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Preambule 

 

  

 Nederland kent een rijke historie op het gebied van nucleaire technologie. Reeds 
kort na de ontdekking van kernsplijting in 1939 door Hahn, Strassmann en 
Meitner werden in Nederland eerste stappen gezet op het gebied van 
energieopwekking door middel van kernsplijting. In hetzelfde jaar kocht de 
Nederlandse regering, op advies van de Leidse hoogleraar W.J. de Haas, een 
200-tal vaatjes natrium-pyro-uranaat van de firma Union-Minière1. Onderbroken 
door de tweede wereldoorlog, waarin de vaatjes werden verstopt voor de 
bezetters, werd in 1945 meteen na de afloop van de tweede wereldoorlog, 
onderzoek en opleiding voor kernfysica en nucleaire technologie opgebouwd. In 
1946 werd de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM2) en het 
Instituut voor Kernfysisch Onderzoek (IKO) opgericht. In 1948 werd bij KEMA een 
speciaal laboratorium voor kernfysisch onderzoek ingericht en in 1949 kwam, met 
inbreng van de 200 vaatjes, de samenwerking met Noorwegen tot stand.  
 
Belangrijke stappen op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek 
waren in 1955 de oprichting van de Stichting RCN, het Reactor Centrum 
Nederland  en in 1957 de oprichting van het Reactorinstituut in Delft. Eind van de  

  

 jaren vijftig wordt het industriële cluster 
Neratoom opgericht en eind zestiger en 
begin zeventiger jaren worden 
onderzoeksreactoren in Petten en Delft 
en kerncentrales in Dodewaard (GKN) 
en Borssele (EPZ) gebouwd en in bedrijf 
genomen. In de vijftiger jaren wordt ook 
gestart met de ontwikkeling van de 
ultracentrifuge, een technologie die 
vanaf begin van de zeventiger jaren bij 
Urenco in Almelo wordt ingezet voor het 
verrijken van uranium. In de tachtiger 
jaren wordt, door de oprichting en 
inrichting van de COVRA, de laatste 
schakel in de nucleaire keten ingevuld.  
 
Naast energieconversie zijn gezondheid, 
milieu en fundamenteel en toegepast 
onderzoek gebieden waarop in  

 
Nederland gebruikt nucleaire technieken en blijft die – waarschijnlijk in 

toenemende mate – gebruiken. 

Het is daarom van belang nucleaire deskundigheid in stand te houden 

en te versterken en wel ten behoeve van: 

► Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland en de 

Nederlandse industrie in het bijzonder 

► Het bijdragen aan de duurzaamheid en voorzieningszekerheid 

van de elektriciteitsvoorziening 

► Het bijdragen aan de medische technologie en de innovatie 

daarvan 

► Het houden van toezicht op nucleaire activiteiten 

► Het informeren en voorlichten van de samenleving 

Deskundigheid wordt op peil gehouden door opleiding en onderzoek. 

Onderzoek als basis voor het opleiden, voor het oplossen van 

specifieke Nederlandse problemen en vraagstellingen en voor het 

bijdragen aan het internationale kennisreservoir. 

 
 Nederland nucleaire technologie met succes is toegepast. Zo staat NRG in 

Petten aan de bron van meer dan 70% van alle radiofarmaceutische producten 
die worden ingezet voor diagnostische, therapeutische en palliatieve medische 
behandelingen in ziekenhuizen in Europa en is het Reactor Instituut Delft 
(RID/R3) van de Technische Universiteit Delft hét Nederlandse centrum voor 
fundamenteel en industrieel onderzoek en onderwijs met neutronen en positronen 

  

                                                            
1  A. Lagaaij en G. Verbong, Kerntechniek in Nederland 1945 – 1974, Stichting Historie der Techniek, 1998  
2  Een verklaring van de afkortingen is weergegeven in bijlage 2  
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ten behoeve van een veelheid aan wetenschappelijke en engineeringdisciplines. 
Voorbeelden zijn de energievoorziening, materiaal-analyse, en meetmethoden en 
meettechnieken voor straling. Kortom een veelheid aan activiteiten op het gebied 
van nucleaire technologie en met toegevoegde waarde voor de Nederlandse 
samenleving. Daarmee kan Nederland terugzien op een halve eeuw opleiden, 
onderzoeken, ontwikkelen en ondernemen (O4) voor en met nucleaire 
technologie met activiteiten die hebben bijgedragen aan welvaart, welzijn en 
winst van en voor de Nederlandse samenleving. 
 
Ook al doet het voorgaande vermoeden en schrijft de historicus Golo Mann ‘Wer 
die Vergangenheit nicht kennt, wird die Zukunft nie in den Griff bekommen, is het 
niet de bedoeling in deze visie veel terug te blikken op het verleden van nucleair 
onderzoek en onderwijs In Nederland. Het is de Stichting Kennis Infrastructuur 
Nucleaire Technologie (KINT) er veelmeer aan gelegen de toekomst voor 
opleiden, onderzoeken, ontwikkelen en ondernemen op het gebied van nucleaire 
technologie in Nederland mede gestalte te geven en deze ‘in den Griff zu 
bekommen’. De Stichting KINT doet dat omdat de huidige deelnemers3 in de 
Stichting van mening zijn dat nucleaire technologie belangrijk is voor de toekomst 
van onze samenleving. Niet alleen voor een klimaatvriendelijke, betrouwbare en 
veilige energievoorziening maar ook voor kennis en kunde op tal van andere 
terreinen zoals het milieu, medische toepassingen en wetenschappelijk en 
industrieel onderzoek. 
 
Het KINT staat hierbij niet alleen. Deze notitie is mede tot stand gekomen op 
verzoek van het Ministerie van Economische Zaken die de Stichting heeft 
verzocht om de visie van nucleair Nederland ten aanzien van onderzoek en 
opleiding voor de toekomst vast te stellen. Het Ministerie van Economische 
Zaken vraagt dit omdat de Nederlandse regering van mening is dat kernenergie 
voor Europa, naast kolen, van blijvende betekenis is voor een transitie naar een 
duurzame energiehuishouding4.  
 
 

    

    

    
 

                                                                                                                                                                                                                            
3  COVRA, EPZ, NRG, RID/R3, Urenco 
4  Nu voor later, Energierapport 2005, Ministerie van Economische Zaken, juli 2005 
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1 Samenvatting 

 
  

 Er zijn vele gebieden waarop nucleaire technologie wordt toegepast. Verreweg 
het bekendste en het meest besproken gebied is kernenergie ofwel nucleaire 
technologie voor de energievoorziening, en wel in het bijzonder voor de 
elektriciteitsvoorziening. Het aandeel kernenergie in de elektriciteitsvoorziening 
is aanzienlijk. In Europa wordt eenderde deel van de elektriciteit opgewekt met 
door middel van kernenergie. Mondiaal is het aandeel van kernenergie in de 
elektriciteitsvoorziening zestien procent. Een ander belangrijk gebied is 
nucleaire technologie voor de gezondheidzorg. Straling en radiofarmaca worden 
toegepast in diagnostiek, therapie en pijnbestrijding (palliatie). Een derde gebied 
is het milieu. Radioactieve straling is deel van de dode en de levende natuur en 
daarom is er nucleaire technologie nodig voor het beschermen van milieu en 
samenleving. Een vierde belangrijke rol voor nucleaire technologie ligt in de 
wetenschap. Nucleaire technologie kan meten en meten is weten en weten is 
innovatie en innovatie is nieuwe producten en processen en nieuwe producten 
en processen is welzijn, welvaart en winst. Kortom, straling en nucleaire 
technologie zijn een onlosmakelijk deel van milieu en samenleving. 
 
Het denken over nucleaire technologie, en wel vooral het denken over het 
toepassen van nucleaire technologie voor de energievoorziening, is sterk in 
beweging. De groei van de wereldbevolking, in combinatie met een hoger per 
capita energieverbruik, leidt tot een toename in het gebruik van fossiele 
brandstoffen en daarmee tot een toename van koolstofemissies in de atmosfeer. 
Dit gegeven zal in de komende decennia onveranderd van kracht blijven. Toch 
zullen, conform de Kyoto afspraken, de koolstofemissies verlaagd moeten 
worden. Echter de in de komende decennia te realiseren systemen voor 
energieconversie op basis van hernieuwbare of schone fossiele bronnen, zullen 
niet in staat zijn de mondiale groei in energieconsumptie bij te benen laat staan 
de vervanging, die enkele malen groter is als de groei, te compenseren. Energie 
uit kernsplijting en kernfusie zal daarom nodig zijn als een van de oplossingen 
om aan de vraag naar energie te kunnen blijven voldoen. Dit kan betrouwbaar, 
veilig en proliferatiebestendig. Dit kan met beheersbare reststromen. Dit kan in 
de wereld, kan in Europa en kan in Nederland. Kernenergie kan. 

 
Nederland beschikt over een gedegen nucleaire kennisinfrastructuur die 
traditioneel sterke banden heeft met vooral de Europese nucleaire 
onderzoeksorganisaties. Deze bestaande kennisinfrastructuur is het vertrekpunt 
voor de visie op de toekomst. Een visie die zich in het bijzonder richt op 
onderwijs en onderzoek, informatievoorziening en voorlichting. Echter onderwijs 
en onderzoek niet alleen als een publieke functie maar ook uitdrukkelijk met 
publiek-private elementen.  

  

    

 Het programma voor onderzoek en ontwikkeling haakt in op de verschillende 
toepassingen van nucleaire technologie. Het programma is gebaseerd op de in 
Nederland aanwezige competentie en expertise en stelt zowel de private en 
publieke organisaties in Nederland in staat om op veilige en verantwoorde wijze 
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om te gaan met nucleaire technologie.  
 
Het bestaande, door de Nederlandse overheid gefinancierde, onderzoeks-
programma is een robuust programma dat internationaal sterk is verankerd en 
dat gericht is op belangrijke vraagstukken ten aanzien van het toepassen van 
nucleaire technologie. Dit programma dient, behoudens enkele aanpassingen, in 
de huidige vorm gecontinueerd te worden.  
 
Ten aanzien van de bestaande onderzoeksthema’s is het thema ‘ Fundamenteel 
en toegepast onderzoek m.b.v neutronen en positronen toegevoegd en is het 
onderwerp ‘Splijtstofcyclus front-end’ uitgebreid. Dit laatste vooral om de 
gecombineerde kennis van NRG, RID/R3 en Urenco op splijtstofgebied beter te 
benutten.  
 
Het programma van onderzoek en ontwikkeling omvat daarmee de volgende 
thema’s: 

 
 1. Splijtstofcyclus front-end 

2. Nucleaire medische technologie (isotopen, straling) 
3. Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (GEN III/IIIa 

- EPR, ESWBR) 
4. Onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve reactoren (GEN-IV, HTR) 
5. Materialenonderzoek en -ontwikkeling voor fusiereactoren (JET, ITER) 
6. Veiligheid en performance van bestaande centrales 
7. Ontmanteling van nucleaire installaties 
8. Vermindering en levensduurverkorting van kernsplijtingsafval 
9. Verwerking en vermindering laag en middelactief afval (ook van 

natuurlijke oorsprong) 
10. (Eindberging) radioactief afval 
11. Informatieverstrekking en maatschappelijke aspecten nucleaire 

technologie 
12. Instandhouden expertise (basis) 
13. Fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.v. neutronen en 

positronen 
 

  

 De onderzoeksthema’s zijn beoordeeld naar het competentie/expertiseniveau 
van de Nederlandse organisaties voor onderzoek en ontwikkeling en het 
Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de vraagarticulatie van de private en 
publieke sectoren. Over het algemeen zijn het competentie- en expertiseniveau 
van de Nederlandse onderzoeksorganisaties als hoog beoordeeld. Dit is niet 
verwonderlijk omdat enerzijds de onderzoeksorganisaties in Nederland een 
quasi monopolie positie bekleden, anderzijds de onderwerpen van onderzoek en 
ontwikkeling reeds enige tijd bestaan waardoor de Nederlandse 
onderzoeksorganisaties op deze gebieden veel kennis hebben opgebouwd. 
Expertise en competentieniveau’s van het bedrijfsleven zijn in de regel 
gerelateerd aan de specifieke activiteiten van het bedrijfsleven.  
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Elimineren van het competentie/expertiseniveau geeft de relatie tussen de 
private vraagarticulatie en de publieke vraagarticulatie. Uit de lijst van de 13 
onderzoeksthema’s scoren daarbij de onderwerpen: Splijtstofcyclus front-end 
(thema 1), Nucleaire medische technologie (thema 2), Onderzoek en 
ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (thema 3), Veiligheid en performance 
van bestaande reactoren (thema 6), Verwerking en vermindering van laag en 
middelactief afval (thema 9) en Instandhouden expertise (thema 12) hoog. Over 
het algemeen zijn dit ook de onderwerpen waar zowel de competentie en 
expertise niveau’s van de onderzoeksorganisaties als het bedrijfsleven hoog is. 

 
Ten aanzien van onderwijs en opleiding is de Stichting KINT van mening dat 
kerntechniek tot het reguliere curriculum van de ingenieursopleiding voor 
energietechniek dient te behoren. In aanvulling hierop zal de Stichting KINT op 
HBO- en universitair niveau opleidingen inrichten om medewerkers van 
organisaties met nucleaire activiteiten te voorzien van adequate kennis en kunde 
voor het veilig omgaan met nucleaire processen en producten. Deze opleidingen 
betreffen een HBO+ cursus met een beperkte omvang voor nieuwe 
medewerkers bij nucleaire instellingen en een post-academiale opleiding 
‘Nuclear Engineering’ met een aanzienlijke omvang en diepgang. Ten behoeve 
van de opleidingen zullen de deelnemers in de Stichting KINT in-kind 
(beschikbaar stellen van expertise) en out-of-pocket (cursusgelden, etc) 
bijdragen aan de KINT-opleidingen. 
 
KINT wil meer zijn dan alleen een overleg van enkele Nederlandse organisaties 
die werkzaam zijn in de nucleaire sector. Deelnemers in de Stichting KINT zijn 
gemotiveerd om, meer dan voorheen, Privaat-Publieke Partnerships aan te gaan 
om naast het bestaande onderzoeksprogramma initiatieven te ontplooien die 
bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie (kennis + kassa). Zo heeft KINT 
recent het project microreactoren gestart. Doel van het project is om het veld van 
microreactoren (ca 10MWe) in kaart te brengen en om de mogelijkheden van 
microreactoren voor Distributed Power Generation en andere 
systeemtoepassingen in Nederland vast te stellen. Bij positieve uitkomst zijn 
deelnemers in de Stichting KINT bereid om hierin via een Privaat-Publiek 
Partnership te investeren en om andere geïnteresseerde partijen actief te 
betrekken bij het Partnership. 
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2 Nederland Nucleair 

 

  

 Nederland beschikt over een adequate en gedegen infrastructuur voor nucleaire 
technologie. Op hoofdlijnen betreffen de werkgebieden, zoals hieronder 
weergegeven, onderzoek, energie en medische technologie.  
 
De onderzoeks-organisaties NRG en RID/R3 zijn betrokken bij onderzoek en 
ontwikkeling. Urenco in Almelo maakt deel uit van de Urenco Group en houdt zich 
bezig met het verrijken van kernbrandstoffen en het ontwikkelen van  
 

  

Onderzoek

 
Energie

Medische 
toepassingen

onderwijzen

onderzoeken

ontwikkelen

ondernemen

ontwikkelen

ondernemen

onderwijzen

onderzoeken

ontwikkelen

ondernemen

ontwikkelen

ondernemen
 

 centrifugetechnologie voor het verrijkingsproces. EPZ bedrijft een 450 MWe 

kerncentrale. COVRA in Vlissingen is de Nederlandse organisatie voor radioactief 
afval en beschikt over faciliteiten voor de opslag van laag, middel en hoogactief 
nucleair afval. Mallinckrodt Medical in Petten ontwikkelt en produceert 
radiofarmaca. 
 

  

 Alvorens, in detail, nader in te gaan op activiteiten in Nederland op het gebied 
van nucleaire technologie is het zinvol vast te stellen wie de stakeholders zijn en 
welk belang de stakeholders hebben bij nucleaire technologie. In het 
onderstaande schema zijn de belangen van de stakeholders op hoofdlijnen  
weergegeven. 

  

 

Veiligheid, Performance, InnovatieHardware leveranciers

Veiligheid, PerformanceElectriciteitsbedrijven

Veiligheid, PerformanceMedische sector

Veiligheid, Beveiliging, 
Voorzieningszekerheid

Overheid

Energie, Milieu, GezondheidSamenleving

Onderzoek, OntwikkelingOnderzoeksorganisaties

Onderzoek, OnderwijsUniversiteiten

MotivatieStakeholder

Veiligheid, Performance, InnovatieHardware leveranciers

Veiligheid, PerformanceElectriciteitsbedrijven

Veiligheid, PerformanceMedische sector

Veiligheid, Beveiliging, 
Voorzieningszekerheid

Overheid

Energie, Milieu, GezondheidSamenleving

Onderzoek, OntwikkelingOnderzoeksorganisaties

Onderzoek, OnderwijsUniversiteiten

MotivatieStakeholder
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 Universiteiten en onderzoeksorganisaties hebben belang bij nucleaire technologie 
ten behoeve van een breed palet aan onderzoekswerkzaamheden. Het betreft 
vooral natuurkundig, biologisch en medisch onderzoek, maar ook vele andere 
wetenschappen maken gebruik van nucleaire methoden om dát te zien wat 
anders niet zichtbaar is of om dát te meten wat anders niet meetbaar is. Naast 
onderzoek hebben universiteiten nog belang bij nucleair onderzoek ten behoeve 
van het onderwijs.  
 
De publieke organisaties zoals elektriciteitsbedrijven en de medische sector 
hebben belang bij nucleaire technologie om reden van het veilig bedrijven van 
nucleaire installaties. Daarnaast hebben deze sectoren belang bij nucleaire 
technologie om de prestaties van de nucleaire installaties te optimaliseren. 
 
De overheid heeft belang bij nucleaire technologie om redenen van veiligheid 
(safety), beveiliging (security) en voorzieningszekerheid. Dit laatste niet alleen 
met betrekking tot de levering van energie maar ook bijvoorbeeld met betrekking 
tot de voorzieningszekerheid van medische producten. 
 
Hardware leveranciers zijn geïnteresseerd in nieuwe, innovatieve producten om 
een voorsprong op concurrenten te kunnen handhaven. Leveranciers van 
hardware producten hebben eveneens belang bij veiligheid en prestatie van hun 
producten. 
 
De samenleving komt op drie manieren in aanraking met nucleaire technologie of 
de gevolgen van nucleaire technologie. Deze zijn energie (bijvoorbeeld bijdragen 
aan een duurzame oplossing voor CO2 vermindering in de energie transitie 
periode de volgende 50 jaar), milieu (bijvoorbeeld door controle op straling) en 
gezondheid (bijvoorbeeld door productie van radionucliden voor diagnostiek en 
therapie, en het gebruik van straling voor medische doeleinden).  
 

  

 Nucleaire technologie kan langs meerdere dimensies worden gemeten. Een 
dimensie wordt bepaald door de primaire processen Opleiden, Onderzoeken,  

  

life cycle

pr
oc

es
se

n

werkgebieden

life cycle

pr
oc

es
se

n

werkgebieden

 

Ontwikkelen en Ondernemen (O4). Een andere dimensie 
vormen de werkgebieden energieconversie, gezondheid, 
milieu en wetenschap. Met deze twee dimensies 
aangevuld met de dimensie life cycle van nucleaire 
technologie ontstaat een driedimensionaal beeld van 
nucleaire technologie in Nederland. Het is interessant de 
life cycle van nucleaire technologie, ongeacht de 
werkgebieden en de primaire processen eens nader te 
onderzoeken en na te gaan welke onderdelen van de life  

  

 cycle in Nederland worden geadresseerd.  
 
De life cycle bestaat uit het ontginnen van splijtstofmateriaal, het voorbewerken 
van splijtstofmateriaal om deze geschikt te maken voor toepassing in een 
kernreactor of voor toepassing als een radiofarmaca, het omzetten of de 
conversie van splijtstofmateriaal in energie of het produceren van radiofarmaca, 
vervolgens het nabewerken van bijvoorbeeld de opgebrande splijtstof of andere 
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constructiedelen die radioactief zijn geworden en tenslotte het opslaan ofwel 
isoleren van radioactieve reststromen buiten samenleving en milieu. In aanvulling 
op deze kunstmatige nucleaire technologie keten dient het onderwerp natuurlijke 
radioactiviteit aan de primaire keten toegevoegd te worden.  
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Parallel aan de life cycle kunnen nog processen worden geïdentificeerd die in 
meer of mindere mate ingrijpen op de afzonderlijke elementen van de nucleaire 
life cycle. Een belangrijk ondersteunend proces is het controleren van alle 
stappen van de nucleaire life cycle. In Nederland is dit de taak en 
verantwoordelijkheid van de Kern Fysische Dienst van het Ministerie van VROM. 
Controleren grijpt in, met uitzondering van het proces ontginnen, op alle 
processen van de nucleaire life cycle. De twee andere ondersteunende 
processen hebben betrekking op kennisoverdracht en betreffen informeren en 
onderwijzen of opleiden.De afzonderlijke gebruiker van de producten van de 
nucleaire life cycle (stroom, radiofarmaca) is voornamelijk verbonden met het 
proces omzetten. De samenleving (gebruikers en niet gebruikers) is gebaat bij 
controleren en informeren van en over de gehele nucleaire life cycle. 
 
Het nucleaire gebouw van Nederland, ingevuld in de ruimte begrensd door de 
primaire processen, de nucleaire life cycle en de werkgebieden, is nagenoeg  

  

    

  Opleiden Onderzoeken Ontwikkelen Ondernemen   

 Ontginnen - - - -   

 Voorbewerken - - Urenco Urenco   

 Omzetten RID/R3 RID/R3, NRG NRG, RID/R3 EPZ, NRG   

 
Nabewerken RID/R3 NRG, RID/R3 MM 

COVRA, NRG 
MM 

  

 Opslaan - NRG NRG COVRA   

 Natuurlijke 
radioactiviteit 

RID/R3 
RID/R3 

NRG 
RID/R3 

NRG 
COVRA 

  

 
Informeren RID/R3 NRG NRG 

COVRA, EPZ 
Urenco 

  

 Controleren KFD KFD KFD KFD   
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 dekkend gevuld. Interessant is een projectie op het vlak weergegeven door de 
dimensies processen (O4) en de life cycle zoals hiervoor weergegeven. 
 

  

 NRG in Petten en RID/R3 van de TU Delft nemen in de matrix een dominante 
plaats in. NRG in Petten is hét nationale Centre of Excellence and Expertise op 
het gebied van ontwikkeling van processen en producten voor energieconversie, 
gezondheid en milieu. NRG in Petten heeft de beschikking over unieke 
onderzoek- en ontwikkelingsfaciliteiten met de HFR als werkpaard voor in het 
bijzonder onderzoek aan materialen, constructies en splijtstoffen en de productie 
van radiofarmaca. Vele mensen in Europa leven dankzij Petten en niet ondanks 
Petten zoals tegenstanders van nucleaire technologie willen doen geloven.  
 
RID/R3 is hèt universitaire centrum op het gebied van onderzoek en onderwijs 
met een primaire focus op ‘Reactor’, ‘Radiation’ en ‘Radionuclides’. RID/R3 
beschikt over unieke neutronenverstrooiing en positronenannihilatie instrumenten 
gekoppeld aan de onderzoeksreactor HOR. De sterkte van RID/R3 op het gebied 
van onderwijs en onderzoek is te meten aan wetenschappelijke publicaties, 
afstudeerders en promovendi. Over de afgelopen jaren heeft RID/R3 iedere 
werkdag een wetenschappelijke publicatie geproduceerd terwijl iedere maand 
een promovendus zijn wetenschappelijk onderzoek heeft verdedigd.  
 
RID/R3 beschikt over een voor Nederland, en in deelaspecten voor heel Europa, 
unieke onderzoeksinfrastructuur. Daar waar de HFR in Petten veelmeer het 
karakter heeft van een productiefaciliteit heeft de HOR in Delft het karakter van 
een flexibele reactor met vele mogelijkheden voor onderzoek op een breed 
wetenschappelijk gebied. 
 
Met het oog op de toekomst is het van belang te vermelden dat zowel NRG als 
RID/R3 plannen hebben om de onderzoek- en ontwikkelingsinfrastructuur te 
verbeteren en/of te vernieuwen. NRG werkt samen met haar stakeholders aan 
het Pallas project dat als doel heeft om de opvolging van de HFR te realiseren. 
RID/R3 heeft recent bij NWO in het kader van  NWO Groot een voorstel ingediend 
voor een ¨Upgrade+¨ ook wel de ¨Dutch Cold Neutron Research 
Facility¨genoemd. Realisatie van de beide faciliteiten in Petten en Delft zou de 
uitstekende positie van het Nederlandse nucleaire onderzoek aanzienlijk 
versterken. 
 
De ondernemende kant van Nederland Nucleair wordt ingevuld door de private 
organisaties Urenco, EPZ en Mallinckrodt terwijl COVRA en NRG als publieke 
partijen eveneens ondernemen met nucleaire technologie. EPZ beschikt in 
Borssele over een drukwaterreactor met een vermogen van ca 450 MWe. EPZ 
levert met deze kernreactor 4% van binnenlands verbruik aan elektriciteit en 
bespaart daarmee tevens 4% op de Nederlandse CO2 rekening van de 
elektriciteitsopwekking. De kerncentrale heeft in de negentiger jaren van de 
vorige eeuw een omvangrijke opknapbeurt ondergaan waardoor het bedrijven 
van de kerncentrale voor de komende decennia mogelijk is.  Recent heeft de 
Nederlandse regering besloten dat de Borssele centrale tot 2033 in bedrijf zal 
blijven. 
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Urenco is een schoolvoorbeeld van een innovatie die een groot industrieel succes 
is geworden. Urenco is eigenaar van centrifugetechnologie voor het verrijken van 
kernbrandstoffen en andere, stabiele, isotopen. De centrifugetechnologie van 
Urenco is Best Available Technology in de verrijkingssector.  
 
Mallinckrodt Medical is een dochteronderneming van Tyco Healthcare en is in 
Europa de grootste producent en distributeur van isotopen voor diagnostische, 
therapeutische en palliatieve medische toepassingen. Mallinckrodt Medical maakt 
gebruik van de nucleaire faciliteiten in Petten. 
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3 Nederland Nucleair in Europa en de wereld 

 

  

 Nederlandse activiteiten op het gebied van nucleaire technologie zijn traditioneel 
sterk ingekaderd in en verbonden met internationale samenwerking. Dat was 
reeds in de vijftiger jaren van de vorige eeuw het geval in de samenwerking met 
Noorwegen en is nu nog steeds het geval met nagenoeg alle Nederlandse 
nucleaire stakeholders.  
 

► Urenco Nederland maakt deel uit van Urenco Limited, een 
Angelsaksische onderneming met Engelse, Duitse en Nederlandse 
aandeelhouders. De Urencogroep heeft op de markt voor het verrijken 
van kernbrandstoffen een aandeel van twintig procent. De tendens voor 
marktaandeel is stijgend omdat Urenco beschikt over de, in Nederland, 
ontwikkelde superieure centrifugetechnologie. Urenco werkt aan een 
samenwerking met het Franse Areva. 

 
► EPZ is een Nederlandse onderneming met Nederlandse 

aandeelhouders (Essent en Delta) maar met vele internationale 
contacten. Zo is EPZ lid van WANO, de World Association of Nuclear 
Operators en neemt EPZ in WANO verband met regelmaat deel aan 
reviews van nucleaire installaties van andere WANO-leden. EPZ 
participeert ook actief in de afdeling Kerntechniek van de Technische 
Vereinigung der Großkraftwerksbetreiber – VGB. EPZ is samen met de 
Duitse bedrijven E.on, RWE, Vattenfall en EnBW aandeelhouder in het 
Simulatorcentrum KSG/Gfs en heeft daar een eigen full scope simulator. 
Verder onderhoud EPZ relaties met de “Westinghouse Owner Group” en 
draagt EPZ bij aan de ontwikkeling van operationele procedures voor 
kerncentrales. EPZ neemt ook actief deel aan door de IAEA 
georganiseerde peer reviews van nucleaire installaties. EPZ is via NRG 
betrokken bij het initiatief om in Europa te komen tot een programma 
van eisen voor nucleaire reactoren. Dit initiatief heeft als doel om de 
European Utility Requirements (EUR) op te stellen. De EUR beoogen 
een standaard voor toekomstige Europese nucleaire kerncentrales te 
formuleren. EPZ participeert ook in Eurelectric en Foratom activiteiten. 

 
► Met betrekking tot radioactief afval is, in de huidige situatie, ieder land 

verantwoordelijk voor de verwerking van het radioactieve afval dat het 
betreffende land produceert. In Nederland is de Centrale Organisatie 
voor Radioactief Afval (COVRA) verantwoordelijk voor het inzamelen, 
verwerken en opslaan van in Nederland geproduceerd radioactief afval. 
Omdat het aanbod van radioactief afval in Nederland zeer beperkt is 
zoekt COVRA naar mogelijkheden van internationale samenwerking. 
COVRA is medeoprichter van en actief in het Consortium d’Assistence 
Opérationelle aux Pays de l’Europe de l’Est – Cassiopée.  Het doel van 
Cassiopée is om de Oost-Europese landen te helpen bij het inrichten 
van hun nucleair afvalbeheer. 
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► NRG en haar voorganger RCN / ECN zijn altijd sterk verbonden geweest 
met internationale samenwerking. Een belangrijk deel van deze 
samenwerking vindt plaats rondom het onderzoek in de HFR. Daarnaast 
is NRG succesvol in projecten die in het kader van de Europese 
Framework Programma’s (FP-5, FP-6) worden geïnitieerd. De Externe 
Beoordelings Commissie (EBC) van NRG die jaarlijks de plannen en de 
resultaten van het NRG onderzoek beoordeelt en een advies aan het 
Ministerie van Economische zaken opstelt maakt met regelmaat melding 
zeer ingenomen te zijn met de inbedding van het onderzoek van NRG in 
Europese en buiten Europese onderzoekprogramma’s.  Belangrijke 
speerpunten voor, en bijdragen van NRG in de Europese Framework 
Programma’s zijn werkzaamheden aan Hoge Temperatuur Reactoren, 
materialen-onderzoek en vermindering levensduur radioactief afval.  

 
► Naast de HFR waarin veel internationaal onderzoek uitgevoerd wordt 

bevindt zich in Petten op het terrein naast NRG ook het Institute for 
Energy (iE) van de Europese Commissie. Het iE maakt deel uit van de 
Europese Joint Research Centres (JRC). Het iE richt zich op 
energievraagstukken in het algemeen en niet enkel op vraagstukken die 
gerelateerd zijn aan kernenergie. 

 
► Het Reactor Instituut Delft (RID) met huisgenoot de afdeling Radiation, 

Radionuclides & Reactors (R3) van de Technische Universiteit Delft 
(TUD) beschikken over een zeer uitgebreid nationaal en internationaal 
relatienetwerk. Het betreft zowel academische centra als industriële 
partners waarmee wordt samengewerkt in projecten of waaraan 
proprietary technologie wordt geleverd. Evenals NRG is RID/R3 ook 
sterk vertegenwoordigd in de Framework Programma’s van de Europese 
Commissie. De recente voorstellen van RID/R3 om de Dutch Cold 
Neutron Research Facility in te richten zou behoud van de excellente 
positie van RID/R3 inhouden, tevens aansluiting bij de Europese 
topinstituten continueren en nieuw baanbrekend onderzoek mogelijk 
maken.  
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4 Infrastructuur voor nucleair onderzoek in Nederland 

 
  

 Nederland beschikt over een aantal centra voor wetenschappelijk en toegepast 
onderzoek voor nucleaire technologie. Hiervan houden zich twee centra bezig 
met nucleaire technologie voor de energievoorziening. Dit zijn NRG en iE in 
Petten en RID/R3 in Delft. NRG is ontstaan uit de samenvoeging van onderzoek 
en dienstverlening m.b.t. straling, milieu en nucleaire technologie van ECN  en 
KEMA. iE is een van de zeven Joint Research Centres van de Europese 
Commissie. RID/R3 in Delft is onderdeel van de Technische Universiteit Delft.  
 
Zowel NRG/iE en RID/R3 beschikken over faciliteiten voor wetenschappelijk en 
toegepast onderzoek. De organisaties beschikken ook over een onderzoeks-
reactor. NRG/iE hebben de beschikking over de Hoge Flux Reactor (HFR) terwijl 
het hart van RID/R3 wordt gevormd door de Hoger Onderwijs Reactor (HOR). 
 
De Hoge Flux Reactor (HFR) is eigendom van GCO, het Gemeenschappelijk 
Centrum voor Onderzoek van de Europese Gemeenschap in Petten. De HFR  
heeft een bedrijfsvermogen van 45 MW thermisch. De reactor is in 1961 voor 
het eerst in kritisch gemaakt. In 1986 is het reactorvat van de HFR vervangen. 
De reactor wordt door NRG-personeel bedreven en onderhouden. De HFR 
vervult een centrale rol in de werkzaamheden van NRG en biedt tal van  

  

 

mogelijkheden voor onderzoek, industriële 
toepassingen en voor het op peil houden van 
praktische nucleaire ervaring. Primair was de HFR 
een reactor voor onderzoek aan materialen. De 
neutronenstraling werd in de eerste plaats gebruikt 
voor het onderzoek naar stralingsresistentie van 
materialen en componenten voor geavanceerde  

  

 kerncentrales en fusiereactoren en voor verificatie van onderzoek naar grotere 
betrouwbaarheid en veiligheid van splijtstofelementen en andere 
reactorcomponenten. Naast deze toepassingen worden ook niet energie-    
gerelateerde projecten in de HFR uitgevoerd. Voorbeelden zijn: 
  

► Productie van halfgeleiders door neutronenvangst in silicium.  
► Karakteriseren van materialen met neutrografie en 

activeringsanalyses;  
► Productverbetering door middel van gammabestralingen;  
► Isotopenproductie voornamelijk voor medische toepassingen;  
► Gebruik van neutronen voor de bestraling van tumoren 

(voornamelijk hersentumoren);  

Vooral de laatste twee toepassingen krijgen tegenwoordig veel aandacht. Bij de 
productie van radioactieve stoffen voor de medische sector is de HFR van groot 
belang voor Europa.  

De technische levensduur van de HFR reikt tenminste tot na het jaar 2015. 
Gelet op de dan geldende leeftijd van de HFR en de verwachte 
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voorbereidingstijd voor nieuwbouw of vernieuwbouw van een nucleaire 
installatie is het noodzakelijk nu te starten activiteiten die moeten leiden tot 
bouw, in bedrijfstellen en bedrijven tot ver na het midden van de 21e eeuw van 
een nucleaire faciliteit voor onderzoek en commerciële exploitatie. NRG heeft 
hiertoe het Pallas Project ingericht. Pallas is een gezamenlijk initiatief van NRG, 
het Institute for Energy en Mallinckrodt Medical voor een nieuwe reactor in 
Petten voor onderzoek en medische toepassingen, na 2015. 
 
Het instituut RID/ R3 is het landelijke concentratiepunt voor universitair stralings-
gebonden onderzoek en onderwijs. Het instituut is onderdeel van de Technische 
Universiteit Delft. 
 
De HOR is sinds 1963 in bedrijf en dient voornamelijk voor wetenschappelijk 
onderzoek voor de Nederlandse universiteiten. De HOR heeft een thermisch 
vermogen van 2 MW.  De reactor genereert radionucliden en ioniserende 
straling waarmee een bijdrage geleverd wordt aan het onderzoek van duurzame 
energie en verbetering van de gezondheid. Het vormt nationaal een bundeling 
van expertise voor neutronen- en positronenstraling en voor kernreactorfysica. 

 

De HOR is niet ontwikkeld om energie 
te leveren, maar dient als neutronen-
bron voor onderzoeksdoeleinden. 
Daarnaast en daaromheen zijn een 
subkritiek ensemble (Delphi), de zeer 
intense positronenbron (POSH),  
radiochemische laboratoria en diverse 

  

 neutroneninstrumenten beschikbaar. De uitgebreide expertise op het gebied van 
straling en stralingsveiligheid wordt ook beschikbaar gemaakt via consulten en 
cursussen op alle niveau’s. 
 

 
Het onderzoek sluit aan bij belangrijke nationale alsmede Europese speer-
punten: 
   

► Duurzame Energie: Nieuwe kernreactorconcepten, 
waterstofproductie- en opslag, batterijen ordening, defecten in 
materialen op nanoschaal, eigenschappen van oppervlakte- en 
grenslagen, magnetische eigenschappen. 

► Gezondheid: Radiodiagnostiek- en therapie, monitoren van 
verontreinigingen in lucht, water en weefsels, sensoren en 
instrumenten, stralingsbronnen en stralingsdetectoren, dosimetrie 

 
RID/R3 ontwikkelt innovatieve neutronen- en positronentechnieken die 
toepassing vinden in het Europese netwerk van research reactoren. 
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5 Opleiden en onderzoeken 

 
  

 De Nederlandse samenleving komt hoe dan ook, direct of indirect, bewust of 
onbewust, in aanraking met radioactiviteit en met nucleaire technologie. Dat komt 
omdat er nucleaire energieopwekkinginstallaties in Nederland of in de 
omringende landen staan opgesteld en in werking zijn. Dat komt ook omdat er 
nucleaire technieken worden toegepast in de palliatieve, diagnostische en 
therapeutische gezondheidszorg. En dat komt omdat er natuurlijke radioactiviteit 
bestaat. In bijlage 1 is een schets gegeven van de rol van nucleaire technologie 
voor de energievoorziening, in de gezondheidszorg, voor het milieu en voor 
fundamenteel en toegepast onderzoek. 
 
Nucleaire technologie vraagt om een gedegen aanpak hoe daarmee om te gaan. 
Een aanpak die weet hoe om te gaan met de huidige infrastructuur en 
tegelijkertijd belangrijke toekomstige ontwikkelingen kan volgen. Om een 
dergelijke aanpak te kunnen inrichten is een stevige basis aan ‘kennen’ en 
‘kunnen’ nodig. Kennen en kunnen voor nu en in de toekomst betekent een 
gedegen infrastructuur voor onderwijs en onderzoek en een gedegen programma 
voor onderzoek en ontwikkeling.  
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5.1 Opleiden 

 
  

 Het Nederlandse bedrijfsleven (EPZ, URENCO, COVRA, Mallinckrodt Medical) 
werkzaam in de nucleaire sector, wordt qua opleidingsniveau van de 
medewerkers gekenmerkt door 5 - 10% medewerkers met een academische 
achtergrond en 10 – 20 % medewerkers met een HBO achtergrond. Het 
merendeel van de medewerkers heeft een MBO achtergrond. Vooral deze laatste 
groep is voor de nucleaire organisaties een belangrijke doelgroep voor 
opleidingen. Het betreft hier vooral opleidingen op het gebied van 
stralingsbescherming. Nederlandse organisaties werkzaam op het gebied van 
onderzoek (NRG, RID/R3) hebben een veel hoger aandeel academisch 
opgeleiden. Het aandeel academici en HBO’ers bedraagt hier ca 60 - 70%.  
  

  

 Naar de mening van het Nederlandse bedrijfsleven, werkzaam met of in nucleaire 
technologie, is het niet een noodzakelijk om voor het uitvoeren van (nucleaire)  

  

 werkzaamheden te kunnen beschikken over 
medewerkers met een “Nuclear Engineering” 
opleiding. Instromende medewerkers met een 
opleiding in een van de basisrichtingen van de 
ingenieursopleiding (werktuigbouwkunde, 
elektrotechniek,civiele techniek, lucht- en 
ruimtevaart, etc) beschikken over een 
basisuitrusting aan kennis die, met aanvullende 
opleidingen en cursussen, voldoende is om de 
specifieke nucleaire taken binnen de eigen 
organisatie, op adequate wijze te kunnen 
invullen. Een uitzondering vormen aspecten 
rondom de fysica van de kern van een nucleaire 
centrale waar specialistische kennis op het 
gebied van reactorfysisca / kernfysica  is vereist. 
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft daarom 
meer behoefte aan een postacademiale cursus 
op het gebied van “Nuclear Engineering”, die 
voort bouwt op de basisvaardigheden zoals  

 
EPZ is een kennisintensief bedrijf en besteedt veel zorg aan 
opleidingen. In 2004 is van het totaal aan werkbare uren 4.5% 
besteed aan opleiding en training (jaarverslag 2004). De 
organisatie van EPZ beschikt, binnen de hoofdafdeling HRM, 
over een eigen afdeling opleidingen. Deze groep verzorgt 
praktijkgerichte opleidingen. EPZ betrekt voorts veel 
opleidings- en trainingsdiensten van verschillende externe 
bronnen. Een belangrijke spil in de kennisafname door EPZ is 
KSG/GfS (Kraftwerk Simulator Gesellschaft mbH / 
Gesellschaft fur Simulatorschulung mbH, EPZ is 
aandeelhouder) in Essen, Duitsland. Het betreft in het 
bijzonder opleiding en training op de ‘full-scope’ simulator van 
de Kerncentrale Borssele ten behoeve van personeel van de 
kerncentrale. Andere leveranciers van opleiding en training zijn 
ondermeer: NRG (basiscursus), WANO (workshops, 
seminars), PSI (reactorfysica, bronterm), Areva (bijzondere 
cursussen) en Karlsruhe (stralingsbescherming) 
 

 

 geleerd tijdens de reguliere academische of HBO-opleiding. 
 

  

 Momenteel wordt voor KINT door RID/R3 een HBO+ cursus nucleaire kennis 
ontwikkeld. Deze KINT-cursus is bedoeld om achtergrond informatie te geven 
aan niet nucleair geschoolde werknemers, die met nucleaire technologie te 
maken hebben in hun dagelijks werk. De doelgroep bestaat uit werknemers van 
de deelnemende organisaties in KINT. Er kan echter ook gedacht worden aan 
gerelateerde werknemers bij de overheid en bij cyclotronbedrijvers in Nederland. 
 
Daarnaast zal de Stichting KINT  een post-academiale cursus inrichten. De post-
academiale opleiding zal modulair zijn opgebouwd. De tijdsbesteding zal circa 
1000 – 1200 werkuren bedragen. Deelnemers in de Stichting KINT zijn bereid 
deze opleiding door middel van cursusgelden te financieren en zijn tevens bereid 
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eigen specialistische kennis in te brengen.  
 
Het curriculum van de post-academiale cursus zal gericht zijn op: 
 

► Reactorfysica 
► Stralingsbescherming 
► Reactortypen 
► Nuclear engineering (mechanica, thermo-hydraulica, meet- en 

regeltechniek, etc) 
► Internationale wet- en regelgeving 

 
 

 Het bovengenoemde laat onverlet het feit dat de Stichting KINT van mening is dat 
kernenergie bijdraagt aan een duurzame oplossing van het energieprobleem en 
dat daarom het onderwerp kernenergie binnen de opleidingen Energietechniek 
aan de Nederlandse hogescholen en universiteiten dient te worden 
geadresseerd. Deelnemers in de Stichting zijn bereid hiervoor middelen en 
mensen beschikbaar te stellen. 
 
De Stichting KINT constateert dat universitaire kennis op het gebied van de 
chemie van de splijtstofcyclus zowel in Nederland als in België, afgezien 
van enkele bijzondere aspecten van het vakgebied, onvoldoende aanwezig is. Dit 
vakgebied betreft de (radio)chemische processen die verband houden met: 
 

► Het mijnen van uranium 
► Het fabriceren van reactorsplijtstof 
► Het bewaken van de chemische samenstelling en het zuiveren van 

koelwater tijdens reactorbedrijf 
► De verwerking en eventueel het opwerken van gebruikte splijtstof 
► De behandeling van radioactief afval inclusief milieuaspecten 
► Het ontmantelen van nucleaire installaties. 
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5.2 Onderzoeken 

 
  

 Het programma voor onderzoek en ontwikkeling haakt in op de verschillende 
toepassingen van nucleaire technologie. Het programma is gebaseerd op de in 
Nederland aanwezige expertise en stelt zowel de private en publieke organisaties 
in Nederland in staat om op veilige en verantwoorde wijze om te gaan met 
nucleaire technologie. Het programma is een onderdeel van de plichten om de 
Nederlandse samenleving te beschermen tegen de gevolgen van straling. 
 
Onderzoek op het gebied van nucleaire technologie voor energieconversie en 
producten en technieken voor medische toepassingen vindt voornamelijk plaats 
bij NRG en RID/R3.  
 
Enkele jaren geleden is door consultatie en met inbreng van vele stakeholders 
het door de overheid mede gefinancierde onderzoeksprogramma van NRG aan 
een kritische beoordeling onderworpen. De beoordeling was in het bijzonder 
gericht op de gekozen onderwerpen in relatie met het competentieniveau van 
Nederlandse onderzoeksorganisaties (vooral NRG) en de publieke 
vraagarticulatie (vooral het Ministerie van Economische Zaken). Het resultaat van 
deze analyse heeft in de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. De gemaakte 
keuzes bleken robuust ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van 
kernenergie die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Het ligt daarom 
voor de hand om voor de huidige discussie binnen KINT uit te gaan van de 
bestaande portfolio van onderwerpen en daar waar nodig deze aan te passen, te 
wijzigen en/of uit te breiden met nieuwe inzichten en wensen. Tijdens deze 
gesprekken met de deelnemers in KINT is de bestaande onderzoeksportfolio in 
wezen bevestigd en zijn enkele aanvullende onderwerpen voorgesteld.  
 
Op basis van de bestaande onderzoeksthema’s en op basis van discussies met 
deelnemers in KINT is de onderstaande portfolio onderzoeksthema’s vastgesteld. 

  

 
 1. Splijtstofcyclus front-end 

2. Nucleaire medische technologie (isotopen, straling) 
3. Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (GEN III/IIIa - 

EPR, ESWBR) 
4. Onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve reactoren (GEN-IV, HTR) 
5. Materialenonderzoek en -ontwikkeling voor fusiereactoren (JET, ITER) 
6. Veiligheid en performance van bestaande centrales 
7. Ontmanteling van nucleaire installaties 
8. Vermindering en levensduurverkorting van kernsplijtingsafval 
9. Verwerking en vermindering laag en middelactief afval (ook van 

natuurlijke oorsprong) 
10. (Eindberging) radioactief afval 
11. Informatieverstrekking en maatschappelijke aspecten nucleaire 

technologie 
12. Instandhouden expertise (basis) 
13. Fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.v. neutronen en positronen 
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 Bij het vaststellen van de onderwerpen van onderzoek is wederom als criterium 

het expertise- / competentieniveau van de Nederlandse organisaties van 
onderzoek opgevoerd in relatie met de vraagarticulatie van de publieke sector. In 
aanvulling is ook het expertiseniveau in relatie met de private articulatie 
vastgesteld. Op deze wijze kan ook de relatie tussen publieke en private 
vraagarticulatie worden vastgesteld.  
 

  

 



 

K
 N

T
K

 N
T

 
 

 
 
O4 in Nucleair Nederland                                                  Pagina 22 van 51  

 
 

 
5.2.1 Onderzoek nader beschouwd 

 
  

 Hierna zijn alle hiervoor genoemde onderzoeksthema’s verder uitgewekt en is de 
beoordeling van deze onderwerpen ten aanzien van competentie / 
expertiseniveau van de Nederlandse nucleaire organisaties en vraagarticulatie 
van de private en publieke sector nader toegelicht. De publieke vraagarticulatie 
betreft de vragen van de bij nucleair onderzoek betrokken ministeries van EZ5, 
VROM5, VWS5 en OCW5  en de samenleving. De private vraagarticulatie betreft 
de vragen van de Nederlandse nucleaire industrie. 
 
De private en publieke vraagarticulatie in Nederland worden beoordeeld met 
Laag (L), Middel (M) of Hoog (H). Om enige differentiatie te kunnen aanbrengen 
in deze groepen zijn de groepen in drieën verdeeld. De vraagarticulatie kan 
daarmee op een schaal van 9 worden aangegeven, waarbij 1-3 voor het gebied 
Laag worden gebruikt; 4-6 voor het gebied Middel en 7-9 voor het gebied Hoog. 
 
De rubriek competentie / expertise is niet alleen gebruikt om de competentie en 
expertise van de Nederlandse nucleaire onderzoeksorganisaties te beoordelen 
maar ook om de expertise en competentie van het Nederlandse nucleaire 
bedrijfsleven te waarderen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de beoordeling 
van de onderzoeksorganisaties meer betrekking heeft op fundamenteel en 
industrieel onderzoek en dat de beoordeling van het bedrijfsleven zich meer richt 
op industrieel onderzoek, pre-concurrentiele ontwikkeling en product- en 
procesverbeteringen.  
 
Belangrijkste reden om ook de expertise en competentie van het Nederlandse 
bedrijfsleven op te nemen is de uitdrukkelijke intentie van de deelnemers in KINT 
om door middel van Privaat-Publieke Partnerships meer te realiseren uit de som 
van het afzonderlijke kennen en kunnen. De huidige deelnemers in KINT zullen 
hierbij actief partijen werven die in deze Privaat-Publieke Partnerships willen 
participeren. 
 
Gelet op het belang van internationale inbedding van de Nederlandse nucleaire 
organisaties is gekozen om het competentie / expertiseniveau aan te geven voor 
Nederland, Europa en de Wereld. Voor elk van de gebieden is het competentie / 
expertiseniveau beoordeeld met Laag, Middel en Hoog.  
 
  
 
 

  

 

                                                            
5 EZ – Ministerie van Economische Zaken, VROM - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieu, VWS – Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport, OCW – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
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Thema 1  Splijtstofcyclus front-end. 

 
  

Toelichting  In de discussie over de verduurzaming van de energievoorziening speelt de 
toepassing van kernenergie een toenemend belangrijke rol. De discussie richt 
zich hierbij op het gebruik van splijtstof als brandstof voor kerncentrales. 
Nederland heeft een sterke positie op het gebied van ontwikkeling en verrijking 
van splijtstof voor nucleaire centrales. Op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling van kernbrandstoffen zijn NRG en RID/R3 actief en Nederland is 
samen met Duitsland en Engeland eigenaar van Urenco. Urenco verrijkt uranium 
met ultracentrifuges en heeft een wereldmarktaandeel van 20%. Naast uranium 
verrijkt Urenco ook stabiele isotopen voor nucleaire en niet nucleaire 
toepassingen. Urenco verrijkt in principe alleen uranium voor commerciële 
installaties. Urenco ontvangt de grondstof in de vorm van UF6 en levert het 
verrijkte product ook in de vorm UF6 af. Nieuwe onderwerpen van onderzoek 
betreffen het verbreden van het werkterrein naar de oxidische vorm van uranium 
en het verrijken en eventueel fabriceren van brandstoffen voor onderzoeks-
reactoren.  

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 NRG en RID/R3 hebben beide een sterke positie op het gebied van het front-end 

van de splijtstofcyclus. RID/R3 richt zich voornamelijk op analyses van nieuwe 
splijtstoffen met behulp van geavanceerde rekenmethoden. NRG werkt aan de 
ontwikkeling van nieuwe splijtstoffen. Hierbij spelen in het bijzonder de 
mechanische eigenschappen van nieuwe splijtstoffen een belangrijke rol.  
 
Op industrieel niveau beschikt Urenco over uitgebreide kennis over 
isotopenverrijking. Combinatie van de kennis van NRG/ RID/R3 en Urenco, 
eventueel met buitenlandse partners, kan nieuwe mogelijkheden creëren voor 
interessante en uitdagende mogelijkheden op de markt voor kernbrandstoffen. 

 

  

Vraagarticulatie  Gelet op het belang van kernenergie voor een duurzamere energiehuishouding 
wordt dit onderwerp ten aanzien van de publieke vraagarticulatie als ‘Hoog’ 
gewaardeerd.  
 
Urenco heeft aangegeven haar activiteiten op het gebied van verrijking van 
splijtstof aan beide zijden in de keten te willen uitbreiden en is bereid hierin te 
investeren. 
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Thema 2  Nucleaire medische technologie (isotopen, straling) 

 
  

Toelichting  Nederland is, met een aandeel van ca 70%, in Europa hofleverancier van 
isotopen voor medische toepassingen. Mondiaal leveren NRG / Mallinckrodt 
Medical circa 20 – 30 %. Het werkpaard is technetium dat door bestraling van 
uraniumtargets in de HFR wordt geproduceerd. Naast technetium werkt NRG aan 
de ontwikkeling van andere isotopen voor voornamelijk therapeutische 
behandeling. Voorbeelden hiervan zijn Holmium (Ho) en Iridium (Ir).  

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 Er is in Nederland veel expertise op het gebied van nucleaire medische 

technologie. Deze expertise is gemiddeld van een zeer hoog niveau. Voor 
enkele deelgebieden is versterking gewenst.  
 
NRG en RID/R3 werken aan nieuwe innovatieve producten en technieken deze 
te produceren, en beschikken over de kennis en kunde deze nieuwe producten 
tot vlak voor de markt te ontwikkelen. Daarnaast beschikken de Nederlandse 
organisaties uitvoerige kennis van het gedrag van isotopen in weefsel en zijn 
deze organisaties in staat de planning voor radiotherapeutische behandelingen 
te optimaliseren 
 

  

Vraagarticulatie  De samenleving, zeker een vergrijzende samenleving, vraagt nadrukkelijk om 
medische methoden voor diagnostiek, therapie en pijnbestrijding (palliatie). 
Medische isotopen komen hieraan tegemoet, zeker daar waar geen andere 
methoden bestaan. De publieke vraagarticulatie wordt daarom ‘Hoog’ 
aangegeven. 
 
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een uitstekende positie in de Europese en 
wereldmarkt voor medische isotopen en is voornemens deze positie te 
consolideren en zo mogelijk uit te bouwen. Naast aspecten van medische 
isotopen is de private sector tevens zeer gebaat bij persoonsdosimetrie en 
nieuwe detectoren. Vraagarticulatie van de private sector is daarmee ‘Hoog’. 
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Thema 3  Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (GEN III / GEN IIIa 

- EPR, ESWBR) 
 

  

Toelichting  Voorzieningszekerheid, prijsstabiliteit, krapte op de markt voor de levering van 
fossiele brandstoffen en klimaatoverwegingen zijn de belangrijkste argumenten 
voor de hernieuwde belangstelling voor kernenergie. Daar waar sinds enkele 
decennia alleen nog in het Verre Oosten nieuw nucleair vermogen werd 
opgesteld komen op dit ogenblik ook de traditionele nucleaire landen met plannen 
voor nieuwbouw. Finland en Frankrijk hebben besloten een EPR te bouwen. In de 
Verenigde Staten zijn adequate randvoorwaarden gecreëerd voor nieuw nucleair 
vermogen en zijn enkele Amerikaanse reactorconcepten door de NRC 
gecertificeerd (Design Certification). China, India en Rusland hebben 
aangekondigd in de komende jaren het nucleaire park te willen uitbreiden. In 
Nederland is recent door de Staatssecretaris Milieu van VROM nieuw nucleair 
vermogen in Nederland op de agenda gezet.  
 
In aanmerking voor nieuwbouw komen ondermeer reactoren van de Generatie III 
zoals de EPR of de ESBWR. Generatie III reactoren zijn concepten die in principe 
ook voor Nederland kunnen worden toegepast, reden waarom kennis over deze 
systemen gewenst is. 

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 Kennis in Nederland op het gebied van geavanceerde reactoren is beperkt tot 

enkele deelgebieden. Zo bestaat er bij RID/R3 veel kennis op het gebied van 
thermohydraulica en reactorfysica van kokend water reactoren. In het bijzonder 
op het gebied van natuurlijke circulatie reactoren is RID/R3 een wereldspeler. Zo 
werkt RID/R3 samen met General Electric aan de ontwikkeling van de ESBWR. 
Een belangrijke activiteit van NRG op het gebied van toekomstige reactoren is 
deelname in het consortium dat het programma van eisen ten aanzien van 
toekomstige reactoren opstelt. Het programma is bekend onder de titel 
European Utility Requirements (EUR).  
 
In geavanceerde kokendwater reactoren zoals de ESWBR uit het GEN-IV 
programma of de SWR1000 van Areva wordt de warmte uit de kern afgevoerd 
door middel van natuurlijke circulatie. Dit principe is ook toegepast in de 
inmiddels uit gebruik genomen kerncentrale in Dodewaard. Testresultaten uit de 
Dodewaard centrale zijn in het verleden veelvuldig gebruikt voor ESBWR 
ontwerpen. Nederlandse nucleaire organisaties (Stork, KEMA, NRG en RID/R3) 
zijn in het verleden betrokken geweest bij de het ontwerpen en bouwen van 
kokendwater reactoren.   
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Vraagarticulatie  Met het oog op een mogelijke uitbreiding van het in Nederland opgestelde 
nucleaire vermogen wordt de vraagarticulatie van zowel de publieke als de 
private sector als ‘Hoog’ beoordeeld. 
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Thema 4  Onderzoek en ontwikkeling van innovatieve reactoren (GEN-IV en HTR) 

 
  

Toelichting  Op het gebied van reactoren van de 4e generatie hebben Nederlandse nucleaire 
stakeholders eind van de negentiger jaren een keuze gemaakt voor de HTR. 
Toen was deze keuze enigszins tegen de stroom in. Nu acht jaar later blijkt deze 
keuze een zeer robuuste geweest te zijn. Zuid Afrika heeft vergevorderde 
plannen voor de bouw van meerdere HTR’s, China bouwt een HTR en de HTR’s 
nemen een prominente plaats in het GEN-IV programma.  
 
HTR’s kunnen zo ontworpen worden dat de reactor inherent veilig is, een 
argument dat ook door tegenover kernenergie kritisch ingestelde personen als 
een noodzakelijke voorwaarde voor de kwalificatie duurzaamheid wordt 
gehanteerd. HTR centrales zijn niet alleen interessant voor elektriciteits-
opwekking maar ook voor de productie van waterstof (H2) en voor het ontzilten 
van zeewater. 

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat   ◄ ◄  ► ►    

 
Expertise / 

Competentie 
 Nederland heeft in de afgelopen jaren een degelijke kennispositie op het gebied 

van HTR technologie opgebouwd. NRG neemt deel in alle HTR projecten die in 
het kader van de Framework Programma’s van de EU worden uitgevoerd. Op 
grond van de kennispositie van Nederlandse partijen op het gebied van HTR 
technologie worden deze partijen benaderd voor commerciële opdrachten.  
 
RID/R3 voert fundamenteel onderzoek uit aan het gebruik van de HTR voor 
waterstofproductie, aan snelle gasgekoelde reactoren, aan versneller gedreven 
systemen en aan exotische reactorontwerpen zoals de nucleaire 
wervelbedreactor. Ook hiervoor worden EU gelden geworven. 

 

  

Vraagarticulatie  De publieke vraagarticulatie wordt ‘Hoog’ ingeschat omdat geavanceerde 
nucleaire reactoren over inherente veiligheidseigenschappen beschikken die 
voor de kwalificatie “duurzaam” van nucleaire energieconversiesystemen als 
noodzakelijk wordt beschouwd. 
 

  

  De vraagarticulatie van de private sector is gedifferentieerd. Gelet op de time-to-
market van de GEN-IV reactoren is de belangstelling van de energieproductie-
sector voor dit type reactoren gering terwijl de brandstofproductie- en 
verrijkingssector uitdrukkelijk wel belangstelling heeft voor GEN IV en HTR. De 
vraagarticulatie is daarom “Middel” met uitwijk naar beide zijden(◄►). 
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Thema 5  Materialenonderzoek en -ontwikkeling van fusiereactoren (JET, ITER) 

 
  

Toelichting  In tegenstelling tot reactoren waarin zware uraniumkernen worden gespleten om 
energie te produceren zijn fusiereactoren gebaseerd op het versmelten van lichte 
waterstofkernen. Bij dit proces worden, anders dan activering van constructie-
delen, geen radioactieve brokstukken gevormd.  
 
Recent is een belangrijke stap gezet op de weg naar realisatie van een 
fusiereactor. De wereldwijde fusiegemeenschap heeft gekozen om ITER in 
Europa te bouwen. Doel is om een faciliteit te bouwen waarin alle aspecten van 
een commerciële, elektriciteit producerende fusiereactor zijn vertegenwoordigd. 
Nederland heeft een goede positie op het gebied van fusieonderzoek. De bouw 
van ITER in Caderache in Frankrijk biedt ook kansen voor de Nederlandse 
industrie om bij te dragen aan componenten en systemen voor ITER. 

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek     ◄ ◄  ► ►  

           Privaat     ► ►     

 
Expertise / 

Competentie 
 Het FOM in Rijnhuizen werkt aan een aantal onderwerpen van fundamentele 

aard terwijl NRG een uitstekende positie heeft op het gebied van 
materiaalonderzoek. Op dit gebied heeft NRG productkampioenen in huis. 
RID/R3 verricht fundamenteel onderzoek aan materialen voor fusie. 
 
Er zijn in Nederland een redelijk aantal, veelal kleinere, organisaties (MKB) die 
over vaardigheden beschikken die, met een aanvullend ontwikkelings-
programma, goed toepasbaar zijn voor ITER toepassingen. 

 

  

Vraagarticulatie  De publieke vraagarticulatie is moeilijk aan te geven omdat die publieke 
organisaties die fundamenteel onderzoek in portefeuille hebben (het Ministerie 
van OCW) deze met ‘Hoog’ (►) zullen willen aangeven terwijl publieke 
organisaties die verantwoording hebben voor de energievoorziening van nu en 
in de nabije toekomst (het Ministerie van EZ) op de korte termijn geen inzet van 
fusie verwachten en daarom de vraagarticulatie met ‘Middel’ tot ‘Laag’ (◄) 
zullen willen beoordelen. 
  
Private vraagarticulatie is “Middel” met een tendens (►) naar een hogere 
waardering. Dit laatste als gevolg van de bouw van ITER in Frankrijk met de 
daarmee verbonden mogelijkheden voor de Nederlandse industrie. Hiertoe is in 
Nederland door een aantal partijen waaronder NRG en TNO een initiatief 
genomen. 
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Thema 6  Veiligheid en performance bestaande centrales. 

 
  

Toelichting  Daar waar een samenleving te maken heeft met technologie bestaat een 
ongeschreven wetmatigheid die van de ontwerpers en bedrijvers van die 
technologie een steeds hoger veiligheidsniveau in combinatie met lagere kosten 
van de technologie vraagt. Dit geldt ook voor kerncentrales, niet alleen voor 
nieuw te bouwen centrales maar ook voor bestaande installaties.  
 
Ten aanzien van bestaande centrales kunnen kostenreducties gerealiseerd 
worden door meer elektriciteit te produceren. Dit kan door een betere 
beschikbaarheid en een beter rendement. Nederland beschikt over parate kennis 
op dit gebied.  
 
In tijden waarin de prijzen voor fossil-based energie sterk stijgen en zeer volatiel 
zijn komt de eigenschap van kerncentrales om in hoge mate ongevoelig te zijn 
voor de kosten van de brandstof meer en meer op de voorgrond. Kerncentrales 
vragen echter om aanzienlijke investeringen en daarom wordt het positieve van 
de lage brandstof-kosten betaald met hoge kapitaalslasten. Nu zijn kerncentrales 
robuuste installaties die bij goed onderhoud een aanzienlijke levensduur kunnen 
bereiken en levensduurverlenging is goed voor de economie van de installatie. 
Voorwaarde is wel dat de stralingsbeschadigingen van constructiematerialen 
worden beheerst. In het bijzonder op dit gebied beschikt Nederland (NRG) over 
product kampioenen. 

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek        ►   

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 Onderzoekswerkzaamheden met betrekking tot veiligheid en performance van 

bestaande reactoren vinden voornamelijk plaats bij NRG en EPZ. NRG heeft in 
het bijzonder expertise op het gebied van thermohydraulica en 
spanningsberekeningen aan constructies. Voorts beschikken Nederlandse 
organisaties over gedegen kennis voor het opstellen en beoordelen van 
veiligheidsrapportages. Voor veiligheids- en performance aspecten van de 
kerncentrale in Borssele wordt door EPZ ook expertise ingekocht in het 
buitenland (Duitsland, Frankrijk, België) 

 

  

Vraagarticulatie  Veiligheid van bestaande kerncentrales, in Nederland en in de omringende 
landen is voor de samenleving van belang. Vraagarticulatie wordt daarmee aan 
de onderkant van ‘Hoog’ ingeschat met tendens (►) naar hoger. 
 
Bedrijvers van kerncentrales en andere nucleaire installaties zijn gefocust op 
veiligheid en performance. De private vraagarticulatie wordt daarmee als ‘Hoog’ 
beoordeeld. 
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Thema 7  Ontmanteling van nucleaire installaties 

 
  

Toelichting  Sinds 40 jaar heeft Nederland nucleaire installaties binnen haar landsgrenzen. De 
eerste testreactoren zijn inmiddels ontmanteld en afgebroken (TU/e, KEMA). De 
eerste kernreactor voor elektriciteitsopwekking in Nederland, de Dodewaard 
centrale, is in een toestand van ‘safe enclosure’ gebracht. Op termijn zullen ook 
andere nucleaire installatie stilgelegd en ontmanteld moeten worden. Daarnaast 
zijn er andere nucleaire installaties, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of laboratoria, 
die uit bedrijf gaan en ontmanteld dienen te worden. Nederland heeft een goede 
infrastructuur om de radioactieve reststromen die vrijkomen bij de ontmanteling 
van nucleaire installaties te behandelen en voorzover nodig veilig op te bergen.  

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 Ontmanteling van nucleaire installaties vraagt om een gedegen procesmatige 

aanpak maar is niet erg complex. Nederlandse organisaties hebben 
deelervaringen met ontmanteling van installaties of delen daarvan. NRG heeft in 
het verleden het reactorvat van de HFR vervangen, terwijl bij KEMA en op het 
terrein van de Technische Universiteit Eindhoven nucleaire reactoren zijn 
ontmanteld. Daarnaast zijn ook cyclotrons ontmanteld. De collectieve kennis in 
Nederland is zeer goed in staat om het procesmatige deel uit te kunnen voeren 
en indien nodig ook het fysieke deel. Bij COVRA bestaat goede kennis hoe om 
te gaan reststromen uit nucleaire installaties. 

 

  

Vraagarticulatie  Publieke vraagarticulatie wordt niet als zeer hoog beoordeeld omdat de 
veiligheid van de stilgelegde installatie niet of in zeer geringe mate ter discussie 
staat. De stilgelegde installatie is veelmeer onderwerp van een economisch 
model waarin de vraag nu of later afbreken centraal staat.  
 
Private vraagarticulatie wordt niet als zeer hoog beoordeeld omdat de veiligheid 
van de stilgelegde installatie niet of in zeer geringe mate ter discussie staat. De 
stilgelegde installatie is vervallen tot een economisch probleem. 
 

  

     
 
 



 

K
 N

T
K

 N
T

 
 

 
 
O4 in Nucleair Nederland                                                  Pagina 31 van 51  

 
 

 
Thema 8  Vermindering en levensduurverkorting van kernsplijtingsafval. 

 
  

Toelichting  In discussies over het toepassen van kernenergie neemt het onderwerp 
‘radioactief afval’ een dominante plaats in. De bij kernreacties gevormde 
producten bestaan uit splijtingsproducten en actiniden. Splijtingsproducten zijn de 
brokstukken die overblijven na de splijting van een uranium- of een 
plutoniumkern. Actiniden zijn uraniumkernen die neutronen hebben ingevangen 
en die niet gespleten zijn. Actiniden zijn zeer radioactief zijn en hebben zeer 
lange halfwaardetijden. Verkorten van de halfwaardetijden is een belangrijke 
randvoorwaarde voor acceptatie van kernenergie. Nederland (NRG) heeft al in 
een vroegtijdig stadium ingezet op methoden om de levensduur van actiniden 
aanzienlijk te verkorten.  

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat    ► ►      

 
Expertise / 

Competentie 
 Nederland heeft op dit gebied een internationaal erkende positie. Nederlandse 

onderzoekers spelen een leidende rol in het Europese actinidenonderzoek. De 
Externe Beoordeling Commissie van NRG heeft hierop reeds meerdere keren 
gewezen in adviezen aan het Ministerie van EZ. 

 

  

Vraagarticulatie  Verkorting van de levensduur wordt beoordeeld als een belangrijke bijdrage 
voor acceptatie van kernenergie. Verkorting van levensduur speelt ook een 
belangrijke rol in de discussie over het duurzame potentieel van kernenergie. 
Beide overwegingen zijn argumenten om de publieke vraagarticulatie als ‘Hoog’ 
te beoordelen 
 
Private vraagarticulatie wordt ‘Laag’ beoordeeld omdat de huidige oplossing van 
het radioactieve afval voldoet aan de eisen van de private sector. Verschuiving  
in de richting van een hogere beoordeling (►) is denkbaar indien de 
samenleving en de politiek hiertoe dwingende voorschriften zou maken. 
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Thema 9  Verwerking en vermindering laag en middelactief afval (ook van natuurlijke 

oorsprong) 
 

  

Toelichting  Radioactiviteit en straling zijn geen eigendom van kernenergie en nucleaire 
geneeskunde. Radioactiviteit is, zoals reeds eerder opgemerkt, een onlosmakelijk 
onderdeel van de dode en de levende natuur en is daarmee ook een deel van het 
milieu en de samenleving. Het is de plicht van de overheid de samenleving te 
beschermen tegen de gevolgen van het optreden van radioactiviteit. Dat vraagt 
om specialistische kennis  

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 Kennis en kunde op het gebied van laag en middelactief nucleair afval is 

degelijk verankerd bij NRG, RID/R3 en COVRA. Kennis en kunde betreffen niet 
alleen afval uit nucleaire installaties maar vooral ook reststromen uit de olie- en 
gasindustrie, steenwolfabricage, fosforproductie en uit andere technologieën. 
Op het gebied van NORM6 afval wordt internationaal met regelmaat de hulp van 
NRG ingeroepen voor advies. 
 

  

Vraagarticulatie  Omdat het onderwerp vermindering en verwerking van laag en middelactief 
afval veelal onder het hoofdstuk milieu wordt geplaatst wordt de publieke 
vraagarticulatie bepaald door het Ministerie van VROM. De vraagarticulatie 
wordt ‘Hoog’ beoordeeld omdat vermindering en zorgvuldige verwerking 
gewenst is. 
 
Private organisatie, vooral ook ondernemingen buiten de sector met nucleaire 
installaties zijn gebaat met adequate methoden voor vermindering en 
verwerking van laag en middelactief afval. 
 

  

     
 
 

                                                            
6 Naturally Occuring Radioactive Material 
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Thema 10  (Eindberging) radioactief afval 

 
  

Toelichting  Nederland kent al sinds jaren een duidelijke en heldere strategie voor radioactief 
afval. Radioactief afval dient van de samenleving geïsoleerd, en vervolgens 
gecontroleerd en beheerd te worden. Alle activiteiten in Nederland rondom 
radioactief afval worden door één organisatie, de COVRA, uitgevoerd. Laagactief 
afval wordt zolang opgeborgen tot terugkeer in de samenleving zonder gevaar 
mogelijk is. Hoogactief afval, voornamelijk afkomstig van kerncentrales wordt 
voor een periode van 100 jaar opgeslagen waarna het afval in eindberging wordt 
gebracht. Eindberging zal in principe terughaalbaar zijn om nog te ontwikkelen 
technieken in de gelegenheid te stellen het hoogactieve afval om te zetten in voor 
de samenleving veilige reststromen of nuttige producten. Het concept van 
eindberging dient verder onderzocht te worden.  

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 Het concept eindberging van nucleair afval voor Nederland bestaat nog niet. Op 

deelonderwerpen hebben COVRA, NRG en RID/R3 gedegen kennis. Zo is NRG 
in opdracht van de Duitse overheid betrokken bij een groot project over 
eindberging.  
 
Nederlandse kennis richt zich in het bijzonder op veiligheidsanalyses en 
terughaalbaarheid van opslag van kernafval. Bij RID/R3 wordt in opdracht van 
COVRA een promotieonderzoek uitgevoerd naar aspecten van eindberging van 
kernafval. 

 

  

Vraagarticulatie  De publieke vraagarticulatie wordt als ‘Middel’ beoordeeld omdat het 
Nederlandse concept voor nucleair afval uitgaat van 100 jaar opslag. 
 
Omdat het kernafval na opwerking overgaat in het eigendom van COVRA is 
eindberging niet direct van belang voor de private sector. 
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Thema 11  Informatieverstrekking en maatschappelijke aspecten nucleaire 

technologie. 
 

  

Toelichting  De mensheid gebruikt meer dan 10 keer zoveel energie aan elektriciteit, warmte, 
brandstoffen en producten als energie die met het voedsel wordt opgenomen om 
van te leven. Energie is de belangrijkste motor voor welvaart en welzijn van de 
samenleving. Energie is ook, boven het niveau van ‘de stroom uit het 
stopcontact’, een onderwerp van heftige discussies. Energie en 
energievoorziening lijken eenvoudige onderwerpen maar zijn in wezen een zeer 
complexe materie. Gevolg is dat er over energie en energievoorziening in de pers 
nogal eens gebrekkig en onjuist wordt geïnformeerd. Niet alleen over kernenergie 
maar ook over duurzame energie en kolen olie en gas. Het is daarom van belang 
dat er over nucleaire technologie voor energie, milieu en gezondheid juiste en 
begrijpbare informatie verstrekt kan worden. Deelnemers in KINT achten 
communicatie over nucleaire technologie van elementair belang.  

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 De Nederlandse organisaties betrokken bij nucleaire activiteiten hebben al enige 

tijd een structureel overleg over communicatie. Daarnaast zetten genoemde 
organisaties zich in om hun installaties open te stellen voor diegenen die nader 
geïnformeerd willen worden over nucleaire technologie. 

 

  

Vraagarticulatie  De publieke vraag naar informatie over nucleaire technologie is groot zeker na 
de recente bewegingen om kernenergie weer op de agenda te plaatsen. De 
websites worden goed bezocht terwijl COVRA, EPZ, NRG, en RID jaarlijks vele 
bezoekers ontvangen. 
 
Ondanks het feit dat de private sector informatieverstrekking een belangrijk 
beoordeeld is informatievoorziening geen primaire taak van de private sector. 
Daarom een ‘Middel’ beoordeling. 
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Thema 12  Instandhouden expertise (basis) 

 
  

Toelichting  Nederland beschikt over nucleaire installaties en Nederland is omringd door 
landen met nucleaire installaties. Nederland wil ook de optie openhouden om in 
de toekomst nucleair vermogen toe te voegen aan het opgestelde vermogen. 
Nederland bezit ook een volwaardige infrastructuur voor nucleaire geneeskunde 
en Nederland heeft te maken met natuurlijke radioactiviteit. Al met al redenen om 
de kennis van nucleaire technologie in Nederland op een adequaat en verstandig 
niveau te handhaven. Dat is de mening van de deelnemers in KINT en dat is de 
mening van de Nederlandse overheid. Het Energierapport 2005 geeft onder meer 
aan: ‘…. Verder zal het nucleaire onderzoek op peil worden gehouden, omdat het 
kabinet hecht aan het behoud van de bestaande nucleaire expertise’. 

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek           

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 Nederlandse organisaties voor nucleair onderzoek en ontwikkeling beschikken 

over een gedegen basiskennis van nucleaire wetenschap en technologie. Deze 
basis is een goede voedingsbodem om ‘bij te blijven’ op het nucleaire 
vakgebied. De private sector bedrijft nucleaire installaties op een wijze dat 
internationale peer reviews van WANO en IAEA zonder problemen worden 
doorstaan. Leidmotief voor zowel de publieke als de private sector is ‘éducation 
permanente’. 
 
RID/R3 verzorgt als universitaire instelling de opleiding van studenten en 
promovendi. Tijdens hun studie worden zij in contact gebracht met state-of-the-
art nucleair onderzoek, zodat aansluiting bij maatschappelijke en industriële 
vraagstellingen en behoeften is gewaarborgd. 
 

  

Vraagarticulatie  Gelet op de uitspraken in het energierapport 2005 hecht de publieke sector veel 
waarde aan instandhouden van expertise. De beoordeling is daarom ‘Hoog’. 
 
De private sector hecht veel waarde aan het instandhouden van expertise. De 
private sector is echter ook in staat om, door middel van opleiding en training en 
met behulp van expertise van buiten Nederland, de installaties op een 
verantwoorde en veilige manier te bedrijven. 
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Thema 13  Fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.v. neutronen en positronen 

 
  

Toelichting  Neutronen en positronen zijn belangrijk voor fundamenteel en toegepast 
onderzoek omdat met neutronen en positronen het niet zichtbare zichtbaar 
gemaakt kan worden zonder het zichtbare en niet zichtbare aan te raken, laat 
staan te beschadigen. Neutronen en positronen kunnen ‘binnen kijken en binnen 
de maat nemen’ op een schaal ver onder het door mensen visueel 
waarneembare. Neutronen en positronen zijn de ogen van al wat ‘nano’ is. 

  

 
Beoordeling  Competentie / expertise  Vraagarticulatie  

  NL EU Wereld  L M H  

  L M H L M H L M H  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

           Publiek       ►    

           Privaat           

 
Expertise / 

Competentie 
 RID/R3  is een belangrijke schakel in het Europese neutronenonderzoek. Een 

aantal van de door RID/R3 ontwikkelde neutronenmeetinstrumenten zijn uniek in 
de wereld (bv.SESANS, INAA), Verder heeft het  RID/R3 de helderste positronen 
bundel van de wereld. Deze wordt op dit moment door menig buitenlands 
instituut gekopieerd. C.J Carlile directeur van ILL, één van Europa’s twee 
grootste neutronenbronnen verwoordt het als volgt: Delft has a reputation as an 
“instrumentation nursery” and for the health of this technical and scientific 
discipline, medium-flux (RID/R3 ) neutron sources must be kept up to the state-
of-the-art just like the high flux-sources (ILL). 
 

  

Vraagarticulatie  Het onderzoek dat bij RID/R3  wordt uitgevoerd is in hoge mate actueel voor het 
publiek bv: het verbeteren van materialen voor waterstofopslag, studies aan 
zonnecellen, het vergroten van capaciteit van droge batterijen, het meten van 
fijn stof in het milieu, het verbeteren van stralingsdetectie instrumenten voor 
medische en ruimtevaarttoepassingen. 

 
Veel onderzoek wordt verricht in samenwerking met de industrie bv. Philips, 
Shell, Nizo en Corus. 

  

     
 



 

K
 N

T
K

 N
T

 
 

 
 
O4 in Nucleair Nederland                                                  Pagina 37 van 51  

 
 

 
5.2.2 Onderzoek in kaart gebracht 

 
  

 Op basis van de beoordelingen kunnen de afzonderlijke onderzoeksthema’s in 
een matrix worden weergegeven. Hieronder is de vraagarticulatie van de publieke 
sector weergegeven als functie van het expertise of competentieniveau van de 
Nederlandse aanbieders van kennis. 

  

 
  

 
     5  1,8 H 

 

  
 

      3 2 M Wereld 

  
 

   10 7,13 6,9 4 11,12 L  

            
  

 
     5  

1,2,8,  
12 

H  

  
 

   10 7,13 6,9 3,4 11 M Europa 

  
 

        L  

            
Expertise 

Competentie 
 
 

   10 7,13 5,6,9 3,4 
1,2,8, 
11,12 

H  

Publiek 
▲ 

         M Nederland 

 

 
 

 
 

        L 
 

  Laag Middel Hoog   

    

  
 ►Vraagarticulatie publieke sector   

 
Legenda  1. Splijtstofcyclus front-end 

2. Nucleaire medische technologie (isotopen, straling) 
3. Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (GEN III/IIIa - EPR, 

ESWBR) 
4. Onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve reactoren (GEN-IV, HTR) 
5. Materialenonderzoek en -ontwikkeling voor fusiereactoren (JET, ITER) 
6. Veiligheid en performance van bestaande centrales 
7. Ontmanteling van nucleaire installaties 
8. Vermindering en levensduurverkorting van kernsplijtingsafval 
9. Verwerking en vermindering laag en middelactief afval (ook van natuurlijke 

oorsprong) 
10. (Eindberging) radioactief afval 
11. Informatieverstrekking en maatschappelijke aspecten nucleaire technologie 
12. Instandhouden expertise (basis) 
13. Fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.v. neutronen en positronen 
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 Hierna is de vraagarticulatie van de private sector weergegeven als functie van 
het expertise of competentieniveau van de Nederlandse aanbieders van kennis. 

  

 
  

 
 8 5   1, 12  H 

 

  
 

      3 2 M Wereld 

  
 

 10 7,13 4,11  9 6  L  

            
  

 
 8 5   1 12 2 H  

  
 

 10 7,13 4,11  9 3,6  M Europa 

  
 

        L  

            
Expertise 

Competentie 
  8,10 5,7,13 4,11  1,9 3,6,12 2 H  

Privaat 
▲ 

         M Nederland 

 

 
 

 
 

        L 
 

  Laag Middel Hoog   

    

  
 ►Vraagarticulatie private sector   

 
 1. Splijtstofcyclus front-end 

2. Nucleaire medische technologie (isotopen, straling) 
3. Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (GEN III/IIIa - 

EPR, ESWBR) 
4. Onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve reactoren (GEN-IV, HTR) 
5. Materialenonderzoek en -ontwikkeling voor fusiereactoren (JET, ITER) 
6. Veiligheid en performance van bestaande centrales 
7. Ontmanteling van nucleaire installaties 
8. Vermindering en levensduurverkorting van kernsplijtingsafval 
9. Verwerking en vermindering laag en middelactief afval (ook van 

natuurlijke oorsprong) 
10. (Eindberging) radioactief afval 
11. Informatieverstrekking en maatschappelijke aspecten nucleaire 

technologie 
12. Instandhouden expertise (basis) 
13. Fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.v. neutronen en positronen 
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 Op basis van de beoordelingen kunnen ook de vraagarticulaties van de private en 
publieke sectoren in onderlinge samenhang worden weergegeven. 
 

  

  
 

 8  11  1 12 2 
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Vraagarticulatie 
 
 

        
 

Publieke sector 
▲ 

 
 

        
 

 

 
 

 
 

        

L 
a 
a 
g  

  Laag Middel Hoog   

    

  
 ►Vraagarticulatie private sector   

 1. Splijtstofcyclus front-end 
2. Nucleaire medische technologie (isotopen, straling) 
3. Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (GEN III/IIIa - 

EPR, ESWBR) 
4. Onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve reactoren (GEN-IV, HTR) 
5. Materialenonderzoek en -ontwikkeling voor fusiereactoren (JET, ITER) 
6. Veiligheid en performance van bestaande centrales 
7. Ontmanteling van nucleaire installaties 
8. Vermindering en levensduurverkorting van kernsplijtingsafval 
9. Verwerking en vermindering laag en middelactief afval (ook van 

natuurlijke oorsprong) 
10. (Eindberging) radioactief afval 
11. Informatieverstrekking en maatschappelijke aspecten nucleaire 

technologie 
12. Instandhouden expertise (basis) 
13. Fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.v. neutronen en positronen 
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 Op basis van de beoordelingen kunnen ook de competentie/expertiseniveau’s 

van de publiek en private sectoren voor de wereld, Europa en Nederland  in 
onderlinge samenhang worden weergegeven. 

  

 
  

 
 1,12 H 

 

  
 

2  M Wereld 

 
 

4,6,7,9,10,11,13 3 5,8 L  

            
 
 

  1,12 H  

 
 

  2 M Europa 

 
 

 3,4,6,7,9,10,11,13 5,8 L  

            
Expertise 

Competentie 
  1,2,6,7,9,12 H  

Private sector 
▲ 

  3,5,11 M Nederland 

 

 
 

  4,8,10,13 L 
 

  Laag Middel Hoog   

    

  
 ►Expertise / Competentie publieke sector   

 
 1. Splijtstofcyclus front-end 

2. Nucleaire medische technologie (isotopen, straling) 
3. Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren (GEN III/IIIa - 

EPR, ESWBR) 
4. Onderzoek en ontwikkeling voor innovatieve reactoren (GEN-IV, HTR) 
5. Materialenonderzoek en -ontwikkeling voor fusiereactoren (JET, ITER) 
6. Veiligheid en performance van bestaande centrales 
7. Ontmanteling van nucleaire installaties 
8. Vermindering en levensduurverkorting van kernsplijtingsafval 
9. Verwerking en vermindering laag en middelactief afval (ook van 

natuurlijke oorsprong) 
10. (Eindberging) radioactief afval 
11. Informatieverstrekking en maatschappelijke aspecten nucleaire 

technologie 
12. Instandhouden expertise (basis) 
13. Fundamenteel en toegepast onderzoek m.b.v. neutronen en positronen 
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5.3 Nabeschouwing 
 

  

 Het denken over nucleaire technologie, in het bijzonder de toepassing voor de 
energievoorziening, is sterk in beweging. De groei van de wereldbevolking in 
combinatie met het hogere per capita energieverbruik leidt tot een toename in het 
gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee tot een toename van de 
koolstofemissies in de atmosfeer. De huidige en in komende decennia te 
realiseren productiecapaciteiten voor energieconversiesystemen op basis van 
hernieuwbare bronnen zullen niet in staat zijn de mondiale groei in 
energieconsumptie bij te benen laat staan de vervanging van productie-
capaciteiten te compenseren. Energie uit kernsplijting (en later kernfusie) zal 
nodig zijn als een van de maatregelen om het energievoorzieningsysteem 
overeind te houden. Dit kan betrouwbaar, veilig en proliferatiebestendig. Dit kan 
met beheersbare reststromen. Dit kan in de wereld, kan in Europa en kan in 
Nederland. Kernenergie kan. 
 
Nederland beschikt over een goede nucleaire kennisinfrastructuur die traditioneel 
sterke banden heeft en verweven is met vooral de Europese nucleaire 
kennisinfrastructuur. Deze kennisinfrastructuur is het vertrekpunt voor de visie op 
de toekomst. Een visie die zich in het bijzonder richt op onderwijs en onderzoek. 
Echter onderwijs en onderzoek niet alleen als een publieke functie maar met 
uitdrukkelijk publiek – private elementen.  
 
Het bestaande door de Nederlandse overheid gefinancierde onderzoeks-
programma is een robuust programma dat internationaal uitstekend is verankerd 
en dat zich in het algemeen en voor Nederland in het bijzonder, richt op 
belangrijke vraagstukken van huidige en toekomstige nucleaire technologie. Dit 
programma dient in de huidige vorm gecontinueerd te worden. Ten aanzien van 
de bestaande onderzoeksthema’s is het thema ‘ Fundamenteel en toegepast 
onderzoek m.b.v neutronen en positronen toegevoegd en is het onderwerp 
‘Splijtstofcyclus front-end’ uitgebreid. Dit laatste om vooral de gecombineerde 
kennis van NRG, RID/R3 en Urenco op splijtstof beter te benutten. 
 
In de beoordeling van de onderzoeksthema’s is, over het algemeen, het 
competentie / expertiseniveau van de onderzoekscentra in Nederland als ‘Hoog’ 
beoordeeld. Dit is niet verwonderlijk omdat enerzijds de onderzoeksorganisaties 
in Nederland een quasi monopolie positie bekleden, anderzijds de onderwerpen 
van onderzoek reeds enige tijd worden bewerkt waardoor de Nederlandse 
onderzoeksorganisaties op deze gebieden veel kennis hebben opgebouwd.  
 
In Europese context is het competentie / expertise niveau met ‘Hoog’ tot ‘Middel’ 
beoordeeld. Redenen voor ‘Hoog’ zijn dat Nederlandse nucleaire 
onderzoeksorganisaties op een aantal gebieden door Europese collega-instituten 
als leidend op het vakgebied worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn het 
materialenonderzoek voor fusiereactoren, het actinidenonderzoek of 
neutronenmeetmethoden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Nederlandse 
onderzoeksorganisaties op deze gebieden over Europese ‘productchampions’ 
beschikken. Redenen voor de beoordeling ‘Middel’ of ‘Laag’ zijn die onderwerpen 
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waarvoor collega-instituten over meer en/of een bredere expertise beschikken en 
in Europa leidend zijn. Nederlandse onderzoeksorganisaties zijn dan veelal 
competente, erkende en daarom gevraagde projectpartners voor Europese 
projecten.  
 
De rol van Nederlandse onderzoeksorganisaties op globaal niveau is in de regel 
bescheiden, reden waarom het competentie / expertiseniveau vaak met ‘Middel’ 
tot ‘Laag’ is beoordeeld. Dit is veelal een oordeel over het gehele onderzoeks-
thema en sluit niet uit dat op details Nederlandse onderzoekers tot de top van de 
wereld behoren.  
 
Het is interessant om de relatie tussen de private vraagarticulatie en de publieke 
vraagarticulatie (pagina 39) nader te beschouwen.  
 

► Uit de lijst van 13 onderzoeks-thema’s scoren daarbij de onderwerpen: 
Splijtstofcyclus front-end (thema 1), Nucleaire medische technologie 
(thema 2), Onderzoek en ontwikkeling voor geavanceerde reactoren 
(thema 3), Veiligheid en performance van bestaande reactoren (thema 
6), Verwerking en vermindering van laag en middelactief afval (thema 9) 
en Instandhouden expertise (thema 12) hoog.  

► De publieke en private vraagarticulatie liggen grosso modo op lijn, zij het 
dat de publieke vraagarticulatie gemiddeld hoger beoordeeld wordt als 
de private vraagarticulatie. Dit is niet verwonderlijk gelet op de 
ontwikkeling van het onderzoeksprogramma in de afgelopen jaren. Het 
onderzoeksprogramma wordt zowel in de plannen als de resultaten 
jaarlijks beoordeeld door de Externe Beoordelings Commissie (EBC) 
van NRG. Omdat de EBC privaat-publiek is samengesteld vindt er sinds 
jaren een constructieve interactie plaats tussen de uitvoerders van het 
programma en de gebruikers van de resultaten. Het resultaat is een 
robuust programma dat Nederland in staat stelt om op een veilige, 
betrouwbare en economische manier, bestaande nucleaire technologie 
te blijven gebruiken en nieuwe technologie (vermogen) bij te bouwen.  

 
De relaties tussen de expertise / competentieniveau’s van de publieke en private 
sectoren voor de wereld, Europa en Nederland (pagina 40) laten zien dat: 
 

► Het kenniszwaartepunt van Nucleair Nederland voornamelijk in 
Nederland ligt.  

► De onderzoeksthema’s waar zowel het publieke als het private 
competentie en expertiseniveau’s goed scoren op hoofdlijnen 
overeenkomen met die thema’s waar de private en de publieke 
vraagarticulatie hoog is.  

 
Met betrekking tot onderwijs is KINT van mening dat kerntechniek tot het 
reguliere curriculum van de ingenieursopleiding voor energietechniek dient te 
behoren. In aanvulling hierop zal KINT opleidingen op hbo- en universitair niveau 
inrichten om medewerkers van organisaties met nucleaire activiteiten te voorzien 
van adequate kennis en kunde voor het veilig omgaan met nucleaire processen 
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en producten. Deelnemers in KINT zullen in-kind (beschikbaar stellen van 
expertise) en out-of-pocket cursusgelden, etc) bijdragen aan de KINT-
opleidingen. 
 
KINT wil meer zijn dan een overleg tussen Nederlandse organisaties die 
werkzaam zijn in de nucleaire sector. Deelnemers in KINT zijn gemotiveerd om, 
meer dan voorheen, Privaat-Publieke Partnerships aan te gaan om naast het 
bestaande onderzoeksprogramma initiatieven te ontplooien voor kennis en kassa 
(kenniseconomie). Zo heeft KINT recent het project microreactoren gestart. Doel 
van het project is om het veld van microreactoren (<10MWe) in kaart te brengen 
en om de mogelijkheden van microreactoren voor Nederland vast te stellen. Bij 
positieve uitkomst zijn deelnemers in KINT bereid om hierin via een Privaat-
Publiek Partnership te investeren en om andere partijen actief te betrekken bij het 
Partnership. 
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Bijlage 1 Nucleaire technologie voor Energie, Gezondheid, Milieu 
en Wetenschap. 

 

  

 Er zijn vele gebieden waarop nucleaire technologie wordt toegepast. Verreweg 
het bekendste en het meest besproken gebied is kernenergie ofwel nucleaire 
technologie voor de energievoorziening, in het bijzonder voor de productie van 
elektriciteit. Een ander belangrijk gebied is nucleaire technologie voor 
diagnostische, therapeutische en palliatieve behandelingen in de gezondheids-
zorg. Er is ook nucleaire technologie voor het beschermen van milieu en 
samenleving omdat radioactieve straling een onlosmakelijk deel van het milieu en 
de samenleving is. Nucleaire technologie speelt ook een belangrijke rol in 
wetenschap. Nucleaire technologie kan meten en meten is weten en weten is 
innovatie en innovatie resulteert in nieuwe producten en processen en nieuwe 
producten en processen brengen welzijn, welvaart en winst. Kortom, straling en 
nucleaire technologie zijn onlosmakelijk verbonden met de dode en de levende 
natuur. 
 

  

Energie  De energievoorziening voor de wereld van morgen staat voor een enorme 
uitdaging. Om de groeiende wereldbevolking, met een hoger per capita 
energieverbruik, in de komende decennia van energie te kunnen voorzien zijn 
grote inspanningen nodig. De inspanningen hebben niet zozeer te maken met 
een dreigend tekort aan grondstoffen maar meer met de leefbaarheid op aarde. 
De beschikbare voorraden aan gemakkelijk bereikbare traditionele fossiele 
bronnen als aardolie en aardgas zijn weliswaar beperkt, maar daar staat  

  

 tegenover dat de voorraden aan 
moeilijker ontginbare fossiele bronnen 
zoals teerzanden of gashydraten zeer 
groot zijn. Deze bronnen, samen met de 
immense kolenvoorraden, zijn in staat 
om het wereldenergiesysteem nog lange 
tijd van brandstof te kunnen voorzien. 
Het wezenlijke probleem is echter dat bij 
het verbranden van fossiele brand- 

“Kernenergie is in Europa op dit moment de belangrijkste 
opwekkingsbron voor elektriciteit (36% kernenergie, 33% 
kolen, 16% gas, 6% waterkracht, 4% overig duurzaam). Het 
verbruik van kernenergie vermindert de afhankelijkheid van 
landen buiten Europese Unie en zorgt voor minder CO2 
uitstoot. Het is daarom niet goed voorstelbaar hoe Europa 
afstand zou kunnen doen van kernenergie, zonder grote 
nadelen voor de voorzieningszekerheid, het klimaat, of een 
economisch efficiënte energievoorziening”7.  

 

 stoffen kooldioxide - CO2 ontstaat, een gas dat voor de ongewenste opwarming 
van de aarde mede verantwoordelijk wordt gehouden. De belangrijkste 
Inspanning zal daarom zijn om de groei in energiegebruik op te vangen met 
minder energie uit conventionele, fossiele bronnen en meer uit nieuwe, duurzame 
en hernieuwbare bronnen. 

De wereld consumptie aan primaire energie bedraagt op dit ogenblik ca 400 EJ. 
Gedeeld door het aantal seconden per jaar betekent dit dat de motor van de 
wereld op vollast, en met een beschikbaarheid van 100%,  draait met een 
thermisch vermogen van 12.700.000 MW. Een jaarlijkse groei8 van 1.7% betekent 

  

                                                            
7 Nu voor later, Energierapport 2005, Ministerie van Economische Zaken, juli 2005 
8 International Energy Agency, World Energy Investment Outlook, 2003 
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dat er voor de groei in energieconsumptie per jaar 215.000 MW thermisch vollast 
vermogen bijgeplaatst moet worden. Daar komt de vervanging, die aanzienlijk 
groter is als de groei, van bestaand, verouderd vermogen nog bij. De benodigde 
investeringen hiervoor zijn immens. Het International Energy Agency (IEA) heeft 
in 2003 berekend dat voor de gehele energie-infrastructuur in de periode 2001 – 
2030 een bedrag van 16.000 Miljard $ nodig zal zijn. De elektriciteitsvoorziening 
is daarin het dominante deel met 10.000 Miljard $ voor opwekking, transmissie en 
distributie. 
 
Kernenergie speelt een rol in de energievoorziening en wel vooral in de 
elektriciteitsvoorziening. Het mondiale nucleaire opwekkingspark bestaat uit ca 
440 eenheden met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van meer dan 
350GWe. In 2004 is 9.400 TWh geproduceerd. Dat is 8% van de 400 EJ primaire 
energie die jaarlijks geconsumeerd wordt. Met het oog op de klimaatdiscussie kan 
het aandeel van 8% in de consumptie ook vertaald worden naar 8% minder CO2 

uitstoot.  
 
De transitie vanaf 1960 van kernenergie in de elektriciteitsvoorziening laat een 
typisch verloop zien. In het begin een opstartfase gevolgd door stationaire  
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uitbouwfase. In deze 
uitbouwfase is er over 
een periode van 15-20 
jaar per jaar 20.000 MWe 
bijgeplaatst. Vanaf ca 
1990 (of is het ongeval in 
Tsjernobyl in 1986 
misschien nauwkeuriger) 
is er een fase met 
afvlakkende groei ten 
gevolge van een 
maatschappelijk  

 

 gedicteerde verzadiging van toepassing van kernenergie voor elektriciteits-
opwekking.  
 
Het in bedrijf stellen van de eerste kerncentrale in 1951 is meer dan een halve 
eeuw geleden. Sindsdien zijn twee generaties kerncentrales ontwikkeld, gebouwd 
en bedreven. Nu meer dan 50 jaar later komen eactoren van de 3e generatie 
(GEN III) op de markt en worden deze ook in Europa verder ontwikkeld en 
gebouwd. Finland en Frankrijk bouwen de EPR, een reactor van de 3e generatie 
van Frans-Duitse makelij. De verwachting is dat in de komende decennia de Gen-
III reactoren verder zullen worden geoptimaliseerd in de richting van meer 
veiligheid in combinatie met lagere kapitaalsinvesteringen (Gen-IIIA). 
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 Parallel aan de, vaak commerciële, activiteiten aan de 3e reactoren wordt er door 

een internationaal samengesteld consortium, waarin ook Europa deelneemt, 
gewerkt aan ontwikkeling van reactoren van de 4e generatie (GEN-IV). De 4e  
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generatie reactoren 
hebben de ambitie om 
veiliger, goedkoper en 
proliferatie-resistenter te 
zijn dan de vroegere 
generaties reactoren. 
Bovendien zullen de 
reactoren per eenheid 
gegenereerde elektriciteit 
minder radioactief afval 
veroorzaken. Daarmee 
kan de wereld weer 
enkele menselijke  

 

 generaties vooruit, totdat kernfusie de rol kernsplijting voor de productie van 
elektriciteit zal aanvullen en mogelijk zal overnemen. 
 

  

Gezondheid  De medische toepassing van radionucliden berust in feite op de ontdekking van 
radioactiviteit in 1896 en 1897 door Henri Becquerel en Marie Curie. Zij 
ontdekten, dat stoffen straling kunnen uitzenden, die gelijkenis vertoont met de X-
straling die in 1895 door Wilhelm Conrad Röntgen was gevonden. De term 
‘radioactiviteit’ werd geïntroduceerd door Marie Curie. 
 

  

 
 

   

  

 Wilhelm Conrad Röntgen Henri Becquerel Marie Curie   
 

 De eerste medische toepassing van radioactiviteit wordt toegeschreven aan Henri 
Danlos en Eugene Bloch, die in 1901 probeerden om tuberculose in de huid te 
behandelen door bestraling met radium. Van Alexander Bell kwam in 1903 de 
suggestie om tumoren te behandelen met radiumimplantaten. In 1913 diende 
Frederick Proescher voor het eerst radium intraveneus toe voor behandeling van 
diverse aandoeningen. 
 
Een versnelling in het gebruik van radionucliden voor medische doeleinden deed 
zich voor, toen Ernest Lawrence in 1929 het cyclotron uitvond en daarmee naast 
het gebruik van neutronenbronnen een tweede mogelijkheid schiep om 
kunstmatig radionucliden te produceren. 
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In 1957 deed zich een belangrijke doorbraak voor met de introductie van de 
technetium generator door Powell Richards van het Brookhaven laboratorium in 
de Verenigde Staten. Het grote belang van technetium is gelegen in het feit, dat 
het een halfwaarde tijd (6 uur) heeft, die goed past bij de duur van een werkdag. 
Technetium zendt zuivere gammastraling uit van een energie die goede detectie 
mogelijk maakt bij minimale stralingsbelasting voor de patiënt. Technetium kan 
overal en altijd beschikbaar zijn. Technetium-99m is momenteel het werkpaard 
van de nucleaire geneeskunde en de meeste in gebruik zijnde radiofarmaca 
hebben technetium-99m als radio-isotoop. Productie van generatoren voor 
technetium-99m vereist de beschikbaarheid van molybdeen-99. Molybdeen-99 
wordt in Petten geproduceerd op basis van in de HFR bestraalde targets. 
 
Nucleaire geneeskunde is 100 jaar onderweg en nog sterk in ontwikkeling. Het 
medische specialisme biedt ongeëvenaarde mogelijkheden, die vooral een 
gevolg zijn van de unieke eigenschappen van ioniserende straling afkomstig van 
radioactief materiaal. In Nederland bestaat er belangrijke expertise op het gebied 
van ontwikkeling van radioactieve peptiden voor therapie van tumoren. Er worden 
hierbij metallische radio-isotopen gebruikt, die in de HFR worden geproduceerd 
op basis van verrijkte uitgangsmaterialen, die door Urenco worden geleverd.  
 

Milieu  Er is veel aandacht voor radioactiviteit veroorzaakt door menselijk handelen en 
weinig of geen aandacht voor radioactiviteit uit natuurlijke bronnen. Menselijk 
handelen betreft activiteiten zoals kernenergie en medische toepassingen. Hierbij 
kunnen ook nog militaire toepassingen genoemd worden. Met betrekking tot de 
stralingsbelasting van de gehele Nederlandse bevolking leveren de natuurlijke 
bronnen, met name radon, de grootste bijdrage. Voor individuele personen is de 
persoonlijke stralingsbelasting door medische toepassingen vaak vele malen 
groter dan de stralingsbelastingen door alle civiele en militaire toepassingen, 
inclusief de belastingen ten gevolge van de kernwapenproeven en nucleaire 
ongevallen waaronder het ongeval in de Tsjernobyl.  
 
Natuurlijke radioactiviteit is ouder dan het leven op aarde. In de natuur komen 
ongeveer 75 radioactieve nucliden voor. Deze nucliden hebben halveringstijden 
die overeenkomen met de leeftijd van de aarde of die vervalsproducten zijn van 
deze langlevende nucliden. Daarnaast ontstaan er voortdurend nieuwe 
radionucliden ten gevolge van kosmische straling. Natuurlijke radioactiviteit is dus 
een onlosmakelijk bestanddeel van de aarde. De belangrijkste bronnen van 
natuurlijke radioactiviteit in Nederland zijn: (1) de procesindustrie (voornamelijk 
fosfor productie, kunstmest, ijzer en staal en verbranden fossiele brandstoffen), 
(2) consumentenproducten zoal keramiek gaskousjes, (3) vliegreizen, (4) 
bouwmaterialen bijvoorbeeld steenwol en (5) radon in het binnenklimaat9. In vele 
gevallen is het stralingsniveau echter gering zodat van enig gevaar voor de 
volksgezondheid geen sprake is. In enkele gevallen is het stralingsniveau wel 
zodanig dat beschermende maatregelen voor de volksgezondheid nodig zijn. 
 
 

  

                                                            
9 Blaauboer, R.O., Smetsers, R.C.G.M. Variations in outdoor radiation levels in the Netherlands. PhD thesis, 1996 
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 In de afbeelding is het verloop van radioactiviteit weergeven tijdens het lossen   

 

 

van schepen met grondstoffen voor de 
kunstmestproductie. Gedurende 4 uur, van 
10.00 – 14.00 h is de alarmeringswaarde van 
het Landelijk Meetnet voor Radioactiviteit 
geactiveerd. Overigens, de radioactieve 
restproducten uit de fosforproductie worden 
bij COVRA opgeslagen. 

 

    

Onderzoek  Het jaar 2005 was mondiaal het jaar van de natuurkunde omdat 100 jaar geleden, 
in 1905, door Einstein de beroemde relatie werd geformuleerd dat massa en 
energie equivalent zijn. Het is ook het jaar waarin de klassieke mechanica van 
Galilei en Newton werd uitgebreid met de kwantummechanica van Planck en 
anderen. Het jaar 2005 is niet het eeuwfeest van de toepassing van nucleaire 
technologie in de wetenschap omdat het neutron en het positron, de werkpaarden 
van fundamenteel en toegepast onderzoek met nucleaire methoden eerst in 1932 
door respectievelijk James Chadwick en Carl David Anderson zijn ontdekt.  
 
Neutronen en positronen zijn daarom zo belangrijk voor fundamenteel en 
toegepast onderzoek omdat met neutronen en positronen het niet zichtbare 
zichtbaar gemaakt kan worden zonder het zichtbare en niet zichtbare aan te 
raken, laat staan te beschadigen. Neutronen en positronen kunnen ‘binnen kijken 
en binnen de maat nemen’ op een schaal ver onder het door mensen visueel 
waarneembare. Neutronen en positronen zijn de ogen van al wat ‘nano’ is. De 
Nobel-prijs voor exacte wetenschappen is een maat voor de progressie van die 
wetenschap. Deze prijs werd in 1994 uitgereikt aan Brockhouse en Shell voor 
hun ontwikkeling op het gebied van neutronen spectroscopie en neutronen 
verstrooiingstechnieken.  
 
De piramide van Cheops in Gizeh is een wereldwonder.De piramide bestaat uit 
ruim 2 miljoen rotsblokken elk met een massa variërend van 2 tot 70 ton. Al die 
blokken uithakken, transporteren en stapelen is een immens karwei. Kan het 
misschien niet zo zijn dat die blokken niet zijn uitgehakt maar als blokken zijn 

  

 

 

gegoten. Dat is althans de 
hypothese van Joseph 
Davidovits in zijn boek 
‘The pyramids, an enigma 
resolved’. Het RID/R3 in 
Delft heeft enige tijd 
geleden de beschikking 
gekregen over een stukje 
materiaal uit het hart van 
de Cheops piramide, en  

 

 wel uit de ‘kamer van de koningin’. Het RID/R3 heeft materiaal uit de Cheops 
piramide met meerdere analytische nucleaire methoden onderzocht en kwam tot 
de conclusie dat de blokken van de Cheops piramide met een hoge mate van 
waarschijnlijkheid uit natuursteen zijn gehouwen. Zonder neutronen en positronen 
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zou deze conclusie geheel niet of slechts summier onderbouwd hebben kunnen 
worden. Daarom een fraai staaltje nucleair onderzoek. Nucleaire meetmethoden 
kunnen echter niet alles, want waar die meer dan twee miljoen blokken zijn 
gehouwen en op welke wijze deze blokken zijn getransporteerd en hoe het 
project management van de Cheops piramide was geregeld blijft vooralsnog een 
raadsel.  
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Afkortingen en acroniemen 
 
 COVRA Centrale Organisatie voor Radioactief Afval  
 ECN Energieonderzoek Centrum Nederland  
 EPR European Pressurized Reactor  
 EPZ EPZ  
 ESBWR Economic Simplified Boiling Water Reactor  
 EUR European Utility Requirements  
 EZ Ministerie van Economische Zaken  
 FOM Fundamenteel Onderzoek der Materie  
 GEN IV Generation 4   
 HFR Hoge Flux Reactor  
 HOR Hoge Onderwijs Reactor  
 HTR Hoge Temperatuur Reactor  
 IAEA International Atomic Energy Agency  
 iE Institute for Energy  
 IKO Instituut voor Kernfysisch Onderzoek  
 ILL Institut Laue-Langevin  
 INAA Instrumental Neutron Activation Analysis  
 IRI Interfacultair Reactor Instituut  
 ITER International Thermionic Experimental Reactor  
 JET Joint European Torus  
 KEMA KEMA  
 KFD Kern Fysische Dienst  
 KINT Kennis Infrastructuur Nucleaire Technologie  
 KSG Kraftwerk Simulator Gesellschaft mbH  
 NORM Naturally Occuring Radioactive Material  
 NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek  
 NRC U.S. Nuclear Regulatory Commission  
 NRG Nuclear Research and consultancy Group  
 OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  
 POSH Positrons at the HOR Research Reactor  
 PPP Publiek-Privaat Partnership  
 PPS Publiek-Private Samenwerking  
 PSI Paul Scherrer Institute  
 R3 Radiation, Radionuclides & Reactors  
 RCN Reactor Centrum Nederland  
 RID Reactor Instituut Delft  
 SESANS Spin-Echo Small-Angle Neutron Scattering  
 TU/e Technische Universiteit Eindhoven  
 TUD Technische Universiteit Delft  
 VGB Verband der Großkessel-Besitzer e.V.  
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 VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu  
 VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
 WANO World Association of Nuclear Operators  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 


