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06 Voorstellen Een rondleiding 

door Nikhef, de plek waar 
gespeurd wordt naar de 
grenzen van het onbekende.

12 CERN Al jarenlang is er druk 
verkeer tussen Amsterdam en 
Genève. Nikhef-onderzoekers 
speelden een bepalende rol 
bij de vondst van het 
higgsdeeltje. Nu zoeken ze 
naar nog meer nieuwe 
deeltjes.

26 Jo van den Brand 
'Over de hele wereld hebben we gezocht  

naar plekken met zo min mogelijk ruis.  
Limburg blijkt perfect'
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22 Donkere materie De 

binnenkant van een berg in de 
Apennijnen vormt het decor 
van het Xenon1T-experiment. 
Daarmee proberen deeltjesfy-
sici de best verstopte deeltjes 
van het heelal te ontmaske-
ren. 

26 Einstein in Limburg Met 
een nieuw te bouwen 
detector hopen fysici 
zwaartekrachtsgolven nog 
beter te kunnen onderzoeken. 
Zuid-Limburg lijkt de meest 
geschikte omgeving voor 
Einstein Telescope.
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30 Toekomsttechnologie De 
computerafdeling van Nikhef 
dient in de eerste plaats om 
onderzoek mogelijk te maken.  
Die faciliterende rol heeft 
Nederland de beste 
e-infrastrucuur van Europa 
gebracht.

32 Ideeënmachine Op de 
bovenste verdieping is de 
theoriegroep van Nikhef al 
bezig de opvolger van het 
higgsdeeltje in kaart te 
brengen.

10 Tijdlijn Wetenschappelijke 
doorbraken waarbij Nikhef- 
onderzoekers betrokken 
waren.

16 Fotoreportage Een kijkje 
onder de motorkap van 
Nikhef: de mechanische 
afdeling.

24 Infographic Duizenden 
glazen bollen op de bodem 
van de zee.

35 Ingezoomd Het pronkstuk 
van CERN: de ATLAS-detector.

21  Interview Sander Klous, 
partner bij KPMG: 'Het 
ATLAS-experiment is een 
fabriek. Je leert er onderzoek 
doen op een bijna industriële 
manier.'

23  Een minuutje met...  
KNAW-voorzitter José van 
Dijck: 'Nikhef trekt de 
fundamentele routes, het 
nieuwsgierigheidsgedreven 
onderzoek. Het fungeert 
daarbij als een magneet die 
anderen meetrekt.'

29 Interview Mark Beker, 
directeur van Innoseis:  
'Op het Science Park zitten 
we midden in de kennis  
en technologische 
ontwikkelingen.’

 
31 Column FOM-directeur 

Christa Hooijer: 'Het deeltjes 
zoeken begeestert iedere 
medewerker op dit instituut 
en in het mooie vakgebied 
van de subatomaire fysica.'
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