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1. Beleid.

1.1 Overzicht.

De integratie van enkele afdelingen van de secties K en H heeft

zich nog niet uitgestrekt tot de veiligheidsdienst. ,

Dit verslag betreft dus uitsluitend de sectie K.

Op verschillende wijze is voorlichting gegeven aan belangstel-

lenden in het werk aan en rond de versneller. Zie § 2.1

De versneller heeft gedurende het gehele jaar regelmatig bundel

geproduceerd tot een maximaal van 30 kW. Het meetnet van de

neutronendosimeters heeft zonder storingen gewerkt. Uit de

meetresultaten blijkt dat er slechts een onbeduidende verho-

ging van het natuurlijk nuleffekt is opgetreden (minder dan
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1.2 Realisatie jaarplan 1982

1.2.1 Veiligheidswenken en de ontbrekende veiligheidsvoorschriften

zijn nog niet opgesteld.

1.2.2 De procedure voor de benoeming van de veiligheidstoezicht-

houders moet nog worden vastgesteld.

1.2.3 Voor de electrische hijs- en transportunits is een nieuwe

stalling met acculaadruimte gebouwd.

1.2.4 De lasruimte op de eerste verdieping van de centrale werk-

plaats is verplaatst naar een nieuw ingerichte ruimte op

de begane grond.

1.2.5 In de compressorruimte TU01 bij de pimu hal is een werkvloer

gelegd.

1.2.6 De hijswerktuigen en de liften zijn gekeurd. De noodverlich-

tingen zijn nog niet gecontroleerd..

1.2.7 Boven in de cyclotronhal is een nieuwe ruimte gebouwd voor

de constructie van dradenkamers en voor hoogspanningstesten.

1.2.8 Het dak op de opslagplaats voor radioactieve onderdelen (0R0)

is geplaatst.

1.2.9 Ten noorden van de injektorhal is een hek geplaatst.

1.2.10Aan een installateur is opdracht gegeven een nieuw magnetisch

deur-slotsysteem voor de toegangen naar de gele zone te in-

stalleren.

1.2.11 De mobiele actieve werkplaats is gerenoveerd en heeft een

andere standplaats gekregen.

1.2.12De electronische uitrusting van de meetwagen voor stralings-

niveaumetingen is geheel herzien en aangepast aan gebruik

zonder netvoeding.

1.2.13 De uiterst gevoelige ionisatiekamer voor de meting van zeer

lage gamma-stralingsniveaus is met nieuwe electronische

apparatuur uitgerust.

1.2.14 De definitieve vergunning voor de MEA versneller is aange-

I vraagd.
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1.3 Jaarplan 1983

1.3.1 Opstelling veiligheidswenken en ontbrekende veiligheids-

voo r s ch r i f ten.

1.3.2 Benoeming van veiligheidstoezichthouders.

1.3.3 Aanvraag van een vergunning voor het nieuw chemisch lab.

1.3.4 Aanvraag van de hinderwetvergunning.

1.3.5 Waterdichtmaken van dak opslagplaats radioactieve onderdelen,

1.3.6 Nieuwbouwbehuizing voor de hogedruk compressor van pimu.

1.3.7 Keuring van hijswerktuigen, liften en noodverlichting-

1.3.8 Definitieve installatie van de galvanische afdeling in

gebouw A.

Stralin2sbeschermincfS_as£ecten

1.3.9 In gebruik neming nieuw chemisch lab.

1.3.10 Herstel ventilatie van Lelab.

1.3.11 Definitieve stralingsafscherming bij LEF.

1.3.12 Herinrichting van opslag radioactieve afval.

1.3.13 Beveiliging luik op klimladder put pimu.

1.3.14 Definitieve afscherming van pimuput.

1.3.15 Nieuwe inblaas ventilatie in modulatorhal.

1.3.16 Uitbreiding radioactief afvalwater systeem.

1.3.17 Nieuwe toegangsbeveiliging voor de gele zone.

1.3.18 Alarmsysteem voor uitval van de veiligheidscomputer of van

de toegangssluizen.

1.3.19 Nieuwe T.L.D. dosimeterbadges voor personeel en gasten.
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2. Algemene zaken

2.1

Ten behoeve van omwonenden, bezoekers, deelnemers aan symposia,

scholen en bezoekers zijn excursies georganiseerd op het ter-

rein en bij de versneller. Omwonenden en andere geïnteresseerden

zijn via buurtorganisaties en advertenties geattendeerd op de

mogelijkheid zich op de hoogte te stellen van de werkomstandig-

heden bij NIKHEF-K.

. Op verzoek van de partners in het Wetenschappelijk Centrum

Watergraafsmeer zijn tevens enkele voorlichtingsbijeenkomsten

gehouden.

Op verzoek van het Rijks Instituut voor de Volksgezondheid te

Bilthoven heeft het hoofd van de veiligheidsdienst een excursie

met voordrachten bij de versneller georganiseerd. De bezoekers

waren leden van een Euratom werkgroep betreffende dosimetrie

van gamma- en neutronenstraling.

In het afdelingsrapport VD6 getiteld "Milieutechnische aspec-

ten van het versnellerbedrij f in NIKHEF-K" is een overzicht

gegeven van alle werkzaamheden binnen NIKHEF-K die mogelijk

van invloed kunnen zijn op het milieu. Dit rapport is voor

iedereen beschikbaar.

Door de chemiewinkel van de Vrije Universiteit is een rapport

gepubliceerd betreffende de stralingsveiligheid voor de ver-

sneller MEA.

Uit de conclusies blijkt dat van een verhoging van het stralings-

niveau in de omgeving en van besmetting van water of lucht

geen sprake is. De samenstellers menen dan ook dat MEA geen

gezondheidsrisico voor omwonenden oplevert of zal opleveren.
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4. Uitgaven ten behoeve van de veiligheid

Naast een aantal uitgaven die door de verschillende technische en

wetenschappelijke groepen zelf voor hun veiligheid zijn gedaan

zijn de volgende posten voor het algemene veiligheidsbeleid te

vermelden.

Algemeen ƒ 21.000

Persoonlijke beschermingsmiddelen 15.000

Veiligheidssysteem MEA 12.000

Instrumenten V.D. 133.000

Hekwerk bij injector . 5.400

Inrichting meetwagen 6.000

Renovatie afvalwaterkelder 17.000

Renovatie mobiele actieve werkplaats 4.000

Nieuwe riolering voor modulatorhal 16.000

Verbouwing t.b.v. galvanische afdeling in geb.A 30.000

Provisorische bescherming van de hogedruk

compressor voor de pimu afdeling 12.000

Stalling transportmateriaal 25.000

Verplaatsing lasruimte Centrale Werkplaats 35.000
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5. Ongevallen

5.1 Radiologische_ongevallen

Een persoon heeft bij werkzaamheden met radioactief afval een

lichte besmetting met 60co opgelopen. Dit betreft een eenmalige

opname van ongeveer 2,5% van de ALI, Annual Limit of Intake,

(dat is een jaarlijkse opname die, indien gedurende 50 jaar

herhaald, uiteindelijk een jaarlijkse stralingsbelasting van

5 rem zal opleveren). De actuele besmetting levert een stra-

lingsdoses op voor 1982 van 34 millirem en voor alle volgende

jaren tesamen van 63 millirem.

5.2 Conyentionele^ongeyallen

Door het ontbreken van een verplicht meldingssysteem zullen

niet alle lichte ongevallen bij de veiligheidsdienst bekend

worden.

De gemelde ongevallen betreffen de volgende incidenten.

Een onbevoegd personeelslid heeft gebruik gemaakt van het

cyaanhoudende zilverbad in de galvanische werkplaats. Hierbij

raakten zijn handen besmet. Tijdens de lunch heeft hij daarna

cyaan binnengekregen. De direct toegepaste behandeling bestond

uit veel drinken en amylnitriet snuiven. Bij een bezoek aan

de eerste hulp afdeling van een ziekenhuis bleek geen verdere

behandeling nodig.

De galvanische werkplaats wordt nu bij afwezigheid van de be-

voegde personeelsleden afgesloten.

Bij een licht verkeersongeluk tussen een fietser en een auto-

mobilist (beiden geen NIKHEF medewerkers) is de eerste zeer

licht gewond geraakt. De gewaarschuwde GG&GD bevond de inmid-

dels verleende eerste hulp voldoende.
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6. Ongevallen preventie

De ongevallenpreventie betreft vooral het beschikbaarstellen van

persoonlijke beschermingsmiddelen door de veiligheidsdienst.

Dit betreft:

68 stuks witte werkjassen

78 stuks oranje werkjassen

15 stuks zuurbestendige werkjassen

14 stuks overalls

8 stuks herenjacks

8 stuks herenpantalons

6 stuks gelaatschermen

10 paar veiligheidsbrillen zonder correctieglazen

21 paar veiligheidsbrillen met correctieglazen

14 paar veiligheidsschoenen

13 stuks klompschoenen

2 stuks automaten voor oorwatten

2 stuks vanggordels

7 stuks gehoorbeschermingskappen

Daarnaast werden handschoenen in vele soorten, verpakkings-en

afdekkingsmaterialen, stickers, waarschuwingsborden en afzet-

tingsmaterialen verstrekt.
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7. Opleidingen

Er zijn geen speciaie cursussen of voorlichtingsdagen op het ge-

bied van de veiligheid georganiseerd.

Twee leden van de veiligheidsdienst hebben gedurende drie weken

geparticipeerd in een grote revisie van de kernreactor te Dode-

waard. Hierbij hebben zij ervaring opgedaan die nuttig kan zijn

voor de organisatie van mogelijke besmettingsongevallen bij MEA.

8. Veiligheidsadviezen en Commissies

Er was dit jaar geen aanleiding het veiligheidsinstituut een advies

te laten uitbrengen.

Op voorstel van de beherend directeur is een radiologische veilig-

heidscommissie ingesteld bestaande uit vijf personen, waarvan drie

uit de veiligheidsdienst. In deze commissie wordt het maardver-

slag besproken en wordt het beleid betreffende nieuwe zaken ter

discussie gesteld.

De commissie komt in de regel eens per maand bijeen.

9. Contacten met arbeidsinspectie en inspectie milieuhygiëne

Er zijn vijf besprekingen gevoerd met de regionale inspectie voor

de milieuhygiëne en de arbeidsinspectie. Dit betrof in hoofdzaak

de voorwaarden waaronder aanvullende vergunningen verkregen zouden

kunnen worden alsmede de eanvraag voor een vergunning ten behoeve

van de nieuwbouw voor de Radiochemische Afdeling.

10. Nieuwbouw Radiochemische Afdeling

Nadat financiering voor de nieuwbouw definitief geregeld was, zijn

voorbereidingen voor de nieuwbouw begonnen. De bouw heeft aan het

eind van het jaar een aanvang genomen.
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11. Technische Zaken

Conventionele zaken

11.1 Vloeibare_stikstof_container

Bij de opslagcontainers voor vloeibare stikstof is een kastje

geplaatst met persoonlijke beveiligingsmiddelen speciaal te

gebruiken door personen die vloeibare stikstof tappen.

11.2 Galvanische_afdeling

De galvanische afdeling was zeer slecht gehuisvest in keet KC.

Besloten werd de gehele afdeling onder te brengen in gebouw A.

Tengevolge van uitstel van het vertrek van de Philips-afdeling

zal de verhuizing van de galvanische afdeling naar gebouw A

echter trager geschieden dan was voorzien; deze zal pas in

1983 voltooid kunnen worden.

11.3

De gasventielen zijn zoals gebruikelijk door een deskundige

firma gecontroleerd en zo nodig gerepareerd.

11.4 Comgressor_gebouw

Het houten noodgebouwtje voor de hoge-druk compressor (TU01)

werd bekleed met stalen golfplaten om regeninslag tegen te

gaan. Deze voorlopige oplossing voldoet goed.

11.5 Chemische_laboratorium

Bij de uitgang van het oude chemische laboratorium is aan de

noordzijde een stalen wandje geplaatst zodat de nooduitgang

ook bij uitslaande brand bruikbaar blijft.

11.6 Ï£chnische_Dienst

Niet alle machines blijken in goede orde te verkiren. De eigen

dienst zal hieraan aandacht oesteden.

11.7 Brandblussers

De jaarlijkse controle door een deskundige firma is geschied.
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11.8 Brandje_in_oudbouw

Op het dak van gebouw B is tijdens reparatiewerkzaamheden

brand ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en heeft-

het vuur geblust.

Wei is gebleken dat de brandalarmering allerminst feilloos

werkt.
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Stralingstechnische zaken.

11.11 MEA-VERSNELLER

Aangezien het bestaande deurbewakingssysteem voor de gele

zone veel storingen geeft, is besloten een nieuw magnetisch

sleutelsysteem in te voeren dat tevens is gekoppeld aan het

hekbedieningssysteem.

Ieder personeelslid krijgt de beschikking over een sleutel

waarbij de toegang per persoon wordt geautoriseerd en gere-

gistreerd.

Het terrein ten noorden van de injectorhal is nu ook afge-

sloten met een hekwerk. De toegangssluizen tot de rode zone

zijn gerenoveerd teneinde het optreden van storingen te be-

perken. Het blijkt nodig een alarmering te ontwerpen voor

sluisuitval. Er zijn instructies opgesteld voor de handelingen

nodig bij storingen in het gebruik van de sluizen.

Bij alle sluizen zijn oranje werkjassen beschikbaar. Ieder

die in de rode zone werkzaamheden wil verrichten is verplicht

zo'n jas te dragen.

De NOVA computer is gerenoveerd en het programma is uitgebreid

en aangepast aan de eisen van de veiligheidsdienst. Een alarm

bij computer uitval ontbreekt nog.

De kaartlezers geven in het gebruik meer problemen dan het

computersysteem zelf. Het gebruik van een nieuwe laminator

voor de pasjes moet deze problemen minimaliseren.

Voor werkzaamheden in de rode zone, waarbij mogelijke straling

kan worden opgelopen, is nu een werkvergunning vereist die

getekend dient te zijn door een lid van de veiligheidsdienst.

Dit geeft tevens de mogelijkheid voor registratie van alle

werkzaamheden in een stralingsveld en de daarbij opgelopen

stralingsdoses.

Alle materialen die uit de rode zone gebracht worden en die

mogelijk radioactief kunnen zijn, moeten met speciale groene,

gele of rode labels worden gemerkt. Op zo'n label wordt aan-

gegeven de naam van de persoon die het materiaal afvoerde,

de bestemming, de datum en het stralingsniveau op 30 cm af-

stand.
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11.12 AFBÜ

Het stralingsniveau gemeten in de 10 KV ruimte blijkt minder

dan 0,1 mrem/uur te bedragen.

Op de pijpdoorvoeren naar AFBU blijkt het stralingsniveau

nihil te zijn als de kanalen opgevuld zijn met zand en

minder dan 3 mrem/uur te bedragen zonder afscherming. Van

de dertig doorvoeren zijn er slechts drie onafgeschermd.

Buiten AFBÜ in de pompenkelder is een stalen kast geplaatst

waarin radioactief materiaal uit de versneller voorlopig kan

worden opgeslagen, totdat de veiligheidsdienst dit kan af-

voeren.

11.13 Modulatorhal

De klystrons zijn extra afgeschermd met loden passtukken.

Het stralingsniveau is bij de klystrons op manshoogte niet

verhoogd.

Er zijn extra ventilatoren in het dak geplaatst om warme

lucht af te voeren.

11.14 LEF_2_LEBU

Door het dak achter het rolluik blijkt onder bepaalde om-

standigheden een verhoogd stralingsniveau te kunnen optreden

tijdens bedrijf. Dit geldt ook voor de gang en het trappen-

huis direct naast LEF. Het dak is daarom extra verzwaard

met een aantal betonnen balken. Het trappenhuis en de gang

zijn afgesloten met een hekwerk dat tijdens bundelbedrij f

afgesloten is. Een betere afscherming in LEF zal worden ge-

construeerd waardoor de genomen noodmaatregelen kunnen worden

opgeheven.

Tijdens bedrijf in LEBU blijkt het stralingsniveau in LECH

te hoog te kunnen oplopen. Omgekeerd is in LEBU het stralings-

niveau soms te hoog bij bundel in LECH, daarom is de toegang

tot beide ruimten geblokkeerd bij bedrijf in één van beide

ruimten.

11.15 PIMU

Constructiewerkzaamheden in de targetruimte en bij de pionen-

en muonenkanalen waren bij bundelbedrij f in AFBU, niet zonder

meer mogelijk. Daarom werd in de tunnel een 2m dikke betonnen
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muur aangebracht die na afloop van de werkzaamheden weer is

afgebroken. Het toegangsluik naar de put is electrisch

beveiligd evenals de beide toegangshekken van de target-

ruimte naar de tunnel.

In het compressorhuis is een werkvloer gelegd teneinde op

veilige wijze onderhoud te kunnen verrichten.

11.16 PhiliES_;_imglantatie_yersneller

Tijdens bedrijf van de kleine implantatieversneller kon een

kleine verhoging van het stralingsniveau optreden in de keet

waarin de proefmodulator staat opgesteld. Op ons verzoek

heeft de afdeling Philips een eenvoudige maar afdoende af-

scherming aangebracht.

11.17 Nieuwbouw_Chemie

Alle procedurele en financiële belemmeringen voor de nieuw-

bouw voor de Radiochemische Afdeling zijn opgeheven, zodat

tegen het einde van het jaar met de bouw begonnen kon worden.

Tevoren is op de bouwplaats langdurig het neutronen- en het

gamma stralingsniveau gemeten. Dit bleek steeds binnen nor-

male schommelingen gelijk aan het nuleffect. Tijdens de bouw

is het terrein afgezet teneinde ongecontrolleerde toegang

tot het versnellerterrein te vermijden.

11.18 LeLab

Tijdens bedrijf werd soms een lichte verhoging van het stra-

lingsniveau op één plaats gemeten. Onderzoek moet uitsluiting

geven of verbeterde afscherming in LECH een duidelijke ver-

laging van dit niveau kan bewerkstelligen.

De ventilatoren, filterladen, stralingsmeters en regelkleppen

op het dak behoeven een grondige controle en reparatie.

11.19 Radioactieve-afyalwaterDut

Het wisseltanksysteem voor het (radioactief) afvalwater is

geïnstalleerd in de put RK10. Een lekkage in het schone

waterleidingsysteem ontstond na de vorstperiode. De aange-

richte schade is hersteld. Tevens is de put 1,5 m verhoogd

teneinde plaats te bieden aari extra tanks in verband met de

voorziene ingebruikneming van het nieuwe laboratorium voor

radiochemie.
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Het rioleringssysteem van de modulatorhal bleek nog al eens

defect te raken. Daarom is een nieuw systeem aangelegd dat

met grote zorgvuldigheid aan de fundering van de modulator-

hal is opgehangen.

11.20 Cobaltbron

Het afschermingswater van de cobaltbron bleek weer enigszins

actief geworden te zijn.

Waarschijnlijk is enige cobalt activiteit geabsorbeerd aan

de roestvrijstalen wanden.

Als het afschermingswater door een zuivering weer geheel vrij

gemaakt wordt va..i activiteit, kan het opnieuw besmet worden

doordat enige geabsorbeerde activiteit oplost. Hiervoor wordt

nog een oplossing gezocht, hoewel het besmettings niveau van

het afschermingswater heel laag is.

11.21 Meetwagen

In de meetwagen is een geheel nieuw electronisch meetsysteem

aangelegd dat is aangesloten op accuvoeding (24V) In ver-

band daarmee is een acculaadinrichting geïnstalleerd. Hier-

door kan naar believen de installatie via het lichtnet of

uit de accu's gevoed worden. In het laatste geval kan 2 weken

continu gewerkt worden.

Naast de twee re^ds eerder beschreven neutronen telbuizen is

nu ook een grote hoge druk ionisatiekamer opgesteld in de

wagen.

Met deze apparatuur is per 8 uur een dosis van 0,05 microrem

aan neutronenstraling en een dosis van 10 microrem aan

gammastraling meetbaar. Door de beperkte onafhankelijk van

netvoeding kan met deze meetwagen gemeten worden op alle

plaatsen die voor de meetwagen toegankelijk zijn.

11.22 Mobiele_Actieve_Werk_Plaats (MAWP)

De mobiele actieve werkplaats heeft een nieuwe standplaats

gekregen naast de afvalwaterput (RK10).

Alle machines en handgereedschappen zijn schoongemaakt en

opgeknapt. Er zijn twee stevige toegangstrapjes aangeschaft.

Maandelijks wordt de wagen gecontroleerd en schoongemaakt.
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11.23 Qpsla2_Radioactieve_Afval (ORA)

Tijdens werkzaamheden aan een vat met radioactieve afval is

door een misverstand een besmetting opgetreden met Cobalt 60.

Direct daarna is de ruimte afgesloten. Na verloop van enige

tijd is de gehele inventaris gecontroleerd, zo nodig gede-

contamineerd en tijdelijk elders opgeslagen. Na de volledige

ontruiming is de ruimte grondig gedecontamineerd.

Op grond van deze ervaring is besloten in een deel van ORA

een speciale werkplaats in te richten met voorzieningen voor

het hanteren van radioactieve afval. Tevens is deze ruimte

geschikt om grote radioactieve machineonclerdelen te bewerken.

Tot de realisering hiervan zal ORA niet meer worden gebruikt

voor opslag of verwerking van radioactief afval.

Tijdens de ontruiming van ORA zijn 35 vaten radioactief afval

afgevoerd. Dit afval stond al jaren vervoer gereed in ORA

opgeslagen.

Op andere plaatsen is nog een hoeveelheid radioactief afval

opgeslagen. Dit afval is nog niet gereed voor vervoer. De hoe-

veelheid is ongeveer 20 vaten.

11.24 Qpsla2_Radioactieve_Onderdelen (ORO)

De opslagruimte voor radioactieve onderdelen op de bestralings-

bunker (HECH) is van een dakbedekking voorzien.

11.25 Veiligheidskasten

Bij alle uitgangen van de rode zone en bij alle radiochemische

laboratoria zijn kasten geplaatst waarin noodzakelijke vei-

ligheidsmaterialen voor iedereen ter beschikking liggen.

Daarbij zijn stralingsmonitoren, gasmaskers, verpakkings-

materiaal, labels en stikkers.

11.26 Bronnen_contr61e

Zoals gebruikelijk zijn alle vaste bronnen gecontroleerd.

Onnutte en mogelijk defecte bronnen zijn afgevoerd.
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11.27 Electronische_ag2§E§tuur

In vele gevallen kon defecte electronische apparatuur als

monitoren en kaartlezers noch door de leverancier noch door

de electronische afdeling op adequate wijze hersteld worden.

Het is gebleken dat herstel door de veiligheidsdienst zelf

meestal tot betere resultaten leidde. Daarom is het onder-

houdscontract voor de computer met bijbehorende randappara-

tuur voor de veiligheidsdienst opgezegd.

Nieuw aangeschaft zijn:

10 GM monitoren

1 Alfa monitor

2 Besmettingsmonitoren

2 Ionisatiekamer monitoren

10 Zakdosimeters

2 Neutronen monitoren

11.28 §tralin2S_metin2en_rgndom__MEA

Gedurende het gehele jaar zijn per week 21 metingen van 8

uur op vier stations rondom MEA verricht. Dit betreft uit-

sluitend neutronen stralingsdosis metingen.

Het stralingsnivo wordt steeds over 8 uur gemeten. Het nul-

effekt in deze metingen kan variëren tot 50%. Het gemiddelde

nuleffekt over de 21 metingen per week varieert met 15%.

Slechts tijdens de volgende vier weken werden significante

afwijkingen van het nuleffekt gemeten.

week 24

45

46

51

Totaal

station

•I

over 1982

station
••

1

1

4

4

1

4

verhoging
n

n

11

•i

4 microrém

8

7 "

57

12 "

64

Per week is een verhoging toegestaan van 3000 microrém en

per jaar van 150.000 microrém. De maximale onzekerheid in

de meting van-het neutronenniveau is per week 30 microrém en

per jaar 1500 microrém.
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Op zes plaatsen is door middel van neutronen badges van ECN-

Petten de neutronendosis bepaald. De badges zijn telkens

zes maanden lang gebruikt. De minimaal detecteerbare dosis

is 20 mrem en dus per jaar 40 mrem. Alle badges geven als

uitslag minder dan 20 mrem. Op dezelfde zes plaatsen is door

middel van eigen TLD gammastralingsdosimeters de dosis bepaald.

Ook hiervoor geldt een toepassingsduur van telkens zes

maanden. Er is geen meetbare verhoging boven het nuleffekt

geconstateerd.

12. Rapporten van de veiligheidsdienst

VD4 : Neutronen stralingsmetingen en het milieu rondom de

versneller MEA met grote BF3 telbuizen

VD5 : De organisatie van de veiligheid bij MEA in verband

met de kernenergiewet.

VD6 : Milieutechnische aspecten van het versnellerbedrij f

in NIKHEF-K.


