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AGOR en het KVI
Groen licht: toch nog problemen
Alhoewel in 1985 de minister in principe het groene licht voor AGOR had gegeven, waren er toch 
nog problemen. Dat kwam in wezen doordat enerzijds een project van een dergelijke omvang 
als AGOR ook hoge bijkomende kosten meebrengt en anderzijds doordat in deze periode FOM 
werd geconfronteerd met afnemende subsidies van ZWO (later NWO) en met de druk om nieuwe 
onderzoekdisciplines te ondersteunen. Deze tegenstelling tussen 'meer geld nodig maar minder 
beschikbaar' gaf wrijvingen tussen FOM en KVI. Daarbij kwam dat het beschikbare budget door 
inflatie en relatief kleine onvoorziene uitgaven werd overschreden. FOM wilde die in principe ten 
laste brengen van het KVI, terwijl het KVI vond dat het daardoor beknot werd in het opzetten van 
een goed onderzoekprogramma met AGOR. Siemssen meende dat FOM dat niet kon doen omdat 
het door het aanvaarden van de IAS-gelden (Intentioneel Apparatuur Schema) en het onderte-
kenen van het contract met IN2P3 ook een verantwoordelijkheid op zich had genomen voor de 
goede uitvoering en exploitatie van AGOR. 

Een ander serieus verschil van mening kwam omstreeks 1990 toen FOM wilde bepalen dat AGOR 
slechts voor een periode van zes jaar beschikbaar zou zijn voor kernfysische experimenten. 
Siemssen verzette zich hevig tegen wat hij noemde een sterfhuisconstructie. Hij dreigde om van 
zijn kant het hele project af te blazen, zou FOM persisteren in haar voornemen. Wel stelde hij voor 
om na zes jaar het onderzoek te laten evalueren. Bij een negatieve beoordeling zou tot stoppen 
kunnen worden besloten. 

Het in de zomer van 1985 door de minister van O&W bekendgemaakte IAS voor de periode 1985–
1989 bevatte een bedrag van Mfl 44,8 voor de realisatie van het AGOR-project. Het totaal bedrag 
werd over een periode van vijf jaar uitgesmeerd en aan FOM overgemaakt. Het bestuur van FOM 
(lees het UB) bepaalde dan hoeveel en op welk moment er geld ter beschikking van het project 
kwam. Met deze procedure had FOM en dus het UB een flinke vinger in de pap en kon het zijn 
eigen verantwoordelijkheid voor het welslagen ervan waarmaken. 

Het twee-centraplan
Het NIKHEF-K-plan voor AmPS (Amsterdam PulsStrekker) kwam in deze IAS niet voor. Dat bete-
kende dat het AmPS-project tenminste één en misschien wel meerdere jaren vertraagd zou wor-
den, wat zelfs zou kunnen leiden tot 'uitstel is afstel', waarmee ook het hele twee-centraplan in 
gevaar zou komen. Maar de werkgemeenschap Kernfysica (FOM-K) en het FOM-bestuur wilden 
vast houden aan het twee-centra plan. 
Het FOM-bestuur vroeg daarom aan FOM-K om beide projecten nogmaals in al hun facetten kri-
tisch te bekijken teneinde tot een goed onderbouwde schatting te komen van het minimum 
bedrag dat nodig is om de twee plannen uit te kunnen voeren. Dat moest de overheid overtuigen 
dat in eigen kring al alles is gedaan om de financiering rond te krijgen. 

Het resultaat van deze exercitie is dat voor het AGOR-project op een totaal van Mfl 61 moet wor-
den gerekend: Mfl 44,8 voor AGOR zelf, Mfl 10,2 voor apparatuur om de experimenten uit te voe-
ren en Mfl 6 voor inflatiecorrectie. Voor AmPS is dit Mfl 30,8, zodat in totaal Mfl 91,8 nodig is. Aan 
de inkomstenkant staat de Mfl 44,8 voor AGOR en een bedrag van Mfl 1,5 per jaar als een soort 
van vastrecht voor de kernfysica-instituten. Dat betekent dat tot en met 1994 ongeveer Mfl 60 
beschikbaar komt en er nog circa Mfl 32 uit een andere bron moet komen. Dat geld kwam er 
inderdaad omdat de minister in het IAS voor 1987–1991 dat bedrag voor AmPS opnam. 
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Opsplitsing AGOR-project
Het totale AGOR-project is in drie delen opgesplitst. Het AGOR-α deel omvat de constructie van 
het cyclotron in samenwerking met IPN in Orsay, het AGOR-β deel betreft alle werkzaamhe-
den die nodig zijn om AGOR op het KVI te installeren en AGOR-γ omvat het vaststellen van een 
onderzoekprogramma en het realiseren van het daarvoor benodigde instrumentarium. Later is 
daar ook nog een AGOR-δ deel aan toegevoegd voor overhead-, reis- en detacheringskosten en 
andere algemene kosten. 

AGOR-α 
Ter oriëntatie is hieronder een vereenvoudigde doorsnede van AGOR geschetst.
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Voorzien energiegebied

De AGOR-eigenschappen
De te verwachten eigenschappen voor AGOR zijn vastgelegd in een bijlage van de overeenkomst 
tussen IN2P3 en FOM. Het voorziene energiegebied T/A (MeV/nucleon) dat door AGOR zal wor-
den bestreken als functie van q/A (ionenlading/nucleon) is hieronder weergegeven. Hier is T de 
kinetische energie van het versnelde ion en q de lading. Meer gedetailleerd is dit beschreven in 
Tabel 1 van Bijlage I van de Frans-Nederlandse overeenkomst, zie de volgende bladzijde. Tabel 2 
van die Bijlage verschaft een overzicht van de voorziene bundeleigenschappen. 

Het drie-fasenplan
Het AGOR- α deel van het project wordt in drie fasen uitgevoerd.
De eerste fase die direct begon na de ondertekening van de IN2P3-FOM-overeenkomst in decem-
ber 1985 is de studiefase. In feite was een IPN-KVI-werkgroep al in het voorjaar van 1985 begon-
nen met het detailleren van een ontwerp voor een cyclotron voor lichte en zware ionen. Een jaar 
na de ondertekening van het contract moet er een uitgewerkt ontwerprapport op tafel liggen 
waarin de onderdelen van de machine in detail zijn beschreven en voorzien van een prijskaartje. 
Na goedkeuring door de TEC (Technische Evaluatie Commissie), het Projectbestuur en het UB 
van FOM wordt het rapport doorgestuurd naar de Minister met het verzoek om toestemming te 
geven met de uitvoering te beginnen, de 'go'-beslissing. 
De tweede fase begint met het verder uitwerken van het ontwerp, het maken van constructie-
tekeningen en het opstellen van de specificaties voor de apparatuur. Vervolgens moeten de 
afzonderlijke onderdelen worden aangeschaft en moet het cyclotron in Orsay in elkaar worden 
gezet. Deze fase eindigt met het demonstreren dat het cyclotron goed werkt. 
In de derde en laatste fase wordt het cyclotron in onderdelen naar Groningen verhuisd en daar 
ook weer opgebouwd en getest.

De eerste fase
De studie resulteerde voor alle subsystemen (magneet, supergeleidende spoelen, versnelsysteem, 
enz.) in een realiseerbaar ontwerp. Dit werd vastgelegd in een in oktober 1986 verschenen en 
door de TEC goedgekeurd ontwerprapport. Het ontwerp van de spoelen was echter zo vernieu-
wend dat over de realiseerbaarheid daarvan een internationale commissie van experts om advies 
werd gevraagd. Deze stelde enige verbeteringen voor die door de cryogene groep werden ver-

werkt in een verbeterde versie van het ontwerp 
voor het cryogene gedeelte. Daardoor duurde de 
ontwerpstudie enkele maanden langer dan was 
voorzien. Parallel aan deze werkzaamheden van 
de cryogene groep werd een uitvoerige verken-
ning uitgevoerd van mogelijke leveranciers voor 
de andere onderdelen. 
Een complicatie was nog dat een nieuwe schat-
ting van het budget aangaf dat het in 1984 voor-
ziene bedrag van Mfl 28,12 (in 1984-guldens) 
moest worden verhoogd met Mfl 3,7. Hiervan is  
Mfl 2,5 te wijten aan prijsstijgingen en verhoging 
van het BTW-tarief. 
In april 1987 was de eindversie van het ont-
werprapport klaar met als conclusie dat er een 
hoge mate van zekerheid is dat het cyclotron 
met de aangegeven eigenschappen kan worden 
gebouwd. FOM verzoekt daarop de minister zijn 
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fiat aan het project te geven. Eind mei 1987 liet deze daarop weten dat hij bereid was uit het IAS 
1988–1992 voor de kernfysica een bedrag van Mfl 67,8 beschikbaar te stellen waarvan Mfl 44,8 
voor het AGOR-project en Mfl 23 voor AmPS, onder voorwaarde dat als er extra geld nodig is voor 
prijscompensatie of iets dergelijks, dit uit het kernfysicabudget voor de periode 1988–1992 moet 
komen. Voor het AGOR-project blijft het tekort Mfl 3,7 dat echter kan worden opgevangen door 
een extra toewijzing van Mfl 2 van FOM en van Mfl 1,6 van de RUG.

Op de daarop volgende vergadering van het Projectbestuur merkt de projectleider Gales op dat 
een aanzienlijk deel van het tekort te wijten is aan onvoorziene uitgaven en dat de projectleiding 
geen garantie kan geven dat het daarbij blijft. Indien het Projectbestuur de mogelijkheid uitsluit 
om dan extra fondsen te verwerven, is het de vraag of het wel verstandig is met het project door 
te gaan. Het Projectbestuur moet in ieder geval bereid zijn om zich in dat geval daarvoor in te 
spannen. Met deze formulering kan de voorzitter van FOM, De Waard, akkoord gaan. 

Als resultaat van deze discussies verklaart het Projectbestuur dat het, gezien de rapporten over de 
technische realiseerbaarheid van het cyclotron en de budgettaire en personele voorzieningen, de 
projectleiding toestemming geeft met de tweede fase, constructiefase te beginnen binnen het 
goedgekeurde budget. Deze boodschap werd ook op het Ministerie afgegeven waarop minister 
Deetman in juli 1987 het groene licht gaf voor de uitvoering van het project. 
Over deze beslissing werd in de Nederlandse dagbladpers uitvoerig bericht. Niet alleen in de 
grote landelijke dagbladen zoals NRC en Trouw maar ook in veel lokale bladen zoals de Schager 
Courant, de Noord-Ooster, de Dedemvaartse Courant en de Dortenaar verscheen er een berichtje 
over Deetmans besluit.

De tweede fase
Het uitwerken van het ontwerp van de verschillende systemen en het bestellen van de onder-
delen was voor de desbetreffende groepen een drukke en spannende tijd. Aan de hand van 
een gedetailleerde specificatie werden firma's gezocht die in principe in staat moesten zijn het 

Details energiegebied Bundeleigenschappen
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gewenste onderdeel te produceren. Dat betekende dat er met iedere firma die belangstelling had 
getoond, uitgebreid gesproken moest worden over hoe zij van plan waren de eventuele opdracht 
uit te voeren en wat hun prijsindicatie was. Nadat er zo een aantal firma's was uitgezocht werd 
een officiële offerte gevraagd. Als regel werd het werk aan de laagste bieder gegund.
Van Nederlandse kant werd er veel moeite gedaan om ook de Nederlandse industrie hierbij te 
betrekken. Maar dit liep op niets uit. Bijvoorbeeld voor het magneetcircuit werd getracht de 
Rotterdamse Droogdok Maatschappij te interesseren. Maar toen het erop aan kwam bleek deze 
tweemaal duurder te zijn en een jaar meer tijd nodig te hebben dan andere firma's. Ook voor 
het hoogfrequent systeem werd het geprobeerd. Een combinatie van drie Nederlandse firma's 
waaronder Philips zou het gevraagde product kunnen leveren, maar omdat Philips zich terugtrok 
ging ook dat niet door.

Het cryogene gedeelte
In de loop van 1988 waren voor de meeste onderdelen de leveringscontracten afgesloten en 
was met de productie begonnen. Alhoewel er nog enkele cruciale gegevens ontbraken begon 
het er eind 1988 op te lijken dat een tekort zou ontstaan van ettelijke miljoenen guldens. Zoals 
de TEC aanduidde was een gedeelte daarvan het gevolg van een modificatie van het ontwerp 
doordat gedetailleerde berekeningen een beter inzicht in mogelijke problemen hadden gege-
ven. Bijvoorbeeld de supergeleidende spoelen waarvoor de Italiaanse firma Ansaldo (Genua) de 
opdracht had gekregen waren ongeveer 10% duurder dan waarop was gerekend. Een ander pro-
bleem was de capaciteit van de vloeibaar-heliummachine; op aanraden van de TEC werd een 
machine gekocht die tweemaal de capaciteit had die oorspronkelijk bedoeld was. Kleine onver-
wachte warmtelekken zouden dan geen problemen geven, maar de machine was wel duurder. 

Alhoewel Ansaldo in principe qua kundigheid en ervaring zeker in staat was om de spoelen vol-
gens de specificaties te fabriceren lukte het die firma niet om zich aan het tijdschema te houden; 
volgens de TEC was dat niet a-typisch voor deze firma. De spoelen werden pas begin 1992 afgele-
verd, ongeveer 20 maanden later dan contractueel vastgelegd. Volgens Ansaldo waren daarvoor 
drie redenen: een aanpassing van het ontwerp vanwege strengere toleranties vastgesteld nadat 
het leveringscontract al was getekend, problemen bij de toeleveranciers en een 68 dagen lange 
staking van het personeel. Maar de projectleiding was ervan overtuigd dat de hoofdoorzaak een 
gebrek aan interesse bij Ansaldo was. Niet dan na stevig aandringen van de kant van de projectlei-
ding waarbij zelfs werd gedreigd met het informeren van andere potentiële klanten zoals CERN en 
andere grote instituten, kwam daarin verbetering onder andere door het inzetten van meer per-
soneel. Deze vertraging had tot gevolg dat het subsysteem van cryostaat en spoelen nu de voort-
gang van het hele project bepaalde; elke dag vertraging betekende dat het hele cyclotron een dag 
later klaar zou zijn. De aflevering van de cryostaat werd nog extra vertraagd door de brand in de 
Mont Blanc-tunnel waardoor het apparaat enkele weken op een parkeerplaats heeft gestaan.

Overigens, naar aanleiding van de toepassing van de boeteclausule liet Ansaldo weten deze 
onaanvaardbaar te vinden en bovendien had men berekend dat AGOR nog een aanzienlijk 
bedrag van Mfl 2,1 aan meerkosten moest betalen. Deze affaire werd afgesloten met een tege-
moetkoming van kfl 200 van AGOR aan Ansaldo. 

In januari 1992 overleed Pierre Lehmann, de directeur van IN2P3. Lehmann heeft voor het AGOR-
project in het bijzonder maar in het algemeen voor de Frans-Nederlandse wetenschappelijke 
samenwerking veel betekend. Hij was een kordate en efficiënte bestuurder en combineerde dat 
met een charmante manier van optreden. Hij werd opgevolgd door C. Détraz, die reeds vanwege 
zijn internationale activiteiten bij een aantal KVI-ers goed bekend was.
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Bundel in Orsay
In het algemeen maakte het project goede vorderingen. Een belangrijke mijlpaal was de gebeur-
tenis in juli 1992 toen de tot 4 graden kelvin afgekoelde magneetspoelen werden bekrachtigd 
met stromen van 750 en 1660 A. Daarbij werd in het centrum van de machine de hoogste ont-
werpveldsterkte van 4 tesla bereikt! Ter vergelijking, met conventionele spoelen komt men niet 
veel verder dan 1,5 tesla. Metingen bij een veld van 4,0 tesla laten zien dat bij deze veldsterkte de 
afwijking van de rotatiesymmetrie slechts 0,002 tot 0,005 tesla bedraagt. Overigens, het afkoelen 
van het 20 ton zware spoelensysteem duurde ongeveer drie-en-een-halve week. 

Bij het assembleren van de onderdelen, waarmee in 1992 was begonnen, en de daarop volgende 
tests en metingen om te controleren of alles functioneerde zoals voorzien, werden veel proble-
men verholpen, met name in het hoogfrequent- en bundelextractiesysteem. Het geheel ging 
echter zo goed dat men hoopte eind 1993 met bundeltests te kunnen beginnen. Maar dat werd 
een paar maanden later omdat er tijdens de laatste testperiode nog een waterlek ontstond dat 
eerst gerepareerd moest worden voordat het testen en deeltjes versnellen kon worden voortge-
zet. Op 4 maart was het dan zover: voor het eerst werd een bundel van α-deeltjes (He-kernen) 
versneld. De volgende stap, het extraheren van de bundel uit het cyclotron volgde in april 1994. 

Daarmee was de tweede fase van het project voltooid. Het UB van FOM wilde wel even afwach-
ten of de TEC het daarmee ook eens was, maar zoals de op pagina 102 afgedrukte brief aan het 
Projectbestuur laat zien, liet die er geen twijfel over bestaan dat AGOR nu een werkende machine 
was. Daarop besloot ook het Projectbestuur dat fase twee was afgesloten en dat begonnen kon 
worden met de volgende fase, de demontage van AGOR en het transport naar Groningen. 
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AGOR in opbouw in Orsay



102

Hoofdstuk 5
AGOR en het KVI

Ongeveer tegelijkertijd kwam ook het rapport van de SAC (Scientific Advisory Committee) 
beschikbaar naar aanleiding van het SAC-bezoek aan het KVI in november 1993. De SAC merkt op 
dat tijd voor het AGOR-project een cruciaal element is. Bij veel projecten is de langdurige periode 
van voorbereiding, verwerving van fondsen en uitvoering van het project zo lang dat het onge-
veer gelijk is aan de productieve periode van een onderzoeker. De KVI-staf is gelukkig relatief jong 
maar toch dringt de SAC erop aan om zo gauw mogelijk AGOR in Groningen te installeren. 

De derde fase: van Orsay naar Groningen. 
In november 1994 was AGOR volledig ontmanteld en waren alle belangrijke onderdelen naar 
het KVI overgebracht. Omdat het zwaartepunt van de AGOR-activiteiten nu naar Groningen was 
verschoven, werd Schreuder de eerst-verantwoordelijke projectleider. De tweede projectleider 
was de Fransman Ph. Dambre, die een belangrijke rol bij de opbouw in Groningen zou hebben. 
Sydney Gales had nu wat AGOR betreft de handen vrij. Zijn nieuwe functie was directeur van IPN 
als opvolger van H. Sergolle. Hij vertegenwoordigde daarmee ook het IPN in het Projectbestuur. 

Tijdens het weer opbouwen en testen in Groningen kwamen er ook weer wat problemen aan het 
licht, die stuk voor stuk werden verholpen. Daardoor verschoven de bundeltests, oorspronkelijk 
gepland voor de zomer van 1995, naar later dat jaar en op 19 januari 1996 werd voor het eerst 
in Groningen een bundel versnelde deeltjes uit het cyclotron gehaald. En een week later werd er 
al een experiment gedaan: inelastische verstrooiing van α-deeltjes met de BBS-spectrograaf (zie 
pagina 111)  als detector. 

Brief aan projectbestuur
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Aangezien het moment nadert waarop de installatie van AGOR op het KVI is voltooid, moet wor-
den vastgesteld wat er nodig is om het project af te sluiten en hoe de officiële inauguratie van 
AGOR moet gebeuren. De TEC stelde voor dat als test voor de goede werking van het cyclotron 
een viertal bundels zou worden versneld:
• een 4He-bundel van 200MeV;
• een protonenbundel met een energie hoger dan 190 MeV;
• een zware-ionenbundel met q/A ═ 0,33 met een energie van 56 MeV/A;
• een zware-ionenbundel met q/A ═ 0,2 met een energie van 10 MeV/A.
De directeur Harakeh, die Malfliet per 1 januari had opgevolgd, stelde voor dat de ontwikkeling 
van deze bundels in het kader van het experimentele programma zou gebeuren. Dat zou dan in 
de zomer van 1997 zijn beslag kunnen krijgen. De TEC kan dan zijn eindrapport formuleren op 
basis waarvan het Projectbestuur het project als geslaagd en beëindigd kan verklaren. 

Beëindiging van project
Tot en met juni 1996 waren er al een stuk of zes protonen- en 4He-bundels ontwikkeld. Dit ging 
zo goed dat op 1 juli 1996 het experimentele programma officieel van start ging. Op 16 januari 
1997 werd dit feit gevierd met een bijeenkomst in het Academiegebouw in Groningen in aanwe-
zigheid van talrijke belangrijke personen zoals de Nederlandse minister van O&W en zijn Franse 
collega van Onderzoek. Het programma van deze dag is op pagina 105 weergegeven.

De laatste vergadering van het Projectbestuur vond plaats op 25 september 1997. De projectlei-
der Schreuder gaf daar een overzicht van de technische status van AGOR. Hij benadrukte dat het 
cyclotron zeer goed functioneert. Als bijvoorbeeld voor een bepaalde bundel de instellingen van 
de verschillende onderdelen zijn uitgezocht dan zijn deze een volgende keer praktisch hetzelfde. 
Ook verschillen ze maar weinig van de berekende waarden.
Een hinderlijk probleem heeft te maken met de cryostaat voor de supergeleidende spoelen. Deze 
heeft een 'warmtelek'. Om de spoelen koud genoeg te houden – zodat ze supergeleidend blij-
ven – moet meer vloeibaar helium worden toegevoegd dan verwacht was. Zolang de vloeibaar 
He-machine dat kan opvangen, kan het cyclotron blijven draaien, maar het ziet ernaar uit dat in 
de niet te verre toekomst dit probleem toch verholpen moet worden. Een dergelijke reparatie zou 
zeker vele maanden duren. 

De TEC schrijft in haar rapport (zie de figuur op pagina 105) onder de indruk te zijn van het goede 
functioneren van de machine. Behalve het bovengenoemde cryostaatprobleem constateren zij 
dat er nog twee kleinere problemen zijn die te zijner tijd ook verholpen moeten worden. Maar in 
feite staat niets het functioneren op lange termijn in de weg. 
Het Projectbestuur concludeert daarop dat AGOR voldoet aan alle specificaties die in 1985 zijn 
opgesteld. Daarmee komt de samenwerking tot een einde en is het project met succes afgesloten. 

Met supergeleidende spoelen is het mogelijk om deze spoelen met een hoge stroom te bekrachti-
gen, veel hoger dan met conventionele spoelen mogelijk is. Dat komt doordat de weerstand van 
het materiaal waarvan deze spoelen zijn gemaakt, bij zeer lage temperaturen van een paar graden 
kelvin tot praktisch nul reduceert. De sterkte en vorm van het magneetveld wordt in het conventio-
nele geval bepaald door de eigenschappen en configuratie van het magneet-ijzer. Dat verzadigt bij 
een veldsterkte van 1 tot 1,5 tesla. 
Met supergeleidende spoelen kan de stroomsterkte zo hoog zijn dat  het veld wordt bepaald door de 
stroom door de spoelen en door hun configuratie. Veldsterktes van 4 tesla of meer zijn dan mogelijk. 
En omdat de energie van deeltjes in een cyclotron evenredig is met het kwadraat van de veldsterkte 
kan bij dezelfde afmetingen een veel hogere deeltjesenergie worden bereikt.
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Tot dat succes heeft de voortreffelijke samenwerking met de Franse partner veel bijgedragen. 
Iedereen die aan Nederlandse kant bij het project was betrokken is vol lof over de inzet en bereid-
willigheid van de Franse partner om dit project te doen slagen. Vooral de projectleider Sydney 
Galès en de directeur van IPN  Henry Sergolle hebben ertoe bijgedragen dat van de Franse kant 
vaak meer werd gedaan dan waartoe ze strikt volgens het contract waren verplicht, bijvoorbeeld 
de inzet van meer manjaren dan afgesproken en de financiële bijdrage via de Bons du Trésor. 
Het project heeft ook kunnen slagen doordat het werd gesteund door diverse bestuurders zoals 
de voorzitters Henk Verheul en Jan Borgman van het BC, Kees le Pair als adjunct-directeur FOM , 
de cyclotronspecialist Henk Hagedoorn die als lid van de TEC het oorspronkelijke Orsay-ontwerp 
steunde en Peter Paul als voorzitter van de SAC .

De financiële situatie
De financiële situatie van het AGOR-project was een voortdurende bron van zorg. Prijsstijgingen 
ten gevolge van inflatie en enkele hogere dan de oorspronkelijk geschatte kostenposten waren 
de oorzaak.
Sinds het 'go/no go'-besluit was er voor de constructie van de AGOR-machine een tekort van  
Mfl 4,7 ontstaan, BTW niet meegerekend. FOM was niet van plan dit tekort op te vangen door een 
extra bijdrage te verlenen. De dekking van het α-tekort moest worden gezocht door verschuivin-
gen binnen het totaal van de AGOR-middelen. Omdat FOM de middelen voor AGOR beheerde 
kon het UB bepaalde uitgaven blokkeren en die gebruiken als een vangnet voor onverwachte 
tegenvallers. De overschrijding van Mfl 6, BTW inbegrepen, die in juli 1989 dreigde, werd opge-
vangen door van de post 'investeringen middelgrote apparatuur', een soort vastrecht van circa 
Mfl 1,5 per jaar, dat in principe was bestemd voor nieuw instrumentarium, te blokkeren.
Mocht het inderdaad nodig zijn om dat bedrag te gebruiken ter compensatie van het AGOR 

Het team dat AGOR op het KVI opbouwde bij de werkende machine
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α-tekort, dan zou er een kritieke situatie ontstaan. Dit bedrag was nodig voor de aanschaf van een 
magnetische spectrograaf (BBS) dat een essentieel apparaat zou worden voor het onderzoek met 
AGOR. Mocht deze er niet komen dan zal AGOR wetenschappelijk gezien onvoldoende uitdagend 
zijn om met het project door te gaan. Een boute bewering maar waardoor het UB misschien wel 
werd aangespoord om het probleem op een andere manier op te lossen.

Het BTW-probleem
De grote onzekere factor in dit geheel was de BTW-heffing bij de invoer van de cyclotron- 
onderdelen in Nederland. Het daarvoor geschatte bedrag was gebaseerd op de veronderstelling 
dat sommige onderdelen niet meer voor het volle bedrag waarvoor ze waren gekocht, zouden 
worden aangeslagen omdat ze al een paar jaar eerder waren aangeschaft en dus minder waard 
waren geworden. Maar het zou ook kunnen dat het geheel als een werkende machine wordt 
beschouwd waarvan de waarde niet alleen uit materie maar ook uit verrichtte arbeid zou bestaan. 
Dan zou de BTW-post aanmerkelijk hoger uitvallen. FOM schuift dit probleem door naar later. Er is 
geen haast meer bij nu er een vangnet ligt van Mfl 6,0.
Deze kwestie wordt acuut in 1994/1995 als het moment nadert waarop het cyclotron naar het KVI 
zal worden getransporteerd. Het doel is nog steeds om zo min mogelijk BTW te betalen. FOM won 
daartoe advies in bij de belastingadviseurs Deloitte & Touche. 
De bedachte constructie begint ermee dat FOM aan de RUG, de eigenaar van het KVI-gebouw, 
vraagt om een 20-jarig recht van erfpacht op dat deel van het gebouw waarin de AGOR-faciliteit 
wordt geïnstalleerd, tegen betaling van één gulden. Fiscaal gezien is door de inbouw van de 
AGOR-faciliteit een nieuw onroerend goed gemaakt. Dit zal door FOM aan een nog op te rich-
ten 'Stichting Vermogensbeheer AGOR-faciliteit' voor een periode van 10 jaar in erfpacht worden 
gegeven. Deze Stichting verhuurt gedurende deze periode de versnellerfaciliteit aan het KVI, die 
het gehuurde exploiteert voor onderzoekdoeleinden. De huur wordt vastgesteld op 2.080.000 
gulden per jaar, zodat gedurende de tien jaar dat het contract loopt het cyclotron is afbetaald. 
Dit bedrag plus de BTW daarover wordt door FOM aan de Stichting betaald. Anderzijds ontvangt 
FOM van de Stichting het voor de erfpacht verschuldigde bedrag. Het netto-effect is dat FOM 
tien jaar lang BTW betaalt over de verschuldigde huurtermijnen. Daar staat tegenover dat FOM 
de BTW die bij de invoer van het cyclotron in Nederland zou moeten worden betaald en die naar 
schatting Mfl 6,0 zou bedragen, nu niet hoeft te betalen omdat huurder FOM als een voor BTW 
vrijgestelde ondernemer wordt aangemerkt. Het verschil tussen de Mfl 6,0 en de over de huur te 
betalen BTW kan een aanzienlijke besparing opleveren van naar schatting Mfl 3,5 à 4,0.

Zoektocht naar geld
Ook werd er naar andere geldbronnen gezocht. Het UB besloot bijvoorbeeld om de post voor 
het gastenhuis van Mfll 0,8 voor onbepaalde tijd te blokkeren wat in de praktijk betekent dat het 
helemaal niet zal worden gebouwd. Ook diende FOM samen met IN2P3 met succes een aanvraag 
bij de EG in Brussel in voor reis- en verblijfkosten in het kader van het AGOR-project. Dat leverde 
in totaal een bedrag op van kfl 930.
In Frankrijk kent men het systeem van 'Bons du Trésor'. Dat zijn waardepapieren van de Staat 
waarop een vrij hoge rente wordt gegeven indien ze een paar jaar worden vastgehouden. Toen 
in het begin van het project er meer geld uit het IAS binnenkwam dan kon worden uitgegeven 
werden van dit tijdelijke overschot 'Bons du Trésor' papieren gekocht. Dat dit kon was niet van-
zelfsprekend; het was namelijk niet mogelijk om 'Bons du Trésor' te kopen van geld dat op een of 
andere manier afkomstig was van de Franse staat. De administrateur van IN2P3/IPN realiseerde 
zich echter dat het hier om geld ging afkomstig van de Nederlandse staat in welk geval het wel 
mogelijk was. De rente over de periode 1985–1994 leverde in totaal een bedrag van Mfl 3,15 op 
ten gunste van AGOR.
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Zoals in hoofdstuk 3 beschreven werd R. Malfliet in januari 1991 als  nieuwe directeur van het 
KVI direct geconfronteerd met het tekort van Mfl 6 en de gevolgen daarvan. In een brief aan de 
voorzitter van het CvB van de RUG onderstreept hij nogmaals de ernst van de situatie. Zonder 
de Mfl 6 voor investeringen in het experimentele instrumentatie is de wetenschappelijke poten-
tie minimaal waardoor het laboratorium zijn internationale aantrekkingskracht verliest. Het CvB 
wordt dringend verzocht om zijn invloed te gebruiken en zich in te spannen om extra middelen 
te vinden ten bate van het project. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om samen met FOM de infla-
tiebijdrage van Mfl 4,2 op het Ministerie te bespreken.  

In de beginjaren van het project lag het zwaartepunt in Orsay bij AGOR-α. Maar naarmate het 
werk daar vorderde werd op het KVI steeds meer de aandacht verlegd van onderzoek met het 
(oude) cyclotron naar het voorbereiden van onderzoek met AGOR. Die voorbereidingen waren 
tweeledig: het AGOR-β en het AGOR-γ deel.

Het AGOR-β deel omvatte alles dat nodig was om het cyclotron in onderdelen naar Groningen te 
verhuizen, daar weer op te bouwen en de bundels uit het AGOR-cyclotron via een systeem van 
bundellijnen naar de experimentele opstellingen te transporteren. Voor deze werkzaamheden 
was het budget bij de IAS-aanvraag inbegrepen. 
Het AGOR-γ deel betrof de meetopstellingen nodig om de experimenten uit te voeren. Het bud-
get hiervoor zou grotendeels uit de pot van 'middelgrote investeringen' komen. Echter, de uit 
deze pot te verwachten toewijzing van Mfl 6,0 werd door FOM geblokkeerd om met die middelen 
het verwachte AGOR-tekort te kunnen bestrijden. Maar in het beginstadium van plannen maken 
was dat nog niet bekend.

AGOR-β 
Het bundelgeleidingsontwerp
Toen duidelijk was geworden wat voor grote apparaten er zouden komen kon de ruimtelijke 
indeling van de experimenteerhal worden vastgelegd en het bundelgeleidingssysteem worden 
ontworpen. Het uiteindelijke resultaat is hiernaast weergegeven. Het systeem heeft drie bundel-
lijnen:
• één voor een bundel met een optimale energieresolutie voor experimenten met de magneti-

sche spectrograaf;
• één waarbij minder de nadruk op resolutie ligt maar een optimale transmissie wordt nage-

streefd die onder andere was bedoeld voor de (p,p'γ)-experimenten met gepolariseere proto-
nen of voor experimenten met zware ionen;

• één voor alleen maar zware-ionenexperimenten, oorspronkelijk bestemd voor het Huygens-
vat maar later ook gebruikt voor bio-medische experimenten en het testen van apparatuur 
voor medische doeleinden.

Uit het oogpunt van stralingsbeveiliging bepalen de intensiteit van de 200MeV-protonen- en 
deuteronenbundels de dikte van de afscherming. Zo werden de twee meter dikke muren van de 
cyclotronbunker plaatselijk nog dikker gemaakt door een laag van 0,65 cm dikke ijzerplaten aan 
brengen. Dit ijzer was afkomstig van het magneetjuk van het oude cyclotron. De buitenmuren 
van de grote experimenteerhal werden voorzien van een extra betonlaag zodat de hal aan de 
zijkanten was omgeven door een 180 cm dikke betonwand. Het dak van de experimenteerruimte 
was 120 cm dik. De cel waarin het Huygens-vat oorspronkelijk was gedacht had minder afscher-
ming nodig omdat daar alleen maar zware-ionenbundels zouden komen. 
Deze voorzieningen waren ook daarom nodig omdat voor het bedrijven van AGOR een nieuwe 
vergunning in het kader van de Kernenergiewet moest worden aangevraagd. Al rond de onder-
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tekening van het contract realiseerde men zich dat en de toenmalige stralingscommissaris De 
Meijer maakte berekeningen gebruikmakend van gegevens afkomstig van IUCF. Deze berekenin-
gen werden later geverifieerd door Beijers, toen deze stralingscommissaris was. Problemen ont-
stonden toen de veiligheidsadviseur van de RUG een tien maal grotere zekerheid wenste maar na 
overleg met de VROM-inspectie werd de vergunning toch verstrekt.

Beijers werkte als postdoc bij de Atoomfysica toen hij omstreeks 1990 een aanbod kreeg om De 
Meijer  als stralingscommissaris op te volgen. Later na de pensionering van Drentje kreeg hij de 
verantwoordelijkheid voor het onderhoud en verbetering van de  ECRIS-bronnen.

Bundellijnen met AGOR
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De gestippelde lijn geeft de bundellijn van het injectiesysteem aan dat zich in de kelderverdie-
ping bevindt en dat precies eindigt onder het centraal gat in het magneetjuk van AGOR. Deze lijn 
kan worden aangesloten op een ECRIS-bron voor de injectie van zware ionen of op een bron voor 
gepolariseerde protonen en deuteronen voor polarisatie-experimenten.  

Het werd nu ook duidelijk dat het een groot voordeel was dat ongeveer 25 jaren eerder, in de tijd 
van Brinkman en zijn medewerkers Put en Dermois, was gekozen voor een flexibele opbouw van 
de afzonderlijke experimenteercellen door middel van losse betonblokken in plaats van vaste 
betonwanden. De nieuwe indeling kon nu worden opgebouwd door de reeds aanwezige beton-
blokken opnieuw te rangschikken, zodat er slechts een beperkt aantal nieuwe blokken en dak-
elementen bijgemaakt moesten worden. 

Het AGOR- β budget 
Het oorspronkelijk begrote bedrag voor het β-gedeelte was Mfl 11,4, maar dat werd later, nadat 
het ontwerp van het bundelgeleidingssysteem was gepreciseerd, verhoogd tot Mfl 13,0. De over-
schrijding van Mfl 1,6 was voor de helft toe te schrijven aan prijsverhogingen. De andere helft 
was grotendeels te wijten aan bouwkundige voorzieningen. Omdat het gebouw eigendom was 
van de RUG was de hoop dat die de extra bouwkundige voorzieningen voor zijn rekening wilde 
nemen. 
In de nieuwe begroting is het gastenhuis, dat nog voor kfl 800 op de begroting stond, verdwenen. 
Als compensatie beloofde het KVI dat in de behoefte om Franse medewerkers adequaat onder te 
brengen zou worden voorzien door het huren van een geschikt onderkomen.
De grotere posten op de nieuwe begroting zijn:
   Bundellijnen en stralingsbeveiliging: Mfl 5,6
   Bouwkundige voorzieningen: Mfl 2,9
   Salaris- en detacheerkosten: Mfl 2,0 

AGOR-γ, de grote apparaten
Eerste keuze
De eerste beslissing die moest worden genomen was wat voor onderzoek er zou worden gedaan 
en wat daarvoor als instrumentarium nodig was. Na vele discussies werd gekozen voor drie speci-
fieke apparaten waarmee een flexibel onderzoekprogramma mogelijk zou zijn. Dit waren in volg-
orde van prioriteit een zogenoemde 'recoil'-spectrometer, het Huygens-vat en een magnetische 
spectrograaf die samen het basisinstrumentarium voor de AGOR-faciliteit zouden vormen. De 
eerste twee waren bedoeld om de zware-ionenpotentie van AGOR te benutten, terwijl de spec-
trograaf meer op het gebruik van lichte ionen was gericht. 
Maar dat was niet wat er gebeurde. 

Exit recoil-spectrometer
Met een recoil-spectrometer in combinatie met een opstelling van γ-detectoren kan in prin-
cipe het hoge-energiespectrum van een geselecteerde kern worden gereconstrueerd. Het KVI 
beschikte daarvoor over het relatief bescheiden, zogeheten Dutch-ball systeem, bescheiden in 
vergelijking met andere in Europa beschikbare systemen. 
Al vrij snel kwamen er twijfels omtrent de wetenschappelijke waarde van een recoil-spectrome-
ter in combinatie met AGOR. De belangrijkste reden daarvoor was dat deze techniek reeds op 
veel plaatsen in Europa en de USA werd toegepast waarbij grote speciaal daarvoor ontworpen 
γ-detectiesystemen werden gebruikt, veel groter en beter dan het KVI zich kon permitteren. 
Aangezien tussen het moment van concept tot praktische uitvoering nog zeker een periode 
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van vijf jaar zou liggen zou een KVI-programma te laat zijn om nog een belangrijke rol in dit 
onderzoekgebied te kunnen spelen. De SAC was het met deze zienswijze eens zodat de recoil-
spectrometer van het toneel verdween. Het geld dat het UB van FOM reeds voor de aanschaf had 
gereserveerd werd nu bestemd voor de spectrograaf.

Exit Huygens-vat
Het Huygens-vat was een project dat onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse kernfysica-
groep zou worden gebouwd onder leiding van Kamermans. Deze detector bestond uit een grote 
cilindervormige tank met een lengte van 5,2 m en een diameter van 3,2 m. In het inwendige van 
de tank, die op vacuum stond, konden een trefplaat en allerlei detectorsystemen worden inge-
bouwd. Dit apparaat zou bij uitstek geschikt zijn voor de bestudering van het mechanisme van 
kern-kernbotsingen in het energiedomein van AGOR. 
Ook met het Huygens-vat en bijbehorende detectoren ging het mis. Ook hiervoor gold dat er 
inmiddels al meerdere faciliteiten voor het beoogde onderzoek beschikbaar waren zodat het oor-
spronkelijke concept enigszins was ingehaald door de ontwikkelingen die wereldwijd hadden 
plaatsgevonden. De Utrecht-groep was al eerder tot een soortgelijke conclusie gekomen en zag 
er meer heil in om zich aan te sluiten bij een hoge-energiegroep die was betrokken bij de voorbe-
reidingen voor een 'lood-op-lood' experiment met de nieuwe CERN-versneller. Exit Huygens-vat.
Ook hiermee had de SAC vrede. Voorzitter Peter Paul liet weten dat "het wegvallen van dit onder-
deel niet als een groot verlies moet worden beschouwd". De SAC constateert wel dat doordat 
de samenwerking met de Utrecht-groep is mislukt er weinig concrete plannen bestaan om de 
zware-ionenbundels van AGOR te benutten.

De BBS-spectrograaf
Het derde instrument dat werd gekozen was een magnetische spectrograaf. Dit was in zekere 
zin een voortzetting van het vele en productieve spectrograafwerk dat bij het oude cyclotron 
was gedaan. Het daarvoor gebruikte instrument was echter niet zo geschikt voor onderzoek met 
AGOR omdat AGOR deeltjes tot veel hogere energie versnelt dan het oude cyclotron. Daartoe 
werd een nieuwe spectrograaf ontworpen, de QQD-600, ook wel BBS genoemd. A.M. van den 
Berg was samen met de Japanner Kato verantwoordelijk voor het ontwerp.
Deze spectrometer bestaat uit een opeenvolging van quadrupool-quadrupool-dipool-magneten. 
Een speciale eigenschap van dit apparaat is dat door de afstand tussen het trefplaatje en de eerste 
quadrupool te veranderen nog gekozen kan worden tussen een combinatie van grote impuls-hap 
en kleine ruimtehoek of kleine impuls-hap en grote ruimtehoek. De impuls-hap Δp/p bepaalt hoe 
groot het gedeelte van het deeltjesspectrum is dat bij een bepaalde instelling van de magneten 
kan worden gemeten, terwijl de ruimtehoek dΩ aangeeft welk gedeelte van de in alle richtingen 
uitgezonden straling afkomstig van het trefplaatje nog in de spectrograaf belandt. 
Een ander kenmerk van dit apparaat is dat de beeldvervormingen in het brandvlak niet worden 
gecorrigeerd met extra afstembare magneten, zoals bij de oude QMG/2 het geval was, maar via 
'ray-tracing', waarbij de baan dat een deeltje in de spectrograaf heeft doorlopen per computer 
terug wordt gerekend naar het trefplaatje. 'Hardware' wordt vervangen door 'software'. Het ver-
eist ook een detectorsysteem waarmee de positie en de richting van het invallende deeltje nauw-
keurig kan worden bepaald. 

Met het ontwerp werd in 1991 begonnen. In 1992 werd met de Deense firma Danfysik A/S het 
contract voor het ontwerp en de fabricage van de BBS afgesloten. Met de installatie van de mag-
neten is in 1994 begonnen en het eerste experiment met de BBS vond plaats in 1996.

De leemte die in het onderzoekprogramma was ontstaan door het wegvallen van de recoil-spectro- 
meter en de Huygensvat-faciliteiten werd later opgevuld door een nieuw programmapunt, name-
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lijk het onderzoek naar de details van de proton-protonwisselwerking door middel van zoge-
noemde proton-protonremstraling. In deze (p,p'γ) experimenten kan de γ zowel reëel als virtueel 
zijn (een e+e–-paar). 
Het instrumentarium voor dit type experimenten omvatte een complexe maar ingenieuze deeltjes- 
detector die in samenwerking met het Indiana Cyclotron instituut (Bloomington, Indiana) werd 
ontwikkeld, de SALAD-detector, en de TAPS-detector voor het meten van de γ-straling. De ver-
snelde protonen konden ook nog gepolariseerd zijn waardoor er nog meer informatie werd ver-
kregen om de theorie, die gelijktijdig op het KVI werd ontwikkeld, te testen.

Het onderzoekprogramma en bijbehorende apparatuur
In juni 1992 verschijnt het door Malfliet geschreven rapport 'KVI- op weg naar 2000', gevolgd door 
het 'Strategic Plan 1996–2001'. Daarin worden de hoofdlijnen van het onderzoekprogramma met 
AGOR geschetst. Dit programma zal worden uitgevoerd met de zware ionen en gepolariseerde 
bundels waarvoor respectievelijk de ECRIS-bron en de gepolariseerde bron afkomstig van het 
KfK-instituut in Karlsruhe de mogelijkheid bieden. Voor dit programma is naast de BBS en SALAD- 
detector de volgende apparatuur beschikbaar: de TAPS-detector voor γ-detectie, EDEN voor neu-
tronendetectie, PEPSI voor elektron-positronpaardetectie. Bij zowel de bouw als het gebruik van 
ieder van deze instrumenten is sprake van een intensieve internationale samenwerking. 

De TAPS (Two Arm Photon Spectrometer)-detector is tot stand gekomen als een internationale 
collaboratie van GANIL (Frankrijk), GSI, Giessen, Münster (Duitsland), KVI, Praag en Valencia. Voor 
het KVI was het vooral Herbert Löhner die binnen de collaboratie een belangrijk aandeel had in 
het succes van dit project. 
De EDEN-detector (Etude de Décroissance par Emission de Neutrons) bestaat uit 40 neutronen-
detectoren en kwam voort uit een Frans-Nederlandse, of meer specifiek: IPN-KVI-samenwerking 
waarbij IPN tweederde en KVI eenderde van de totale investering van kfl 1200 had bijgedragen. 
Deze detector was in het IPN gebouwd, de KVI-inbreng daarbij vooral door Brandenburg gele-
verd. Zowel TAPS als EDEN waren verplaatsbaar en konden bij verschillende versnellers worden 
opgesteld. 
De PEPSI (Positron-Electron Pair Spectroscopy Instrument)-detector was het product van een 
samenwerking tussen het KVI en het Fysisch Instituut van de Jagiellonian Universiteit in Krakow 
(Polen). Voor het KVI was het vooral Bacelar die daarvoor verantwoordelijk was.
Later, in 1997, kreeg het KVI nog een andere detector, de Plastic Ball, te leen van CERN. Het bestaat 
uit 655 afzonderlijke detectoren waarmee een stralingsbron praktisch geheel kan worden omhuld 
zodat de meeste uitgezonden deeltjes worden waargenomen. 

Met deze apparatuur, was het mogelijk om coïncidentie-experimenten te doen waarbij de pro-
jectielen van AGOR in een botsing met een kern van het trefplaatje een instabiele, energierijke 
productkern produceren. De energie wordt afgevoerd door gelijktijdige uitzending van γ-straling 
of/en neutronen. Het resulterende deeltje wordt gemeten met een deeltjesdetector zoals de BBS-
spectrograaf en de uitgezonden straling met TAPS, EDEN, PEPSI of Plastic Ball. Zulke metingen 
geven veel meer informatie dan een 'eenvoudig' verstrooiingsexperiment. 

Het geld voor de randapparatuur
In november 1991 vraagt Malfliet aan het UB een bedrag van Mfl 7,2 voor de aanschaf van de 
randapparatuur. Hiervan is Mfl 6,0 bestemd voor de nieuwe spectrograaf. Als reactie daarop doet 
FOM in begin 1992 via Chang een voorstel om dit mogelijk te maken: 
De RUG stelt een additioneel bedrag van Mfl 1,4 ter beschikking.
FOM stelt ten laste van de post 'middelgrote apparatuurinvesteringen' van na 1995 een bedrag 
van Mfl 2,4 ter beschikking wat samen met de al toegewezen reservering van Mfl 1,2 neerkomt 
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op een totaal van Mfl 3,6. FOM leent het KVI Mfl 1,6. Deze lening moet voor 1998 worden terug-
betaald uit de exploitatiemiddelen van FOM voor het KVI.
In totaal een bedrag van Mfl 6,6 – iets minder dan de gevraagde Mfl 7,2. Als het KVI het gevraagde 
bedrag terug weet te brengen tot Mfl 6,6 lijkt het probleem oplosbaar. Verder is er nog altijd de 
mogelijkheid dat het vangnet van Mfl 6,0 niet of slechts gedeeltelijk gebruikt hoeft te worden. 
Het resterende bedrag zou dan in eerste instantie moeten worden gebruikt om de lening van  
Mfl 1,6 af te betalen. 
Nader overleg met het UB resulteert in een aangepaste begroting die nu inderdaad uitkomt 
op Mfl 6,6. Het ontwerp van de spectrograaf wordt vereenvoudigd en daardoor goedkoper; er 
wordt nu een bedrag van Mfl 3,9 (software in plaats van hardware) voor gereserveerd. Voor een 
gepolariseerde-ionenbron met toebehoren wordt Mfl 1,3 uitgetrokken zodat het totaal op Mfl 5,2 
uitkomt. Bovendien droeg de RUG Mfl 1,4 bij, waarvan Mfl 0,6 voor analysemagneten, Mfl 0,4 voor 
de infrastructuur (computers en data-analyse) en Mfl 0,4 voor het quark-gluonwerk bij CERN.

Nu tot aller tevredenheid het investeringsprobleem voor de AGOR-γ randapparatuur was opge-
lost gaf het UB goedkeuring aan het KVI-2000-plan en aan de voorgestelde planning en organisa-
tie van de wetenschappelijke en instrumentele activiteiten. Het doet dit vergezeld gaan van een 
positief maar enigszins in de trant van 'vader UB spreekt zoonlief toe': 
"De toekomstplannen van Uw instituut zijn ambitieus. Aan de hand van de planning heeft het 
UB geconstateerd dat de instrumentele activiteiten een groot beslag zullen leggen op de mede-
werkers van het KVI en dat het een zeer grote inspanning zal vergen om het KVI na de installatie 
van AGOR ook in wetenschappelijk opzicht weer terug te brengen naar het zowel kwalitatief als 
kwantitatief hoge niveau van de jaren 1975–1985. Mede door de gebleken bereidheid van het 
personeel om zich hiervoor met grote toewijding energiek en enthousiast in te zetten is het UB er 
gaandeweg van overtuigd geraakt dat het instituut zijn plannen adequaat zal kunnen uitvoeren. 
Het UB wenst U bij de realisatie van de gestelde ambities veel succes." 

Het functioneren van AGOR
In de eerste jaren na de inbedrijfstelling van AGOR werd er veel tijd besteed aan de ontwikkeling 
van voornamelijk protonen- en α-bundels van verscheidene energieën en aan het genezen van 
een aantal soms heel hinderlijke en moeilijk te traceren kinderziektes. Het eerste jaar 1997 was 
met een totaal van 2552 uur = 319 shifts experimenteertijd nog bevredigend maar in 1998 en 
1999 waren dat slechts 1576 en 1377 uren. In 2000 was het al een beetje meer, maar in 2001 ging 
de experimenteertijd sterk omhoog tot 2690 uur en in het daarop volgend jaar tot 3113 uren. 
Vanaf dat moment was AGOR een goed draaiende machine; van de geplande experimenteertijd 
was gemiddeld genomen ongeveer 90% beschikbaar voor experimenten. 

De periode 1998–1999 was een frustrerende tijd (zie ook pagina 86). In de eerste plaats voor de 
versnellergroep zelf die steeds weer werd geconfronteerd met vervelende problemen waarvan 
de oorzaak moeilijk was te vinden. Daarbij kwam dat ze voortdurend het gevoel hadden opge-
jaagd te worden door de gebruikers die natuurlijk ook zo snel mogelijk aan de slag wilden. 
Sytze Brandenburg, al bij AGOR betrokken vanaf het eerste begin in Orsay en vanaf 1999 hoofd 
van de cyclotrongroep, verschaft details.

Kinderziektes
In de eerste paar jaar werd de bedrijfsvoering van AGOR gedomineerd door diverse kinderziektes, 
die maakten dat de versneller maar een zeer beperkt en vaak onvoorspelbaar deel van de tijd 
beschikbaar was voor het uitvoeren van experimenten. Dit was een zeer zware belasting voor de 
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versnellergroep, die veel te vaak nee moest verkopen aan de experimentatoren. Deze periode 
heeft bij de betrokken medewerkers zeker zijn (negatieve) sporen achtergelaten.
Een van de oorzaken van de lange tijd die het gekost heeft om de kinderziektes te boven te komen 
was de grote druk om snel experimenten uit te voeren en wetenschappelijke resultaten te boeken. 

Het grootste probleem gaf de cryogene installatie. Een verontreiniging met 1 ppm (part per mil-
lion) lucht resulteert in het vastvriezen van rond 3,5 liter lucht per dag, hetgeen al na een paar 
dagen tot een zo sterke vermindering van de liquefier-capaciteit leidt dat de spoelen en superge-
leidende extractie-elementen niet meer gekoeld kunnen worden. De remedie is dan het opwar-
men van de liquefier naar kamertemperatuur en het afvangen van de dan weer gasvormige 
verontreiniging in een cryotrap, gevolgd door het weer afkoelen van de liquefier, vullen van de 
cryostaat en afkoelen van de supergeleidende extractie-elementen. Deze hele procedure neemt 
als er niets tegenzit 2,5 dag in beslag en werd ruwweg om de week in het weekend uitgevoerd. 
Daaraan voorafgaand was het dan vaak al vanaf de woensdag spannend of het eind van het expe-
riment gehaald zou worden en werd met allerlei trucs geprobeerd extra tijd te winnen. 
Uit de analyse van het gas dat in de cryotrap gevangen werd was het duidelijk dat ergens in het 
systeem een luchtlek van ongeveer 10-2 mbar l s-1 moest zitten. Eindeloze lekzoekoperaties lever-
den niets op. Pas in 1999 werd de oorzaak ontdekt: aan de ingang van de heliumcompressor was 
de druk lager dan de atmosferische druk doordat een filter daar een te geringe doorlaatcapaciteit 
had. Als gevolg hiervan lekte lucht door de draaidoorvoer van de compressoraandrijving, die aan 
de lage-drukzijde zit, de compressor in. Na wijziging van de compressorinlaat werkte het systeem 
geleidelijk beter doordat de zuiverheid van het gas langzaam verbeterde. Vooral het verwijde-
ren van het water dat onvermijdelijk als waterdamp met lucht mee naar binnen lekt en bij de 
opwarmprocedure maar zeer gedeeltelijk verwijderd wordt, heeft nog veel tijd gekost. Maar toen 
dat eenmaal zover was is de liquefier onafgebroken in bedrijf gedurende perioden van zes maan-
den of langer. Als er een onderbreking is, is dat ofwel gepland voor onderhoud aan de installatie 
ofwel het gevolg van storingen in bijvoorbeeld de stroomvoorziening. 

Een ander zorgenkind waren de RF-resonatoren die de versnelspanning leveren. In de begin-
periode ontstonden een aantal waterlekken in de kortsluitplaten, die erin resulteerden dat de 
machine een paar keer vol water kwam te staan. Deze lekken konden zonder al te veel moeite 
gerepareerd worden en zijn sindsdien niet meer voorgekomen. 
Eind 1997ontstond een merkwaardig lek in een van de resonatoren: bij RF-vermogens boven  
15 kW en een RF-frequentie van 55 MHz of hoger lekte een van de vele koelcircuits. Dit bete-
kende dat de veelgevraagde protonenbundels van 150 MeV en hoger niet meer geleverd konden 
worden. Het lokaliseren van zo'n lek is een uitermate lastige zaak. Het lekkende koelcircuit werd 
nog relatief eenvoudig geïdentificeerd maar pogingen om de plek nauwkeurig te bepalen bleven 
zonder resultaat. Daarom werd een ingenieuze methode bedacht om het lek te dichten door een 
kunststofcoating aan de binnenkant van de koelleiding aan te brengen. In eerste instantie leek 
de operatie succesvol: het lek opende zich, het vacuum verslechterde en werd vervolgens beter 
omdat de coating het lek afdichtte. Om er zeker van te zijn dat er voldoende coating in het lek 
vloeide werd besloten het RF-vermogen wat te verhogen en nog even aan te laten staan. Dit had 
op het eerste gezicht een catastrofaal gevolg: het lek ging weer open. Bij nadere beschouwing 
was het echter een groot succes: het lek bleek nu ook zonder RF-vermogen open te zijn en kon 
dus nu met lekzoeken gelokaliseerd worden. Na een lastige reparatie was het probleem opge-
lost totdat het in 1999 weer mis ging, weer een lek in een van de koelcircuits van de resonator. 
Het bleek op de overeenkomstige plek te zitten als het eerste lek en kon verholpen worden. Een 
nauwkeurige studie kon de oorzaak van deze twee lekken vinden, het bleek een subtiele ont-
werpfout met ernstige consequenties te zijn. Voor het herstel van deze fout werd samen met de 
afdelingen werktuigbouw van het KVI en de Faculteit een oplossing ontwikkeld die een stilstand 
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van ruim vier maanden in 2000 vergde maar succesvol werd afgerond. In de acht jaar die inmid-
dels verstreken zijn hebben we geen last meer gehad van waterlekken op de betreffende plek. 

Ook het extractiesysteem leverde de nodige problemen op. De elektrostatische deflector sloeg 
met enige regelmaat door en moest dan weer langdurig geconditioneerd worden met als conse-
quentie geen bundel. Op de langere termijn werd de deflector echter steeds betrouwbaarder en 
vergaten de operateurs bijna dat we een elektrostatische deflector hebben.

Een lastiger probleem waren de sluitingen die regelmatig optraden in de elektromagnetische 
deflector EMC1. Hier lopen stromen tot ruim 2000 A door watergekoelde kopergeleiders van  
3 x 4 mm. De hoge lorentzkrachten en de geringe mechanische stijfheid van de geleiders resul-
teren in kleine beweging van de geleider en vervolgens kortsluiting tussen de spoelen of tussen 
windingen van dezelfde spoel. Dit probleem trad zo vaak op dat de operateurs zeer bedreven 
werden in het opsporen van de locatie van de kortsluiting. De oplossing was dan om daar een 
klein stukje kapton tussen de windingen te schuiven zodat het contact werd verbroken. 

AGOR werkt betrouwbaar 
Sinds deze en andere minder noemenswaarde problemen zijn opgelost heeft AGOR laten zien 
een betrouwbare versneller met een beschikbaarheid van 85–90% te zijn. Verreweg de meeste 
storingen zijn door operateurs en technisch personeel binnen korte tijd op te lossen, zodat de 
invloed op de experimenten nog veel beperkter is dan dat getal doet vermoeden: de noodzaak 
om een experiment opnieuw in het bundelschema in te passen vanwege storingen komt minder 
dan eenmaal per jaar voor.

Maar ook een betrouwbare machine heeft geld nodig om goed te kunnen blijven draaien. Door 
het besluit van FOM om de kernfysica op het KVI per 2007 niet meer te ondersteunen, is de vraag 
naar bundeltijd met ruim 30%  teruggelopen. En dat betekent dat ook de exploitatie van AGOR 
in problemen raakt. Vanuit de versnellergroep is daarom het initiatief gekomen om betalende 
externe gebruikers te werven. Ook de wetenschappelijke staf heeft in het begin daaraan een bij-
drage geleverd. 

Dankzij het radiobiologische onderzoek heeft het KVI de nodige expertise op het gebied van dosi-
metrie en precisiebestraling ontwikkeld. Deze kennis heeft de versnellergroep in staat gesteld om 
zich in de laatste paar jaar een plaats te veroveren in de markt voor bestralingen met protonen 
onder andere voor de ruimtevaartsector. Dit soort  activiteiten omvatte in 2008 al 500 uur bun-
deltijd per jaar en bracht 300 k€ op. Hiermee wordt al een significante bijdrage geleverd aan een 
gezonde bedrijfsvoering van AGOR en verdere groei valt te verwachten.
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