatial design of  
biochemical regulation networks
doel: begrijpen hoe in cellen de 
biochemische regulatie aÁangt 
van de ruimtelijke verdeling van de 
netwerkcomponenten en de fysische 
processen die de signaaloverdracht 
tussen de componenten onderling 
faciliteren
werkwijze: bijzondere aandacht voor 
compartimentalisatie, diffusie en 
lineair transport via het celskelet
looptijd: 2009-2014
budget: 3,1 miljoen euro
Leiding: prof.dr. M. Dogterom  
(TU D)

Cyanobacterie getemd

Een team van Amsterdamse wetenschappers hee¶ cyano- 
bacteriën hun wil opgelegd. Dat is handig omdat deze  
bacteriën zonlicht en CO2 kunnen omze£en in suikers. Het 
probleem was tot nu toe dat de cyanobacteriën steeds maar 
eventjes goed wilden groeien.

Suikers en koolhydraten halen we tot nu toe vooral uit graan, 
aardappel en suikerbiet. Maar cyanobacteriën kunnen nog 
efficiënter fotosynthese uitvoeren. Bovendien zijn ze minder 
kieskeurig. Ze hoeven geen vruchtbare landbouwgrond en ze 
hebben aan weinig water genoeg. Daarbij zijn ze veel gemakkelij-
ker te manipuleren zodat ze ook heel efficiënt andere biomate-
rialen dan suikers kunnen produceren. Dat zijn allemaal handige 
eigenschappen voor de overgang naar een biobased economie.

Exponentiële groei
Wetenschappers en producenten kweken dan ook al tientallen jaren cyano- 
bacteriën. Het probleem is echter dat de kweekomstandigheden slecht waren  
gedefinieerd. Niemand wist tot nu hoeveel licht de bacteriën nodig hebben om  
te groeien. Daardoor vertonen de bacteriën vaak lineaire groei in plaats van  
de gewenste exponentiële groei. Dat maakt een goede fysiologische karak- 
terisering lastig.

Van microliter tot kuub
De onderzoeksgroep onder leiding van Filipe Branco dos Santos en  
Klaas Hellingwerf (UvA) hee® kweeksystemen voor cyanobacteriën ontwik- 
keld waarin ze de omstandigheden vooraf precies kunnen regelen. De kweek- 
systemen werken in kleine putjes van een microliter tot in reactoren van een 
kubieke meter.

Dagnachtritme trainen
De onderzoekers rich�en zich vooral op de cyanobacterie Synechocystis. Het 
onderzoek leidde tot een aantal inzichten. Zo konden de wetenschappers de 
bacterie, na twee dagen trainen, een mooi dag-nachtritme laten vertonen met con-
tinue belichting. Ook hebben deze wetenschappers succesvol berekeningen getest 
waarmee ze de lichtintensiteit tijdens de groei van de bacterie continu aanpassen. 
Daarmee kregen ze de zo gewenste exponentionele groei voor elkaar. Volgens de 
wetenschappers kunnen deze doorbraken de computationele analyse van de groei 
en productvorming in cyanobacteriën naar een nieuw niveau brengen.

FOM-PROGRAMMA 110  
SPATIAL DESIGN OF BIOCHEMICAL  

REGULATION NETWORKS

FOM-PROGRAMMA 115
TOWARDS BIOSOLAR CELLS

Wetenschappers van AMOLF sorteren cellen 

op hun metabole activiteit. Willekeurige 

fluctuaties in de synthese van enkele enzymen 

blijken een destabiliserende werking te heb-

ben op het gehele metabolisme en op de groei 

van cellen. 

Training en ‘free-running’ van de cyanobacterie 

Synechocystis. De training vindt plaats in de 

twee keer 12 uur donkertijd (grijs). Daarna 

blij® het licht continu aan. De rode cirkels zijn 

de berekende groeisnelheden. De groene lijn 

gee® de lichtabsorptieverhouding 680/720 

nanometer weer. 

Metabolisme is een kansproces

Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF hebben ontdekt dat de stofwisseling 
in de cel onregelmatig verloopt. Omdat dit metabolisme de motor is van alle 
biologische activiteit, is deze instabiliteit relevant voor ziekten als kanker, voor 
evolutie, en voor allerlei andere fenomenen. De onderzoekers publiceerden hun 
onderzoeksresultaten op 3 september 2014 in het tijdschri¶ Nature.

Levende cellen zijn chemische fabrieken die constant suikers opnemen en aÇre-
ken tot kleinere moleculen. Daarmee bouwen ze dna, eiwi�en en celmembranen. 
Tot nu toe namen wetenschappers aan dat dit cellulaire metabolisme een determi-
nistisch en regelmatig proces is. 

Estafe£e
Het onderzoeksteam onder leiding van Sander Tans ontdekte echter dat de me-
tabole activiteit van cellen onvoorspelbaar fluctueert. De onderzoekers kwamen 
tot hun bevindingen dankzij een nieuwe aanpak. In plaats van de overvloed aan 
aÇraakproducten in een cel te onderzoeken, kwantificeerden ze steeds een 
enzym dat een bepaalde reactie katalyseerde. Ze konden de hoeveelheid enzymen 

en de snelheid van de reactie 
bijhouden doordat ze fluores-
cente eiwi�en aan de enzymen 
hadden gebonden. Tegelijkertijd 
gaven gedetailleerde metingen 
van cellulair volume aan wat 
de consequenties waren voor 
de cellulaire groeisnelheid. De 
onderzoekers ontdekten zo dat 
willekeurige fluctuaties in de 
enzymproductie stap voor stap, 
als in een estafe�e, doorwerken 
in de opeenvolgende reacties.

Waarom deze chaos?
Biologische groei is dus veel chaotischer dan gedacht. Deze ontdekking werpt veel 
nieuwe vragen op. Werken cellen er actief aan om die chaos enigszins in de hand 
te houden? En zo ja, hoe? Waarom krijgt de evolutie het niet voor elkaar om die 
chaos helemaal te onderdrukken? Hoe speelt variatie in het metabolisme een rol in 
ziekten zoals kanker en diabetes?

Stochasticity of metabolism and growth at the single-cell level, 

Kiviet D.J., Nghe P., Walker N., Boulineau S., Sunderlikova V., Tans S.J., 

Nature 514, 376–379 (2014).

www.biosolarcells.nl
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programma: Gravitational  
physics - the dynamics of spacetime
doel: internationale speurtocht naar 
zwaartekrachtgolven uit het heelal. 
Het onderzoek is gebaseerd op de 
algemene relativiteitstheorie van  
Einstein die voorspelt dat versnellen-
de objecten vibraties in de ruimtetijd 
veroorzaken.
werkwijze: de onderzoekers willen 
gravitatiegolven direct waarnemen 
met behulp van laserinterferometers. 
Ze nemen deel aan internationale 
projecten, zoals Virgo en de geplande 
projecten eLISA en de Einstein 
Telescope.
looptijd: 2010-2015
budget: 2,9 miljoen euro
leiding: prof.dr. J.F.J. van den Brand 
(Nikhef en VU)

programma: Proton mobility  
in confinement
doel: op moleculaire schaal inzicht 
krijgen in de manier waarop  
protongeleiding door waterige media 
in kleine ruimtes plaatsvindt
werkwijze: het onderzoek richt  
zicht op waterige systemen aan 
oppervlakken en bij tussenvlakken 
(één dimensie), water in draden en 
kanaaltjes (twee dimensies) en  
nanovijvertjes en nanodruppels  
(drie dimensies)
looptijd: 2010-2016
budget: 2,4 miljoen euro
leiding: prof.dr. H.J. Bakker  
(FOM-instituut AMOLF)

Net sluit zich om 
zwaartekrachtgolven

Wereldwijd hebben wetenschappers de handen 
ineen geslagen in de zoektocht naar zwaarte-
krachtgolven. Einstein voorspelde deze rimpelin-
gen in de ruimtetijd, maar ze zijn nog nooit direct 
waargenomen. In 2015 en 2016 gaan de onderzoe-
kers met geavanceerder geschut van start. Van 
Virgo naar Advanced Virgo.

De drie grootste instrumenten van een wereldwijd 
netwerk voor het detecteren van zwaartekracht-
golven staan in Italië en in de Verenigde Staten. 
Nederlandse onderzoekers werken mee aan de 
Italiaanse detector met de naam Virgo. De detector 
is sinds 2010 in gebruik. De afgelopen jaren hebben 
de onderzoekers nog geen zwaartekrachtgolven 
ontdekt. Het onderzoek leverde al wel een aantal 
interessante (astro)fysische inzichten op. Boven-
dien bewezen de wetenschappers dat ze gevoelige 
detectoren kunnen maken. Daarnaast ontstond er dankzij die eerste jaren een 
internationaal netwerk van zwaartekrachtonderzoekers. Die combinatie van 
factoren zorgde ervoor dat er geld is voor een upgrade van Virgo.

Nikhef levert onderdelen
Virgo krijgt de komende jaren een uitbreiding tot Advanced Virgo. Veel onderdelen 
van de upgrade zijn op Nikhef gebouwd. Nikhef-onderzoeker Jo van den Brand 
is de projectleider van de Nederlandse inbreng binnen Virgo en Advanced Virgo. 
Hij legt uit: “We hebben vibratie-isolatie en cryosystemen ontwikkeld en van ons 
komen ook de fasecamera’s. Daarmee sporen we thermische aberraties op. Met 
die informatie sturen we CO2-lasers en ring heaters aan. Die brengen vervolgens 
warmtepatronen aan op de spiegels. Zo zorgen we voor dynamische correcties. 
Het is een nieuw type adaptieve optica voor interferometers.”

Samen met Amerika
Begin 2015 moet alles geïnstalleerd zijn. Daarna gaat Advanced Virgo stap voor 
stap in bedrijf. In november 2015 is het instrument klaar voor de eerste science run. 
In 2016 gaat het instrument weer samenwerken met de Amerikaanse detectoren. 
  
Bronnen
En dan is het wachten op signalen. De voorspellingen lopen uiteen over hoe snel  
de eerste zwaartekrachtgolven zich aandienen. Optimistische modellen gaan uit 
van 2016. Pessimistische scha�ingen denken dat het tot na 2020 kan duren. We 
zullen zien.

h�ps://www.nikhef.nl/voor-gebruikers/afdelingen/wetenschappelijke-afdelingen/gw/gravitational-physics/Effect of cations on the hydrated proton,  

N. O�osson, J. Hunger, and H.J. Bakker, J. Am. Chem. Soc. 136, 12808 (2014)

FOM-PROGRAMMA 118
PROTON MOBILITY IN CONFINEMENT

FOM-PROGRAMMA 119
GRAVITATIONAL PHYSICS -  

THE DYNAMICS OF SPACETIME

Marco Kraan van Nikhef installeert de eind- 

spiegel van de input-mode cleaner van  

Advanced Virgo. Deze stabiliseert de frequentie.

Links: concentratie vertraagde watermolecu-

len als functie van de zuurconcentratie (HCl). 

Toevoegen van 0,25 molair MgCl2 leidt tot een 

veel minder snelle toename (kleinere helling) 

van de concentratie vertraagd water met de 

zuurconcentratie. 

Rechts: schematische weergave van het effect 

van een positief geladen ion zoals calcium of 

magnesium (lichtbruin) op de gedelokaliseerde 

positieve lading van een proton in water. 

Ionen plagen protonen in water

Wetenschappers van FOM-instituut AMOLF hebben de protonen in water een 
stuk minder beweeglijk gemaakt. Ze deden dat door positief geladen ionen aan 
het water toe te voegen.

Protonen lossen op een bijzondere wijze in water op. Eerst bindt een proton aan 
een zuurstofatoom van een watermolecuul. Vervolgens verdeelt de positieve 
lading zich over de waterstofatomen van meerdere naburige watermoleculen. Het 
proton kan zich zeer efficiënt door water verplaatsen door de positieve lading naar 
de waterstofatomen van andere watermoleculen over te dragen. Door dit speciale 
mechanisme zijn protonen heel mobiel. Deze grote beweeglijkheid speelt een 
belangrijke rol in levende organismen.

Proton houdt negentien watermoleculen vast
Het verdelen van de positieve lading over meerdere watermoleculen hee® een 
groot effect op de structuur van de bijbehorende waterstoÇruggen. De water-
stoÇruggen van moleculen die wat positieve lading op zich nemen, zijn sterker 
dan ‘gewone’ waterstoÇruggen. Ze kunnen zich ook minder snel re-oriënteren of 
draaien. Een proton zet de watermoleculen als het ware klem. Eén proton kan maar 

liefst negentien watermoleculen in zijn greep houden.

Magnesium doet greep verslappen
Recent hebben wetenschappers van FOM-instituut 
AMOLF onderzocht of ze door het toevoegen van ionen 
de starre waterstoÇruggen weer kunnen verslappen. 
Ze deden dat met behulp van diëlektrische relaxa-
tiespectroscopie. Wat bleek? Toen de onderzoekers 
bijvoorbeeld magnesiumionen aan water toevoegden, 
konden de protonen hun greep op het water minder 
goed volhouden. Het effect van de protonen daalde met 
twintig procent als er 0,25 molair Mg2+ werd toegevoegd. 
Calciumionen zorgen voor een vergelijkbaar resultaat. 

Oorzaak is Coulomb-repulsie
De onderzoekers denken dat calciumionen en magne-
siumionen via zogeheten Coulomb-repulsie ervoor 

zorgen dat de positieve lading van het proton zich over minder watermoleculen 
verspreidt. Daardoor komen minder water moleculen klem te zi�en en gaan 
minder watermoleculen langzaam draaien.
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programma: Next generation organic 
photovoltaics
doel: in 2020 ‘plastic’ zonnecellen 
beschikbaar hebben voor grootscha-
lige toepassing. De nadruk ligt onder 
andere op de ontwikkeling van een 
heel nieuwe generatie moleculaire 
halfgeleiders.
werkwijze: samenwerking met 
industriële partners
Looptijd: 2011-2021
budget: 5,2 miljoen euro
leiding: prof.dr. J.C. Hummelen (RUG)

programma: A single-molecule 
view on protein aggregation
doel: het ontrafelen van de eerste 
fase in het aggregatie- en nucleatie-
proces van specifieke eiwi�en in  
de hersenen en de fysische eigen- 
schappen van onder meer de 
aggregaat-membraaninteracties  
werkwijze: Een combinatie van  
geavanceerde microscopische,  
spectroscopische en biochemische 
technieken gee® inzicht in het ont-
staan van de eiwitkluwen die  
bij patiënten met Parkinson en  
Alzheimer zijn aangetroffen.  
Meerdere groepen werken samen bij 
het onderzoek. Zo is er een mooie mix 
van experiment en simulaties.
looptijd: 2011-2015
budget: 2,5 miljoen euro
leiding: prof.dr. V. Subramaniam 
(FOM-instituut AMOLF)

Belangrijke hobbel organische 
zonnecellen genomen

FOM-promovendi Fatemeh Jahani en Solmaz Torabi (Rijksuniversiteit  
Groningen) hebben series moleculaire halfgeleiders ontworpen, gesynthe- 
tiseerd en gekarakteriseerd. Ze kunnen van twee nieuwe materialen de  
diëlektrische constante verhogen. Dat is een eerste, belangrijke stap op weg 
naar betere organische zonnecellen.

In organische zonnecellen ze�en moleculaire halfgeleiders in de actieve laag van 
de cel de energie van het ingevallen licht om in elektrische energie. Daar zijn meer 
stappen voor nodig dan in anorganische halfgeleiders. Dat is slecht voor het ren-
dement. Mede daardoor kunnen organische zonnecellen niet op tegen de klassieke 
zonnecellen gebaseerd op silicium of gallium.

Oplossing werkt in praktijk
Gelukkig is er een theoretische, rigoureuze oplossing voor het probleem: de  
diëlektrische constante van nieuwe moleculaire materialen zou omhoog moeten 
naar tien of hoger. Dan kom je in de richting van silicium dat een diëlektrische con-
stante hee® van elf. De praktijk bleek tot nu toe weerbarstig, maar in 2014 
 publiceerden de Groningse wetenschappen hun eerste experimentele resultaten 
rond het verhogen van de diëlektrische constante.

Nieuwe materialen
FOM-promovendus Fatemeh Jahani ontwierp en synthetiseerde een aantal series 
nieuwe moleculaire halfgeleiders. Solmaz Torabi karakteriseerde deze nieuwe 
materialen. Wat blijkt? De onderzoekers kunnen van twee nieuwe materialen 
de diëlektrische constante verhogen. Dat doen ze door het invoeren van polaire 
zijgroepen in de moleculaire structuur.

Volgende stappen
De eerste hobbel, het maken van moleculaire halfgeleiders met een hogere diëlek-
trische constante, lijkt daarmee overwinbaar. Er zijn nog vele volgende stappen 
te doen: van materialen met een nog hogere diëlektrische constante, naar betere 
zonnecellen, en naar een schone en betaalbare zonneceltechnologie. 

Fullerene derivatives with increased dielectric constants,  

F.Jahani, S. Torabi, R.C. Chiechi, L. J.A. Koster, J.C. Hummelen,  

Chem. Commun. 50, 10645-7, (2014).

Rotational Brownian Dynamics simulations of clathrin cage formation,  

I.M. Ilie, W.K. den O�er and W.J. Briels, J. Chem. Phys. 141, 065101 (2014).

FOM-PROGRAMMA 127
A SINGLE-MOLECULE VIEW  

ON PROTEIN AGGREGATION

FOM-PROGRAMMA 130
NEXT GENERATION ORGANIC 

PHOTOVOLTAICS

Impressie van het klonteren van eiwi�en.  

Wanordelijke eiwi�en (monomer) vormen  

aggregaten (oligomer), waarna intermoleculaire 

interacties een overgang (intermediate) naar een 

ordelijke stapeling van gevouwen eiwi�en (fiber) 

mogelijk maken.

Klonterende eiwi�en bij Parkinson 
en Alzheimer in model gevangen

Twentse wetenschappers hebben het samenklonteren van eiwi£en in een  
model gegoten. Het samenklonteren komt voor in de hersenen van patiënten 
met de ziektes van Parkinson en Alzheimer. Nu de eiwi£en in een model zijn 
gevangen, hopen de onderzoekers meer te weten te komen over het ontstaan 
van deze ziektes.

De gestegen levensverwachting in de westerse maatschappij hee® geleid tot  
een toename van ouderdomgerelateerde aandoeningen zoals de ziektes van 
Parkinson en Alzheimer. Bij beide ziektes klonteren eiwi�en samen in de hersenen 
van patiënten. Opmerkelijk is dat deze eiwitklonten gevouwen zijn in zogeheten 
cross-ß-sheets, terwijl losse eiwi�en niet op deze manier (mis)vouwen.

Waarom klonteren?
De wetenschappers Ioana Ilie, Wouter den O�er en Wim Briels van de Universiteit 
Twente onderzoeken waarom de eiwi�en op deze manier klonteren en welke 
omstandigheden dit proces versnellen of vertragen. Met modellen en simulaties 
willen de onderzoekers de vinger leggen op de fundamenten achter Parkinson  
en Alzheimer.

Simuleren in drie stappen
Het simuleren en modelleren van de klontering is ingewikkeld. Er zijn geen  
pasklare computerprogramma’s omdat het klonteren te lang duurt en omdat het 
om grote moleculen gaat. Daarom ontwikkelden de onderzoekers een eigen model 
en simuleerden het proces. Dat ging in een paar stappen. Ten eerste vereenvou-
digden ze het eiwit tot een korte keten van vijf deeltjes. Deze deeltjes kunnen 
verschillende vormen aannemen: sferisch voor wanordelijke segmenten en cilin-
drisch voor gevouwen segmenten. De interacties tussen de deeltjes veranderen 
mee: zwak en isotroop in de wanordelijke toestand, sterk en anisotroop voor de 
gevouwen toestanden. Vervolgens simuleerden ze de bewegingen van de deeltjes. 
En ten derde zorgden de fysici ervoor dat de deeltjes op elkaar konden reageren. 
De parameters van het model waren zoveel mogelijk gebaseerd op experimenten.

Simulatie lukt
Tijdens het runnen van de simulatie zagen de onderzoekers dat deeltjes inderdaad 
spontaan kunnen samenklonteren. Eerst ontstaan kleine klonten of korte draden. 
Vervolgens groeien de draden verder. De onderzoekers gaan hun eiwitmodel 
nu verder verfijnen met experimentele resultaten van de andere groepen in dit 
programma.

De door de onderzoekers ingeze�e strategie 

voor het verhogen van de diëlektrische con-

stante van organische halfgeleiders. Dit doen 

zij door fullerenen of geconjugeerde polymeren 

te functionaliseren met een of meerdere TEG-

zijketens. Quantumchemische berekeningen 

tonen aan dat de stijging van de diëlektrische 

constante een gevolg is van de snelle reoriënta-

tie van de permanente dipolen in de ethyleen-

glycolgroepen. Bij lagere temperaturen is deze 

reoriëntatie langzamer.

 Dit programma hee¶ de vorm van een FOM-focusgroep.
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programma: Light management in 
new photovoltaic materials
doel: het controleren van het  
opvangen, geleiden, concentreren  
en omze�en van licht op de nano- 
meterschaal. Zo kunnen zonnecel-
len zonlicht op een efficiëntere en 
goedkopere manier omze�en in 
elektrische stroom.
werkwijze: samenwerking met 
Universiteit Utrecht en Energie- 
onderzoek Centrum Nederland
looptijd: 2011-2019
budget: 5,4 miljoen euro
leiding: prof.dr. A. Polman  
(FOM-instituut AMOLF)

Artistieke impressie van het plasmo-elektrisch 

effect. Wanneer een goudfilm met nanogaatjes 

wordt bestraald met licht ontstaat een elektri-

sche potentiaal. Een scherpe naald (rechts-

boven) meet deze potentiaal. De gemeten 

spanning is negatief voor blauw licht en positief 

voor rood licht.

Plasmo-elektrisch effect: 
nieuw mechanisme zet licht  
om in elektriciteit 

Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF en het California Institute of Tech-
nology (Caltech) hebben een nieuwe methode ontdekt voor het genereren van 
elektrische spanning met licht. Met behulp van minutieus ontworpen metalen 
nanocircuits konden zij licht effectief invangen en omze£en in een elektrische 
potentiaal van honderd millivolt. Het onderzoek is eind 2014 gepubliceerd in  
het tijdschri¶ Science. 

Kleine deeltjes van edelmetalen zoals koper, zilver en goud, staan bekend om 
hun kleurrijke spectra wanneer er licht op valt. Een bekend voorbeeld vormen de 
gebrandschilderde ramen in oude kerken. Kleine metalen deeltjes in het glas  
zorgen daar voor de kleuren. Het licht dat op deze deeltjes schijnt, wordt omgezet 
in plasmonen, trillingen van de vrije elektronen in het metaal. De trillingen leiden 
tot sterke absorptie en verstrooiing van bepaalde kleuren van het licht.

Gaatjesrooster
Het Nederlands-Amerikaanse wetenschapsteam onderzocht het lichtabsorptie-
proces in kunstmatig gecreëerde metalen nanocircuits. Ze maakten de circuits 
met behulp van moderne cleanroomtechnieken. De circuits zijn samengesteld uit 
een vierkant rooster van gaatjes met een diameter van 100 nm. De gaatjes zi�en 
in een 20-nm-dunne gouden film. Net als bij de nanodeeltjes in gebrandschilderde 
ramen vertoont het gaatjesrooster heldere plasmonresonanties. De afstand  
tussen de gaatjes bepaalt de kleur.

Van blauw naar rood
De onderzoekers bestraalden de nanocircuits met een laser. Zo veranderden zij  
de kleur van het licht geleidelijk van blauw naar rood. Daardoor ontstond eerst een 
negatieve spanning (-100 mV) voor het blauwe licht en vervolgens een positieve 
spanning (+100 mV) voor het rode licht. De spanning werd gemeten met een  
ultragevoelige naald vlak boven het belichte circuit.

Licht veroorzaakt temperatuurschommeling
De onderzoekers ontwikkelden vervolgens een thermodynamisch model dat  
de gemeten verschijnselen goed beschrij®. Het invallende licht brengt kleine 
temperatuurschommelingen teweeg die een thermodynamische drijvende kracht 
leveren voor de uitwisseling van elektrische ladingen op de schakeling. Dat leidt 
tot de gemeten spanning.

Mogelijkheden voor nanocircuits en zonnecellen
Het nieuwe mechanisme kan van pas komen  om elektrische nanocircuits met 
behulp van licht van spanning te voorzien. Daarnaast onderzoeken de wetenschap-
pers of ze met dit nieuwe mechanisme energie uit zonlicht kunnen opwekken.

Plasmoelectric potentials in metal nanostructures,  

M. Sheldon, J. van de Groep, A.M. Brown, A. Polman en H.A. Atwater, Science 346, 828 (2014) 

h�p://www.sciencemag.org/content/346/6211/828.abstract.

Magneetveld opent én sluit  
nanocapsules

Chemici en fysici van het Institute for Molecules  
and Materials van de Radboud Universiteit kun-
nen nano-capsules openen én sluiten met een 
magneet. Zij gebruikten voor hun onderzoek de 
magneten van het HFML. Dankzij deze vondst 
kunnen de onderzoekers de nanocapsules 
gecontroleerd vullen met een vracht. Het 
mechanisme biedt mogelijkheden voor het 
gericht vervoeren en toedienen van medicij-
nen in het menselijk lichaam.

De Nijmeegse nanocapsules zien eruit als  
minuscule ingedeukte ballonnetjes. De  
capsules zijn gemaakt van een polymeer- 
membraan. In een sterk magneetveld van tien 
tesla of hoger vervormen de blaasjes. De capsu-
les gaan daardoor open. Zonder magnetisch veld 
sluiten ze weer. Het proces is herhaalbaar en op 
afstand te reguleren.

Raketjes
De Nijmeegse wetenschappers toonden eerder al aan dat ze 
de nanocapsules konden gebruiken als kleine raketjes. Eerst vulden 
ze de capsules met brandstof. Als de capsule de verbrandingsproducten 
uitspuwt, wordt hij voortgestuwd.

Vullen en voortbewegen
Vervolgonderzoek richt zich nu op de combinatie van vullen en voortbewegen. 
De onderzoekers willen een blaasje vullen met brandstof én medicijnen. Voor de 
voortstuwing moet de opening dan zo klein zijn dat alleen de verbrandingsproduc-
ten het blaasje verlaten. Eenmaal op de plek van bestemming moet de opening 
groter gemaakt worden en kan de lading eruit.

Geschikt maken voor kliniek
De onderzoekers willen uitzoeken of ze via het variëren van de magnetische veld-
sterkte de blaasjes meer of minder kunnen openen. Ook willen ze verschillende 
soorten wandmoleculen ontwikkelen en testen. Daarbij zoeken ze naar polymeren 
die geschikt zijn voor in het menselijk lichaam. Het zou ook fijn zijn als de polyme-
ren werken bij een lager magneetveld. Dan is de techniek namelijk geschikt voor 
MRI-scanners in klinieken.

Polymersome magneto-valves for reversible capture and release of nanoparticles, P.G. van Rhee, 

R.S.M. Rikken, L.K.E.A. Abdelmohsen, J.C. Maan, R.J.M. Nolte, J.C.M. van Hest, P.C.M. Christianen and 

D.A. Wilson, Nature Communications 5, 5010 (2014). Bekijk ook een filmpje van nanoraketjes:

h�p://www.youtube.com/watch?v=IaPyQpC6ZOk” www.youtube.com/watch?v=IaPyQpC6ZOk.

Schematische weergave van het laden en  

ontladen van de Nijmeegse nanoblaasjes. 

1. Zonder magneetveld is het blaasje dicht. 

2.  Met het veld aan gaat het open en kan de 

lading erin. 

3.  Door het magneetveld zwakker te maken zal 

het blaasje deels sluiten, alleen verbrandings-

producten kunnen het blaasje verlaten. 

4.  Met een sterk magneetveld gaat het blaasje 

open en kan de lading eruit.

AM
O

LF
/T

re
m

an
i

programma: High Field Magnet 
Laboratory: a global player in  
science in high magnetic fields
doel: het hoge niveau van Nederland 
behouden op het gebied van weten-
schap in sterke magneetvelden en in 
magnee�echnologie
samenwerking: Radboud  
Universiteit en FOM
looptijd: 2011-2021
budget: 33,4  miljoen euro
leiding: prof.dr. N.E. Hussey (RU)

FOM Jaarboek 2014 FOM Jaarboek 2014

FOM-PROGRAMMA 131
LIGHT MANAGEMENT IN  

NEW PHOTOVOLTAIC MATERIALS

FOM-PROGRAMMA 132  
HIGH FIELD MAGNET LABORATORY: 

A GLOBAL PLAYER IN SCIENCE IN HIGH     

MAGNETIC FIELDS

 Dit programma hee¶ de vorm van een FOM-focusgroep.  Dit programma hee¶ de vorm van een FOM-focusgroep.
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Zicht op negatief geladen  
complexe moleculen uit het heelal

Het is een team wetenschappers uit Nijmegen 
gelukt om infraroodspectra van negatief geladen, 
gasvormige polyaromaten op te nemen. Deze mole-
culen, die waarschijnlijk volop aanwezig zijn in het 
heelal, waren tot nu toe alleen in hun neutrale en 
positief geladen vorm bestudeerd. Het Nijmeegse 
onderzoek is mogelijk ook goed nieuws voor 
radioastronomen. Zij weten nu beter waar ze naar 
moeten zoeken.

Dertig jaar geleden vermoedde bijna niemand dat 
er complexe moleculen zouden voorkomen in de 
interstellaire ruimte. Tegenwoordig gaan astrono-
men er vanuit dat de ruimte vol zit met polyaroma-
tische koolwaterstoffen. Het belangrijkste bewijs 
zijn emissiebanden op infraroodspectra. De banden 
komen in frequentie overeen met typische spectra 
van polyaromatische moleculen die in het laborato-
rium opgenomen zijn.

Eerst in het lab
Tot nu toe zijn in het laboratorium vrijwel alleen spectra opgenomen van neutrale 
en positief geladen polyaromatische koolwaterstoffen. De onderzoekers hebben 
nu negatief geladen polyaromatische koolwaterstoffen onder de loep genomen. 
De negatieve ionen zijn in feite gedeprotoneerde polyaromaten en werden in de 
massaspectrometer geproduceerd door gebruik te maken van ion-chemie. 

In de toekomst in de ruimte
Voor het meten van de IR-spectra van de negatief geladen koolwaterstoffen 
gebruiken ze de vrije-elektronenlaser FELIX en een tandem-massaspectrometer. 
Ze vergeleken hun waarnemingen met quantumchemische berekeningen. De 
onderzoekers konden de berekeningen dus nu experimenteel verifiëren. De bere-
keningen laten bovendien zien dat de negatief geladen polyaromatische koolwa-
terstoffen een ongebruikelijk hoog elektrisch dipoolmoment hebben. Dat feit kan 
radioastonomen helpen bij waarnemingen van hun rotationele spectra. Al zal het, 
zo denken de onderzoekers, nog behoorlijk ingewikkeld worden om deze grote 
koolwaterstoffen te detecteren. Dat komt doordat de koolwaterstoffen een kleine 
rotationele constante hebben, doordat er een overvloed aan 13C-isotopomeren is 
en doordat de partitiefunctie groot is.

programma: Free electron lasers  
for infrared experiments
Doel: het ontwikkelen en bedrijven 
van FELIX. De faciliteit biedt de 
internationale onderzoeksgemeen-
schap toegang tot heldere, infrarood 
stralingsbronnen. Het spectrum loopt 
van 3 micrometer tot 1.500 micro- 
meter.
werkwijze: met FELIX onderzoeken 
wetenschappers de moleculaire 
fysica achter complexe moleculen en 
ionen; toepassingen zijn in de levens-
wetenschappen, de katalyse  
en de astrofysica
looptijd: 2013-2022
budget: 9,1 miljoen euro
leiding: prof.dr. J. Oomens (RU)

Laboratory infrared spectroscopy of gaseous negatively charged polyaromatic 

hydrocarbons, J. Gao, G. Berden, J. Oomens, Astrophys. J. 2014, 787, 170.  

h�p://iopscience.iop.org/0004-637X/787/2/170 

FOM-PROGRAMMA 133  
FREE ELECTRON LASERS  

FOR INFRARED EXPERIMENTS

In de grafiek staat het experimenteel waar- 

genomen infraroodspectrum van het gasvor-

mige na®yl-anion (gedeprotoneerd na®aleen), 

vergeleken met een quantumchemisch berekend 

spectrum. Boven de grafiek staat schematisch 

de experimentele procedure die de onderzoe-

kers gebruikten om de spectra op te nemen.

Zwalkend licht in goede banen geleid

Licht reist in papier, verf of in biologisch weefsel in rechtere lijnen dan verwacht, 
als gevolg van extra absorptie van licht. Tot deze verrassende ontdekking kwa-
men natuurkundigen van de Universiteit Twente en Yale University. Hun inzicht 
zal medische beeldvorming in biologisch weefsel kunnen verbeteren en tot  
efficiëntere leds leiden. De onderzoekers publiceerden hun werk in het tijd-
schri¶ Physical Review B.

Lichtdeeltjes die door een verstrooiend materiaal reizen, volgen normaal ge-
sproken een zogeheten random walk, een dronkenmanswandeling. De fotonen 
worden namelijk herhaaldelijk van het rechte pad verstrooid door onvermijdelijke 
onregelmatigheden in het materiaal. Bovendien gedraagt licht zich niet alleen als 
een deeltje, maar ook als een golf. Lichtgolven die langs verschillende paden reizen 
versterken elkaar of doven elkaar uit. Deze interferentie tussen lange en korte 
lichtpaden maakt het moeilijk om informatie uit het uitgezonden licht te achterha-
len.

Numerieke analyses
Een Nederlands-Amerikaans onderzoeksteam ontdekte echter dat in ondoorzich-
tige materialen zoals papier, verf of biologisch weefsel, de dronkenmanswandeling 
in aanwezigheid van absorptie een stuk minder zwalkend is dan verwacht. Dat 
komt, zo stellen de onderzoekers op basis van numerieke analyses, doordat lange 
meanderende lichtpaden veel meer onderdrukt raken dan korte rechte paden. De 
korte rechte paden van het licht overleven bij toenemende absorptie, terwijl de 
lange, verstrooide paden uitdoven.

Beter beeld
Het resultaat is dat het licht minder verstrooid wordt en dat er dus betere 
beeldvorming in ondoorzichtige materialen mogelijk is. Dit is contra-intuïtief, want 
normaal gesproken is lichtabsorptie nadelig voor de beeldvorming. FOM-werk-
groepleider Allard Mosk: “Hoewel de absorptie zowel het signaal als de interferen-
tie vermindert, lijkt het er verrassend genoeg op dat de interferentie veel sterker 
afneemt. Daardoor blij® er voldoende signaal over om een beeld te vormen door 
gekleurde, ondoorzichtige materialen heen.” 

Minder zeldzame aarden
Ook de lichtindustrie reageert positief op de resultaten. Volgens FOM-werkgroep-
leider Willem Vos kan de kleuromze�ing in wi�e leds nu veel efficiënter plaats- 
vinden. Daardoor zijn er minder kostbare grondstoffen, zoals zeldzame aard- 
materialen, nodig.

FOM-PROGRAMMA 138
STIRRING OF LIGHT!

Absorptie leidt tot rechte lichtpaden. Met  

numerieke berekeningen konden de onderzoe-

kers de verdeling van de lichtintensiteit binnen 

een ondoorzichtig materiaal blootleggen. Het 

licht komt vanaf de linkerkant het materiaal 

binnen. Op het linker plaatje is meervoudige ver-

strooiing te zien, waardoor het licht kronkelige 

paden volgt door het materiaal (blauwe pijlen). 

Het licht verlaat het materiaal in willekeurige 

richtingen. Beeldvorming is onmogelijk. Het 

rechter plaatje toont wat er gebeurt in een 

absorberend ondoorzichtig materiaal, zoals ge-

kleurd papier of verf. Het licht verplaatst zich via 

rechtere lijnen en de richting van het ingaande 

en uitgaande licht is niet heel verschillend.

Daardoor ontstaat aan de rechterkant eerder 

een samenhangend beeld.

programma: Stirring of light!
doel: manieren vinden om licht zo 
efficiënt mogelijk om te ze�en in 
bruikbare energie
werkwijze: de onderzoekers ‘roeren’ 
lichtgolven door nanofotonische me-
dia om de absorptie en de verwerking 
van de lichtgolven te optimaliseren
team: experimentele, theoretische 
en toegepaste onderzoekers van vijf 
Nederlandse universiteiten en van 
FOM-instituut AMOLF
looptijd: 2012-2017
budget: 2,1 miljoen euro
leiding: prof.dr. W.L. Vos (UT)

 Dit programma hee¶ de vorm van een FOM-focusgroep.
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programma: LHC physics: the  
Dutch participation
doel: wetenschappers van Nikhef 
hebben een leidende rol bij de  
CERN Large Hadron Collider   
in het onderzoek naar higgsverval in  
W/Z-deeltjes. Daarnaast leiden 
Nikhef-onderzoekers het ATLAS-
onderzoeksprogramma dat alle 
gemeten higgsvervalseigenschap-
pen combineert en interpreteert in 
koppelingeneigenschappen van het 
higgsveld.
looptijd: 2014-2021
budget: 16,9 miljoen euro
leiding: prof.dr. S.C.M. Bentvelsen 
(Nikhef/UvA)

FOM-PROGRAMMA 144
LHC PHYSICS: 

THE DUTCH PARTICIPATION

Een botsing van een proton met een proton in 

het ATLAS-experiment. Deze botsing bevat 

sporen die consistent zijn met de productie van 

een higgsboson in associatie met een W-deeltje, 

waar het higgsdeeltje vervolgens vervalt naar 

twee b-quarks. De groene kegels zijn de gefrag-

menteerde resten van de twee waargenomen 

b-quarks. Het rode spoor en de blauwe stippel-

lijn zijn de vervalsproducten van het W-deeltje, 

respectievelijk een muon en een ontsnappend 

neutrino. De richting van het (ondetecteerbare) 

neutrino is in de reconstructie afgeleid uit de 

onbalans van de totale waargenomen energie in 

de detector.

Dieper duiken in higgsdeeltje

Het bewijs voor het higgsdeeltje is al in 2012 geleverd. Maar dat wil niet zeggen 
dat het standaardmodel nu tot in de puntjes klopt. Onderzoekers van Nikhef 
analyseerden in 2014 uitgebreid de meetreeksen van de Large Hadron Collider 
(LHC) uit 2011 en 2012. Nu zijn ze klaar voor 2015, het jaar dat de LHC met dub-
bele energie gaat draaien.

In 2012 leverden onderzoekers van de ATLAS- en CMS-experimenten bij de CERN-
versneller het bewijs voor het bestaan van het higgsdeeltje. Daarmee is het werk 
nog niet af. De theorie achter het higgsdeeltje zegt namelijk dat de massa van 
elementaire deeltjes geen intrinsieke eigenschap is van deeltjes, maar uitsluitend 
het gevolg van de interactie van de deeltjes met een higgsveld. Het higgsdeeltje is 
het quantum, de eenheid, van het higgsveld. Dat maakt het deeltje een bijzonder 
interessant onderwerp van onderzoek. Het higgsdeeltje laat wetenschappers de 
koppeling tussen het higgsveld en de elementaire deeltjes direct, dus onaÁanke-
lijk van de waargenomen massa van elementaire deeltjes, meten.

Uitgebreider
De onderzoekers drukken dit uit in vervalswaarschijnlijkheden van higgsdeeltjes 
naar diverse andere deeltjes. In het standaardmodel moeten deze koppelingen 
exact corresponderen met de waargenomen massa’s van de deeltjes. In de voorge-
stelde uitbreidingen van de theorie kan de higgssector van de natuur uitgebreider 
zijn. Daardoor hoeven de gemeten koppelingen van het waargenomen higgsdeeltje 
niet exact overeen te komen.

Nauwkeuriger
Onderzoekers van Nikhef hebben in 2014 opnieuw de data van 2011 en 2012 geana-
lyseerd. Deze nieuwe analyse is nauwkeuriger. Dat komt doordat de wetenschap-
pers de meest recente kalibraties van de detector en de opnieuw geoptimaliseer-
de selectiecriteria voor botsingen gebruiken.

Nieuwe inzichten
Daarnaast hebben de onderzoekers metingen toegevoegd voor uiterst zeldzame 

processen, zoals higgsproductie in associatie met top-
quarks. Die metingen kunnen nieuwe inzichten geven in 
de koppeling tussen higgsdeeltjes en top quarks die in 
het standaardmodel een intrigerende (dimensieloze) 
sterkte van precies één hee®. Verder zijn verbeterde 
metingen gedaan van diverse andere eigenschappen 
van het higgsdeeltje , zoals zijn massa, spin en pariteit.

Tien keer meer higgs
In 2014 waren de onderzoekers ook druk met het voor-
bereiden van de tweede run van de LHC. Deze begint 
in 2015 met een bijna verdubbelde botsingsenergie. De 
wetenschappers zullen in deze tweede run ruim tien 
keer meer higgsdeeltjes zien dan in 2011 en 2012.

FOM Jaarboek 2014

programma: CO2neutral fuels
doel: de productie van CO2-neutrale 
brandstof. Het sterk multidiscipli-
naire programma past binnen de 
topsectoren Energie en Chemie.
partners: Shell, NWO en de  
NWO-gebieden EW, MaGW en  
Technologiestichting  STW
looptijd: 2012-2021
budget: 7,0 miljoen euro  
(deels via FOM)
leiding: prof.dr.ir. M.C.M. van de 
Sanden (FOM-instituut DIFFER)

FOM-PROGRAMMA 147  
CO

2
 NEUTRAL FUELS

FELIX schiet korte infraroodpulsen door een 

plasma van koolstofdioxide. Daardoor kunnen 

Nederlandse wetenschappers onderzoeken 

hoe koolstofdioxide precies wordt omgezet in 

koolstofmonoxide.

Koolstofdioxide opbreken voor  
duurzame brandstof

Een team van Nederlandse wetenschappers schiet met een laser door koolstof-
dioxide. Ze ontrafelen zo hoe zij koolstofdioxide efficiënt kunnen omze£en in  
de bouwstenen voor duurzame brandstof.

Als we in de toekomst over willen gaan op duurzame energie moet er nog wel wat 
gebeuren. Een van de grootste uitdagingen is de opslag en het transport van duur-
zame energie. Wind en zonne-energie, bijvoorbeeld, is lastig te bewaren. Een team 
van Nederlandse wetenschappers gooit het over een andere boeg dan conventio- 
nele opslag. Ze willen koolstofdioxide omze�en in het gas koolstofmonoxide. 
Dit gas kan vervolgens via bestaande chemische processen omgezet worden in 
traditionele brandstoffen zoals methaan of zelfs benzine. 

Ladder-excitatie
Het FOM-instituut DIFFER, de Radboud Universiteit en de Technische Universiteit 
Eindhoven onderzoeken samen de moeilijkste stap in het proces om duurzame 
brandstof te maken van koolstofdioxide, de reductie van CO2 tot CO. De onderzoe-
kers richten zich op de efficiënte CO2-dissociatie in een microgolfplasma. Deze 
reactie is zo efficiënt, omdat dit via zogeheten ladder-excitatie gaat, waarbij de 
moleculen door onderlinge botsingen in steeds hogere vibrationele niveaus 
komen tot het molecuul uiteindelijk uiteen valt. Hoewel  
dit een erg efficiënte reactie is, is er nog niet zoveel  
over bekend.

Schieten met infraroodpulsen
De onderzoekers gebruiken de vrije-elektronenlaserfaciliteit 
FELIX om meer te weten te komen over de ladder-excitatie. 
Ze schieten daarmee korte infraroodpulsen door het plasma. 
Daardoor gaat een aantal CO2-moleculen naar een hoger 
vibrationeel niveau. Deze ‘extra’ geëxciteerde moleculen 
doorlopen ook de ladder-excitatie en worden ook omgezet in 
koolstofmonoxide. 

Dubbel efficiënt
In vervolgexperimenten willen de onder-
zoekers de ladder-excitatie in nog meer 
detail onder de loep nemen. Ze bekijken 
dan onder andere de rol van de verschil-
lende vibrationele overgangen. De onder-
zoekers willen met deze kennis uiteindelijk 
tegelijkertijd zowel de energie-efficiëntie 
als de omze�ingsefficiëntie vergroten. 
Dat is tot nu toe nog niemand ter wereld 
gelukt.
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De LiMIT-opstelling met vloeibaar lithium. Een 

warmteverschil (linksboven) tussen twee delen 

van de houder wekt stroom op (rechts) in het 

lithium en de wanden. In het magnetisch veld in 

de opstelling wekt die stroom Lorentz-krachten 

op die het lithium rondpompen (linksonder).

Vloeibaar lithium mogelijk oplossing 
voor wand fusiereactor

Wie schone energie wil opwekken met kernfusie, bouwt het hart van de zon na in 
een machine. Hoe zorg je dat die extreme omgeving de metalen reactorwand niet 
beschadigt? Een team van onderzoekers uit Nederland en de Verenigde Staten 
onderzoekt of een vloeibare wand de oplossing voor het probleem is.

De wand van toekomstige fusie-energiecentrales moet een continu bombarde-
ment van hete, snelle atoomkernen uit het plasma verwerken. Welk materiaal je 
ook kiest: de wand smelt of hij beschadigt op de een of andere manier. Dan is de 
wand aan vervanging toe. Dat kost geld en tijd. Wetenschappers van FOM-instituut 
DIFFER onderzoeken samen met de universiteit van Illinois een vloeibare reactor-
wand. Een vloeibare wand, zo is het idee, ververst zichzelf. Schade behoort dan tot 
het verleden.

Lithium stroomt vanzelf
In DIFFER’s faciliteit voor plasma-wandonderzoek Magnum-PSI hebben de weten-
schappers getest of ze de uitlaat van een fusiereactor kunnen maken van stro-
mend, vloeibaar lithium. De proef is genaamd LiMIT. Dat staat voor Lithium Metal 
Infused Trenches. Het lithium stroomt vanzelf door een serie sleuven, vandaar de 
naam.

Plasma blij¶ schoon
De experimenten laten zien dat de stroomsnelheid van het vloeibare lithium over-
eenkomt met de theoretische voorspellingen. Het blijkt dat het stromende lithium 
de hi�e uit de plasmabundel kan afvoeren. Bovendien ontstaan, dankzij de sleuven 
in de lithiumhouder, aanzienlijk minder druppels dan bij een open bassin van vloei-
baar lithium. Een bijkomend voordeel is dat het plasma daardoor niet vervuilt.

programma: Magnum-PSI:  
a world-class user facility to tame  
the plasma-wall interface
doel: ontwikkelen en gebruiken van 
Magnum-PSI. Het apparaat gee® 
onder andere inzicht in het gebruik 
van wolfraam als wandmateriaal 
voor de uitlaat van de nog te bouwen 
kernfusiereactor ITER.
werkwijze: het apparaat en de  
bijbehorende faciliteiten zijn gehuis-
vest bij FOM-instituut DIFFER en 
staan ter beschikking van de inter- 
nationale onderzoeksgemeenschap
looptijd: 2014-2018
budget: 2,3 miljoen euro
leiding: prof.dr. M.R. de Baar  
(FOM-instituut DIFFER en TU/e)

FOM-PROGRAMMA 148 MAGNUM-

PSI: A WORLD-CLASS USER FACILITY TO 

TAME THE PLASMA-WALL INTERFACE

FOM Jaarboek 2014

Nature zet Nederlandse druppels  
in top-10

Natuurkunde kan esthetisch én technologisch relevant zijn. Het tijdschri¶ Nature 
koos een Twentse opname van de druppels uit de spuitmond van een piëzo-akoesti-
sche inkjetprinter tot een van de tien mooiste foto’s van het jaar 2014. Dankzij het 
onderzoek kunnen de wetenschappers het gedrag van kleine druppels voorspellen 
en beheersen. 

De foto is gemaakt binnen een FOM Industrial Partnership Programme met Océ.  
De druppels hebben een volume van slechts tien picoliter en een snelheid van 10 m/s 
(36 km/uur). De onderzoekers gebruikten een flitslamp die pulsen gee® van acht 
nanoseconden. Daardoor konden ze onscherpte door beweging voorkomen.

Beelden van hoge kwaliteit
De druppels zijn niet alleen mooi. Doordat de onderzoekers twee foto’s kort achter 
elkaar namen, konden ze het snelheidsprofiel van de druppels bepalen. Die gegevens 
vergeleken ze vervolgens met hun numerieke modellen. Essentieel hierbij was de 
hoge kwaliteit van de digitale beelden. De onderzoekers konden daardoor namelijk 
precies de rand van de druppels detecteren.

Methode bruikbaar voor nieuwe toepassingen
De onderzoekers beheersen de methode inmiddels zo goed dat ze de reologische 
eigenschappen van niet-Newtonianse vloeistoffen onder extreem sterke schuifspan-
ning kunnen bepalen. Standaard reometers kunnen de viscositeit tot een schuifspan-
ning van 1.000 per seconde meten. De nieuwe methode komt tot 100.000 per seconde. 
Daarmee is de methode bruikbaar voor verschillende nieuwe toepassingen. 

Druppel begrijpen
Naast de vorming van de druppels is ook hun gedrag bij de impact op een oppervlak 
van belang. De vraag die de onderzoekers zich stellen is: hoe verspreidt een druppel 
zich voor gegeven inkteigenschappen en gegeven snelheid en diameter? Ook hier zijn 
opnames met digitale hogesnelheidscamera’s de beste manier om de dynamica in 
beeld te krijgen. De onderzoekers vullen de opnames aan met numerieke simulaties. 
Zo wilden ze het gedrag van de druppel begrijpen.

Verrassende bel
Tot hun verrassing bleek dat zich onder een inslaande druppel een bel vormde. Kort 
voordat de druppel inslaat, blijkt de luchtdruk onder de druppel te stijgen. Er ontstaat 
dan eerst een ‘dimple’. Die vervormt door de oppervlaktespanning tot een bel.

Bel soms handig
Voor de meeste toepassingen is zo’n bel lastig, omdat daardoor het contact tussen 
oppervlak en druppel vermindert. Maar sommige toepassingen hebben juist baat bij 
zo’n bel, bijvoorbeeld omdat de optische eigenschappen van de druppel veranderen. 
De wetenschappers weten inmiddels door de combinatie van de experimentele, 
numerieke en theoretische studies onder welke omstandigheden de bel onder de 
druppel maximaal is.

Velocity Profile inside Piezoacoustic Inkjet Droplets in Flight: Comparison between Experiment  

and Numerical Simulation, Arjan van der Bos, Mark-Jan van der Meulen, Theo Driessen, Marc van den Berg,  

Hans Reinten, Herman Wijshoff, Michel Versluis, and Detlef Lohse, Phys. Rev. Applied 1, 014004, 27 

February 2014. h�p://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.1.014004.

a.  Numerieke simulatie met een interface 

tracking volume of fluid solver van een op een 

oppervlak inslaande druppel. 

b.  Schema van het proces dat tot het ‘inhappen’ 

van een bel onder de inslaande druppel leidt.

programma: Contact line control 
during we�ing & dewe�ing
doel: onderzoek naar de fundamen-
tele eigenschappen van vloeistoffen 
in de nabijheid van oppervlakken. 
Centraal staan inkjetprinting en  
immersielithografie.
samenwerking: ASML en Océ
looptijd: 2009-2014
budget: 1,8 miljoen euro
leiding: prof.dr. D. Lohse (UT)

IPP i20
INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME

CONTACT LINE CONTROL DURING  

WETTING & DEWETTING

Deze fotoreeks van inkjetdruppels van ongeveer 

tien picoliter en een snelheid van 10 m/s haalde de 

top tien in het foto-overzicht van het tijdschri®  

Nature. 

h�p://www.nature.com/

news/365-days-images-of-

the-year-1.16574.
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In het vakblad Plasma Processes and Polymers laten plasmaonderzoeker  
Sergei Starostin en zijn collega’s van Fujifilm Research en DIFFER zien dat  
een nieuwe depositietechniek groot potentieel hee¶ voor de productie van 
functionele folies. Zulke folies zijn in te ze£en als vochtwerende deklaag voor 
flexibele zonnecellen, maar ook als efficiënte gasscheiding in duurzame  
brandstofproductie.

Het team laat zien dat ze de bestaande plasmadepositietechniek PECVD ook 
onder atmosferische druk kunnen laten werken, met gelijk of beter resultaat dan 
de bestaande lage druk techniek. Dit kan leiden tot veel snellere productie van 
functionele folies dan met bestaande methodes.

Atmosferische plasma-laagdepositie
Bij PECVD wordt een dunne laag aangebracht op een ondergrond, in dit geval silica 
op een flexibele folie. In de plasmatoestand (geladen gas) is het mogelijk om selec-
tief chemische reacties te laten verlopen en zo een gewenste laag af te ze�en. De 
onderzoekers tonen nu dat plasmadepositie bij atmosferische druk folies aflevert 
van dezelfde of betere kwaliteit dan de bestaande techniek. Sergei Starostin: “Dat 
was geen makkelijke opgave. Alle onderdelen van het proces moesten kloppen om 
bij atmosferische druk te kunnen werken. Van het ontwerp van de elektrode tot 
inzicht over hoeveel energie het plasma aan precursor-moleculen moet meegeven 
om de film de gewenste eigenschappen te geven.”

Vochtwerende laag voor dunne film zonnecellen
Mede-auteur Hindrik de Vries: “Een belangrijke toepassing van deze silicalagen is 
als vochtwerende laag om dunne film zonnecellen mee te beschermen. Daar is nog 
geen kosteneffectieve techniek voor en we denken dat onze methode een goede 
kans maakt om dit soort lagen te maken.”

Grootschalige toepassing
Jan Bouwstra, senior onderzoeker bij Fujifilm: “Functionele folies zijn enorm inte-
ressant, maar om ze grootschalig toe te passen hebben we fundamenteel begrip 
en controle nodig over het grillige plasma tijdens het productieproces. Met dit  
samenwerkingsproject bouwen we de noodzakelijke fundamentele kennis uit  
om de technologie van functionele films grootschalig en kosteneffectief te intro-
duceren.”

Samenwerking
Fujifilm en DIFFER willen de plasmadepositietechniek opschalen door bij atmos- 
ferische druk te werken. Dat doen ze in een Industrial Partnership Programme van 
FOM. Het EU-programma LIFE+ financiert een deel van het onderzoeksprogram-
ma aan atmosferische plasmadepositie.

www.green-plasma.eu

Towards Roll-to-Roll Deposition of High Quality Moisture Barrier Films on 

Polymers by Atmospheric Pressure Plasma Assisted Process, Starostin 

et.al., Plasma Processes and Polymers, DOI 10.1002 / ppap.201400194.

Schematische voorstelling en een close-up van 

de plasma-opstelling voor rol-op-rolproductie 

van functionele folies.

programma: The science of  
atmospheric plasma processing of 
functional films
doel: het verder ontwikkelen van een 
nieuwe, op plasma gebaseerde tech-
nologie voor de productie van dunne 
films. De films kunnen onder andere 
komen in toekomstige zonnecellen.
samenwerking: FOM-instituut  
DIFFER werkt in dit programma 
samen met Fujifilm
looptijd: 2013-2018
budget: 1,6 miljoen euro
leiding: prof.dr.ir. M.C.M. van de 
Sanden (FOM-instituut DIFFER)

IPP i31
INDUSTRIAL PARTNERSHIP PROGRAMME

THE SCIENCE OF ATMOSPHERIC PLASMA 

PROCESSING OF FUNCTIONAL FILMS

Atmosferisch plasma maakt efficiënt 
vochtwerend folie

FOM Jaarboek 2014

fom-projectruimteproject:  
A physical-analytical approach to 
atomic layer deposition of ultra-thin 
high-K dielectrics on graphene
doel: ultra dunne films aanbrengen 
op grafeen voor applicaties in toe-
komstige elektronica, zonder dat de 
dunne film de elektrische eigenschap-
pen van het grafeen aantast
looptijd: 2013-2017
budget: 0,4 miljoen euro
leiding: dr. A.A. Bol (TU/e)

Bij de eerste experimenten met atoomlaag-depositie groeide  

platina (wit) alleen op defecten, plooien en korrelgrenzen. Dat is  

goed genoeg voor toepassingen in katalyse, maar niet voor in  

elektronica.

Slimme voorbehandeling zorgt voor 
metaal-grafeencontact

Grafeen is een veelbelovend materiaal voor gebruik in elektronica. Er moet  
daarvoor wel een mooi metaallaagje op het grafeen liggen. Dat is tot nu  
toe een probleem. FOM-onderzoeker René Vervuurt (TU/e) kreeg het met 
atoomlaagdepositie voor elkaar. 

Vervuurt wilde platina op grafeen aanbrengen zodat hij contacten met een lage 
weerstand op het grafeen kon maken. Helaas bleek bij de eerste experimenten 
met atoomlaagdepositie platina alleen te groeien op defecten, plooien en  
korrelgrenzen. De zo ontstane structuren zijn wel geschikt voor katalytische toe-
passingen zoals in brandstofcellen, maar ze voldoen niet voor de vorming  
van een elektrisch contact.

Waterstofplasma
De onderzoekers behandelden het grafeen daarom eerst met een zwak waterstof-
plasma. Deze reversibele behandeling creëerde waterstofgroepen op het grafeen. 
Daarop kon het platina vervolgens adsorberen. Zo ontstond een uniforme gesloten 
laag platina op het grafeen.

Manipuleren
De onderzoekers kunnen het groeiproces ook manipuleren door sommige delen 
van het grafeen wel en sommige delen niet met plasma te behandelen. In vervolg-
onderzoek bestuderen de wetenschappers de kwaliteit van het contact tussen  
het platina en het grafeen.

 www.phys.tue.nl/pmp

FOM-PROJECT 12PR3101
A PHYSICAL-ANALYTICAL APPROACH TO 

ATOMIC LAYER DEPOSITION OF ULTRA-

THIN HIGH-K DIELECTRICS ON GRAPHENE

Op grafeen dat is behandeld met een waterstofplasma 

groeit platina wél in een gesloten laag. Dat opent de weg 

naar toepassingen in elektronica.
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De tabellen op deze pagina’s 
geven een meer gedetailleerd 
(meerjarig) beeld van de FOM-
organisatie, lopende FOM-
programma’s, input in mensen 
en geld, en output in termen van 
wetenschappelijke producten bij 
FOM. Het personeelsbestand bij 
FOM varieert voornamelijk als 
gevolg van schommelingen in toe-
gekend jaarbudget en in uitvoe-
ring genomen onderzoek. Vooral 
bij het tijdelijke wetenschappe-
lijke personeel (oio’s en postdocs) 
leidt dit tot golÇewegingen in 
zaken als gerealiseerde bezet-
ting, aantallen proefschri®en en 

uitstroom. Meer details vindt u in 
het Financieel Jaarverslag en het 
Sociaal Jaarverslag. 

➥ www.fom.nl/jaarverslagen

Het FOM-onderzoek vindt plaats 
op twee soorten locaties: FOM-
instituten en werkgroepen aan 
universiteiten of kennisinstel-
lingen. Het FOM-onderzoek is 
georganiseerd in programma’s 
(Vrije FOM-programma’s, stra-
tegieprogramma’s, FOM-focus-
groepen en Industrial Partnership 
Programmes) en projecten 
(FOM-Projectruimte, valorisatie-

projecten en andere activiteiten). 
Voor vier subgebieden hee® het 
Uitvoerend Bestuur van FOM 
werkgemeenschapscommis-
sies ingesteld. Deze fungeren 
als adviescommissies van het 
bestuur. De commissies spelen 
tevens een rol in de bewaking 
van de voortgang van lopende 
FOM-programma’s binnen hun 
subgebied. 

Het publiek-privaat gefinancierde  

Advanced Research Center for Nano- 

lithography (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.
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 AB Algemeen Bestuur (van NWO)
 ACTS Advanced Catalytic Technologies for  
  Sustainability
 AGOR Accélérateur Groningen Orsay
 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 Center for Nanolitho- 
  graphy
 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 Stralings- 
  technologie (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 Forschungsgemeinscha®
 DIFFER FOM-instituut DIFFER, het Dutch Institute  
  for Fundamental Energy Research  
  (Nieuwegein)

 EC  Europese Commissie
 ECFA European Commi�ee for Future Accelerators
 ECN  Energieonderzoek Centrum Nederland
  

 
 EFDA  European Fusion Development Agreement 
 EPSRC  Engineering and Physical Sciences  
  Research Council (Groot-Bri�annië)
 ERA-NET  European Research Area - Network
 ESF  European Science Foundation
 ESRF  European Synchrotron Radiation Facility  
  (Grenoble)
 EU  Europese Unie
 EUR  Erasmus Universiteit Ro�erdam
 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

 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                                                                                        ➜
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TABEL 16. DE GEMIDDELDE GEREALISEERDE PERSONEELSBEZETTING (IN FTE) BIJ FOM PER CATEGORIE IN MEERJARIG PERSPECTIEF.
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TABEL 17. WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT FOM-TOTAAL IN MEERJARIG PERSPECTIEF  gecorrigeerd voor dubbeltellingen.

  
2010 2011 2012 2013 2014

Proefschri®en  48 78 71 91 109
Wetenschappelijke publicaties (refereed)  1.145 1.447 1.634 1.192 1.168
Overige publicaties  2.921 2.762 2.667 1.837 1.803
Octrooien  14 7 12 13 9

    

TABEL 18. NIEUWE EN AFGESLOTEN FOM-PROGRAMMA’S IN 2014.

18a.  In 2014 goedgekeurde nieuwe FOM-programma’s, met beoordeling vooraf.

154 RMM Responsive Metamaterials
155 PHNA Photosynthesis of nanomaterials
156 HPP Higgs as probe and portal
157 TWOD Two-dimensional semiconductor crystals
158 EEX Exciting exchange
159 MS Magnon spintronics
160 OBB Observing the big bang: the quantum universe and its imprint on the sky
161 NOISE The signal is the noise: seeking physical origins of fluctuations in organism-scale
  
i 39 SCMQ Scalable Circuits of Majorana Qubits with Topological Protection
i 40 ROAC Rock-on-a-Chip Salt-controlled
i 42 PNL Physics for nanolithography

18b.  Tussentijdse beoordelingen in 2014.

 Geen

18c.  Beoordelingen in aanvraagronden binnen lopende FOM-programma’s in 2014.            Ingediend       Gehonoreerd

i 32 CSER Computational sciences for energy research 45 15

18d.  In 2014 afgesloten FOM-programma’s.

7 ATLAS Physics at the TeV scale: ATLAS
21 ALICE Relativistic heavy-ion physics: ALICE
23 LHCb Physics with b-quarks: LHCb
78 HFML The user facility for high magnetic fields
86 NAPH Atomic and molecular nanophysics
95 NanoSci ERA-NET Nanoscience
103 DNAA DNA in action: Physics of the genome
108 IP Inter-phase - New electronic and magnetic states at interfaces in complex oxide heterostructures
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 KM3NeT  neutrinotelescoop ter groo�e van een kubieke  
  kilometer 
 KNAW  Koninklijke Nederlandse Akademie van  
  Wetenschappen
 KVI-CART KVI-Center for Advanced Radiation Technology  
  (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  
  (samenwerkingsverband)
 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

 P2IP Particle Physics Inside Products

 QuTech instituut voor quantumtechnologie in Del®

 Rijnhuizen FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen  
  (Nieuwegein) (vanaf 1-1-2012 omgebouwd tot  
  FOM-instituut DIFFER)

 RU  Radboud Universiteit (Nijmegen)
 RUG  Rijksuniversiteit Groningen

 SAC  scientific advisory commi�ee
 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 (FOM-focusgroep)
 TUD  Technische Universiteit Del®
 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)

LIJST VAN AFKORTINGEN vervolg

FOM Jaarboek 2014

INTERVIEWS

Door het FOM Jaarboek 2014 heen staan interviews met de op de achterzijde afgebeelde personen, 
talenten in de wetenschap, over het ‘licht’ in hun onderzoek. Bij de interviews zijn ook (Engelstalige) 
filmpjes gepubliceerd, zie www.fom.nl/hoogtepunten2014. Voor meer informatie over de activiteiten 
in het kader van het Internationaal Jaar van het Licht 2015, zie www.iyl2015.nl.

De geinterviewden zijn
van boven naar beneden: 

Kobus Kuipers  pagina  10
Dorothea Samtleben pagina  40
Aneta Stodolna pagina  48
Michel Orrit   pagina  62
Diana Grishina & Femi Ojambati pagina  70
Anja Bieberle   pagina  76
Fred Bijkerk   pagina  92
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