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Nucleaire kennisinfrastructuur
in Nederland
Recentelijk heeft de Nederlandse overheid aangekondigd een onderzoek te zullen starten naar de nucleaire kennisinfrastructuur
in Nederland. Nucleair Nederland heeft aangegeven een groot belang te hebben bij deze infrastructuur. Een goede nucleaire
kennisinfrastructuur is onmisbaar om adequaat in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen in energieproductie,
gezondheidszorg, (high-tech) materialenonderzoek, zorg voor radioactief afval en stralingsbescherming in brede zin.
URENCO, EPZ, NRG, Reactor Instituut Delft, PALLAS en COVRA, verenigd in Nucleair Nederland, onderschrijven het onderzoek
naar de toekomst van de nucleaire kennisinfrastructuur Nederland.1 De sector is in beweging en als belangrijk platform in het
veld werkt Nucleair Nederland graag mee aan het verstrekken van actuele informatie en het herijken van de visie en strategie
ten aanzien van de toekomst van de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland. Dit position paper vormt de eerste aanzet
hiertoe.
15 maart 2016

Inleiding
Nucleaire technologie wordt breed toegepast in onze
moderne samenleving, variërend van toepassingen in
industriële processen tot de ontwikkeling en productie
van isotopen voor de gezondheidszorg en van de
ontwikkeling van innovatieve materialen tot kernenergieproductie. Ook de ruimtevaart, voedingsmiddelenindustrie en bouwsector profiteren van de
mogelijkheden die nucleaire technologie biedt.
Nederland heeft een sterke nucleaire kennisinfrastructuur die bijdraagt aan het innovatie- en
concurrentievermogen van Nederland. Zo is Nederland
bijvoorbeeld een belangrijke producent van radioisotopen in Europa en sterk in de ontwikkeling van
innovatieve high-tech materialen met diverse
toepassingen. Nucleaire technologie speelt hierin een
steeds belangrijkere rol. Om op deze terreinen de
internationale innovatie- en concurrentiekracht van
Nederland te behouden én te versterken is een goede
nucleaire kennisinfrastructuur essentieel. Daarnaast
is deze nucleaire kennisinfrastructuur onmisbaar om
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adequaat in te kunnen spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen, waaronder de toenemende vraag naar
medische radio-isotopen, het streven naar borging
en continue verbetering van nucleaire veiligheid, de
blootstelling aan radon en thoron, de (eind)berging van
radioactief afval en het voorkomen en bestrijden van
(moedwillige) nucleaire of radiologische incidenten.
Bovendien heeft Nederland zich in internationale
verdragen en Europese Richtlijnen verplicht tot het
garanderen dat passende deskundigheid op al deze
aspecten, bij zowel overheid als vergunninghouders,
aanwezig is. Een goede nucleaire kennisinfrastructuur
is voor al deze aspecten onmisbaar. De vereniging
Nucleair Nederland geeft met dit position paper een
eerste aanzet in het verstrekken van actuele informatie
over de infrastructuur in het kader van het herijken van
de visie en strategie ten aanzien van de toekomst van
de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland.1

Onderzoek naar de toekomst van de nucleaire kennisinfrastructuur Nederland wat onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken
begin 2016 zal worden uitgevoerd.

Health

Stralingsbescherming & Gezondheid
Stralingsbescherming
Het gebruik van nucleaire technologie vereist
inspanning op het gebied van stralingsbescherming.
De expertise op stralingsbeschermingsgebied is van
belang bij een groot aantal actuele maatschappelijke
vraagstukken, waaronder blootstelling aan ioniserende
straling bij medische handelingen voor zowel patiënten
als medisch personeel, het veilig bedrijven van
nucleaire installaties, de blootstelling aan radon en
thoron, en het voorkomen van moedwillige nucleaire
of radiologische incidenten (nucleaire beveiliging,
safeguards). Om adequaat in te kunnen spelen op
die ontwikkelingen zal Nederland moeten blijven
investeren in de nationale nucleaire kennisinfrastructuur.2,3,4 Een belangrijk gegeven is hierbij de
Europese richtlijn 2013/59/Euratom betreffende de
basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren
verbonden aan de blootstelling aan ioniserende
straling. Deze dient uiterlijk in 2018 te zijn omgezet
in nationale regelgeving. Dit betekent onder meer
nieuwe richtlijnen over het kennisniveau in Nederland.5
Bovendien stelt de IAEA dat nucleaire lidstaten met
een nucleair programma verantwoordelijk zijn voor
adequate kennisopbouw en opleidingsmogelijkheden
binnen de eigen lidstaat.6

Gezondheid
Medische beeldvorming met gebruikmaking van
radio-isotopen is in de huidige geneeskunde niet
meer weg te denken. Het domein maakt een sterke
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ontwikkeling door, onder meer in de verfijning en
combinatie van beeldvormingstechnieken en het
vergroten van de resolutie, evenals de specificiteit en de
beschikbaarheid van nieuwe medische radio-isotopen.
Op wereldschaal speelt Nederland een belangrijke rol
op dit gebied met als belangrijke pijlers de productie
van grondstoffen, onderzoek naar de ontwikkeling van
nieuwe isotopen en grootschalige productie van
medische radio-isotopen voor de wereldmarkt.
De vraag naar medische radio-isotopen voor zowel
diagnostiek als therapie blijft sterk stijgen, mede als
gevolg van de verwachte mondiale en nationale trends
in toename in welvaart en levensverwachting. Nieuwe
ontwikkelingen in de medische technologie vragen
voor de toekomst meer en nieuwe medische radioisotopen om toegesneden en betaalbare nucleair
geneeskundige diagnoses en behandelingen te kunnen
blijven aanbieden. Om op die vragen in te kunnen spelen
hebben de hoofdrolspelers in Nederland – TU Delft,
Urenco en NRG – hun krachten gebundeld in het DIVA
(Dutch Isotopes Valley) samenwerkingsverband.
Naast het toenemende belang en gebruik van medische
radio-isotopen vragen ook andere technologische
ontwikkelingen om verdere verdieping en verbreding
van de huidige nucleaire kennisinfrastructuur. Voorbeelden zijn de introductie van protonentherapie in
Nederland en de uitbreiding van het aantal cyclotrons
in Nederland.

Gezondheidsraad (2008), Opleiden van deskundigen op het gebied van stralingsbescherming, Publicatienr. 2008/6.
RIVM (2013), Inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de stralingsbescherming, RIVM Rapport 610890002/2013.
Kamerbrief beleidsreactie onderzoeksrapporten stralingsbescherming, DGETM-PDNIV / 13046800 van 23 april 2013.
Council Directive 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation,
and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom.
Draft IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Report by the Director General, GOV/2011/59-GC(55)/14, IAEA, Vienna (2011).
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Nucleaire technologie
in (high-tech) materialenonderzoek
Innovatieve materialen zijn niet weg te denken uit onze
samenleving. Fysisch-chemisch materialenonderzoek
heeft in de jaren vele nieuwe technologieën mogelijk
gemaakt: 70% van alle technologische innovaties zijn
toe te schrijven aan de ontwikkeling van nieuwe materialen die zijn toegepast in de betreffende innovatie.7
Nucleaire technologie speelt een belangrijke rol in deze
ontwikkeling van materialen met nieuwe eigenschappen
en nieuwe toepassingen. Zowel synchrotronfaciliteiten
als neutronfaciliteiten leveren hiervoor belangrijke en
complementaire technieken. Nederland exploiteert
zelf geen (inter)nationale synchrotronfaciliteit, maar
is, samen met 17 andere Europese lidstaten, partner in
het internationale consortium European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF), waarmee toegang tot de
gemeenschappelijke onderzoeksfaciliteit is geregeld.
Nederland heeft met het Reactor Instituut Delft (RID)
wel een nucleaire onderzoeksreactor tot haar beschikking waar met neutronen, fotonen en positronen
structuur en gedrag van materialen worden bestudeerd
tot (sub)atomaire schaal, bijvoorbeeld in het onderzoek
aan lithiumbatterijen, waterstofopslagmaterialen,
zonnecellen, voedsel en medische radionucliden.
Daarnaast wordt door Nederlandse wetenschappers
gebruik gemaakt van grote internationale neutronenbronnen en is in dit kader het RID, op verzoek van het
ministerie OCW, samen met NWO key-speler en portaal
bij Nederlandse aansluiting met de European Spallation
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Source (ESS), de krachtigste neutronenbron ter wereld
die momenteel in Zweden wordt gebouwd.
Nucleaire technologie in materialenonderzoek heeft
significante maatschappelijke en economische impact,
bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het geheugen
voor computers, in de ontwikkeling van sensoren voor
harde schijven om data terug te kunnen lezen, in de
ontwikkeling van zeer goedkope en efficiënte flexibele
dunne-laag zonnecellen en in het verkrijgen van inzicht
in de moleculaire werking van natuurlijke verdedigingsmechanismes van planten om de weerstand tegen
plantenziekten en daarmee voedselopbrengsten te
verhogen.8,9 In 2014 heeft de nationale commissie
‘Radiation Sources’ dan ook benadrukt dat innovatie en
kennis over en toegang tot synchrotronfaciliteiten als
neutronfaciliteiten essentieel is voor Nederland om
haar sterke positie in onderzoek en innovatie te
behouden en verder de versterken.10 Ook heeft op
Europees niveau de Europese neutronfaciliteit ESS
topprioriteit gekregen van de Raad voor Concurrentievermogen, mede op advies van het Europees Strategie
Forum voor Onderzoeksinfrastructuren. Nederland
heeft sterke nucleaire en stralingshygiëne expertise die
nodig is voor optimaal en innovatief gebruik van deze
bronnen en vormt een essentieel onderdeel in de
gehele nucleaire kennisinfrastructuur.

Sanford M. Moskowitz, The Advanced Materials Revolution, John Wiley & Sons Inc, 2009.
Neutron scattering. Materials research for modern life, a publication of The Science and Technology Facilities Council (STFC), UK.
BIG SCIENCE: What’s It Worth?, Science|Business Publishing Ltd, 2015.
Radiation Sources: a brilliant future for Dutch research, Report of the Committee on Radiation Sources, T. Palstra (chair), M.C. Feiters, H. Hilgenkamp, S.E. Offerman,
T.K. Sixma, H.Th. Wolterbeek.
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Kernenergie
Algemene ontwikkelingen
Kernenergie is momenteel met een aandeel is 18% van
de totale elektriciteitsproductie de grootste CO2-arme
energievoorziening in de OECD landen.11 Op middellange en lange termijn zal wereldwijd kernenergie een
belangrijke component in de totale energiemix blijven,
wat wordt geïllustreerd door het grote aantal van 66
reactoren in aanbouw.12 In Europa hebben enkele
landen besloten kernenergie uit te faseren, waaronder
Duitsland (2022), België (2025) en Zwitserland (2035).
Hier tegenover staat dat Tsjechië, Finland en Hongarije
de nucleaire capaciteit willen vergroten, het Verenigd
Koninkrijk een belangrijk grootschalig nieuwbouwprogramma heeft gestart en Polen en Turkije in 2020
verwachten hun eerste kernreactoren voor elektriciteitsproductie in bedrijf te nemen. In het Europees
Strategisch Energietechnologie Plan is kernenergie
dan ook opgenomen als een van de prioriteiten.11
Investeringen in R&D zijn blijvend noodzakelijk om
zowel korte als lange termijn-oplossingen voor een
betrouwbare en technologisch optimale kernenergie
te garanderen, innovatieve reactor concepten te
ontwikkelen en duurzame oplossingen voor het
beheer van radioactief afval te ontwikkelen. Het recent
verschenen nationale Energierapport gaat uit van de
bestaande Europese ambities en stelt dat kernenergie
een belangrijk aandeel zal blijven houden en licht stijgt
in de totale elektriciteitsproductie in Nederland tot
2035.13,14 Voor Nederland is bij toekomstige gunstige
marktcondities de bouw van een nieuwe kerncentrale
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denkbaar, mogelijk vanaf 2023-2025.13 Daarnaast wordt
op de middellange termijn de bouw van generatie IV
reactoren in Nederland niet uitgesloten en steunt de
overheid het onderzoek naar deze nieuwe generatie
reactoren als optie voor de energievoorziening op de
middellange termijn.13

Onderzoek en innovatie
Europa heeft een volwassen nucleaire sector, goed
functionerende regulerende systemen en traditioneel
een goede R&D infrastructuur met zeer ervaren en
gekwalificeerd personeel. Dit geeft Europa een voorspong in de ontwikkeling van nucleaire technologie.
Nederland is in Europa een belangrijke speler en al
vele decennia actief betrokken in (veelal) Europese
onderzoeksprogramma’s en de Nederlandse
nucleaire kennisinfrastructuur kan daarmee niet
los worden gezien van de Europese onderzoeksen investeringsagenda’s.
Ontwikkeling van nucleaire technologie voor
elektriciteitsproductie kan worden onderverdeeld in
drie termijnen: korte, middellange en lange termijn
ontwikkelingen.

Strategic Energy Technology (SET) Plan, 2014, JRC93056.
https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx.
Energierapport - Transitie naar Duurzaam, Ministerie van Economische Zaken, Januari 2016.
Frontier Economics, 2015, Scenarios for the Dutch electricity supply system, Frontier Economics Ltd, London.
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Kernenergie
Korte termijn - Huidige generatie reactoren
Kernenergie is de grootste CO2-arme energievoorziening
in de OECD.11 Kernenergie zal, in het kader van doelstellingen van het ambitieuze klimaatakkoord van
december 2015, de komende decennia een belangrijke
rol blijven spelen in een veilige, betrouwbare en
betaalbare CO2-arme energievoorziening.15 Voor de
huidige generatie reactoren blijft R&D nodig om de
(economische) rendementen te verbeteren en de verhoogde veiligheidseisen te kunnen blijven adresseren,
mede in het licht van geplande verlenging van de
bedrijfsduur van een deel van het huidige Europese
reactorpark. Daarnaast wordt in een aantal Europese
landen voorbereidingen getroffen voor ontmanteling
van kernreactoren, waarin Nederland direct een belang
heeft in het versterken van de kennis hieromtrent.

Middellange termijn - Generatie-IV reactoren
Het middellange termijn voordeel van de ontwikkeling
van de generatie-IV reactoren wordt in Europa onderschreven.11 Deze reactoren zullen excelleren op de
gebieden van veiligheid, economie, grondstoffengebruik en non-proliferatie. Zes innovatieve ontwerpen
zijn door het Generation IV International Forum (GIF) als
veelbelovend geselecteerd, waaronder de gesmoltenzoutgekoelde reactor (MSR), superkritische watergekoelde reactor (SCWR), de zeer-hoge temperatuur
reactor (VHTR) en metaalgekoelde reactoren.16,17
Onderzoek en ontwikkeling van deze nieuwe generatie
reactoren wordt in Europa gesteund. Nederland leidt
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momenteel een groot Europees onderzoeksprogramma
naar Thorium in gesmolten zout-reactoren als veilige,
betrouwbare en betaalbare CO2-arme vorm van energievoorziening.18 In deze nieuwe generatie reactoren is de
productie van langlevend radioactief afval bovendien
relatief laag en kan de typische opslagtijd van kernafval
worden verkort van 200.000 tot minder dan 500 jaar. De
Nederlandse overheid steunt het onderzoek naar deze
innovaties die op termijn een rol zouden kunnen spelen
in de energievoorziening.

Lange termijn - Kernfusie
Toepassing van fusiereactoren in de energievoorziening
is een ontwikkeling op lange termijn en is niet voorzien
voor de tweede helft van deze eeuw.19 R&D in kernfusie
zal noodzakelijk blijven voor de komende decennia om
kernfusie als energiebron te ontwikkelen. In Nederland
wordt veel onderzoek gedaan naar de technologische
ontwikkeling van fusie, o.a. bij het FOM-instituut
DIFFER, materialenonderzoek bij Nuclear Research &
consultancy Group (NRG) en diverse universiteiten,
waaronder de Technische Universiteit Eindhoven en de
Technische Universiteit Delft.

Technology Roadmaps Nuclear Energy 2015 Edition, OECD/IEA and OECD/NEA, 2015.
A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems, Issued by the U.S. DOE Nuclear Energy Research Advisory Committee and the Generation IV International
Forum, GIF-002-00, 2002.
Technology Roadmap Update for Generation IV Nuclear Energy Systems, Issued by the OECD Nuclear Energy Agency for the Generation IV International Forum, January 2014.
A Paradigm Shift in Reactor Safety with the Molten Salt Fast Reactor (SAMOFAR), project funded by the European Union under H2020-Euratom-1.1, Project reference: 661891.
Fusion Electricity - A roadmap to the realisation of fusion energy, EFDA, November 2012.

Radioactief afval
Radioactief afval
In veel sectoren wordt gewerkt met ioniserende straling
of radioactieve stoffen: zowel industriële toepassingen,
onderzoek, gezondheidszorg als elektriciteitsopwekking
genereren allen radioactief afval. Er zijn in Nederland
circa 200 ontdoeners van radioactief afval en al het
radioactief afval wordt centraal ingezameld en voor
tenminste 100 jaar geconditioneerd, opgeslagen en
beheerd conform het nationale beleid door de COVRA.20
Deze bovengrondse opslag van radioactief afval is een
bewezen en veilige technologie, maar is echter geen
definitieve oplossing voor het langlevend en hoogradioactief afval. Naar de huidige stand van de wetenschap is geologische berging van hoogradioactief
afval een veilige oplossing om het afval op de lange
termijn buiten de levensruimte (biosfeer) van de mens
te houden. Wetenschappelijk onderzoek is nodig naar
mogelijkheden voor karakterisering, conditionering
en voor veilige berging van het radioactief afval in een
eindbergingsfaciliteit.
Onderzoek naar de veilige berging van radioactief
afval wordt in Nederland al sinds meerdere decennia
uitgevoerd. Momenteel loopt in Nederland het
onderzoeksprogramma eindberging radioactief afval
(OPERA), gecoördineerd door COVRA, waarin safety
cases voor een nationale eindbergingsfaciliteit voor
radioactief afval in de in Nederland aanwezige steenzout en Boomse Klei worden ontwikkeld en wordt
eveneens een onderzoeksagenda voor het lange

20

Tweede Kamer, 1983–1984, 18 343, nrs. 1–2.

termijn onderzoek naar eindberging opgesteld met
als doel de kosten van eindberging te actualiseren,
ervaringen in het buitenland te valideren, competenties
in Nederland te behouden en om voorbereid te zijn op
een uiteindelijk locatiekeuzeproces.
Een voorwaarde voor de nucleaire (kennis)infrastructuur
in Nederland is dat zorgvuldig met het radioactief afval
om wordt gegaan. Met de centrale organisatie van het
radioactief afvalbeheer, financiering en infrastructuur
voor lange-termijn opslag en de open communicatie
is de zorg in Nederland goed geregeld. Dat geeft een
solide basis voor een het behouden en verder ontwikkelen van nucleaire (kennis)infrastructuur in Nederland.
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