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“We leggen de lat hoger dan de EU heeft 

gedaan. We bereiden ons voor op een 

emissiereductie van broeikasgassen van 

49 procent in 2030.  
 

In de EU nemen we het voortouw om het 

doel op -55 procent te krijgen.” 
 

’Meerderheid Tweede Kamer vóór 

kernenergie, maar of het ervan komt?’ 
 

Bron: NOS.nl – 6 november 2018 
 

’Klimaatbeleid moet om na Parijs’ 
 

Bron: Trouw, 14 december 2015 
 

Kerncentrale Borssele 



  

Kernreactoren in de wereld: locaties en bijdrage 
  

2003 2019 

Aantal kernreactoren daadwerkelijk in bedrijf: 438 417 

Nucleair vermogen daadwerkelijk in bedrijf: ~365 GW(e) ~370 GW(e) 

Aantal reactoren in aanbouw: ongeveer 30 ongeveer 50 

Opgewekte elektriciteit door kerncentrales: 
 

- Bijdrage aan mondiale elektriciteitsproductie: 

- Bijdrage aan mondiale energiegebruik: 
 

~2500 TWh 
 

16% 

7% 

~2650 TWh 
 

10% 

4% 

Bron: WNISR-2019 

NB: Nederland heeft één 

kerncentrale, met één 

reactor: Borssele (485 

MWe). Dekt circa 3% 

van de stroombehoefte 

in ons land. Mag nu tot 

2033 draaien (wat dan?) 
 

Vraag: Hoe nodig en 

wenselijk is de bouw van 

nieuwe kerncentrales? 
Bron:  

Reddit.com, 

MapPorn, 2011 
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126 kernreactoren in bedrijf in de EU (eind 2018)  

Kernenergie in EU 
in 2018: 

 

 

- Levert 26% van de 

elektriciteit in EU. 
 

- In 2018 bijna 50% 

van de elektriciteit 

met weinig of 

geen CO2 uitstoot. 
 

- Ondersteunt ca. 

800.000 banen. 
 

- Jaarlijkse omzet 

€70 miljard. 

3 

Bijdrage kernenergie  in 

elektriciteitsproductie: 

Kernreactoren 

in aanbouw (EU): 
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Nederland kent een klein, maar gevarieerd nucleair landschap: 
 

- Kerncentrale Borssele (EPZ), te Borsele – in bedrijfname: 1973. 

- Landelijke Opslag Radioactief Afval (COVRA), te Nieuwdorp – in bedrijfname: 1982. 

- Hoge Flux Reactor (NRG), te Petten – in bedrijfname: 1961. 

- Uraniumverrijkingsfabriek (Urenco), te Almelo – in bedrijfname: 1973. 

- Kerncentrale Dodewaard (GKN), te Dodewaard – in bedrijfname: 1969; uit bedrijf: 1997. 

- Hoger Onderwijs Reactor (Reactor Instituut Delft, RID), te Delft – in bedrijfname: 1963. 

Nucleaire installaties in Nederland 

Bron: ANVS (Autoriteit 

Nucleaire Veiligheid en 

Stralingsbescherming), 

2018 & 2020 

Uraniumverrijkings- 

fabriek (Almelo) 
Onderzoeksreactor 

(Delft) 

Reactor voor onderzoek 

en productie medische 

isotopen (Petten) 

Centrale Organisatie  

Voor Radioactief Afval  

(COVRA) (Nieuwdorp) 

Kerncentrale (Dodewaard) 

Kerncentrale  

(Borsele) 



Werking van een drukwaterreactor (PWR), zoals in Borsele en in Doel 

Door kernsplijting wordt in de kern van de drukwaterreactor warmte opgewekt en stoom 

geproduceerd. De stoom wordt gebruikt om een turbine aan te drijven. Deze is verbonden 

aan een stroomgenerator. Om een drukverschil over de turbine te krijgen wordt de stoom 

achter de turbine gekoeld en gecondenseerd. Het gecondenseerde water stroomt terug 

naar de reactor. Het warme koelwater wordt geloosd, bijv. op zee (energieverlies: ca 2/3) 

River 
or 
Sea 

Bron: UCS, 2011 



Het produceren van energie (warmte) door splijting van  

zware atoomkernen (bijv. Uranium-235 of Plutonium-239) 
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Splijtingsproduct 

(radioactief) 

Onstabiele 

atoomkern Splijtingsproduct 

(radioactief) 

Samenstelling van een atoom: 
  

- Een kern, bestaande uit protonen 

en neutronen. 
 

- Elektronen die rond de kern 

cirkelen. 

Uranium-235 

 
 

3 neutronen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             

neutron 

Chemwiki, CCPL 



Enkele bekende radioactieve isotopen: 
de halfwaardetijd van deze isotopen  

en de straling die zij produceren 

 

(1) Jodium-131:       …….... 8,02 dagen        (beta-straling) 

(2) Cesium-134:      …….... 2,065 jaar     (beta-straling) 

(3) Cesium-137:      …….... 30,23 jaar     (beta-straling) 

(4) Strontium-90:     ........... 28,90 jaar      (beta-straling) 

(5) Plutonium-239:  ………. 24.000 jaar   (alfa-straling) 
 

Daarnaast wordt bij verval heel vaak ook gammastraling geproduceerd 

(een soort röntgenstraling). 
 

Opmerking 1: Blootstelling aan deze straling kan schadelijk zijn. 
 

Opmerking 2: Na een periode van 10 tot 20 halfwaardetijden, is de stof 

nauwelijks meer radioactief. Voor Jodium-131 betekent dit: na 80 tot 160 

dagen. Voor Plutonium-239: na ¼ tot ½ miljoen jaar. 

Drie soorten straling: alfa-, beta- en gammastraling 
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Kernafval 
 

• De hoeveelheid radioactief afval die bij de productie van kernenergie ontstaat is 

in omvang zeer beperkt.  
 

• Radioactiviteit en toxiciteit van kernafval zeer schadelijk voor mens en milieu.  
 

• Hoog-radioactief afval dat plutonium (en andere transuranen) bevat blijft 

tenminste ¼ tot ½ miljoen jaar gevaarlijk.  
 

• Door plutonium en transuranen eruit te halen (via ‘opwerking’) kan dit tot 

duizenden of – via ‘transmutatie’ - tot 300-600 jaar worden beperkt. 
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Opslag: In Nederland wordt al het laag-, middel- en 

hoog-radioactief afval, waaronder dat van kern-

centrales, verwerkt en voor 100 jaar veilig opgeslagen 

bij de COVRA (Centrale Organisatie Voor Radioactief 

Afval) in Zeeland. Deze opslag gebeurt bovengronds. 

Eindberging: Rond 2100 moet eindberging van het 

afval in de diepe ondergrond plaatsvinden. Daar wordt 

in Nederland op gestudeerd. Diverse landen werken er 
concreet aan (Finland, Zweden, Frankrijk, Duitsland,...). 

Onkalo, Finland, 450 m. diep 

COVRA, Zeeland 

• 

• 

https://www.iaea.org/sites/default/files/styles/original_image_size/public/olkiluoto261120-1140x640.jpg?itok=mhsIxe0h


Bron: Reuters, 12 maart  2011 

(11-15 maart 2011) 

Kernsmeltingen en waterstofexplosies in kerncentrale 

Fukushima-Daiichi (deze heeft / had 6 reactoren) 

Bron: The Guardian, 29 augustus 2013 

Reactor 1, 12 maart 2011 

Reactor 3, 14 maart 2011 

Bron: NYT, 5 april 2011 

 

(Gedeeltelijke) kernsmelting:  

- in reactor 1, 2 en 3 
 

Waterstof explosie: 

- reactorgebouw 1  (12 maart) 

- reactorgebouw 3  (14 maart)  

- reactorgebouw 4  (15 maart) 
 

Reactor 3 (l.) en reactor 4 (r.), begin april 2011 
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http://knowledge.allianz.com/?1436/how-does-radiation-travel&mcg=2062462492_6297664732&kwg=Broad_2062462492_nuclear+power


(11 feb. 2011) 

Nieuwbouw: randvoorwaarden overheid (een selectie) 

Ontwerp: 
 

• Het ontwerp van de kerncentrale moet gebaseerd zijn op de laatste stand van 

de techniek. Dus een moderne (derde-generatie) reactor, zoals de franse EPR. 

Veiligheid: 

• De kans op een kernsmeltongeval moet kleiner zijn dan ééns in 1 miljoen jaar.  

• De omhulling (containment) moet bestand zijn tegen hoge overdruk van 

binnenuit en tegen een ongeval met een verkeersvliegtuig van buitenaf.  

• De beveiligingsmaatregelen van de nucleaire inrichtingen moeten zijn 

afgestemd op de meest actuele dreigingsbeelden (zoals aanslag terroristen).  

Dekking kosten: 

• Het is aan marktpartijen om al dan of niet te investeren in kernenergie; de 

Rijksoverheid investeert zelf niet, maar stelt randvoorwaarden. 

• De vergunninghouder van de kerncentrale is verantwoordelijk voor zowel het 

dragen van de kosten van het afvalbeheer als van het treffen van een 

voorziening voor de opslag van het afval (tijdelijk bij de COVRA). 

• Vanaf het moment dat de kern van een nieuwe kerncentrale voor het eerst 

beladen wordt met splijtstof, moeten de kosten voor de buitengebruikstelling en 

ontmanteling (‘decommissioning’) voor 100% gedekt zijn.  

Bron: Ministerie van EL&I, ‘Kernenergie’, brief van de minister aan deTweede Kamer, 11 feb. 2011 10 



EPR’s in aanbouw in Europa (leverancier: Areva/EDF, Frankrijk) 
(EPR = European Pressurized Reactor) 

 

• De 1ste EPR in Europa is sinds 2005 in aanbouw in 

     Finland, bij de Baltisch Zee (Olkiluoto-3, 1600 MWe).  

     Hij zou in 2009 klaar zijn en €3,2 miljard gaan kosten.  

     In 2014 schatte men de kosten op €8,5 miljard en nu 

     op ca. €11 miljard. Huidige planning is: in 2022 klaar. 
 

• De 2de EPR in Europa is in aanbouw in Frankrijk 

     bij Flamanville (Flamanville-3, 1650 MWe). De bouw 

     begon in 2007, zou in 2012 klaar zijn en €3,3 miljard 

     gaan kosten. Nu is de schatting €19,1 miljard. Men 

     verwacht thans eind 2022 klaar te zijn. 
 

• De 3de en 4de EPR wordt in de UK in Somerset 

     gebouwd (Hinkley Point C, 2x1630 MWe). De bouw  

     begon december 2018. De totale kosten werden in 

     2018 op €20,3 miljard geschat en thans op €23,7 –  

    €24,8 miljard. Geplande oplevering: in 2027-2030. 
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Provinciale Zeeuwse Courant, 9 oktober 2020: 

‘Franse energiereus wil kerncentrale bouwen in Nederland’ 
 

• De Franse elektriciteitsreus EDF is 

“zeer geïnteresseerd in het bouwen 

van een nieuwe kerncentrale in 

Nederland”, zegt Vakis Ramany, 

vice-president van EDF.  

• Ramany noemt het “interessant” dat 

de VVD in Brabant om een centrale 

heeft gevraagd. “Wij houden dat in 

de gaten”. 

• EDF: “Het is belangrijk dat de 

regering de voorwaarden schept om 

die investering aantrekkelijk te 

maken.” 

• EDF wil bijvoorbeeld ‘een vooraf 

afgesproken prijs voor de energie 

die geleverd gaat worden’. EDF: “Zo 

weten we in Groot-Brittannië de prijs 

voor de komende 43 jaar.” 
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De bouw van een nieuwe kerncentrale van EDF in 

Hinkley Point, aan het kanaal van Bristol. © EDF 

 

“Onze nieuwe EPR 

technologie heeft zich 

bewezen en voldoet aan de 

hoogste veiligheidsnorm. 

Daarin hebben Frankrijk, 

Groot-Brittannie, Finland en 

China al hun vertrouwen 

uitgesproken.” 
 Vakis Ramany, EDF 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/franse-energiereus-wil-kerncentrale-bouwen-in-nederland~aada7f1e/177367300/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/franse-energiereus-wil-kerncentrale-bouwen-in-nederland~aada7f1e/177367345/


nucleair 

Zon-PV 

wind 

 Trends in ontwikkeling investeringskosten 

van drie niet-fossiele energietechnieken 

vanaf 1975/1980 tot 2010 ($/kWe) 

Bron: Global Energy Assessment, 2012, p.63 

Daardoor:  

- Daling kWh-prijs van zonnecellen en windturbines 

(met verdere daling na 2010!) 
 

- Stijging kWh-prijs van kerncentrales 
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Minister Wiebes (EZK): 
(jan. 2019) 

 

“De constructiekosten van 

een nieuwe kernenergie-

centrale variëren van 5100 

(Olkiluoto-centrale, in 

aanbouw in Finland) tot 6755 

EUR/kWe (Hinkley Point, in 

aanbouw in VK).” *) 
  

“Hierbij komen nog kosten 

voor financiering. Die kunnen 

uiteen lopen van 8 tot 80% 

van de constructie-kosten, 

afhankelijk van de bouwtijd.” 
  

“Het lijkt al met al niet 

onredelijk om uit te gaan 

van bouwkosten tussen de 

8 en 10 miljard euro voor 

een centrale van 1000 MWe.” 
 

*) Inmiddels 6800 tot 8500 EUR/kWe 

Bouwkosten  

nieuwe kerncentrale 

   Cumulatief geïnstalleerd vermogen (GWe) 
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Bron: Brief aan Tweede Kamer, jan. 2019 



De economie van kernenergie: grote vraagstukken die spelen 

1. Hoge investeringskosten kerncentrale 

• De totale kosten van een nieuw te bouwen kerncentrale in Nederland zijn zeer hoog: 

€ 6-10 miljard (1000 MWe centrale) resp. € 10-15 miljard (1600 MWe centrale). 

• Kleine reactoren kosten minder geld maar zijn thans per kWe niet goedkoper. 

Normaal zijn de kosten per kWe juist hoger. Door seriebouw en wellicht ook door een 

radikaal ander ontwerp van de reactor kan dit veranderen. 
 

2. Bedrijfstijd kerncentrale wordt lager 

• De prioriteit in het beleid ligt thans bij het gebruik van hernieuwbare energie. In 2030 

zou ca. 70% van onze stroom uit zon-PV en windturbines moeten komen. 

• Naast zoncellen en windturbines heb je back-up vermogen nodig. Dit vermogen 

draait dan vaak niet in basislast. De eenheden maken jaarlijks een beperkt aantal 

draaiuren. Kerncentrales verdienen zich dan moeilijk of niet terug. 
 

3. kWh-vergoeding wordt lager 

• Stroom uit zon en wind wordt steeds goedkoper. Daardoor zakt de kWh-vergoeding 

die ook een kerncentrale krijgt. De kerncentrale verdient zich dan niet terug. 
 

4. Dekking ontmantelingskosten 

• De ontmantelingskosten moeten betaald kunnen worden vóórdat de reactor start. 

Voor investeerders is dit een probleem. Die kosten zijn ≥15% van de invest. kosten. 
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De ontwikkeling van kleinere reactoren 
 
 

Mini = kleiner dan 50 MWe.   Klein = 50-300 MWe.   Middelgroot = 300-600 MWe.  
 

Het aantal ontwerpen voor kleinere reactoren is wereldwijd tenminste 120 (!) 
 

• Het gaat veelal om Generatie III technologie, soms ook Generatie IV. 

• De totale investeringskosten van kleine reactoren zijn lager. De hoop van de 

ontwikkelaars is dat ze daardoor makkelijker verkocht kunnen worden. 

• Door de modulaire opzet en door reactoren in veelvoud te produceren hoopt 

men de bouwtijd van de reactoren te verkorten en de bouwkosten te verlagen. 

• Men hoopt op toepassing bij elektriciteitsproductie, maar ook bij warmte-

productie (industrie; gebouwde omgeving) en waterstofproductie. 
 

Bron o.a.: Antje Jordan & Wim Turkenburg, ‘Literatuurstudie stand van zaken kernenergie’, GS Prov. Zuid-Holland, april 2020 
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Voorbeelden kleinere reactoren:  

• (1) de HTGR – Pebble Bed reactor (China); (2) de Rolls-Royce reactor (UK); 

(3) de NuScale reactor (USA); (4) de Gesmolten Zout Reactor (‘thorium-

reactor’); (5) de Stable Salt Reactor (Canada); (6) de U-battery (Urenco-UK). 

HTR-PM  (China) Rolls-Royce reactor Gesmolten zout reactor NuScale reactor 

https://www.iaea.org/sites/default/files/styles/hd_1920x1080/public/htr-pmplantbuildings.jpg?itok=ocmWnEdF


De U-battery (Urenco-UK): een mini-kerncentrale van 10 MWth 

Bron: U-Battery, ‘A Future Energy Solution’, July 2020 

- Engeland geeft financiele steun aan onwikkeling van 

8 typen kleinere reactoren, waaronder de U-battery. 

- Ontwikkeling vindt plaats in Engeland en Canada. 

Betrokkenheid van o.m. Japan en TU-Delft 

- Ontwikkeling U-battery is gestart in 2018. In 2030 

zou de eerste reactor gebouwd moeten zijn. 

- De ontwerpers schatten bouwkosten ultiem op 44-77 

mln euro (11.000-18.000 EUR per kWe). 

De U-battery 
 

Enkele eigenschappen van 

de reactor volgens de 

ontwerpers: 
 

- Mini-kerncentrale (10MWth)   

  die als WKK-installatie hoge  

  temp. warmte (710 ºC) en  

  ook 4 MWe stroom kan  

  leveren. 
 

- Simpel ontwerp; de centrale   

  kan vermoedelijk in 2 jaar  

  worden gebouwd. 
 

- Bouw kan zowel boven als  

  onder de grond. 
 

- Reactor is inherent veilig. 
 

- Koeling met gas: helium   

  (prim.  systeem) en stikstof     

  (secund.) 
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Kosten warmtevoorzieningssystemen: investeringskosten 

 

Enkele technieken die voor het opwekken van warmte t.b.v. warmtenetten in 

aanmerking kunnen komen, nu of later: 
 

• Biowarmtecentrale (biomassaketel; verbranding houtsnippers) 

• Aquathermie (warmte uit oppervlakte- of rioolwater) 

• Ondiepe geothermie (aardwarmte van diepte minder dan 500 meter) 

• Diepe geothermie (aardwarmte van diepte tussen 500 en 4000 meter) 

• Kernenergie (warmte uit een mini-kerncentrale, bijv. de U-battery) 

 

Geschatte investeringskosten (excl. warmtenet): 
 

• Biomassaketel (vermogen: 15 MWth)*: .............................. 440 Euro per kWth 

• Aquathermie (vermogen: 0,88 MWth)*: .............................. 720 Euro per kWth 

• Ondiepe geothermie (vermogen: 3,4 MWth)*: .................. 1200 Euro per kWth 

• Diepe geothermie (vermogen: 14 MWth)*: ....................... 1800 Euro per kWth 

• Kernenergie - U-battery (vermogen: 10 MWth)**: ..... 4400-7700 Euro per kWth 

Bronnen: *) PBL, 2019; **) Urenco-UK, 2020. 
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Bedankt voor uw aandacht 
 

Vragen? 
 

 

Wim Turkenburg 
 

w.c.turkenburg@uu.nl 
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    Appendix:  kort CV Prof. Dr Wim C. Turkenburg 
 

Enkele huidige functies en activiteiten: 

- Emeritus hoogleraar ‘Science, Technology & Society’, Universiteit Utrecht 

- Consultant op het gebied van energie- en milieuvraagstukken. 

- Lid RvT van de Stichting Voorbereiding Pallasreactor en van NRG (Petten). 

- Lid programmaraad TKI-BBE (Biobased Economy). 

- Contactpersoon NOS en BNR op het gebied van kernenergie en van energie-en-klimaat. 
 

Opleiding: 

- Studeerde Experimentele Natuurkunde (Universiteit Leiden en Universiteit van A’dam). 

- Deed als promovendus onderzoek bij het FOM Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica 

(AMOLF) in Amsterdam. 

- Promoveerde in 1976 te A’dam tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen. 
 

Enkele vroegere functies en activiteiten: 

- Directeur van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht. 

- Wetenschappelijk directeur van het Utrecht Centrum voor Energieonderzoek (UCE). 

- Voorzitter van de Energiecommissie van de VN (UN-CENRD). 

- Lid van de Algemene Energieraad (AER), VROM-raad, en Energiecommissie SER. 

- Initiator en voorzitter onderzoeksprogramma CATO (CO2 Afvang, Transport en Opslag). 

- Lead Author (LA) bij het Second Assessment Report van het IPCC (SAR, 1995). 

- Een van de initiatoren en bestuursleden van de World Energy Assessment (WEA, 2000) 

en de Global Energy Assessment (GEA, 2012). 

- Hoofdauteur van het hoofdstuk over hernieuwbare energie van WEA-2000 en GEA-2012. 

- Voorzitter Reviewcommissie Radioactive Waste Management Programme NRG (2015). 


