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Welkom bij CERN.

Waar het oneindig grote 
en het oneindig kleine 
elkaar ontmoeten.

Michael Jonker

1971 Natuurkunde studie UvA

1977 promotie onderzoek op Cern 𝜈𝜇 + 𝑒
− → 𝜈𝜇 + 𝑒

−

1986 staff positie (Delphi Lep experiment)

1993 werkzaam aan de versnellers (operations, controls, studies)



CERN…
Wat is dat?
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Nucléaire

Wat betekent «          » van origine?CERNCERN

1952



1954

Organisation

Européenne pour la

Recherche

Nucléaire

Wat betekent «CERN» vandaag?



U zegt «Nucléaire »?

« L’Organisation s’abstient de toute activité à fins militaires et les 
résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés 
ou de toute autre façon rendus généralement accessibles ».

Oprichtingsconventie van CERN

Laboratoire européen pour la Physique des Particules

European laboratory for High Energy Particle Physics



Sinds 2013:

21 Lid staten
Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, 
Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Israël,  
Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, 
Groot Brittannië, Slowakije, Zweden, Zwitserland

1 Kandidaat lidstaat
Roemenië 

3 Geassocieerde staten
Pakistan, Servië, Turkije

6 Observatoren bij de Council
India, Japan, Russische Federatie, USA, 
Europese Commissie, UNESCO

Jaarlijks budget 
1118.3 MCHF (2015)

Het grootste laboratorium voor deeltjes 
fysica ter wereld



Ong. 10’000 mensen dagelijks aanwezig!

2512 Staf
912 Beursen en Promovendi
315 Studenten

11000 Gebruikers (Fysici)

2000 Contract werkers



Een echte kleine stad



CERN…
Waarvoor, om wat 

te doen?



We doen fundamenteel onderzoek

Beantwoorden van fundamentele vragen…
…en keer op keer opnieuw!

IVe - Ve

voor Chr.

Discoveries:

1898: Thomson - electron

1911: Rutherford - nucleus

1932: Chatwick - neutron

`60 Gell-Mann : quarks



Verificatie van theorieën: het Standaard Model
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Fundamentele vragen …

Waarom hebben deeltjes massa?

Newton kon het niet uitleggen,
wij ook nog niet…

Le Boson de 

Brout-Englert-Higgs



Fundamentele vragen
Waaruit bestaat de massa van het Universum?

We zien slechts...

… 5% van zijn
geschatte energy!

Zwarte Materie?
Zwarte Energie?



Fundamentele vragen
Waarom is er geen antimaterie in het Universum?

Alpha Magnetic Spectrometer – 02

Geassembleerd op CERN – Control Room op CERN

Gelanceerd voor ISS op 16 Mei 2011 met

space shuttle Endeavour.  (Laatste vlucht)



Fundamentele vragen
In welke toestand verkeerde de materie direct na 
de “Big Bang”?

Plasma van
quark-gluons



Verenigen van de Naties en scholing

• De grootste internationale 
wetenschappelijke 
samenwerking

• Verscheidene programma’s 
voor studenten
(alle niveau‘s)

• Meer dan 100 landen

• Honderden fysica instituten 

• De helft van HE deeltjes 
fysici van de wereld



CERN…
Hoe functioneert 

dat?



Door objecten te versnellen en te 
laten botsen …



Op ongelooflijke energie niveau’s !
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Op ongelooflijke energie niveau’s !

100’000’000’000’000’000’000’000’000’000
About the kinetic energy of a mosquito ( 5 mg @ 0.7 m/s ) 

5 mg contains 5 10-3 x 6 1023 = 3 1021 nucleons

The energy in the proton is 
3’000’000’000’000’000’000’000 times more concentrated!



De grootste deeltjes versneller

27 km circonference



(1959)

Biggest ring = 27 km circumference
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CERN’s accelerator complex (and history)

450 GeV to 7 TeV

1.4 GeV to 26 GeV

50 MeV to 1.4 GeV

50 MeV

26 GeV to 450 GeV

(1976)

(2008, former 

LEP tunnel 1989)

(1978)

SC 1957 - 1990

ISOLDE 1967 -

ISR 1971 - 1984

SPPS/AA 1981 - 1987?

LEP 1989 - 2000

LEAR 1982 – 1996

AD 1998 -

CNGS 2006 -

(1972)

Movie

Material/TwoElectronTwoMuon_HD.mov


De versneller keten van CERN
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…..and underground



De krachtigste magneet ter wereld



De koudste plek van het Universum
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…..the big numbers

Circumference 26.7 km ~ 90 μs / turn

Total mass lowered in tunnel 100,000 ton (> 2 million ton rock excavated)

Number of bunches 2808

Protons per bunch 1.1 x 1011

Bunch spacing 25 ns 40 million crossings per second

Stored energy per beam 350 MJ =80 kg TNT

Stored energy in magnets 11 GJ

Operating temperature 1.9 K

He inventory 800,000 liters (100 ton)

Particle collisions 600 million per sec

Beam life 8 hrs =22500 times earth-moon

Power consumption 120 MW =all houses in Geneva canton



De meest complexe detectoren

Muon Detectors

Electromagnetic Calorimeters

Solenoid
Forward  Calorimeters

End Cap Toroid

Shielding
Hadronic CalorimetersInner DetectorBarrel Toroid

108Electronic channels

~7000 tWeight

22 mDiameter

44 mLength

Detector characteristics
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ATLAS
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ALICE
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CMS
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LHCb
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Hoe zie je deeltjes • Snowboarders laten sporen 
na in de sneeuw.

• Geladen deeltjes laten 
ionisatie sporen achter.

• Ionisatie kan worden 
detecteert in

• Bellenvat (vroeger)

• Kristallen (licht)

• Gas detectoren

• Pixel detectoren

CMS 200 m2 silicium
= 1000 000 foto camera's 

• De meeste deeltjes (ook 
neutrale) maken botsingen 
met materie, en geven dan 
een lawine effect van 
andere geladen deeltjes.
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Het meest verbreide reken ‘grid’
LHC totaal ieder jaar:
>25 PetaBytes
(25 miljoen GB)
experimentele data. 
Geschat: 1% totale 
planetaire data over 
Internet

Op CERN (20% Grid): 
65’000 Processor 
cores ; 30PB disk + 
>35PB tape storage 

200 Reken centra in 
20 landen over de  
planeet verspreid



Hoe zie je de Higgs boson
• Higgs is instabiel en vervalt 10<<-20 s

• Afgelegde weg << 10-5 μm

• Hoe zien we de Higgs

• Peter Higgs, observed in CMS & Atlas

• Het Higgs boson vervalt in andere deeltjes

• B.v. verval van de higgs in muonen (zware electronen)
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CERN…
Wat verandert dat 

voor U?
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Our Understanding  

Electricity, magnetism, strong
and weak nuclear forces

How forces act on 
quarks and leptons

How particles obtain 
Masses from the 
Higgs boson

Higgs boson



Toepassingen: het World Wide Web
Ontwikkeld in 1989 
met het idee van het  
LHC project in het 
achterhoofd!

Gratis aan de 
mensheid ter 
beschikking gesteld!



Toepassingen: in de medische wereld
Voor detectie en de 
behandeling van 
kanker:
•MRI scan (supra 
geleidende magneet)
•PET scan 
(scintillators)
•Therapie  met een 
protonen bundel

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:PET-MIPS-anim.gif


Toepassingen: voor beveiliging
Analyse van de inhoud van een vrachtauto zonder uitladen!



Toepassingen:
met het ‘grid’

Ultra snelle 
verwerking van 

satelliet foto’s in geval 
van natuur rampen
(overstromingen in 

Pakistan)

www.gridcafe.org

Medecijnen/Gezondheid
Bioinformatica
Nanotechnologie
Technologie
Environnement
Etc…



En natuurlijk… Nobel prijzen!

George Charpak

(1992)

“for his invention and 

development of particle 

detectors, in particular 

the multiwire proportional 

chamber”

Carlo Rubbia

(1984 samen met Simon van der 

Meer)

“for their decisive contributions to 

the large project, which led to the 

discovery of the field particles W 

and Z, communicators of weak 

interaction”

Jack Steinberger

(1988 samen met Leon M. 

Lederman, Melvin Schwartz)

“for the neutrino beam method 

and the demonstration of the 

doublet structure of the leptons 

through the discovery of the 

muon neutrino”



Nederland’s fysica bijdragen gebruikt bij deeltjes versneller techniek.

Simon van der Meer

(Nobel 1984 samen met 

Carlo Rubbia)

“for their decisive 

contributions to the large 

project, which led to the 

discovery of the field particles 

W and Z, communicators of 

weak interaction”

Heike Kamerlingh-Onnes

(Nobel 1913)

“for his investigations on the 

properties of matter at low 

temperatures which led, inter 

alia, to the production of 

liquid helium”

Hendrik Antoon Lorentz

(Nobel 1902 samen met 

Pieter Zeeman)

“in recognition of the 

extraordinary service they 

rendered by their researches 

into the influence of 

magnetism upon radiation 

phenomena”



Nederland’s bijdragen aan de theoretische fysica.

Gerardus ‘t Hooft

(Nobel 1999 samen met 

Martinus Veltman)

“for elucidating the quantum 

structure of electroweak 

interactions in physics”

Martinus Veltman

(Nobel 1999 samen met 

Gerardus ‘t Hooft)

“for elucidating the quantum 

structure of electroweak 

interactions in physics”



CERN…
What’s new?



Botsingen in LHC sinds Maart 2010!

• 4 Juli 2012 : Aankondiging (ATLAS en CMS) van Higgs boson kandidaat.
• 14 Maart 2013 : Confirmatie - “Ja, het is een Higgs boson”
• 2013-2014 : technische stop (onderhoud – magneet verbeteringen)
• 2015 : Eerste run (opzetten) met 6.8 TeV per bundel
• 2016-2018 : Productie run met 6.8 TeV - - - nieuwe ontdekkingen ?



« Op CERN doet men niet aan 
magie, maar men legt er de 

magie uit.»

Tom Hanks
(2009, t. g. v. zijn bezoek voor de opname van de film

« Angels and Demons »)



Conclusie
• Laboratorium voor fundamenteel onderzoek
• Grootste wetenschappelijke samenwerking ter wereld
• Vorming en onderwijs op alle niveaus 
• Verzetten van de limieten van de technologie
• Verscheidene praktische toepassingen

Bezoek CERN en onze WWWeb sites:
Informaties: www.cern.ch
CERN TV: www.youtube.com/cern
Recrutement: www.cern.ch/jobs

Presentatie beschikbaar op www.cern.ch/visits-nl-scholen/presentations/

http://www.cern.ch/jobs
http://www.cern.ch/visits-nl-scholen/presentations/


Enige praktische zaken
Tijdens de rondgang…
• Zorg dat we bij elkaar blijven

• We zijn scherp getimed ... niet treuzelen! ;-)

• Voor CERN zijn dit normale werkdagen; respect, stilte in de 
gebouwen s.v.p.

En verder…
• Stel vragen!

• Je mag alles fotograferen en filmen wat je ziet

• Zijn dagelijks open (Ma-Za 10h00-17h00):
• CERN souvenir winkel

• Permanente exposities: Microcosm en Globe d’Innovation


