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De Dutch Young Generation in het oude en het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar 2004 is inmiddels van start gegaan en dat is een goed moment om nog even terug te
blikken op het oude jaar en onze goede voornemens te presenteren. In 2003 werden de eerste
activiteiten georganiseerd nadat de DYG nieuw leven is ingeblazen medio 2002. Zoals hierna zal
blijken was dit een groot aantal activiteiten, die goed bezocht werden en die ook mochten rekenen
op enthousiaste reacties van de leden. Een succesvol jaar dus!

Het aantal leden is door de activiteiten en door de inspanningen van de actieve leden gegroeid tot
meer dan 40, verdeeld over de vijf participerende nucleaire organisaties (ETNL, EPZ, NRG, TUD
en URENCO). Daarnaast heeft de DYG succesvol samengewerkt met de Young Generation van de
Belgian Nuclear Society en uiteraard met de ‘moeder’ verenigingen KIvI-KE en NNS. In 2004
hopen we een verdere groei te zien van het aantal leden en proberen we onze horizon verder te
verbreden tot onder andere het netwerk van de Europese Young Generation Network en de
Nederlandse Young Energy Specialisten. Belangrijke aandachtspuntenpunten in 2004 zijn het
beheer van de (leden-)administratie, de communicatie richting onze leden en de werving van
potentiële leden.

Dit jaarverslag bestaat uit korte verslagen van de activiteiten in 2003 en een voorlopige agenda voor
2004. Zoals jullie zullen lezen zijn er weer voldoende interessante activiteiten en wij rekenen op
jullie enthousiaste deelname en/of inzet!

Powering The Future

“Powering The Future” is een cyclus van bezoeken aan bedrijven en instellingen binnen Nucleair
Nederland, die loopt van 2003 tot en met 2005 en die georganiseerd wordt in samenwerking met
KIvI-KE/NNS. Tweemaal per jaar bezoeken we een locatie, waar ons het een en ander wordt
verteld over de nucleaire activiteiten aldaar. De nadruk ligt zowel op het vergroten van ons blikveld
als op het netwerken met andere jongeren binnen onze branche. De cyclus wordt daarnaast
aangevuld met een speciaal middagprogramma, waarin KIvI-KE/NNS een serie interessante
lezingen aanbiedt.

Bedrijfsbezoek aan Urenco

De eerste excursie van de cyclus was op donderdag 17 april 2003 bij Urenco te Almelo. ’s Ochtends
vroeg arriveerden de eerste DYG leden die werden ontvangen met koffie en krentenwegge. In totaal
waren er 30 leden wat een mooie opkomst was. Rond elf uur werd er een diapresentatie gegeven
over de activiteiten van Urenco waarin onder meer een beeld werd gegeven van de manier waarop
verrijking van uranium plaatsvindt en wat daarvoor nodig is.

De presentatie werd gevolgd door een rondleiding over het terrein van Urenco. Tijdens de
rondleiding naar de “take-off hal” en de “cascadehal” legden de excursieleiders uit hoe alles werkt
en waarvoor bepaalde stappen in het verrijkingsproces nodig zijn. In de cascadehal konden de
aanwezigen een blik werpen op de centrifuges. Vervolgens  werd een bezoek gebracht aan de
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regelkamer waar de operators alle centrifuges in de gaten houden. Ook hier werden weer de nodige
vragen beantwoord. Tot slot werd de “take-off hal” bezocht waar grote vaten met vast
uraniumhexafluoride (UF6) verwarmd worden zodat het uranium in gasvormige toestand naar de
centrifuges geleid kan worden om daar vervolgens te worden verrijkt tot maximaal 5 procent, al
naar gelang van de wens van de klanten, de kerncentrales. Daarnaast werd ook de historie van
Urenco niet vergeten.

Na de rondleiding was er een gezamenlijke lunch voor de DYG leden en de KIvI-KE leden,
gevolgd door een tweetal interessante lezingen over het Generation-4 programma: een
internationale inspanning gericht op het ontwikkelen van toekomstige reactoren. Dit werd gevolgd
door een voordracht over het ‘Finse initiatief’; de Finnen hebben als een van de weinigen, of
wellicht eersten, in Europa de beslissing genomen om een nieuwe kernreactor te gaan bouwen. Na
alle inspannende activiteiten werd de middag afgesloten met een borrel waar we nog gezellig
hebben nagepraat. Nog even met zijn allen op de foto en de reis naar huis kon beginnen.

Groepsfoto voor de poort van URENCO.

Bedrijfsbezoek aan NRG/JRC

Op 6 november vond een bedrijfsbezoek van de Dutch Young Generation aan NRG
en de Hoge Flux Reactor plaats in het kader van de "Powering the Future" bedrijfsbezoekencyclus.
Ruim 25 jongeren uit de Nederlandse nucleaire branche waren hierbij aanwezig, alsmede een
vertegenwoordiger van het Belgische Young Generation Network. De deelnemers woonden tevens
een middagsymposium van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs, afdeling Kerntechniek en de
Netherlands Nuclear Society in Petten bij. Hierbij stond het Euratom programma voor nucleair
onderzoek centraal.
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In de regelkamer van de Hoge Flux Reactor.

Het symposium werd afgesloten met een door DYG-NRG georganiseerd debat onder leiding van
Prof.dr.ir. Tim van der Hagen van het Interfacultair Reactor Instituut van de TU Delft. Het debat
ging over het project 'Kernenergiediscussie op herhaling?' van het Rathenau Instituut, bedoeld om te
inventariseren in hoeverre nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderende percepties bij
maatschappelijke partijen mogelijk kunnen leiden tot een nieuw debat over de toepassing van
kernenergie. Een adviescommissie moet antwoord geven op de volgende vragen: is een debat
wenselijk, waarop moet een debat zich richten, wie moet aan een eventueel debat deelnemen, welke
vorm moet het debat krijgen en welke verdieping is noodzakelijk? Uit de discussie bleek dat binnen
de nucleaire branche en tussen de oude(re) en jonge(re) generatie de meningen hierover zeer uiteen
lopen.

De DYG en haar Belgische vrienden

In April is een delegatie van de DYG afgereisd naar Brussel met als hoofddoel het opzetten van een
samenwerking met de Young Generation van de BNS. Daarnaast werd door oud-DYG-lid en NRG
projectleider Aliki van Heek een presentatie gegeven over het werk dat binnen NRG verricht wordt
op het gebied van de 4e generatie kernreactoren. De samenwerking tussen de DYG en het Belgische
YGN heeft inmiddels gestalte gekregen en we nodigen elkaar uit voor de verschillende activiteiten
die georganiseerd worden. Verschillende leden van de BNS-YGN hebben deelgenomen aan het
bezoek van de COVRA en aan het bezoek bij NRG/JRC. Tevens hebben een aantal DYG leden een
bezoek gebracht aan de kerncentrale van Doel, zoals hieronder te lezen is.
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Bedrijfsbezoek aan kerncentrale Doel (georganiseerd door BNS)

Op zaterdag 14 juni jl. organiseerde de Belgian Young Generation een informatieve excursie naar
de kerncentrales van Electrabel in Doel, België. Ook leden van de DYG waren hierbij uitgenodigd.
Een aantal DYG-ers heeft  aan deze dag deelgenomen, die bestond uit een ontvangst met
presentatie, rondleiding door één van de vier kerncentrales, lunch en een eco-fietstocht van 35
kilometer in de omgeving van de kerncentrales. Een leuke en leerzame dag waarbij de contacten
met de Belgische collega's verder zijn aangehaald.

Voor het infocentrum van de centrale in Doel, België

Overige activiteiten

Bedrijfsbezoek aan COVRA

Op 17 oktober 2003 heeft de DYG een bezoek gebracht aan COVRA (Centrale Organisatie Voor
Radioactief Afval). Het hoofddoel was om een uitgebreid bezoek te brengen aan het recent gereed
gekomen gebouw voor de opslag van hoogradioactief afval, HABOG. Een uitgelezen kans voor de
DYG-leden om hun kennis van de nucleaire technologieën uit te breiden! Er hebben zo’n 20 leden
van de DYG deelgenomen, ook was een aantal leden van het Belgische Young Generation Network
aanwezig.

Het ochtend programma bestond uit een aantal interessante videofilms, waarin alle processen van
het verwerken en opslaan van radioactief afval duidelijk werden uitgelegd. Natuurlijk werd er veel
aandacht besteed aan het HABOG dat op 30 september officieel werd geopend door H.M. Koningin
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Beatrix. Tijdens het middagprogramma hebben de DYG-leden heel wat kilometers afgelegd over
het terrein van COVRA:

Daarna werd de rondleiding vervolgd in het nieuwe HABOG, de DYG-leden volgden het traject
van het hoogradioactieve afval, voornamelijk bestaande uit verglaasd afval van de kerncentrales van
Dodewaard en Borssele dat van de opwerkingsfabrieken in Frankrijk en Engeland wordt
aangevoerd alsmede uit gebruikte brandstofelementen uit de onderzoeksreactoren in Delft en Petten.

Allereerst werd de ontvangsthal van de HABOG bezocht, waar de excursieleider vertelde dat het
hoogradioactief afval wordt aangevoerd in speciale containers per trein of vrachtwagen. Deze
worden op een transportwagen geplaatst waarmee ze naar de behandelingsruimten worden gebracht.
Hier worden vervolgens de cannisters met verglaasd afval en gebruikte brandstofelementen
afstandbediend geïnspecteerd, ook kan in de hot-cel eventuele herverpakking plaatsvinden.
Vervolgens werd de opslagruimte bezocht, dit zijn drie identieke maar volledig gescheiden
opslagruimten, die van bovenaf worden geladen. De opslagruimten waren nu nog leeg, maar ook als
de opslagruimten gevuld zijn met afval kun je over de beladingsvloer lopen.

Vaten met radioactief afval opgeslagen bij COVRA.

De rondleiding startte in het afvalverwerkinggebouw, hier konden de DYG leden zien hoe de vaten
met laag- en middelradioactief afval worden samengeperst tot kleine pakketjes, deze worden
vervolgens verpakt in vaten van 200 liter of betonnen vaten van 1000 liter, afhankelijk van het
stralingsniveau. Afval dat bestaat uit natuurlijke radioactiviteit, Tenorm genaamd, wordt opgeslagen
in grote containers in het Container Opslaggebouw (COG).
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De excursieleider besloot met uit te leggen wat het achterliggende idee is van de kleur van het
HABOG. De buitenkant beoogt een metamorfose te bewerkstelligen, door het HABOG in zijn
geheel oranje te schilderen. Overeenkomstig de vermindering van de warmteproductie van het
radioactief afval, zal de oranje kleur bij elke schilderbeurt een tint lichter worden, om in 2103 bij
wit uit te komen. Voor degene die dit bezoek aan de COVRA hebben gemist, is er in 2005 een
herkansing.

Het nu nog oranje HABOG gebouw.

MIDDYG lezingen van de NRG werkgroep

We streven ernaar binnen de verschillende nucleaire bedrijven een netwerk van jonge mensen op te
zetten die elkaar op een wat regelmatigere basis zien. Binnen NRG heeft zich inmiddels een vrij
grote werkgroep gevormd die onder andere de activiteiten van de DYG ondersteunt, maar ook haar
eigen (interne) activiteiten ontplooit. Een goed voorbeeld daarvan zijn de zogenaamde MIDDYG
lezingen die 5-6 keer per jaar georganiseerd worden en waarin een jonge werknemer zijn werk
presenteert. De presentaties worden afgesloten met een levendige discussie over een prikkelende
stelling en ze kunnen rekenen op een grote belangstelling uit het bedrijf.
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Vooruitblik 2004

In 2004 zal de DYG in het kader van de Powering The Future cyclus een bezoek brengen aan EPZ
(april) en aan de TUD (november). Daarnaast zal er in september/oktober een ledenvergadering
plaatsvinden. Naast deze al bekende activiteiten streven we ernaar om nog 1 a 2 interessante
bijeenkomsten te organiseren. Daarbij kan gedacht worden aan een combinatie van een
onspannende activiteit met (korte) voordrachten over aansprekende thema’s. Een en ander wordt
nog ingevuld, dus laat het ons zeker weten als je daar concrete ideeën dan wel wensen over hebt!

We hopen je in 2004 regelmatig te zien als enthousiaste deelnemer bij de activiteiten. Bezoek ook
eens onze website www.kerntechniek.nl/dyg waarop nog veel meer te lezen is over de DYG en haar
activiteiten en die we in 2004 zullen uitbreiden met een ‘smoelenboek’. Namens de Dutch Young
Generation,

Andre de Jong (EPZ),
Pieter Kleerebezem (ETNL),
Robin Klein Meulekamp (NRG),
Danny Lathouwers (TUD) en
Tanja Tomasberger (NRG)


