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Het High Field Magnet Laboratory (HFML) in Nijmegen beschikt over magneten die uniek  

zijn in de wereld. Door hun sterkte creëren ze extreme omstandigheden waaronder eiwitten, 

micro-elektronica, nieuwe metalen en kunststoffen hun eigenschappen prijsgeven.  

Het onderzoek in het HFML heeft tot baanbrekende innovaties en nieuwe wetenschappelijke 

inzichten geleid. Een hoogtepunt was de Nobelprijs in 2010 voor het onderzoek van  

Andre Geim en Konstantin Novoselov.

De missie van het HFML is: zo sterk mogelijke magneetvelden ontwikkelen en deze inzetten 

voor eigen innovatief onderzoek en dat van gasten.

HFML
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De Nijmeegse magneten behoren tot de 
top drie wereldwijd. Dat maakt het HFML 
tot een werkplaats voor pioniers. De 
extreme omstandigheden in een magneet 
brengen verrassende eigenschappen van 
materie aan het licht.

7

De magneet
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Waarom sterke magneten?
Met magneten kunnen we in materie kijken zonder iets kapot te maken. Zo kunnen 
we materialen ontdekken voor betere micro-elektronica, eiwitten identificeren en 
breinactiviteit zichtbaar maken. Veel wetenschappelijke inzichten begonnen ooit met 
magneetonderzoek. Hoe sterker de magneet, hoe verrassender de resultaten.

Geef een kind een magneet en het kan er 
uren mee spelen. Magneten laten onver- 
wachte kanten van materie zien. Dat geldt 
ook in het groot. Generaties weten- 
schappers kwamen door magneten op het 
spoor van nieuwe materiaaleigenschappen.
Het bijzondere van magneten is dat ze een 
materiaal kunnen veranderen zonder het 
kapot te maken. Dat maakt magneten 
ideaal om kwetsbare stoffen te bestuderen 
zoals die voorkomen in ons lichaam of in 
micro-elektronica.
De magneten in Nijmegen behoren tot de 
sterkste ter wereld. Omdat binnenin zeer 
extreme omstandigheden heersen, treden 
regelmatig onverwachte effecten op die nog 
niet in bestaande wetenschappelijke 
concepten passen. Magneetexperimenten 
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lopen daarmee vaak vooruit op 
wetenschappelijke theorievorming en 
geven zo een impuls aan de natuurkunde, 
chemie en biologie.
Onderzoekers in Nijmegen kijken naar 
fundamentele natuurkundige eigen- 
schappen wanneer ze nieuwe materialen 
aan het extreme krachtenspel van een 
magneet onderwerpen. Ze hopen op ver- 
rassingen die hen op het spoor van nieuwe 
inzichten brengen. En verrassingen  
komen vaak voor als je megawatts 
vermogen concentreert in kubieke 
centimeters.
Die verrassingen zijn vaak wel het begin 
van een toepassing. Natuurlijk zijn sterke 
magneten niet erg praktisch voor een 
innovatief product. Maar als eenmaal 
bijzondere verschijnselen zijn waarge- 
nomen, gaan wetenschappers op zoek naar 
manieren om die ook buiten de magneten 
op te roepen met zuiverdere materialen en 
gerichtere productiemethoden. Nieuwe 
kennis leidt zo tot nieuwe kunde en uit- 
eindelijk tot omzet in de industrie. 

Het onderzoek in het HFML vormt 
daardoor de ruggengraat van 
materiaalonderzoek.

Krachten in alle materie
Magneten zijn zo waardevol omdat ze  
elektromagnetische krachten beïnvloeden 
– de krachten die alle materie bijeenhouden. 
Door magneetexperimenten kunnen we 
dat krachtenspel beter begrijpen.
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Wekenlange concentratie
Bhawana Jha moest wennen aan de sterkte van de magneten, vertelt ze. ‘Op school speel 
je met kleine magneetjes. Maar als je hier de koeltorens ziet en al die machinerie, dan 
voel je je heel klein. Maar dat went wel. Ik ben in mijn onderzoek niet gericht op kracht, 
maar op precisie.’
Bij haar optische metingen moet Bhawana laserlicht op de micrometer nauwkeurig op 
proefmaterialen richten. ‘Het bijzondere is de concentratie die je ervoor nodig hebt. Je 
bent soms weken intensief bezig om de spiegels uit te richten. Als iemand vlak naast mij 
gaat staan trommelen, zou ik het niet eens horen.’ Maar de magneet hoort ze wel. ‘Als het 

zoemen ineens ophoudt, mis je iets.’
Bhawana kwam naar Nijmegen vanwege 
de vrijheid om haar onderzoek op haar 
eigen manier in te richten. ‘Optische 
metingen waren nieuw voor mij. In India 
deed ik vooral berekeningen. Maar ik koos 
ervoor juist vanwege het nieuwe. Als je 
een onverwachte keuze maakt, kom je tot 
mooie resultaten.’  
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Een voorbeeld is het onderzoek naar stoffen 
die geschikt zijn voor computerchips. 
Magneten veranderen het gedrag van 
elektronen – en daarmee van elektronica. 
Met magneetonderzoek zijn nieuwe 
manieren gevonden om zeer snel te 
schakelen met elektronen.
Magneten kunnen ook lange moleculen 
in kunststoffen ordenen. Vaak zijn 
kunststoffen een chaotisch geheel 
van lange polymeren die als spaghetti 
door elkaar liggen. Magneten brengen 
polymeren netjes in het gelid. Door die 
ordening komen bijzonderheden eerder 
aan het licht. In Nijmegen zijn bijvoorbeeld 
geleidende polymeren gemaakt: door de 
polymeren te ordenen, werd de elektrische 
geleiding honderd keer beter. De sterke 
magneten van het HFML brachten ook de 
bijzondere eigenschappen van het nieuwe 
materiaal grafeen aan het licht. De beide 
ontdekkers Andre Geim en Konstantin 
Novoselov kregen daarvoor de Nobelprijs.
Een andere mogelijkheid: met magneten 
kun je dingen oppakken of laten zweven. 

Alle materialen zijn een beetje magnetisch, 
maar dat blijkt vaak pas in een zeer sterke 
magneet. Het HFML werd wereldberoemd 
met een foto van een zwevende kikker. 
HFML-onderzoekers hebben ook eiwitten 
laten zweven, net zo gewichtloos als 
in de ruimte. Voorheen konden alleen 
astronauten dat soort experimenten doen.
Overigens mankeerde de kikker na afloop  
van het experiment niets. Je kunt magneten  
veilig aanraken of erin gaan liggen.  

Deze kunststof wordt transparant in een magneetveld.
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Medische scanners
MRI-scanners kunnen veel preciezer in 
ons lichaam kijken dan röntgenfoto’s. 
Ze brengen gezwellen, ontstekingen en 
inwendige bloedingen aan het licht. Meer 
dan de helft van alle diagnoses berust 
inmiddels op deze techniek. Scanners 
kunnen ook hersenactiviteit meten. 
Dat bracht een grote vooruitgang in de 
neurologie.
Een MRI-scanner heeft een grote magneet waar de patiënt in wordt geschoven.  
De magneet zorgt er samen met een radiozender voor dat deeltjes in de kernen van 
waterstofatomen in het lichaam als kleine kompasnaaldjes gaan bewegen. Omdat we voor 
tachtig procent uit water bestaan, gebeurt dat in ons hele lichaam. Die beweging is van 
buitenaf te detecteren. Gevoelige antennes rondom de patiënt vangen de signalen op.  
Op basis daarvan berekent de computer een driedimensionaal beeld. MRI brengt dus 
meestal vocht in beeld en is daarom erg geschikt om nauwkeurig zachte weefsels te 
bekijken: zelfs details van een kwart millimeter zijn nog zichtbaar.
De techniek voor MRI werd in de jaren zeventig ontwikkeld vanuit kernspinresonantie, 
een fenomeen dat in laboratoriummagneten was ontdekt. De scanner kan ook worden 
afgestemd op andere soorten atomen, wat interessant is voor materiaalonderzoek.  
Hoe sterker de magneten van de scanner, hoe gevoeliger en gedetailleerder het beeld.  
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Dat gebeurt ook dagelijks. In een medische 
MRI-scanner word je blootgesteld aan een 
magneetveld dat tienduizend keer zo sterk 
is als het magnetisme van de aarde en  
toch komt iedereen er ongeschonden uit.
Hoe sterker een magneet, hoe meer 
verrassingen er optreden. Een huis-tuin-
en-keukenmagneet heeft op de meeste 
materie geen enkele zichtbare invloed. 
Maar naarmate een magneet sterker is, 
kan hij duidelijker processen beïnvloeden 
en materie beter ordenen. Daarom is 
Nijmegen dé plek voor nauwkeurig 
onderzoek naar nieuwe materialen en 
biologische processen.

Erkenning
In 2012 wees de Nederlandse regering het 
HFML aan als ‘internationale onderzoeks- 
faciliteit’ binnen Nederland omdat de 
magneten een excellente mogelijkheid voor 
onderzoek bieden die internationaal erg 
wordt gewaardeerd. Daarmee heeft het 
HFML in Europa een leidende rol, zo 
luidde de toelichting. Onderzoek in de 

sterkste magnetische velden biedt de beste 
kans op wetenschappelijke doorbraken en 
ontdekkingen van nieuwe materiaaleigen- 
schappen. Dat is in het verleden over- 
tuigend bewezen, aldus de regering.  
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De onderzoekers Andre Geim en 
Konstantin Novoselov kregen in 2010 
de Nobelprijs voor de ontdekking van de 
eigenschappen van grafeen, een nieuwe 
vorm van koolstof. Grafeen lijkt op het 
grafiet van potlood, maar het is uiterst dun 
– slechts één atoom dik.
Dat grafeen zo bijzonder is, bleek voor 
een belangrijk deel bij onderzoek met de 
Nijmeegse magneten. Geim en Novoselov 
waren medewerkers van het HFML en 
deden hun metingen samen met de andere 
wetenschappers in de groep. Daardoor is 
Nijmegen vanaf het eerste moment nauw 
betrokken geweest bij dit spannende 
onderzoek.
Grafeen blijkt honderd keer sterker dan 
staal en is vrijwel transparant. Het geleidt 
stroom beter dan koper. Elektronen 
kunnen een enorme snelheid in grafeen 
ontwikkelen, veel hoger dan in koper of 

computerchips. Die snelheid is interessant 
voor snelle schakelingen (de eerste 
transistor van grafeen is al gemaakt) 
en grafeen is daarom een veelbelovend 
materiaal voor efficiëntere computerchips.
Het geleidingsvermogen van grafeen 
verandert als het in aanraking komt met 
andere materie. Als je er een vinger op 
legt, is dat duidelijk meetbaar. Dat maakt 
grafeen ideaal voor touchscreens, zeker 
omdat het zo sterk en transparant is. Ook 
als grafeen in contact komt met kleine 
verontreinigingen slaan de meters direct 
uit. Je kunt grafeen daarom ook gebruiken 
voor het detecteren van bepaalde gassen. 
Zo kun je een gevoelige gassensor maken.
Daarnaast werd ontdekt dat grafeen 
het kwantum-Hall-effect vertoont. Dit 
effect maakt het mogelijk om elektrische 
weerstand te meten met een precisie 
nauwkeuriger dan één op een miljard. Het 

Nobelprijs voor HFML-onderzoek
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bijzondere is dat het in 
grafeen bij kamer- 
temperatuur optreedt. 
Normaal moet je het 
materiaal daarvoor 
afkoelen tot -270 °C.  
Met grafeen wordt het  
dus veel eenvoudiger om 
heel precieze weerstands- 
metingen te doen.  
Een meetapparaatje met 
grafeen is draagbaar en 
bovendien veel goedkoper 
omdat er geen dure koelinstallatie meer 
nodig is. In de industrie is veel behoefte 
aan dergelijke toepassingen.
Het onderzoek aan grafeen – in 
Nijmegen en elders – levert ook veel 
nieuwe wetenschappelijke inzichten 
op. In grafeen gedragen elektronen 
zich op een manier die voorheen 
alleen kon worden bereikt in een grote 
deeltjesversneller. Wetenschappers zijn 

nu dus niet meer afhankelijk van grote 
onderzoeksfaciliteiten om een aantal 
interessante fenomenen te bestuderen.  
Al deze unieke eigenschappen treden op in 
een materiaal dat uiteindelijk slechts één 
koolstofatoom dik is.  
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Met nieuwe ogen
Andreas Jost was niet tevreden met de ‘bescheiden’ magneet van 15 tesla waarmee hij als 
student in Dresden experimenteerde. ‘Je loopt snel tegen beperkingen aan. Daarom kwam 
ik naar Nijmegen, hier zijn de sterkste magneten. Ik heb dezelfde materialen opnieuw 
gemeten en zag met de sterkere magneet heel andere verschijnselen. Ik moet dus opnieuw 
op zoek naar een verklaring.’
Andreas onderzoekt elektrische verschijnselen die optreden als één kant van een 
materiaal wat warmer is dan de andere. ‘Ik meet extreem kleine effecten, het gaat om 
nanovolts. Dat is lastig te meten, zeker omdat de experimenteerruimte binnen in de 

magneet zo klein is. Ik ben een half jaar 
met de voorbereiding bezig geweest. Het 
is allemaal erg subtiel. Tegelijk zoek je met 
de magneet het andere extreem op, met 
ongelooflijk veel energie. Dat veroorzaakt 
een opwinding die niet iedereen aankan. 
Het is als een extreme sport. Je zoekt 
steeds de grens op van wat mensen 
kunnen. En dan zie je iets compleet 
nieuws, wat nog nooit iemand gezien heeft. 
Dat is spannend, dat is wetenschap.’  
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Rechts in de grafiek staan de grote afstanden in het universum. De zwaartekracht is op die schaal de  

enige kracht die telt. We kennen de structuur van het heelal door telescopen en de relativiteitstheorie  

van Albert Einstein. Links in de grafiek staan de kleinste afstanden binnen atomen. Hier heersen de kern- 

krachten, zoals de kwantumtheorie die beschrijft. Deeltjesversnellers helpen die krachten te ontrafelen.  

In het midden bevindt zich het gebied waarin wij leven. Het is het domein van de elektromagnetische 

krachten, die alle materie bijeenhouden. Ze zijn verantwoordelijk voor alle chemie en de complexiteit van 

het leven. Daarom is het belangrijk om met dat krachtenspel te kunnen experimenten. Alleen met 

magneten kan dat zonder schade aan te richten.  

deeltjesversnellers 

kernkrachten 

quarks, Higgs-deeltje

kerncentrales

fm pm nm μm mm m km

sterke magneten 
elektromagnetische kracht 

atomen, moleculen

micro-elektronica
life sciences  

nieuwe materialen

telescopen 

zwaartekracht 

planeten, sterren, zwarte gaten

ontstaan heelal

De krachten om ons heen
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Hoe maak je een magneet?
De magneten in Nijmegen zijn niet veel groter dan een oliedrum, maar er komen 
enorme krachten in samen. Het hele gebouw erachter is één grote krachtcentrale om 
energie door de magneten te voeren. Toch merk je dat in de experimenteerhal niet.  
Er heerst rust. Elke trilling wordt buiten gehouden. Anders bereik je nooit de precisie 
die nodig is om afzonderlijke moleculen binnen in de magneet te kunnen waarnemen.
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Alles in het HFML is gericht op 
kracht. Een magneet op volle sterkte 
gebruikt 20 megawatt, evenveel als vier 
hogesnelheidstreinen op topsnelheid. 
Vuistdikke koperen kabels voeren de 
stroom van de hoge transformatoren achter 
het lab naar de magneten. Hoe sterker de 
stroom, hoe sterker het magneetveld.
De magneten in Nijmegen behoren tot 
de krachtigste ter wereld. Het zijn sterk 
opgevoerde versies van de elektromagneten 

die ook in motoren, luidsprekers en 
deurbellen zitten. Elektrische stroom loopt 
door een spoel en wekt zo een magneetveld 
op. De spoelen zijn ongeveer een meter 
hoog. Middenin is een paar centimeter 
ruimte uitgespaard. Op die plek is het 
magneetveld het sterkst. Dat is de plek 
waar de proeven worden uitgevoerd. Het 
is vaak een hele kunst om de complexe 
meetapparatuur zo klein te maken dat ze 
in de uitgespaarde ruimte past. Het HFML 
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heeft één magneet met een iets grotere 
ruimte, maar het magneetveld daarin is 
dan ook iets lager.
De extreme elektrische stroom warmt de 
magneten sterk op. Er is daarom een hele 
fabriek nodig om voldoende koelwater 
naar de magneten te pompen. In de kelder 
staan twee hogedrukpompen die het water 
met een half miljoen liter per uur door 
uitgespaarde gaatjes in de magneet persen 
en waarmee een driehonderd meter hoge 
fontein kan worden gemaakt. Die gaatjes 
zijn gestanst in de honderden metalen 
schijven waaruit de spoel is opgebouwd.
De gaatjes zijn heel precies gemaakt, zodat 
ze de schijven niet te veel verzwakken. 
De schijven zijn minder dan een halve 
millimeter dik, maar moeten toch de 
intense krachten binnen in de magneet 
weerstaan. Er drukken duizenden kilo’s 
op. Tegelijk stroomt het water er met 100 
kilometer per uur doorheen. Een vuiltje in 
het water is direct fataal: raakt één gaatje 
verstopt, dan smelt de magneet in een 
tiende van een seconde.

Het water blijft maar een honderdste 
seconde in de magneet, maar dat is genoeg 
om het dertig graden op te warmen. 
Langer kan niet, dan gaat het koken. 
Met het opgewarmde water zou je in een 
seconde een badkuip tot aan de rand 
kunnen vullen. Wat dat betekent, zie je op 
het dak. Het water wordt daar uitgestort 
in vier koeltorens, waar het in een dichte 
waterval tien meter naar beneden klatert 
om af te koelen.
Alles is tot het uiterste gericht op het 
concentreren van kracht in een paar 
kubieke centimeter. Meer gaat eenvoudig 
niet. Nergens anders heeft de mens zo’n 
grote energiedichtheid weten te bereiken. 
Het wordt zelfs niet geëvenaard door een 
kerncentrale. Maar een magneet kun je 
uitzetten en is volkomen ongevaarlijk.

Trillingsvrij en uiterst stabiel
De installaties hebben industriële 
proporties, maar desondanks gaat het om 
uiterste precisie. De pijpleidingen voor 
het koelwater zijn met rubber gekoppeld, 
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zodat het stampen van de pompen niet 
doordringt in de experimenteerhal. Elke 
trilling verstoort de meting.
Om dezelfde reden is de stroomtoevoer 
uiterst stabiel. De 40.000 ampère stroom 
die door de magneet wordt gejaagd, mag 
maar met 0,001 procent variëren. Elke 

rimpeling verstoort de subtiele elektro- 
magnetische effecten waarnaar de weten- 
schappers in Nijmegen op zoek zijn.  
De stabiliteit van de magneten wordt 
nergens geëvenaard. De stroomtoevoer 
werd ontwikkeld samen met het Neder- 
landse bedrijf Imtech Vonk, dat daarmee 

Door de vuistdikke koperen kabels loopt een extreem sterke elektrische stroom.
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Zwakke en sterke magneten
zwakst meetbare veld 0,000 000 000 000 000 005 tesla

hersenpulsen 0,000 000 01 tesla

aardmagneetveld 0,000 05 tesla

koelkastmagneet 0,005 tesla

zonnevlek 0,15 tesla

hoefijzermageneet 0,1 tesla

luidsprekers 1 tesla

MRI-scanners 4 tesla

HFML-magneten 20-33 (straks 45) tesla

pulsmagneten (0,01 seconde) 100 tesla

explosieve magneten (0,000 000 1 seconde) 2800 tesla

neutronensterren 100.000.000 tesla

Magneten zijn overal. Onze hersenen geven kleine magneetpulsjes af, duiven oriënteren 
zich op het magneetveld van de aarde, in medische scanners zitten sterke magneten.  
De magneten van het HFML behoren tot de sterkste op aarde.
De sterkte van magneten wordt gemeten in ‘tesla’, genoemd naar de natuurkundige 
Nicola Tesla die met zijn kennis van het elektromagnetisme voor het eerst grote 
elektriciteitsnetten wist te realiseren.  
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nu een mooi exportproduct heeft.
In de experimenteerhallen van Nijmegen 
staan zes magneten die om beurten 
kunnen worden aangezet. Terwijl één 
wetenschapper aan het meten is, kunnen 
anderen hun proeven voorbereiden. Een 
van de magneten in Nijmegen is een 
hybride magneet, met een normale koperen 
binnenspoel en een supergeleidende 
buitenspoel. Dit supergeleidende gedeelte 
is gemaakt van een metaal dat zijn 
elektrische weerstand verliest als het wordt 
afgekoeld tot -270 °C. Doordat er geen 
weerstand is, komt er ook geen warmte vrij 
wanneer er stroom doorheen loopt. Bij deze 
magneet is dus veel minder koeling nodig. 
Daardoor kan een sterker magneetveld 
worden gemaakt. Een tweede magneet 
van dit type is in aanbouw. Dit wordt 
een magneet van 45 tesla, waarmee het 
wereldrecord zal worden geëvenaard.
In de ruimte boven de magneethal staat 
gevoelige optica opgesteld. Laserstralen 
kunnen naar beneden worden gericht voor 
experimenten in het binnenste van de 

magneet. Daarmee kunnen afzonderlijke 
moleculen op afstand worden waarge- 
nomen. Binnenkort komen daar nog twee 
belangrijke instrumenten bij: de krachtige 
vrije-elektronenlasers FELIX en FELICE 
van het FOM-Instituut DIFFER verhuizen 
naar Nijmegen. Ze krijgen een plaats naast 
FLARE, een vrije-elektronenlaser die sinds 
kort naast het HFML staat. Met de drie 
installaties beschikt het HFML over 
bijzonder krachtige laserbundels die grote 
delen van het spectrum bestrijken en 
rechtstreeks naar het binnenste van de 
magneten kunnen worden geleid.
De magneten, de installaties en het 
gebouw zijn speciaal voor het HFML 
ontworpen. Dat maakte het mogelijk om 
een aantal voorzieningen in te bouwen die 
uniek zijn in de wereld. Ook is er speciale 
aandacht besteed aan de ruimtes waar de 
wetenschappers experimenteren: ze liggen 
in een overzichtelijke hal, gescheiden van 
de installaties. Dat maakt nauwkeuriger 
werk mogelijk en nodigt uit tot samen- 
werking tussen de onderzoekers.  
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Omdat de onderzoekers bij het HFML 
tot de internationale top behoren, 
geldt Nijmegen als het hart van de 
Europese samenwerking op het gebied 
van magneetonderzoek. Nederlands 
onderzoek is daarmee uitstekend 
ingebed in de internationale wetenschap. 
Onderzoekers die naar het HFML komen, 
stromen vaak door naar de Nederlandse 
industrie.

De onderzoekers
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Sinds de opening in 2003 ontvangt het 
HFML elk jaar ongeveer honderd gast- 
onderzoekers uit binnen- en buitenland. 
Ze komen met bijzondere materialen en 
opmerkelijke ideeën naar Nijmegen, omdat 
ze alleen daar hun onderzoek kunnen 
doen. Externe onderzoekers blijven meestal 
enige weken in Nijmegen en werken nauw 
samen met de vaste staf. Dat leidt meestal 
aan beide kanten tot nieuwe inzichten.  
Op die manier is een hecht wereldwijd 
onderzoeksnetwerk ontstaan, waarin de 
Nijmeegse staf constant aan de weten- 
schappelijke frontlinie werkt.
De belangstelling voor projecten met de 
Nijmeegse magneten is groot. In de afge- 
lopen jaren was de vraag naar onderzoeks- 
tijd tweemaal zo groot als de capaciteit. 

Ook voor een aanstelling bij het HFML is 
veel interesse. Het is soms moeilijk kiezen 
uit het internationale toptalent.
De aio’s en postdocs in Nijmegen komen 
voor de helft uit het buitenland. De 
meesten blijven na hun onderzoek in 
Nederland en vinden een positie in de 
industrie, bijvoorbeeld bij Philips of ASML. 
Zo trekt het HFML talentvolle onder- 
zoekers naar Nederland.

Onderzoekers komen niet alleen voor het 
HFML naar Nijmegen. De plek is ook 
aantrekkelijk door de combinatie met 
andere instrumenten. De toegang tot de 
vrije-elektronenlaser naast het HFML is 
belangrijk, net als de nauwe band met het 
NanoLab en de NMR-faciliteit. Het HFML 

De magneet als broedplaats
Wetenschappers uit de hele wereld doen onderzoek met de unieke Nijmeegse 
magneten. Dat is belangrijk voor de internationale positie van de Nederlandse 
wetenschap. Daarom heeft de Nederlandse regering het HFML aangewezen als 
internationale onderzoeksfaciliteit.
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is goed ingebed in het onderzoek van de 
Radboud Universiteit, met name in het 
onderzoek dat aan het Instituut voor 
Moleculen en Materialen wordt gedaan.
Het HFML wordt gezamenlijk bestuurd 
door de Radboud Universtiteit en de 
Stichting FOM (de nationale onderzoeks- 
organisatie voor de natuurkunde). Dat laat 
zien dat het HFML van groot belang is voor 
het Nederlandse onderzoek. De bestuur- 
lijke bundeling van krachten maakt het 
HFML een nationale faciliteit en versterkt 

de internationale positionering. 
Onderzoekers in life sciences, chemie en 
fysica zijn steeds meer afhankelijk van 
grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Vaak 
moeten ze naar het buitenland, waar de 
grote deeltjesversnellers, fusiereactoren of 
telescopen staan. De Nederlandse regering 
heeft het HFML in 2012 erkend als inter- 
nationale onderzoeksfaciliteit, een van de 
weinige in eigen land. Nederland profiteert 
volop van deze faciliteit.  
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instituut continue magneet continue-hybride 

magneet

gepulste 

magneet

Laboratoire National des Champs 

Magnétiques Intenses, Grenoble/Toulouse 

(Frankrijk)

35 tesla 43 tesla  

(vanaf 2016)

80 tesla

Hochfeld-Magnetlabor Dresden  

(Duitsland)

94,2 tesla

High Field Magnet Laboratory, Nijmegen 33 tesla  

(38 tesla vanaf 2014)

30 tesla  

(45 tesla vanaf 2017)

National High Magnetic Field Laboratory, 

Tallahassee en Los Alamos (VS)

36 tesla 45 tesla 100 tesla

Een continue magneet biedt de meeste flexibiliteit voor experimenten. Een hybride magneet is voor een 

deel supergeleidend en kan sterkere velden bereiken, maar is complexer. HFML staat binnenkort in beide 

categorieën aan de wereldtop. Een gepulste magneet geeft slechts een fractie van een seconde een sterk 

veld, maar dat is soms voldoende voor een verkennend experiment.

De drie Europese instituten met sterke magneten werken nauw samen in het European Magnetic Field 

Laboratory (EMFL). Daarmee geven Europa en de VS samen de toon aan in het magneetonderzoek.  
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De magneetlabs in Europa werken nauw 
samen. Dat heeft geleid tot het European 
Magnetic Field Laboratory (EMFL). Dat is 
een samenwerking tussen de magneetlabs 
in Nijmegen, Dresden en Grenoble/
Toulouse. Door de toppositie van Nijmegen 
kreeg het HFML hierin een leidende rol.
Nog voordat er formele structuren waren, 
hadden deze drie instellingen al een 
gezamenlijke programmacommissie, die 
onderzoeksvoorstellen selecteert en 
daarvoor de beste magneet uitzoekt. Het 
EMFL werkt gezamenlijk aan magneet- 
technologie en het opzetten van experi- 
menten. Zo is een hecht netwerk gegroeid 
waarbinnen onderzoekers elkaar goed 
kennen en aanvullen.
Door deze samenwerking komen bijzon- 
dere onderzoeksprojecten naar Nijmegen. 
Ook zijn andere typen magneten in het 
buitenland nu goed toegankelijk voor 
Nederlandse onderzoekers. Het Hochfeld-
Magnetlabor Dresden heeft bijvoorbeeld 

een magneet die gedurende zeer korte tijd 
de sterkst mogelijke velden kan oproepen. 
Het instituut heeft bovendien bijzondere 
mogelijkheden voor experimenten met 
infraroodspectroscopie. De magneten van 
het Laboratoire National des Champs 
Magnétiques Intenses profiteren van de 
nabijheid van belangrijke andere onder- 
zoeksinstellingen.
Inmiddels wordt de samenwerking binnen 
het EMFL geformaliseerd. Dat is een 
belangrijke stap naar een intensievere 
samenwerking, die het Europese onder- 
zoek gelijkwaardig maakt aan het 
Amerikaanse. Het EMFL staat als belang- 
rijke Europese faciliteit op de Roadmap  
van het Europees Strategisch Forum voor 
Onderzoeksinfrastructuur (ESFRI), een 
onderdeel van de Europese Commissie.
De Europese samenwerking binnen het 
EMFL versterkt de vooraanstaande positie 
van het HFML in het internationale 
onderzoek.  

Europese samenwerking
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Onderzoek met sterke magneten heeft 
nieuwe technieken opgeleverd voor 
bijvoorbeeld koptelefoons, computers en 
medische scanners. Een selectie.

31

De toepassingen
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Van magneet naar toepassing
Toen onderzoekers dunne metaallagen in hun magneten onderzochten, waren ze niet 
van plan om een nieuw type harde schijf te ontwikkelen. Wetenschap begint vaak met 
nieuwsgierigheid naar een nieuw verschijnsel. Maar als blijkt dat bepaalde materialen 
heel gevoelig reageren op een magnetische verandering, komt al snel het idee van 
een sensor op. Inmiddels zitten er sensoren in elke harde schijf.
Terugkijkend hebben magneten veel opgeleverd. De extreme omstandigheden in 
een magneet brachten nieuwe materiaaleigenschappen aan het licht, die vaak weer 
leidden tot nieuwe producten. Dat is zo gegaan met MRI-scanners, nieuwe types lasers 

en de High Electron Mobility Transistor. De 
wetenschap van vandaag is de toepassing 
van morgen. Grafeen bijvoorbeeld lijkt 
heel geschikt voor chemische sensoren, 
transistors of touchscreens.  

In magneten kun 

je gewichtloosheid 

nabootsen.
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Alle materie is een beetje magnetisch. 
Met een gewone magneet merk je dat niet, 
daarvoor is het magnetisme meestal te 
zwak. Maar met een sterke magneet kun 
je waterdruppels, hout en plastic oppakken 
en laten zweven. In Nijmegen werd dat in 
1997 spectaculair aangetoond door een 
kikker te laten zweven in een magneet.  
De beelden gingen de hele wereld over.
Die resultaten zijn van groot praktisch 
belang: met sterke magneetvelden kun  
je gewichtloosheid op aarde nabootsen.  
Het betekent dat je geen ruimtevaart  
nodig hebt om proeven te doen.
In Nijmegen werd gewichtloosheid 
gebruikt voor onderzoek naar eiwitten.  
Om de structuur van eiwitten goed 
te kunnen bepalen, moeten ze eerst 
kristalliseren. Dat is een subtiel proces dat 
geleidelijk moet verlopen. Gewichtloosheid 
zorgt ervoor dat de eiwitten langzamer 
en regelmatiger kristalliseren. Dat maakt 
het mogelijk om daarna de structuur 

van de eiwitten te bepalen. Om die reden 
werden er verschillende experimenten 
met eiwitkristallisatie gedaan in het 
International Space Station.
Vergelijkbare experimenten kunnen ook 
in de magneten van Nijmegen worden 
uitgevoerd. Het bleek bovendien mogelijk 
om te ‘spelen’ met gewichtloosheid: je kunt 
de zwaartekracht langzaam variëren. Het 
onderzoek in Nijmegen leverde daardoor 
goed inzicht in het kristallisatieproces op. 
Dat leidde tot een nieuwe methode om 
eiwitkristallen te maken, ook zonder hulp 
van een magneet. Eiwitten kunnen nu snel 
en precies worden gemeten, wat belangrijk 
is voor biologisch onderzoek en voor het 
ontwikkelen van nieuwe medicijnen.  

Gewichtloosheid
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Warmte is een van de twee grootste probleem 
van een magneetlab. Sterke magneten 
vereisen grote elektrische stromen. Maar 
hoe groter de stroom, hoe meer warmte. 
Het is een hele kunst om die warmte goed 
af te voeren, zodat de magneet niet smelt.

Maar er is een alternatief. Bepaalde bij- 
zondere metalen hebben geen last van 
warmteontwikkeling. Dat zijn ‘superge- 
leiders’ die stroom zonder enig verlies en 
dus zonder warmte-ontwikkeling geleiden. 
Die supergeleiders worden daarom vaak 
voor magneten gebruikt. Bijvoorbeeld voor 
de magneten in de nieuwe fusiereactor 
ITER, een internationaal onderzoeksproject 
om energie te winnen uit fusie van 
waterstof. De magneten in de fusiereactor 
zorgen ervoor dat het gloeiendhete 
waterstof in de reactor op zijn plek blijft.
Nadeel van supergeleiders is dat ze hun 
bijzondere eigenschap verliezen in een 
sterk magneetveld. Een supergeleidende 
magneet maakt zichzelf dus kapot.  
Op welk punt ze kapotgaan is voor elk 

supergeleidend 
materiaal verschil- 
lend. Het is daarom  

Supergeleidende magneten  
voor fusiereactoren

Supergeleidende 

kabels
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de kunst om 
supergeleiders te 
ontwikkelen die tegen 
een stootje kunnen.  
In Nijmegen wordt 
onder andere getest welke magneet- 
velden ze nog kunnen weerstaan.  
De resultaten zijn ook belangrijk voor de 

ontwikkeling van nieuwe ‘hybride’ 
magneten die gedeeltelijk uit 
supergeleiders bestaan. Op de plekken 
waar de magneetvelden het sterkst zijn, 
worden in deze magneten gewone geleiders 
gebruikt. Andere toepassingen van 
supergeleiders zijn te verwachten voor het 
elektriciteitsnet en in micro-elektronica.  

Voor fusiereactoren 

zijn zeer sterke 

magneten nodig, 

zoals hier in de Joint 

European Torus (JET).
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Op een harde schijf van een computer 
past tegenwoordig meer dan duizend 
gigabyte. Dat is onder meer te danken aan 
onderzoek met sterke magneten. In 1988 
bleek dat bepaalde dunne metaallaagjes 
hypergevoelig zijn voor magnetisme. Het 
effect was zo sterk dat de ontdekkers het 
‘reuzenmagneetweerstand’ noemden. De 
ontdekking was toeval. De ontdekkers – de 
Fransman Albert Fert en de Duitser Peter 
Grünberg – hadden geen idee wat er zou 
gebeuren toen ze de metaallaagjes in een 
magneet stopten, maar baseerden hun 
verwachting op kennis van magnetisme 
die vaak in sterke magneetvelden was ver- 
kregen. Het was fundamenteel onderzoek, 
zonder dat ze een toepassing in gedachten 
hadden. Voor deze natuurkundigen was 
het een verrassing dat zulke sterke effecten 
konden optreden in metaallaagjes van 
maar een paar atomen dik.
Met zo’n sterke reactiegevoeligheid voor 
magneetvelden ligt het idee voor een 

magneetsensor voor de hand. Die sensoren 
bleken goed bruikbaar om de magnetische 
informatie van harde schijven te lezen. 
Ze zijn kleiner en gevoeliger dan de 
magneetspoeltjes die voor die tijd werden 
gebruikt. Dat maakte het mogelijk om 
harde schijven verder te verkleinen. De 
ontdekkers kregen in 2007 de Nobelprijs.
Verwante effecten bleken zeer geschikt om 
gevoelige microfoontjes te maken voor  
mobiele telefoons. Ook worden magneti- 
sche computergeheugens ontwikkeld, met 
een soortgelijke technologie.  

Harde schijven en microfoontjes
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De High Electron Mobility Transistor 
(HEMT) is belangrijk voor telecommuni- 
catie. De HEMT wordt gebruikt voor 
satellietontvangers, mobiele telefoons en 
andere hoogfrequente elektronica.
De ontwikkeling van deze transistor begon 
in 1980. De Duitse natuurkundige Klaus 
von Klitzing ontdekte in dat jaar het 
kwantum-Hall-effect in het magneetlab 
van Grenoble. Von Klitzing had een silici- 
um transistor gebruikt waarin elektronen 
alleen in een vlak bewegen en waarvan de 
weerstand in een magneetveld in heel 
precieze, alleen door natuurconstantes 
bepaalde stapjes bleek te schakelen. Voor 
zijn ontdekking kreeg hij vijf jaar later de 
Nobelprijs. Collega’s uit Amerika 
ontwikkelden een nieuw materiaal door 
een scheiding aan te brengen tussen de 
geleidende laag en de rest van de transistor. 
Daardoor treden er weinig verliezen op en 
is de transistor veel sneller. In het 
magneetlab van het MIT in Boston werden 

in dit materiaal nieuwe verschijnselen 
ontdekt, en ook deze ontdekkers kregen 
een Nobelprijs, in 1998. Daarmee was het 
materiaal rijp geworden voor industriële 
toepassing. Dat leverde de HEMT op, een 
component die zeer snel kan schakelen 
met uiterst lage ruisniveaus. Het wordt 
tegenwoordig op grote schaal gebruikt en 
is inmiddels onmisbaar voor moderne 
communicatiemiddelen.  

Transistor voor telecommunicatie

High Electron Mobility Transistor
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De wetenschap
Het HFML heeft een eigen wetenschappe- 
lijk programma met belangrijke thema’s 
voor de natuurkunde, chemie en biologie. 
De onderzoekers zijn steeds op zoek naar 
nieuwe manieren om magneten in te 
zetten voor de wetenschap.  
De resultaten zijn volgens alle interna- 
tionale beoordelingen van wereldklasse.
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2010 natuurkunde
Andre Geim en Konstantin Novoselov
Eigenschappen van grafeen, een 
veelbelovend materiaal voor sensoren en 
elektronica (zie bladzijde 14)

2007 natuurkunde
Albert Fert en Peter Grünberg
Reuzenmagneetweerstand, de basis voor 
harde schijven (zie bladzijde 36)

2003 medicijnen
Paul Lauterbur en Peter Mansfield
Ontwikkeling van de MRI-scanner  
(zie bladzijde 12)

2002 scheikunde
Kurt Wüthrich
NMR van grote biologische moleculen, 
een techniek om in magneetvelden de 
eigenschappen van eiwitten en DNA in 
kaart te brengen

1998 natuurkunde
Robert Laughlin, Horst Störmer en  
Daniel Tsui
Fractioneel kwantum-Hall-effect, de basis 
van snelle elektronica voor onder meer 
mobiele telefoons (zie bladzijde 37)

1991 scheikunde
Richard Ernst
NMR-spectroscopie, een techniek om 
moleculen te identificeren

Toegangskaart voor de Nobelprijs
Onderzoek met sterke magneten leidt vaak tot wetenschappelijke doorbraken.  
Het heeft dan ook veel Nobelprijzen opgeleverd.
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1985 natuurkunde
Klaus von Klitzing
Kwantum-Hall-effect (zie bladzijde 37)

1977 natuurkunde
Philip Anderson, Nevill Mott en  
John Van Vleck
Magnetische en amorfe materialen

1970 natuurkunde
Hannes Alfvén en Louis Néel
Magnetische eigenschappen van plasma’s 
en in vaste stoffen

1955 natuurkunde
Polykarp Kusch
Magnetische eigenschappen van 
elektronen

1952 natuurkunde
Felix Bloch en Edward Purcell
Kernspinresonantie in vaste stoffen

1944 natuurkunde
Isidor Rabi
Kernspinresonantie; later toegepast in 
medische scanners (zie bladzijde 12)

1943 natuurkunde
Otto Stern
Magnetische eigenschappen van het proton

1939 natuurkunde
Ernest Lawrence
Het cyclotron, een deeltjesversneller met 
magneten

1922 scheikunde
Francis Aston
Massaspectrometer, een instrument om 
atomen en moleculen te identificeren met 
behulp van magneetvelden

1902 natuurkunde
Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman
Magnetische effecten op straling  
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Op uiterst kleine schaal heeft materie 
verrassende eigenschappen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is een kwantumdot, 
een minuscuul kristalletje van een 
paar atomen. Kwantumdots kunnen 
licht geven, maar ze hebben ook 
interessante elektronische en magnetische 
eigenschappen. Dat maakt ze veelbelovend 
voor toepassingen, bijvoorbeeld om 
elektronica en glasvezels met elkaar te 
verbinden.
De eigenschappen van kwantumdots 
hangen af van hun afmetingen. Dat maakt 
het mogelijk om ze precies op maat te 
maken voor een bepaalde toepassing. Hoe 
afmetingen en eigenschappen precies 
samenhangen, is nog onderwerp van 
wetenschappelijk onderzoek en metingen 
in magneetvelden kunnen hierover 
uitsluitsel geven. De vereiste precisie is 
pas sinds kort bereikbaar. Het HFML 
kan de metingen uitvoeren dankzij de 
trillingsvrije constructie van de magneten 

en de mogelijkheid om het experiment te 
koelen tot dicht bij het absolute nulpunt. 
Essentieel zijn ook de gevoelige optische 
technieken om individuele moleculen 
te volgen tijdens een experiment in de 
magneet.
Ook van andere kleine structuren zijn 
de magnetische eigenschappen nog 
grotendeels onbekend. Dat geldt voor 
bijvoorbeeld nanoringen, metallische 
nanodeeltjes en andere nanomaterialen. 
Door hun geringe afmetingen treden in 
sterke magneetvelden vaak bijzondere 
verschijnselen op. Zo werd recent 
gemeten dat de g-factor (een magnetische 
eigenschap) van grafeen veel sterker is dan 
van gewoon koolstof. Die ontdekking helpt 
om te begrijpen wat er in deze materialen 
gebeurt.  

Halfgeleiders en nanotechnologie
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Soft matter:  
biologie en complexe chemie
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Een van de grote raadsels in de biologie  
is de asymmetrie van eiwitten en andere 
biologische moleculen. Ingewikkelde mole- 
culen komen vaak in twee variëteiten voor, 
die elkaars spiegelbeeld zijn. Het menselijk 
lichaam en alle andere vormen van leven 
gebruiken maar één variëteit, die ‘links- 
draaiend’ heet. De ‘rechtsdraaiende’ 
spiegelbeeldmoleculen blijven volledig 
ongebruikt en zijn soms zelfs schadelijk. 
Het is onbekend waarom de de natuur zo’n 
consequente voorkeur voor linksdraaiende 
moleculen heeft. Er moet iets in de vroege 
evolutie zijn geweest dat uitsluitend 
linksdraaiende moleculen voortbracht.  
Dat moet een bijzonder proces zijn geweest: 
wanneer chemici de betrokken stoffen 
maken ontstaan meestal beide varianten.
In Nijmegen is ontdekt dat magneetvelden 
daarbij een rol kunnen hebben gespeeld.  
Bij de juiste combinatie van magneet- 
velden, zwaartekracht en stroming 
ontstaan alleen linksdraaiende moleculen. 
Dit inzicht helpt om het ontstaan van leven 
te begrijpen. Het kan ook leiden tot nieuwe 

methoden om medicijnen te maken met  
de juiste linksdraaiende moleculen.
Veel andere biologische en chemische 
processen laten zich beïnvloeden met 
magneten. Microscopische blaasjes 
(‘vesicles’) en vertakte moleculen 
vervormen bijvoorbeeld in een magneet. 
Dat levert inzicht in de krachten die 
deze structuren bijeenhouden. Ook 
kunnen magneten bijvoorbeeld enzymen 
beïnvloeden.
Het HFML heeft belangrijke resultaten 
geboekt bij onderzoek naar vesicles, 
organische Field Effect Transistors (FET)  
en polymeerfilms. Magneten zijn 
daarmee belangrijk gebleken voor 
nieuwe onderzoeksgebieden zoals de 
systeembiologie en supramoleculaire 
chemie.  
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Sterk gecorreleerde elektronsystemen: 
stroom door dunne laagjes
Hoe dunner een stroomdraad, hoe slechter 
er elektriciteit doorheen stroomt. Die logica 
geldt ook voor snelwegen en trottoirs. 
Minder ruimte betekent meer vertraging. 
Maar bij heel platte stroomdraden, 
gemaakt van koolstof, gaat dat plotseling 
niet op. Hoewel elektronen in een 
laagje van één atoom dik ogenschijnlijk 
nauwelijks ruimte hebben, stromen ze er 

moeiteloos met hoge snelheid doorheen.
Het is niet de enige verrassing die 
uiterst dunne materialen opleveren. 
Sommige metalen blijken heel gevoelig 
voor magneetvelden als ze dun genoeg 
zijn. Soms blijkt de verrassing pas bij 
afkoelen tot -200 °C. Bij die temperatuur 
worden bepaalde gelaagde materialen 
supergeleidend: de stroom loopt er dan 
zonder enig verlies doorheen.
Dit soort effecten zijn interessant voor 
nieuwe types sensoren en elektronica. 
De opzienbarende ontdekking van 
de gelaagde supergeleiders in 1986 
heeft het onderzoeksgebied in een 
stroomversnelling gebracht. Een hele reeks 
stoffen werd onderzocht, zoals zeldzame 
aardes en overgangsmetalen op basis 
van koper of ijzer. Ze bleken te behoren 
tot de meest intrigerende en nuttige 
materialen. De gelaagdheid maakt het 
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mogelijk om de eigenschappen te variëren 
en sterke verschijnselen op te roepen. De 
materialen worden toegepast in magneten, 

hoogfrequente filters, elektronica en 
harde schrijven en geavanceerde SQUID-
sensoren.  
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De toekomst
Magneetonderzoek is belangrijk voor de 
industrie. Het staat vaak aan het begin 
van een innovatie. Om in de frontlinie 
te kunnen blijven, werkt het HFML 
aan verbetering van de magneten en 
uitbreiding van het onderzoek.

49



50

NMR, magneetsensoren en snelle elektro- 
nica zijn niet de enige innovaties die uit 
magneetonderzoek voortkomen. De extre- 
me omstandigheden in magneten werpen 
nieuw licht op belangrijke materialen voor 
hightechsystemen, chemie en life sciences. 
Daarmee leggen ze de kiem voor innovatie.
Het sterke punt van magneetonderzoek is 
dat het volledig nieuwe verschijnselen aan 
het licht brengt. Dat stimuleert om nieuwe 
wegen in te slaan en nieuwe productlijnen 
te ontwikkelen. Magnetisch materiaal dat 
gevoelig is voor aanraking is interessant 
voor een nieuw type touchscreen. 
Magnetische ordening in kunststoffen leidt 
tot plastic elektronica. Magnetische 
manipulatie van eiwitten geeft aanleiding 
tot nieuwe medicijnen. 
Magneetonderzoek geeft vaak de eerste 
aanwijzingen voor een nieuwe ontwikke- 
ling. Het is daardoor een uitstekende 
antenne voor innovaties die grote gevolgen 
kunnen hebben voor de industrie. 

Magneetonderzoek ligt ten grondslag aan 
medische scanners, wafersteppers, 
zonnecellen, telecomapparatuur en veel 
andere ontwikkelingen.
Het HFML staat in nauwe verbinding met 
de Nederlandse industrie en resultaten 
komen snel beschikbaar. Afgestudeerden 
en gepromoveerden van het HFML 
stromen vaak door naar cruciale posities  
in de betrokken bedrijven.
Door het onderzoek in Nijmegen heeft een 
aantal Nederlandse bedrijven een expertise 
ontwikkeld op het gebied van sterke mag- 
neten. Zij beschikken over unieke kennis, 
die ook relevant is voor het bouwen van 
magneten voor de fusiereactor ITER.  
Het Nederlandse bedrijf Imtech Vonk 
levert nu wereldwijd hoogwaardige, uiterst 
stabiele elektrische voedingen. 
Ingenieursbureau Royal Haskoning heeft 
met de geavanceerde koeling voor het 
HFML Nijmegen nieuwe markten 
ontsloten.  

Antenne voor innovatie
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Volgens internationale beoordelingen 
staat het HFML aan de wereldtop. Om die 
reden heeft de Nederlandse regering het 
HFML ook aangemerkt als internationale 
onderzoeksfaciliteit en besloten om het 
HFML nog verder te versterken.
Het HFML wordt technisch beter uitge- 
rust met nog sterkere magneten.  

In 2012 worden twee magneten van  
38 tesla in gebruik genomen. Daarmee 
heeft Nijmegen de sterkste continue, niet-
supergeleidende magneet ter wereld.  
In 2015 komt daar een hybride (gedeeltelijk 
supergeleidende) magneet bij van 45 
tesla. Ook die is in zijn soort de sterkste. 
Met deze sterkere magneten zijn 
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nauwkeurigere resultaten mogelijk.
De realisatie van deze projecten is een 
grote technologische uitdaging. Het ont- 
werp gaat tot de grens van het mogelijke, 
door de immense krachten, de sterke 
stromen en de noodzakelijke koeling van 
het experiment tot vaak vlak boven het 
absolute nulpunt (-273 °C). Dat levert 
nuttige nieuwe kennis op over magneet- 
ontwerp die direct van belang is voor de 
Nederlandse industrie.
Het HFML wil de magneten ook intensie- 
ver gaan gebruiken. Tussen 2003 en 2012 
is het aantal uren dat geëxperimenteerd 
kon worden al gestegen van 800 naar 1747  
per jaar. Door extra budget voor staf en 
exploitatie kan het aantal uren verder 
groeien tot 2000 in 2014 en daarna nog tot 
3000 (zie grafiek). Aan vergroting van de 
beschikbare experimenteertijd is sterk 
behoefte. Meer dan de helft van de onder- 
zoeksaanvragen moet nu worden afge- 
wezen. De uitbreiding maakt het mogelijk 
om nieuwe belangrijke wetenschappelijke 
vraagstukken te onderzoeken.

Het HFML wil ook het eigen weten- 
schappelijk onderzoek verder ver- 
diepen. Nu al wordt gepubliceerd op 
internationaal topniveau. Maar door 
extra wetenschappelijke staf kunnen 
de onderzoeksthema’s verder worden 
uitgebouwd en kan de toppositie 
worden bestendigd. Nieuwe staf trekt 
ook interesse van nieuwe gebruikers. 
Extra versterking is hard nodig, nu 
zich ook nieuwe mogelijkheden voor 
experimenten aandienen met de 
komst van de vrije-elektronenlasers 
naar Nijmegen.
De drie doelen hangen samen. 
Sterkere magneten, intensiever 
gebruik en wetenschappelijke ver- 
dieping houden Nijmegen aan de 
internationale top. De geplande 
uitbreidingen van het HFML bieden 
een unieke mogelijkheid om onder- 
zoek te doen naar nieuwe materialen. 
Ze geven Nederland een voorsprong 
in de hightechindustrie, life sciences 
en chemie.  
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