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Omdat ze maar een paar dagen in Nederland is, 
grijpt de redactie van de FOM expres de kans om 
haar te interviewen op haar thuisbasis FOM-Nikhef. 
Lucie de Nooij MSc (27) is FOM-oio en werkzaam bij 
CERN in Zwitserland. Het geven van interviews en 
het praten en schrijven over haar vak is haar niet 
vreemd. Zo was ze samen met FOM-bestuurslid en 
KNAW-president prof.dr. Robbert Dijkgraaf al te zien 
in het VARA-programma De Wereld Draait Door. 
Daarnaast was ze onder andere vaste redacteur van 
de Volkskrant, waar ze op de website een weten-
schapsweblog bijhield over haar onderzoekservarin-
gen. Ook nu heeft de jonge FOM-onderzoekster 
genoeg te vertellen over haar werk bij ATLAS én 
over het leven in Genève. 

Lucie vindt het prettig om weer in Nederland te zijn 
en familie te zien. Meteen maakt ze van de gelegen-
heid gebruik om even wat werk te doen op het 
Nikhef, de plek waar alles begon. “Na het halen van 
mijn beta/gamma-propedeuse aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) had ik gelijk al een voorkeur 
voor de natuurkunde, maar ik twijfelde. Na een 
tussenjaar skiles geven in Oostenrijk heb ik mijn 
keuze gemaakt voor een driejarig Bachelorprogram-
ma natuurkunde.” Om ook een link met de maat-
schappij te houden volgde ze daarnaast een minor 
economie. Uiteindelijk haalde ze ook haar Master aan 
de UvA en studeerde af in de deeltjesfysica. Ze koos 
voor deze richting, nadat ze inspiratie opdeed tijdens 
een studiereis naar CERN. 

Promoveren of het bedrijfsleven?

De keuze om te promoveren was ook niet zomaar 
gemaakt, want het bedrijfsleven lonkte. Een mooi 
aanbod van Shell sloeg ze echter af. “Ik overwoog echt 
om die baan te nemen, tot mijn vriend zei: ‘Straks gaat 
de LHC draaien op CERN en dan ben jij er niet bij...’.

Ik heb daarop direct het Nikhef benaderd die juist op 
dat moment een oio-positie beschikbaar had: in vier 
jaar promoveren bij prof.dr. Els Koffeman, waarvan 
één jaar op CERN. Precies tijdens de opstart van de 
LHC!” Na een periode op Nikhef ging ze vervolgens 
van start binnen het ATLAS-project op CERN, waar ze 
tot augustus dit jaar zal blijven. Daarna keert ze weer 
terug naar Nikhef. 

Analyseren van deeltjes

In haar werk maakt Lucie analyses van deeltjes, 
waarbij ze gebruik maakt van data uit het ATLAS-
experiment. ATLAS staat voor A Toriodal LHC 
ApparatuS en is één van de vier grote experimenten 
bij de Large Hadron Collider (LHC). Van de vele 
botsingen die over een bepaalde periode in de LHC 
plaatsvinden en geregistreerd worden met de 
ATLAS-detector maakt ze een uitgebreide data-analy-
se. Daarnaast draait ze veel diensten in de controle-
kamer, waar de detector in de gaten gehouden wordt 
en software updates worden uitgevoerd. Lucie legt uit 
dat ATLAS verschillende lagen van detectoren heeft, 
elk subsysteem wordt 24 uur per dag in de gaten 
gehouden. “Ik houd in het kader van mijn onderzoek 
één van de systemen in de gaten. Ik maak daarnaast 
een analyse van de gegevens van deeltjes, waarvan 
we weten dat ze bestaan. Daarbij is een bepaald soort 
deeltje onderwerp van ons onderzoek; we kijken met 
een speciaal softwarepakket hoe vaak dit bepaalde 
deeltje gemeten wordt per botsing. Maar we kijken 
ook welke richting het deeltje op gaat en hoeveel 
energie het verliest.” Ze voegt toe dat ze daarmee 
bekijken hoe vaak ze een bepaald proces zien, dan 
gaan ze fi lteren en zoeken een patroon in de data met 
behulp van statistiek. De Nooij: “Als de LHC op den 
duur op een nog hogere energie gaat draaien kunnen 
we de analyse herhalen. Nu draait de LHC op 7 TeV, 
maar dat gaat in de toekomst naar verwachting naar 

Het afgelopen jaar was een veelbewogen en vooral 
bijzonder succesvol jaar voor de Large Hadron 
Collider (LHC) op CERN bij Genève. De LHC heeft een 
uitstekende performance getoond en de een na de 
andere mijlpaal behaald. 

Sinds de enthousiast gevierde start van het onder-
zoeksprogramma op 30 maart 2010, heeft de LHC 
ruim een half jaar lang steeds grotere hoeveelheden 
proton-proton botsingen bij een wereldrecordenergie 
van 7 TeV geleverd. Wetenschappers over de hele 
wereld gingen meteen zeer gemotiveerd aan de slag 
om de meetgegevens te analyseren. Al enkele 
maanden later kwamen op basis van deze data de 
eerste publicaties uit, bijvoorbeeld over de eerste 
metingen van topquarks.

Aan het eind van 2010 botsten voor het eerst zware 
(lood)atoomkernen met hoge energie op elkaar, 
waargenomen in onder andere de ALICE-detector 
(zie afbeelding). Daarbij wordt een plasma gemaakt, 
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LHC brengt eerste wetenschappelijke 
resultaten

De ALICE-detector laat de 
sporen zien van deeltjes die 
vrijkomen bij botsende 
loodkernen.  
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een vorm van materie die vergelijkbaar is met 
materie zoals die kort na de oerknal bestond. 
Onderzoekers hopen door deze botsingen meer te 
weten te komen over de evolutie van het univer-
sum. Binnen enkele weken zorgden de LHC-experi-
menten er al voor dat de eerste nieuwe inzichten 
werden gepubliceerd over de eigenschappen van dit 
plasma.

Na een winterpauze van twee maanden draaien op 
dit moment de bundels weer rond in de versneller. 
CERN heeft besloten om deze run tot eind 2012 te 
laten duren. De lange technische shutdown, die 
nodig is voor werkzaamheden om de ontwerp-
energie van 14 TeV te bereiken, is naar 2013 
verschoven.  

“With the LHC running so well in 2010, and further 
improvements in performance expected, there’s a 
real chance that exciting new physics may be within 
our sights by the end of the year”, zei CERN’s 
Research Director, Sergio Bertolucci. “For example, if 
nature is kind to us and the lightest supersymme-
tric particle, or the Higgs boson, is within reach of 
the LHC’s current energy, the data we expect to 
collect by the end of 2012 will put them within our 
grasp.” (VM)  

De opstart van de LHC verkiezen 
boven het bedrijfsleven
Lucie de Nooij over het analyseren van data op CERN

Lucie de Nooij MSc voor de ‘Globe of science 
and innovation’, bij de hoofdingang van 
CERN. In de Globe is een permanente 
tentoonstelling te zien.
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Nieuwe wind

Prof.dr. Ger van Middelkoop (1937) 
kwam in 1961 als promovendus in 
dienst van FOM en was van 1983 tot 
1989 en opnieuw van 1996 tot aan zijn 
pensionering in 2001 directeur van het 
FOM-instituut voor subatomaire fysica 
Nikhef.

“Ik heb vijftig van de vijfenzestig jaar FOM-
geschiedenis meegemaakt. In de jaren zestig en 
zeventig was het contact heel persoonlijk. Zo 
kwam FOM-directeur Beekman zich persoonlijk 
op de hoogte stellen van mijn vorderingen als 
jonge promovendus bij de hoge-fl ux-reactor in 
Petten. Als je een goed idee had, belde je met 
het FOM-bureau en vaak kon er dan wel wat 
geregeld worden. In de jaren tachtig ging er een 
nieuwe wind waaien. Er werd meer competitie 
geïntroduceerd en de instituten kregen niet 
langer automatisch een vast budget. Dat was 
toen lastig voor ons, maar achteraf bezien was 
het heel gezond en ook nodig. We hebben 
geleerd om keuzes te maken en die goed te 
onderbouwen. Zonder die vaardigheid hadden 
we nooit kunnen overleven.”  

14 TeV. Dat zou misschien weer een nieuwe publicatie 
op kunnen leveren.” 

Nog even genieten in Genève

Lucie heeft nog een paar onderzoeksmaanden te 
gaan op CERN en om te genieten van het Zwitserse 
leven. Ze heeft zich gevestigd in de stad Genève, 
samen met haar vriend die bij een internationaal 
bedrijf werkt met een hoofdkantoor in zowel 
Amsterdam als Genève. “Het is een heerlijke stad om 
in te wonen en je kunt hier prachtig paardrijden in de 
omgeving. Maar er zijn ook dingen die ik niet zal 
missen, zoals de zeer formele omgangsvormen die 
hier gelden.” Over haar toekomst na haar promotie 
denkt ze nog na. “Omdat ik bij FOM promoveer, kom 
ik helaas niet in aanmerking voor een dienstverband 
als postdoc bij FOM”, zegt ze. “Maar wetenschap is 
voor mij geen doel op zich. Als ik maar dromen blijf 
hebben en die kan verwezenlijken. Ik zie wel wat er 
na mijn promotie op mijn pad komt.” (MV)  


