
Al vanaf de oprichting 
werkt Nikhef mee aan 
internationaal toponder-
zoek. Een overzicht van de 
grootste wetenschappe-
lijke doorbraken waarbij 
Nikhef-onderzoekers een 
belangrijke rol speelden.

Tekst: Ans Hekkenberg

1984 
Ontwikkeling FORM
De deeltjesfysica barst van de 
lange berekeningen. Het com-
puterprogramma FORM 
neemt fysici deze berekenin-
gen uit handen en levert ra-
zendsnel antwoorden. Deze 
Nikhef-creatie is tegenwoordig 
de wereldstandaard in de 
hoge-energiefysica. 

1991 
Drie neutrino-generaties
CERN- en Nikhef-fysici  
stellen met deeltjesversneller 
LEP (de voorloper van de LHC, 
zie beeld links) vast dat er drie 
‘generaties’ neutrino’s bestaan. 
Dat zijn het elektron-neutrino, 
het muon-neutrino en het 
tau-neutrino.

2006 
All data to shore 
De eerste detectorlijn van 
ANTARES (beeld onder) is 
actief. Deze neutrinotelescoop 
bevindt zich diep in de  
Middellandse Zee en stuurt 
alle meetgegevens direct naar 
de kust. Dit ‘all data to shore’- 
systeem is bedacht door  
wetenschappers van Nikhef.

2012 
Ontdekking higgsboson
Het meest gezochte deeltje ter 
wereld is gedetecteerd bij 
CERN. Het bestaan van het 
higgsboson was in de jaren ’60 
al voorspeld door de Brit Peter 
Higgs en de Belgen Robert 
Brout en Francois Englert. Het 
deeltje zorgt ervoor dat andere 
deeltjes massa hebben. 

1983 
Ontdekking  
W- en Z-boson
In de SPS-deeltjesversneller 
van CERN botsen protonen en 
antiprotonen. Daarbij detecte-
ren fysici voor het eerst het 
W- en Z-boson. Deze deeltjes 
zijn verantwoordelijk voor een 
fundamentele natuurkracht: 
de zwakke kernkracht. 

1992 
Derde website ter wereld 
Om grote hoeveelheden gege-
vens met andere instituten te 
kunnen delen, doet Nikhef van 
kiet af aan mee met het World 
Wide Web. www.nikhef.nl is  
’s werelds derde website. Ook 
het eerste programma dat in 
een browser draait, is   
afkomstig van Nikhef.

1995 
Ontdekking topquark
Het Amerikaanse Fermilab, 
waar ook Nikhef-onderzoekers 
werken, heeft een nieuw deel-
tje ontdekt: de topquark (beeld 
boven). De topquark is een 
enorm zwaargewicht voor zo’n 
minuscuul elementair deeltje: 
één topquark is ongeveer even 
zwaar als een goudatoom.

2016
Eerste detectie 
zwaartekrachts golven 
Honderd jaar nadat Einstein 
voorspelde dat de ruimtetijd 
op en neer deint, melden we-
tenschappers dat ze dergelijke 
golven voor het eerst hebben 
gemeten. De zwaartekrachts-
golven komen van twee  
samensmeltende zwarte gaten.

1975 
Oprichting Nikhef 
De Stichting FOM, Stichting 
IKO, de Universiteit van  
Amsterdam en de Katholieke 
Universiteit van Nijmegen 
richten gezamenlijk het  
Nationaal Instituut voor  
Kernfysica en Hoge- 
Energie-Fysica op  
(NIKHEF).

1994 
Structuur van het proton 
Bij het Duitse onderzoeksinsti-
tuut DESY (beeld links) heb-
ben natuurkundigen, waaron-
der Nikhef-onderzoekers, 
ontdekt hoe quarks en gluo-
nen in een proton zitten ver-
deeld. Deze kennis wordt van- 
daag de dag volop benut bij de 
deeltjesbotsingen van CERN.

1999 
Ladingsverdeling  
neutron gemeten 
Neutronen bestaan uit een 
positief geladen up-quark, en 
twee negatieve down-quarks. 
Met behulp van versneller 
AmPS, de Amsterdam Pulse 
Stretcher, is gemeten hoe deze 
lading binnen een neutron is 
verdeeld.  

Groot
succes 
door de  
jaren 
heen
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