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Samenvatting: 
 
Dit rapport gaat in op de voor- en nadelen van kernenergie in vergelijking met duurzame 
opwektechnieken voor energie, bezien vanuit een neutraal standpunt. Behandeld worden 
zowel splitsingsreactoren op basis van Uranium of Plutonium, als Thorium, en fusiereactoren. 
De plussen en minnen van elke techniek worden uitgebreid besproken.  
Het rapport stelt afwegingscriteria voor om de technieken onderling te vergelijken wat betreft 
hun voor- en nadelen. 
Er worden afwegingstabellen gepresenteerd. 
In het hoofdstuk ‘conclusies’ worden zes hoofdconclusies getrokken.  
Versie 2 heeft publicaties van december 2021 en januari 2022 geïntegreerd. 
Het belangrijkste verschil met versie 1 is hoofdstuk 5. 
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1. Inleiding en doelstelling 

 

Binnen het Kennisplatform van WeertEnergie is besloten om een analyse te maken van de 

plussen en minnen van de inzet van kernenergie als bron van elektrische energie. 

Dit naar aanleiding van initiatieven om de mogelijke inzet van kernenergie in de (Nederlandse) 

energietransitie van de komende tientallen jaren bespreekbaar te maken, dit als onderdeel van 

de toekomstige energiemix. 

Kernenergie is in Nederland al decennia een beladen onderwerp. De uitspraak ‘De olifant aan 

de tafel in de energiediscussie is kernenergie’ is heel actueel, getuige de volgende illustratie 

 
 

 

Uitgave van 

Atoomstroom – Boze Droom, 1979 

Underground uitgave, vertaling van 

een Duits stripboekje 
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Daarom is het de tijd om de belangrijkste voor- en nadelen zo neutraal en objectief mogelijk op 

een rijtje te zetten. Ik beperk mij dan ook tot de criteria die er echt toe doen. 

Dat toelichten van voor- en nadelen is dan ook de doelstelling van dit korte rapport. 

Geprobeerd is om zo volledig mogelijk te zijn waar dit relevant is, ook wat betreft verwijzingen. 

De analyse wordt geïllustreerd en toegelicht in een presentatie, die de auteur op de plank heeft 

liggen. 

 

Waarom de actuele belangstelling voor kernenergie en met name kernsplitsing? 
 
Er wordt door voorstanders maar al te graag gewezen op de voordelen: 
 
Bij het opwekken van kernenergie door kernsplitsing komt geen broeikasgas (CO2) vrij. De 
grondstoffen Uranium en in de toekomst wellicht Thorium zijn nog volop aanwezig. En voor 
kernenergiecentrales zijn relatief weinig vierkante meters nodig. Dus geen grote windparken op 
zee en land, of zonneparken op land. 
Een enkele kerncentrale van 1600 Megawatt produceert net zoveel elektrische energie als 
ongeveer tweeduizend windturbines van 4 Megawatt vermogen op land en als ongeveer 
twaalfhonderd windturbines van 4 Megawatt op zee. Nederland zou met acht kerncentrales 
van 1600 megawatt de gehele elektriciteitsproductie CO2-vrij kunnen maken.  
Daar staat tegenover dat er volgens KIVI (referentie 1) in NL geen behoefte zou zijn aan 
kernenergie, omdat alle in 2050 benodigde energie zelf opgewekt kan worden uit groene 
technieken en/of geïmporteerd kan worden. 

Als een ander voordeel wordt genoemd dat kernsplitsing niet duur is. Daar gaan we in dit 
rapport uitgebreid op in. 

 

 

2. Wat is kernenergie? 

 

Voor alle lezers die niet vooraan zaten in het natuurkunde- of scheikundelokaal eerst nog even 
een korte uitleg.  Een kerncentrale maakt met stoom stroom - de door de warmte van 
kernsplitsing vrijkomende stoom laat turbines met een dynamo draaien en die wekken 
elektriciteit op (zie het volgende plaatje). Overigens met een niet zo hoog rendement: minstens 
50% van de opgewekte warmte gaat via het koelwater verloren. 

En hoe ontstaat die warmte bij kernsplitsing? Niet door verbranding (zoals in een klassieke 
energiecentrale op steenkool) maar door atoomsplitsing.  
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We gaan hier niet in op de theorie achter atomen, isotopen, en atoomsplitsing. Daarvoor wordt 
de lezer verwezen naar de literatuur hierover (inclusief de schoolboeken) of naar uitleg via 
Internet. 

2.1 Kernsplitsing 

Splijtingsreactoren houden zich in stand door een continue kernreactie (een ‘kettingreactie’). Er 

zijn twee types: 

a) Op basis van Uranium en/of van Plutonium: 

Alleen de isotopen 233U, 235U of 239Pu en 241Pu zijn bruikbaar omdat ze voldoende neutronen 

produceren om de reactie op gang te houden: 

bijvoorbeeld de volgende kernsplitsingen 

• 235U + 1 neutron  2 neutronen + 92Kr + 142Ba + ENERGIE 

• 235U + 1 neutron  2 neutronen + 94Sr + 140Xe + ENERGIE 

• 235U + 1 neutron  3 neutronen + 90Kr + 143Ba + ENERGIE  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Krypton_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barium-142
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barium-142
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strontium-94
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strontium-94
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xenon_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krypton_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barium-143
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barium-143
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In een plaatje: 

 

 

 

Deze kernsplitsingsreacties zijn ook aan de orde in de reactor van Borssele. 

Uranium als grondstof 

In de natuur komen 235U en 238U als natuurlijk Uranium voor in een verhouding 1 : 140: het 

gehalte 235U in de grondstof is circa 0,7%. 

Om 235U te kunnen gebruiken moet je het natuurlijk Uranium verrijken tot een gehalte van 

minstens 3%. Hiervoor is een gasdiffusiecentrale zoals bij Urenco in Almelo een zeer efficiënte 

oplossing, maar er zijn ook ‘kweekreactoren’, die het Uranium verrijken. 

Welke weg legt het Uranium van Borssele af? 

Neutron 

Kettingreactie door vrijkomende neutronen 
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Mijnbouw Uraniumhoudend erts in Kazachstan 

    

Chemische extractie van U uit het erts in Kazachstan 

    

Vervoer naar Engeland  

    
Gasvormig maken Uranium (hexafluoride gas) 

    
Vervoer naar Urenco Almelo (verrijking) 

    

Vervoer naar splijtstofstavenfabriek in Frankrijk 

    

Vervoer naar Borssele 

    
Afval: vervoer naar opwerkingsfabriek Frankrijk 

    

Vervoer afval naar bunkers voor  tijdelijke opslag                   (Bron: WISE) 

    
(Einde levensduur centrale: ontmanteling) 
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Al deze stappen leiden tot broeikasgasemissie (met name CO2)! Volgens de World Information 

Service on Energy (WISE) zijn daarvoor geen duidelijke cijfers voorhanden. 

Volgens de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zijn met behulp van 

levenscyclusanalyses de volgende broeikasgasemissies – in orde van grootte - bepaald voor de 

totale levenscyclus van centrale, per techniek: 

Elektriciteit opgewekt in: 
 

Emissie in gram CO2 equivalent 
per opgewekte kWh 
 

Kolencentrale 710-950 

Gascentrale  410-650 

Zonnepanelen (PV) 5-212 

Kerncentrale (splitsing) 4-110 

Windturbine  7-56 

 

De eerder genoemde uitspraak dat bij de toepassing van kernenergie geen broeikasgas vrijkomt 

moet dus met een korreltje zout worden genomen. 

Kleine modulaire splitsingsreactoren (SMR) 

De term SMR heeft in de kernenergiewereld twee betekenissen. De ene is ‘Small and Medium sized 

Reactors’, de andere ‘Small Modular Reactor’. De term ‘klein’ wordt gebruikt wanneer het vermogen 50 

tot 300 MWe bedraagt en de term ‘middelgroot’ wanneer het vermogen 300 tot 600 MWe is. Deze 

indeling volgend is de reactor in Borssele dus middelgroot, want het vermogen is 485 MWe. Het aantal 

ontwerpen voor een eventueel te bouwen SMR dat wereldwijd is gemaakt is buitengewoon groot. Het 

gaat om vele tientallen. Het geven van een goed overzicht van deze ontwerpen is in deze notitie niet 

mogelijk. Voor kleine en ook geavanceerde reactoren is zo’n overzicht wel elders te vinden (zie refs 3 en 

4). 

Ik wil hier wel nog twee ontwikkelingen noemen: 

Rolls Royce ontwikkelt een reactor die werkt ‘op basis van bewezen technologie’ en een vermogen heeft 

van circa 440 MWe*. Het is dus een reactor van middelbare grootte. Het bedrijf hoopt het eerste 

exemplaar in circa 2030 in de UK in bedrijf te kunnen stellen en daar vervolgens wereldwijd een markt 

voor te vinden (ref. 5). Bij de NuScale reactor gaat het om een reactor van 50 MWe die modulair kan 

worden toegepast. Door 12 van deze eenheden bij elkaar te zetten, hoopt de ontwikkelaar - het bedrijf 

NuScale Power - kerncentrales van 600 MWe tegen relatief lage kosten te kunnen bouwen. NuScale 

Power zelf is een jong bedrijf (opgericht in 2007) en had met het bouwen van kerncentrales geen 

ervaring.  

 

*We staat voor een Watt aan elektrisch vermogen 
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Aan de realisatie van de eerste reactor wordt thans in Idaho (VS) gewerkt. Sinds 2008 praat het bedrijf 

met de NRC (Nuclear Regulatory Commission) in de VS over de vergunningverlening hiervoor. De eerste 

die nodig was is recent door de NRC afgegeven. De schattingen voor de investeringskosten van een in de 

VS te bouwen NuScale-centrale van 600 MWe bedragen thans ca. 5000 US$ per kWe. De tijd moet leren 

of dit daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Een vraag is vervolgens of deze prijs ook voor West-Europa 

geldt en dan voldoende concurrerend is (Ref. 6 ) 

Dan de ontwikkelingen in China. Recent is een eerste modulaire reactor aangesloten op het 

stroomnet (ref. 6a), de ‘Hualong One’, met een vermogen van 200 MW. Type pebble-bed en 

gasgekoeld. De reactor verhit geen water dat een stoomturbine voedt, maar heliumgas. Een 

pebble-bed reactor: 

 

Ook in Roemenië wordt gewerkt aan een SMR, die in 2028 operationeel zou moeten zijn (ref. 

6b). 

 

 

 



10 
 

Kernsplitsing met Thorium 

Het principe van een kernreactor op Th is wezenlijk anders dan van een reactor op U of Pu – zie 

volgende plaatje.  

Reactie in de reactor:  

Een thoriumreactor is een reactor die kernsplijting van 233U, ter plaatse geproduceerd uit Th, 

als energiebron gebruikt: 

 
232Th        (neutron)            233Th (vervaltijd 4 weken)  233U (splijtbaar met neutronen) 

 

Met neutronen bestraald Thorium is op korte termijn sterker radioactief vanwege het isotoop 
232U dat tijdens het kweekproces van 233U ontstaat. 232U is een bron van gammastralen, die 

lastig zijn af te schermen. Dit zal installaties duurder maken. 

De corrosie van reactorwanden zal zodanig moeten worden opgelost dat deze tenminste enkele 

decennia meegaan. Dat is nog bron van onderzoek. 

 

 

 

Weliswaar is het 'gekweekte' 233U in beginsel ook bruikbaar voor het produceren van 

kernwapens, maar de aanwezigheid van 232U maakt dat een veel moeizamere onderneming.  
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In het type kernreactor van bovenstaand plaatje, de zogenoemde gesmolten zout reactor, 

wordt vloeibaar zout rondgepompt met daarin het Thorium opgelost. Het zout is dus zowel de 

splijtstof als het koelmiddel, wat in principe zowel de reactorveiligheid als de duurzaamheid van 

de splijtstofcyclus ten goede komt. 

Een tweede type reactor is de Stabiele Zout Reactor (SSR), zoals door het Canadese bedrijf 

Moltex wordt ontwikkeld. Het ontwerp van de SSR verenigt bestaande technologie uit huidige 

generatie 3 splitsingsreactoren met de inmiddels bewezen onderdelen van de MSR-test- en 

onderzoeksreactors. Daarbij komt dat in theorie ook oud kernafval, dat nog niet is opgewerkt, 

als brandstof gebruikt zou kunnen worden. Dat is echter nog niet aangetoond. Ook hier geldt 

dat er nog een lange weg af te leggen is voordat dit ontwerp ‘ready-to-market’ is. 

 

2.2 Kernfusie 

Kernfusie is het samensmelten van de kernen van verschillende atomen, waarbij een zwaardere 

atoomkern met een hoger atoomnummer wordt gevormd. Daarvoor is energie nodig, maar bij 

de vorming van het nieuwe element komt ook zeer veel energie vrij (de fusie-energie). 

NB alle sterren (ook de zon) produceren energie op basis van kernfusie. 

Voorbeeld van kernfusie op basis van een plasma van waterstofisotopen bij een temperatuur 

van 50 miljoen C: 

 

 

2

H 

 heet ook wel 
Deuterium 
3

H 

is Tritium 
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De 3,5 respectievelijk 14,1 MeV is de vrijkomende energie bij de kernfusiereactie in dit 

voorbeeld.  

Tritium komt in tegenstelling tot Deuterium bijna niet voor in de natuur. Het kan in een Lithium 

mantel om de fusiereactor gekweekt worden met neutronen. 

Geen enkel materiaal kan de voor fusie benodigde temperaturen weerstaan.  

In een fusiereactor moet het plasma dus altijd op veilige afstand worden gehouden van de 

wand. 

Daarvoor zijn twee methoden (waar we hier niet verder op ingaan): 

 

1. Magnetische opsluiting (in een ‘tokamak’ zoals bij het ITER project en de JET,  

       (Joint European Torus)) 

2.  Traagheidsopsluiting  

 

Op diverse locaties in de wereld wordt er onderzoek gedaan aan kernfusie en zijn er 

testreactoren in aanbouw. Er is nog geen enkele reactor op grote schaal in gebruik. De 

verwachting is dat dit ook nog enkele tientallen jaren zal duren (ondanks grote stappen die de 

laatste jaren zijn gezet). 

 

3. Hoe heb ik dit rapport aangepakt? Welke criteria zijn er gebruikt? 

 

Mijn streven is voortdurend geweest om zo objectief mogelijk te zijn – zonder 

vooringenomenheid. 

De volgende beoordelingscriteria om te komen tot een oordeel (‘plussen en minnen’) worden 

door mij beschouwd als de meest relevante om tot een afweging te komen: 

- Integrale kosten (vergeleken met groene opwekking) 

- Time to market op benodigde schaalgrootte voor de markt en grote bijdrage aan het 

bereiken van klimaatneutraliteit 

- Financiering - Garanties bij investeringen en implementatie; wie neemt risico’s van 

exploitatie op zich? 

- Bedrijfsveiligheid incl. uitsluiten menselijke fouten 

- Broeikasgas bij productie en gebruik van reactoren 
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- Afval/opslag en uitstoot van giftige stoffen 

- Misbruik (kernwapenproductie, vuile bom, ….) 

- Snelheid bij aanschakelen en opstart (responstijd) /betrouwbaarheid levering 

- Maatschappelijke acceptatie 

- Mogelijkheid om je te verzekeren tegen als er iets mis gaat…. 

- Beschikbaarheid van grondstoffen 

Toepassen van deze criteria leidt tot afwegingstabellen voor kernenergie op basis van kern-

splitsing en op basis van kernfusie. Deze tabellen zijn opgenomen in hoofdstuk 4.3. 

De toepassing van bovenstaande criteria om te komen tot ‘plussen en minnen’ per techniek 

wordt kort beschreven in de hoofdstukken 4.1 en 4.2.  

 

 

 

4. ‘Plussen en minnen’; afwegingstabellen 

 

4.1 De plussen 

Bestaande kerncentrales langer open houden om tijd te winnen voor het opbouwen van de 

gewenste groene energiemix, en als zekerheid in de energievoorziening wordt in een aantal 

landen gezien als een te onderzoeken mogelijkheid. Zowel in België als in Nederland is dit aan 

de orde. Daarvoor zijn dan wel aanzienlijke garantstellingen van de overheid nodig. 

Een mogelijke plus van een kerncentrale is zijn responstijd bij snel aan het stroomnet koppelen: 

als er door een piek in de vraag meer elektriciteit nodig is kan een kerncentrale snel worden 

ingeschakeld. Daar staat tegenover dat een korte responstijd een nadeel kan zijn bij een 

calamiteit (Ref. 7). 

 

4.2 De minnen 

Een belangrijke min is de tijdsfactor. De volgende uitspraken zijn opgetekend: 
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Wim Turkenburg (RUU): 

“De ontwikkeling van diverse typen Generatie IV reactoren [daaronder valt ook de Thorium 

reactor] naar een commercieel product waarvoor door overheden een bouwvergunning wordt 

afgegeven, kan nog wel een jaar of veertig vergen. We zitten dan voorbij 2050 en het 

klimaatvraagstuk moet dan al zijn opgelost. Je kunt je dus de vraag stellen of deze nieuwe 

technologie niet te laat komt.” 

Ed Nijpels (VVD en voorzitter Klimaatberaad): “als een Thorium centrale er al zou komen, komt 

het in ieder geval te laat”. 

Ook prof. Jan Leen Kloosterman van de TUD, die al geruime tijd onderzoek doet aan gesmolten 

zout reactoren voor Th (waarschijnlijk de meest veelbelovende reactoruitvoering) kan niet 

ontkennen dat er nog tientallen jaren nodig zijn voordat alle onderzoeksopgaven zijn ingevuld: 

Het ontbreekt vooral nog aan kennis over het gedrag van het zout dat met temperaturen van 700 a 800 

graden C door het systeem loopt en de interactie tussen het zout en de materialen van de reactor. Nog 

veel experimenten zijn nodig met corrosie-beschermende materialen. 

Ook veel werk is er aan het berekenen en optimaliseren van de temperatuur, druk, dichtheid 

van materialen; plus het zuiveren van de brandstof. Een praktisch probleem van de gehele 

Thoriumcyclus is dat deze cyclus nog vrijwel geheel ontwikkeld moet worden, inclusief de behandeling 

en opslag van alle radioactieve stoffen en componenten die hierbij ontstaan of worden gebruikt. Ook 

het verkrijgen van vergunningen kan hierdoor tijdrovend zijn. 

De meest optimistische verwachting voor beschikbaarheid van een eerste commerciële reactor 

is in 2050. 

Eenzelfde conclusie kan worden getrokken voor fusiereactoren. Als ze al deze eeuw worden 

gerealiseerd op grotere schaal, dan niet binnen tientallen jaren.  

 

Voor splitsingsreactoren op basis van Uranium geldt iets soortgelijks. Het vinden van 

energiebedrijven die erin willen investeren wordt heel moeilijk. Een belangrijke reden is dat het 

gaat om mega-bedragen. Deze zijn vooral te wijten aan technologische complexiteit en kosten 

voor veiligheid. 

Een voorbeeld: De bouw van de nieuwe Finse kerncentrale Olkiluoto – gebaseerd 

op uranium technologie – begon in 2005 en zou 3,2 miljard euro kosten. De centrale had in 2009 in 

bedrijf moeten komen, maar dat wordt nu op zijn vroegst 2022. Inmiddels zijn de kosten gestegen tot 

boven de 11 miljard (Bron: WISE).  

In Frankrijk (Flamanville) een soortgelijk verhaal: zou eerst 3,4 miljard kosten. Die kosten lopen 

op naar 10,5 miljard. Er zijn echter serieuze problemen met een aantal cruciale onderdelen. Het 

is de vraag of deze centrale ooit gaat leveren. De bouw van de nieuwe derdegeneratie kernreactor 
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van het type European Pressurized Reactor (EPR) is in Flamanville in 2007 gestart en de centrale zou na 

een bouwtijd van zeven jaar oorspronkelijk in 2013 in productie komen. Na verschillende tegenslagen en 

uitstellen wordt de eerste elektriciteit verwacht in 2023. Het project vergt een investering van zo’n 19 

miljard euro, dat is vijf keer meer dan de originele raming van 3,4 miljard euro. 

 

In 2017 werd de bouw gestart van twee nieuwe kerncentrales in South Carolina (USA). De bouw 

is echter gestaakt nadat er al 9 miljard in was geïnvesteerd. Door de kostenoverschrijding zijn 

de bouwbedrijven failliet gegaan.  

 

Inmiddels wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Generatie IV kernreactoren. Het 

ontwerpen, onderzoeken en bewijzen van de technologie maar ook het bouwen en veilig in 

productie brengen van deze nieuwe reactoren kost veel geld en ook veel tijd, mede door het 

vergunningentraject dat moet worden doorlopen. (ref. 9). 

De meeste aandacht gaat (i.v.m. te verwachten ‘korte’ tijd tot realisatie) toch uit naar de 3e 

generatie splitsingscentrales (1600MW EPR-III). Voorbeeld: In Engeland worden op de nucleaire site 

Hinkley Point op locatie C nu twee nieuwe EPR-III centrales door EDF gebouwd.  

Het tweede belangrijke element dat onder ‘min’ valt is de integrale kostprijs om een reactor te 

realiseren. 

De acht verschillende varianten met kernenergie, die bestudeerd zijn door Enco (ref. 8), zijn 

duurder op jaarbasis dan de varianten zonder kernenergie. Met één uitzondering, namelijk de 

variant waarin nucleaire centrales continu kunnen leveren, dat wil zeggen met voorrang op 

andere energiebronnen (hetgeen niet kan en mag in de huidige elektriciteitsmarkt) en er een 

lage maatschappelijke rente wordt gerekend, die gegarandeerd wordt door de overheid. Een 

elektriciteitssysteem zonder kernenergie kan ook richting 2050 betrouwbaar zijn door groen 

gas of waterstof gestookte regelbare centrales (ref. 10). 

Als je alleen naar opwekkosten kijkt is duidelijk dat kernenergie steeds duurder wordt 

vergeleken met groene opwektechnieken: 
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Deze kosten zijn dus puur de opwekkosten, zonder subsidie. “Dispatchable” zonne-energie met 

combinatie van batterij en curtailment (dit is tijdelijk de leveringscapaciteit verminderen bij 

overbelasting) is 1,5x tot 2x zo duur dan ‘gewone’ zonne-energie. Maar dus nog altijd een stuk 

goedkoper dan kernenergie …… (figuur: ref. 11). 

Dat wordt door vrijwel alle experts onderschreven (zie bijv. ref. 12). 

Conclusie: de integrale kosten voor kernenergie stijgen snel en zijn nu al hoger dan die van de groene 

opwek. Daarbij komt dat de integrale kosten voor wind en PV nog steeds snel dalen. 

 

Zuiver gekeken naar bouwkosten, waarbij we technieken vergelijken stand van zaken 2017: 

(ref. 11) 

Windenergie – totale kosten per MWh:  25-50 Euro 

Gas (WKK) -     ……………                               35-66 Euro 

Zonne-energie op industriële schaal  ….. 36-45 Euro 

Kolen   …..                                                      50-120 Euro 

Kernenergie   ….                                            94-154 Euro 
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De derde ‘min’ die we hier bespreken is veiligheid. 

Voor splitsing van U en Pu geldt: ‘Zelfs de type III reactoren, die worden gezien als het veiligste, en 

worden toegepast in Frankijk en het VK, zijn niet inherent veilig’. (Wim Turkenburg, RUU). Tot een jaar 

of tien geleden pretendeerde de nucleaire industrie nog te gaan komen met een ‘inherent veilige 

reactor’ – een ontwerp waarin het niet mis KAN gaan. Die pretentie hebben ze laten varen, het werd 

duidelijk dat het fysisch onmogelijk is om een reactor te ontwerpen waarvan met 100% zekerheid kan 

worden gesteld dat “er geen ongeluk met gevolgen buiten het reactorgebouw” kan plaatsvinden. PR-

technisch was deze constatering een ramp; er moest erkend worden dat kernenergie niet 100% veilig 

kan zijn (Bron: WISE 2018.) 

Nieuwe splitsingsreactoren moeten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in Europese en 

Nederlandse regelgeving. In NL gaat het bijvoorbeeld om wat er is vastgelegd in het stuk van 

Ministerie van EZ&I,: ref. 7. 

Maar dat is niet het enige! 

In 2007 kwam de milieubeweging in ons land, bij monde van Milieudefensie en de Stichting 

Natuur en Milieu, tot de volgende lijst van zes criteria:  

1) duurzame opties zoals energiebesparing en hernieuwbare energie moeten maximaal 

zijn benut;  

2) er moet geen kans bestaan dat radioactieve stoffen zich bij een ongeluk buiten het 

reactorgebouw verspreiden - de reactor moet inherent veilig zijn;  

3) radioactief afval dat in de gehele keten ontstaat mag maximaal 300 jaar gevaarlijk zijn;  

4) eindberging van radioactief afval moet operationeel zijn op moment van ingebruikname 

van de reactor;  

5) er mag geen splijtstof ontstaan dat geschikt is voor aanmaak van kernwapens;  

6) alle (externe) kosten dienen verdisconteerd te worden.  

(Bron: ref. 13). 

Veiligheid wordt hier opgevat als veiligheid bij opwekking. De veiligheidsaspecten van afval 

(gebruikte splijtstaven) en van emissies worden verderop besproken. 

 

Voor Thoriumreactoren geldt dat Gesmolten Zout Reactoren (TMSR) zeer veilig zijn. Er wordt 

beweerd dat een meltdown, explosie of verspreiding van radioactief materiaal uitgesloten is. Er 

zijn echter verschillende typen TMSR in ontwikkeling en er is nog geen ontwerp getoetst door 

een veiligheidsautoriteit. Potentieel kunnen TMSR’s dus zeer veilig zijn, maar op sommige 

onderwerpen is nog nader onderzoek nodig (Bron: KIVI). Zeker als het gaat om het scheiden van 

splijtingsproducten uit gesmolten zout zoals onlangs naar voren gebracht door de American 

Union of Concerned Scientists, https://www.ucsusa.org/energy/nuclear-power . 

Wat betreft veiligheid van fusiereactoren is eigenlijk nog weinig bekend, omdat er geen 

reactoren op grotere schaal worden getest. 

https://www.ucsusa.org/energy/nuclear-power
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Dan exploitatie en verzekerbaarheid. 

Voor kernenergie (alle technieken) geldt: er zijn geen exploitanten te vinden, want kernenergie is 

niet rendabel te maken (‘geen enkele kerncentrale was ooit winstgevend’ (bron: ref. 13). 

Daarbij komt nog: Welke overheid dekt het risico volledig af? Wie dekt variatie in opbrengst bij 

exploitatie en in rentekosten af? 

Bijvoorbeeld: De eigenaar van de Nederlandse kerncentrale in Borssele heeft deze verzekerd tot een 

maximum van € 1,2 miljard. Voor grotere schades geldt een staatsgarantie tot € 2,3 miljard. Daarboven 

moet de belastingbetaler er in feite voor opdraaien – het onverzekerbare risico zit niet in de stroomprijs, 

die daardoor dus kunstmatig laag wordt gehouden (ref. 15). 

 

Dan afval en opslag, en veiligheidaspecten bij (radioactieve) emissies afkomstig van kerncentrales. 

Het is voorbarig om te concluderen dat het langdurig ondergronds opslaan van radioactief afval 

haalbaar is. Dit stelt de Groningse onderzoeker H. Damveld, die geldt als een autoriteit op het 

gebied van de opslag van dergelijk afval. Hij reageert op de bevindingen in ref. 16). 

Dit rapport beschrijft dat het ondergronds opslaan van radioactief afval technisch en 

maatschappelijk haalbaar is. Het gaat daarbij om het zogeheten terugneembaar opslaan, 

waarbij het materiaal ook na honderden jaren nog uit de grond kan worden gehaald. 

Damveld ziet die haalbaarheid nog niet: ,,Proeven in het Duitse Asse tonen aan dat er al binnen 

een aantal jaren problemen kunnen optreden in bijvoorbeeld de constructie van voorgestelde 

opslagplekken als zoutkoepels.'' 

De Duitse ondergrondse opslag dreigt volgens de onderzoeker zelfs in te storten. ,,Het project 

heeft bovendien te kampen met het binnendringen van water. De combinatie van water en 

zout leidt niet alleen tot het in een aantal jaren wegrotten van de afvalvaten, het chemische 

proces dat op gang komt kan ook tot zware explosies in de ondergrondse opslag leiden.'' 

Wat betreft de (radioactieve) emissies van kerncentrales, ook dit is een punt van aandacht:  

Watervervuiling: 

Emissie via koelsysteem van Tritium. Het gaat hier vooral om koelwater waar Tritium in 

terechtkomt. Maar ook om Tritium dat in kleine hoeveelheden in het grondwater wordt 

gevonden rondom Amerikaanse kernreactoren (ref. 17). 

Berucht is de vervuiling van water in het Michigan-meer door lekkage vanuit reactors (ref. 18). 

Emissie van kweekreactors is ook aan de orde; daarnaast produceren snelle kweekreactoren 

ook Plutonium dat voor kernwapens kan worden gebruikt en dat is een nachtmerrie in de ogen 

van velen. 
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Luchtvervuiling via de schoorsteen van een kerncentrale komt in kleine hoeveelheden voor: 

denk vooral aan emissie van radioactieve gassen Krypton, Xenon, en Tritium (Meer hierover in 

ref. 19).  

Wat is de normering? Tritium komt in water in zeer kleine hoeveelheden voor, natuurlijke 

achtergrondstraling in de VS is ongeveer 310 mrem/jaar. Wat er over bekend is staat 

beschreven in ref. 20. of in ref. 21. 

 

Tenslotte maatschapelijke acceptatie. 

De afgelopen jaren lijkt de discussie te kantelen, en wordt kernenergie weer betrokken in 

overwegingen bettreffende de energiemix. Op basis van objectieve criteria is er echter weinig 

veranderd. 

 

4.3 Afwegingstabellen - alles bij elkaar per criterium 

Splitsing op basis van U / PU: 

argument Oordeel Opmerking/toelichting bronnen 

Integrale kosten* -- Mijnbouw, herstel landschap, 
verrijking kost veel energie, 
ontmanteling, 
Groene energie is goedkoper dan 
nucleair 

Univ. Oxford (Bücker) 
 
 
Kalavasta 2020 
 
 
 

Exploitatie -- NIET RENDABEL TE MAKEN: verlies 

Borssele per jaar is €600 miljoen. 
 

EPZ 

Time to market** -+ Het duurt minstens 15 jaar om een 
nieuwe centrale te bouwen 

NRC 2021,  

World Nuclear Industry Status 
Report 2021 
WISE 

Financiering -- Geen financiers te vinden in NL; wie 
dekt het risico af? 

WISE 

Bedrijfsveiligheid - Geen inherente veiligheid mogelijk WISE 

Broeikasgas emissie + Zie LCA analyses IPCC rapport WG 3, 2014 

Afval/opslag en andere 
emissies 

- Alle NL zoutkoepels afgekeurd voor 
opslag; opslag bovengronds bij 
Borssele vanwege overstroming niet 
haalbaar 
Richtlijnen: blootstelling onder 
limieten is politiek geaccepteerd, 
maar niet zonder risico’s 

Rijks Geologische Dienst 
WISE (Damveld), Rathenau 
Instituut 
Nuclear Research & Consultancy 
Group 

Misbruik en proliferatie -- wapenproductie WISE 

Regelbaar vermogen +? Responstijd – enkele seconden?  



20 
 

 Gas- en kolencentrales sneller 

Maatschappelijke 
acceptatie 

- Op zijn minst onzeker  

Verzekering -- Voor burger: Onverzekerbaar staat in 
iedere verzekeringspolis 
Voor exploitant: limieten 

WISE 2018 

Grondstoffen 
beschikbaarheid 

- Uraniummineralen raken een keer op  

++, +, 0, -+, -- betekenen respectievelijk …..;   *Vergeleken met groene opwekking; 

**klimaatcrisis 

Splitsing op basis van Th: 

argument Oordeel opmerking/toelichting Bronnen 

Integrale kosten* -+ Twijfel omdat er nog geen 
commerciële reactor is 

Groene Rekenkamer 

exploitatie ? Onbekend, alleen R&D gegevens  

Time to market** -- Minstens 30 jaar Turkenburg, Kloosterman 

Financiering ? Onduidelijk, zolang er geen 
werkende reactor op schaal is, 
waarschijnlijk net zo duur als U/Pu 
reactor  

 
 
 
IRSN 

Bedrijfsveiligheid ? idem  

Broeikasgas emissie ? Bij bedrijven en bij bouw; 
onduidelijk, mogelijk vergelijkbaar 
als bij U/Pu 

 

Afval/opslag en andere 
emissies 

- Het gaat om toxiciteit en 
stralingsintensiteit, al zijn de 
hoeveelheden afval wat minder, 
alleen is het problematisch om 
splijtingsproducten te verwijderen 
uit vloeibaar zout 

WISE 2018;  
 
 
American Union of Concerned 
Scientists 

Misbruik en proliferatie -- Kernwapenbouw is mogelijk http://Nature.com/articles/492031a   
en dr. Rainer Moorman 

Regelbaar vermogen +? Opstart  hoe snel mogelijk?? 
Responstijd? 

 

Maatschappelijke 
acceptatie 

? Nog geen onderzoek bekend, op 
zijn minst onzeker 

 

Verzekering -- Onverzekerbaar staat in iedere 
verzekeringspolis 

 

Grondstoffen 
beschikbaarheid 

0 Niet onuitputttelijk, maar minder 
een probleem dan bij U/Pu 

 

 

++, +, 0, -+, -- betekenen respectievelijk …..;   *Vergeleken met groene opwekking; **klimaatcrisis 

 

http://nature.com/articles/492031a
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Fusie:  

argument oordeel opmerking/toelichting bronnen 

Integrale kosten* ? Onbekend; alleen R&D Recent: kosten in VK en China lager ingeschat 

Exploitatie ? Onbekend; alleen R&D  

Time to market** -- Waarschijnlijk lang 
(decennia) 

Zie hoofdstuk 5 

Financiering ? Onduidelijk, zolang er 
geen werkende reactor 
op schaal is 

 

Bedrijfsveiligheid ? Onbekend; alleen R&D; 
Geen risico op 
meltdown 

www.iter.org, andere bedrijven zie hoofdstuk 5. 
Een plasma op basis van Deuterium en Tritium 
maakt de wand van een reactor radioactief. 

Broeikasgas 
emissie 

? Bij bedrijven en bij 
bouw, onbekend; alleen 
R&D; sterke magneten 
beschikbaarheid 
grondstoffen 

 

Afval/opslag en 
andere emissies 

? Gering, radioactiviteit 
beperkt tot minder dan 
100 jaar; hoofdzakelijk 
het wandmateriaal 

www.iter.org . Een plasma op basis van 
Deuterium en Tritium maakt de wand van een 
reactor radioactief. 

Misbruik + Niet www.iter.org  

Regelbaar 
vermogen 

+? Opstart  hoe snel 
mogelijk?? 
Onbekend; alleen R&D 

https://www.linquip.com/blog/disadvantages-of-
nuclear-fusion/  

Maatschappelijke 
acceptatie 

? Onbekend; alleen R&D  

Verzekering ? Onverzekerbaar?  

Grondstoffen 
beschikbaarheid 

++ Niet aan de orde  

++, +, 0, -+, -- betekenen respectievelijk …..;   *Vergeleken met groene opwekking; **klimaatcrisis 

 

 

 

 

 

 

5. Discussiepunten 

http://www.iter.org/
http://www.iter.org/
http://www.iter.org/
https://www.linquip.com/blog/disadvantages-of-nuclear-fusion/
https://www.linquip.com/blog/disadvantages-of-nuclear-fusion/
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a) Tijd 

Op welke termijn kan kernenergie, met name een conventionele splitsingsreactor, 

bijdragen aan de energietransitie in Nederland? Hoe lang duurt het voortraject van 

plaatsing (inclusief vergunningsprocedures)? 

 

b) Vraag en aanbod op de energiemarkt, en beschikbaarheid energie op vraag 

1) Is het mogelijk om in de energiemarkt wind en zon altijd voorrang te geven, dus 

regie in de elektriciteitsproductie aan te brengen? (Jan Leen Kloosterman in Trouw, 

22 december 2021). 

2) Welke bijdrage kan kernenergie leveren om een duurzaam elektriciteitssysteem ook 

betaalbaar te houden? Volgens Jacopo Buongiorno,  hoogleraar nuclear science and 

engineering aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en directeur van het 

Center for Advanced Nuclear Energy Systems,   (ref. Kernenergie is te duur | De Ingenieur) is 

het technisch prima mogelijk alle elektriciteit te produceren met bronnen die niet op 

bestelling leveren, zoals zon en wind. ‘Maar je hebt dan wel energieopslag nodig, én 

een dusdanige overcapaciteit aan opwekkingsvermogen, dat je elektriciteitssysteem 

daar wel heel duur van wordt’, zegt Buongiorno.’ Hij verwijst naar de 

modelberekeningen die voor de studie werden uitgevoerd. Uitgaande van een 

bepaald patroon van elektriciteitsvraag is nagegaan hoe op de goedkoopste manier 

de benodigde opwekkingscapaciteit tot stand is te brengen. 

  

https://www.deingenieur.nl/artikel/kernenergie-is-te-duur
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Met kerncentrales is er minder overcapaciteit zon en wind nodig en dalen de kosten. 

 

Dat is gedaan voor drie situaties: zonder kernenergie, met kernenergie tegen de huidige kosten, 
en met kernenergie met een flinke kostenreductie, onder andere voor de stroomvoorziening in 
Frankrijk. ‘Uitgaande van verregaande CO2-reductie is er zonder kernenergie, dus met alleen 
hernieuwbare bronnen, een opwekkingscapaciteit nodig die vijf keer groter is dan als je ook 
kernenergie laat meedoen. De achterliggende reden is niet zo moeilijk te begrijpen: 
kernenergie kan leveren naar behoefte, met wind en zon moet je een energievoorraad 
aanleggen.’ 

Tegelijk benadrukt Buongiorno dat wind en zon ook in zijn modelberekeningen nog steeds een 
rol spelen. ‘In Texas is de stroom die je ermee opwekt goedkoop, dus daar zal het aandeel wind 
en zon altijd groot zijn.’ De rol voor kernenergie is vooral economisch bepaald, gebaseerd op 
kostenvergelijking. Hoe goedkoper kernenergie, hoe groter het aandeel, en omgekeerd. Zelfs 
als niet alleen kernenergie in prijs daalt, maar wind en zon ook flink in prijs blijven dalen, dan 
nog helpt kernenergie het duurzame elektriciteitssysteem betaalbaar te houden. 

 

c) Prijs 

De prijs van een kernreactor wordt vooral bepaald door bouwkosten, de lange duur van 

bouw (inclusief de vergunningsprocedures) en de financieringskosten. Wat kan een 
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overheid hierin betekenen (bijvoorbeeld lenen tegen lagere rentekosten)? Is de hoge 

prijs van kernenergie vooral een kapitaalskwestie? Zie ook e). 

 

d) Uitvoering 

Wat kan de rol zijn van kleine modulair uitgevoerde reactoren (die binnen één centrale 

parallel zouden kunnen worden opgesteld) zoals die van Rolls-Royce? Welke voordelen 

zou dat bieden? Of zitten deze nog te veel in de ontwerpfase waardoor realisatie langer 

zou duren? 

Wellicht zou een kleine (modulaire) reactor (met een vermogen in de orde van 20 MW) 

een rol kunnen spelen in de energievoorziening van een regionaal industriecomplex, of 

een enkel veel energie slurpend bedrijf). 

 

e) Investeringsrisico afdekken 

Eind 2021, begin 2022 komt er een discussie op gang (aangezwengeld door de Europese 

Commissie) wat de definitie is van ‘groene’ energie. De EC is van mening dat zowel gas- 

als kernenergie als groen kunnen worden gezien. De discussie gaat vooral over de 

‘groene taxonomie’, een classificatie systeem voor duurzame investeringen. Als 

kernenergie daadwerkelijk het etiket ‘groen’ krijgt maakt dat de weg vrij voor miljarden 

aan investeringsgelden (vooral privaat), en zou dat wel eens een grote bijdrage kunnen 

gaan leveren aan het afdekken van het investeringsrisico en het afgeven van garanties 

voor de exploitatie van kerncentrales. Zo komt er, vanuit Europese politieke 

overwegingen, mogelijk toch een opening om te kunnen investeren in kernenergie. 

 

f) Voortgang in kernfusie 

Al tientallen jaren wordt er in meer dan dertig landen gewerkt aan het prototype van de 

kernfusiereactor ITER. En het zal naar alle waarschijnlijkheid nog decennia duren 

voordat er een eerste werkend prototype is, en sommigen zeggen dat dit pas aan het 

eind van deze eeuw zal zijn ….. 

Intussen beweren verschillende commerciële bedrijven dat ze binnen tien à vijftien jaar 

een werkende pilot plant zullen laten zien. Bedrijven als Commonwealth Fusion Systems 

(in samenwerking met MIT, USA), TAE Technologies (USA), en General Fusion (Canada) 

claimen dat zij stroom uit kernfusie al in het volgende decennium aan het 

elektriciteitsnet kunnen aanbieden23. 

CFS baseert de uitspraak op het feit dat zij er in zijn geslaagd om magneten op basis van 

hoge-temperatuur-supergeleiders te bouwen met een veldsterkte van 20 Tesla. Door 

het gebruik van de ‘kleine’ hoge-temperatuur-supergeleiders wordt de reactor een stuk 

compacter, en dat is een doorbraak. Een andere doorbraak die CFS claimt te kunnen 

toepassen zijn de zogenaamde breeding blankets (op basis van Lithiumverbindingen), 
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binnenwanden van reactoren die neutronen uit het plasma invangen en voor een 

omzetting van Waterstof in Tritium zorgen. Maar vooralsnog is dat nog niet op grotere 

schaal gedemonstreerd. 

Ook het Britse Tokamak Energy (TE) zet in op hoge-temperatuur-supergeleiders, maar 

hun reactorontwerp is anders dan van de Noord-Amerikaanse bedrijven. Net als de 

concurrenten in Amerika hanteert TE het principe ’we bouwen de brug terwijl we er op 

lopen’, wat wil zeggen dat problemen niet van tevoren worden opgelost, maar terwijl 

men al aan het bouwen is. En daarbij wordt er ook veelvuldig van partners gebruik 

gemaakt. 

Het Canadese General Fusion (GF) gaat uit van een volledig ander reactorconcept23, en 

gaat een testreactor in Engeland bouwen (in Culham, vlakbij Oxford, waar al een aantal 

andere testreactoren worden beproefd. Zo kan GF terugvallen op veel kennis en 

ervaring). Maar de verwachting van GF dat er in de jaren dertig een commercieel 

prototype kan zijn wordt als erg optimistisch geschat. 

Tenslotte TAE Technologies, dat van een heel ander concept uitgaat voor het plasma: 

niet op basis van Deuterium en Tritium, maar samengesteld uit Borium en Waterstof, 

die in het plasma fuseren. Dat heeft het voordeel dat er geen neutronenemissie is, 

waardoor de reactorwand niet radioactief wordt. Aan elk voordeel kleeft meestal ook 

een nadeel, in dit geval is de energie die nodig is om Borium en Waterstof te laten 

fuseren veel hoger dan bij Deuterium en Tritium, dus is er een zeer hoge 

plasmatemperatuur nodig (enkele miljarden graden Celsius). Deze is nog lang niet 

bereikt in onderzoek. 

Bij al deze bedrijven is de inzet van durfkapitaal hoog, en dat is een belangrijk gegeven! 

Zo haalde TAE de laatste jaren meer dan honderd miljoen Euro op. Ook zijn er steeds 

meer overheden die de ontwikkelingen steunen. 

Het uitgangspunt is echter een ‘high potential – high risk strategie’, vooral ook omdat het 

principe ’we bouwen de brug terwijl we er op lopen’ wordt gevolgd, en omdat er minimaal 

wordt uitgewisseld op academische congressen. Ook wordt er niet altijd een holistische, 

systeemaanpak gevolgd. Dan is het vallen en opstaan.  

En dan nog China. Ook daar wordt gewerkt aan kleine fusiereactoren24. En de Tokamak-

reactor van de Chinese academie der wetenschappen wist naar verluidt ruim 1000 

seconden lang een hoge temperatuur (120 miljoen graden Celsius) vast te houden, en 

een stroomrecord van 1 miljoen Ampère) – en dat is een wereldrecord. Hoe hoog 

precies melden de Chinese media niet, maar genoeg om kernfusie uit te voeren. 

 

Het worden nog spannende jaren. 

 

https://news.cgtn.com/news/2021-12-31/China-s-artificial-sun-smashes-1000-second-fusion-world-record-16rlFJZzHqM/index.html
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6. Conclusies 

Een veel gebruikt argument vóór kernenergie is: ‘Als je gaat investeren in kernenergie, dan hoef 

je alle kosten voor wind en PV niet te maken!’ Deze uitspraak van Futuroloog Adjiej Bakas is op 

zijn minst misleidend, omdat de totale integrale kosten voor introductie van kernenergie om te 

voorzien in de energiebehoefte hoger zijn dan die voor groene opwek van energie. 

Daarbij komt dat onderzoek van de Universiteit Amsterdam aantoonbaar maakt dat te 

optimistische verwachtingen over technologische vooruitgang een negatieve invloed hebben op 

klimaatvriendelijk gedrag, terwijl gezonde twijfel juist motiveren kan (Bron: Communicatie 

Magazine NR. 01/02). 

‘Kernenergie mag niet als afleidingsmanoeuvre gebruikt worden om niet over de echte thema’s 

te spreken’ (Jan Haverkamp, WISE, in de Linkerwang juli 2020) 

De hoofdconclusies uit deze studie zijn: 

1. ‘Time to market’: Om de klimaatproblematiek en de opwarming van de aarde effectief 

aan te pakken komt kernenergie te laat. 

 

2. De integrale kosten van groene opwektechnieken zijn nu al lager dan die van 

kernenergie, en dalen bovendien exponentieel snel. De integrale kosten van 

kernenergie (om het even welke variant er wordt gebruikt) stijgen daarentegen snel. 

3. Kosten die voortvloeien uit het veilig bedrijven van kernenergie zijn onaanvaardbaar 

hoog. De maatschappelijke kosten die gepaard gaan met het generaties lang opslaan 

van afval, en het voorkomen van radioactieve emissies in water en atmosfeer, en 

tenslotte het ontmantelen van centrales die moeten worden vervangen zijn niet 

acceptabel. 
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4. Exploitatie: er zijn geen exploitanten te vinden voor nieuwe kerncentrales, want ze zijn niet 

rendabel te maken. Er is geen overheid die het risico volledig afdekt? En ook geen partij die wil 

instaan voor het afdekken van variatie in opbrengst bij exploitatie, en van rentekosten. 

5. Maatschappelijke acceptatie is een groot probleem. 

 

 

6. De beslissing over nieuwe kerncentrales kun je pas nemen als er een verantwoorde eindopslag 

van kernafval  is geregeld.  

En-én-én (dat wil zeggen een energiemix met kernenergie) lijkt verstandig, de vraag daarbij is: 

zijn er trade-offs met groen mogelijk in de energiemix, zonder dat er voordelen worden 

ingeruild tegen inherente nadelen? 

Bij het realiseren van de doelstelling klimaatneutraal vanaf 2050 zouden nieuwe kerncentrales 

wel een rol kunnen spelen, mits zo snel mogelijk gerealiseerd, en mits alle nadelen 

maatschappelijk en politiek aanvaardbaar zijn…. 

De volle energiemix gebruiken en toch een globale temperatuurstijging van niet meer dan 

gemiddeld 2 graden bereiken staat overigens bij de kernenergie-industrie bekend als het 

‘Harmony-scenario’ (ref. 22). 
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7. Kernsplitsing kan worden ingezet bij het produceren van kernwapens, en draagt bij aan 

ongewenste proliferatie van de wapenwedloop. Ook ‘vuile bommen’ zijn een grote 

potentiële dreiging. Bij dreigende conflicten is geen enkele centrale veilig. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wil hierbij de hoop uitspreken dat deze rapportage kan bijdragen aan de dialoog over dit 

onderwerp. 

 

7. Dankzegging 

Iedereen die aan het tot stand komen van dit rapport heeft meegewerkt wil ik bij dezen 

bedanken. In het bijzonder de collega’s van het Kennisplatform van WeertEnergie.  

Voor eventuele fouten en onvolkomenheden bied ik mijn excuses aan. Maar verzoek ik u om 

mij daarvan in kennis te stellen (met bronvermelding als u andere gegevens hebt), zodat er een 

verbeterde versie kan worden uitgebracht. 
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8. Bijlagen 

 

BIJLAGE 1: kweekreacties voor Uranium 

 

Neutronbombardement van 238U  239U  239Np  239Pu    232Th 233Th 233Pa  233U 

De isotopen 233U (evenals 235U), 239Pu (evenals 241Pu) vereisen een ‘afremmer’ voor neutronen 

(moderator) om de splijtstaven heen, om de snelheid van neutronen in een kernreactor af te 

remmen, zodat de kettingreactie niet uit de hand loopt. 

  In een kweekreactor ontstaat dus Plutonium (239Pu) dat direct gebruikt kan worden voor een 

kernwapen. 

NB ook in het Manhattanproject in de 2e wereldoorlog werd Plutonium gekweekt. 
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