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Nieuwe
technologische
ontwikkelingen
maken toekomstige
kerncentrales nog
veiliger en
duurzamer,
verwachtAndre
Versteegh.

Andre Y6rst6gh
Voorzitter Stichting Kernvisie

I\ieuwe kernte chnolo gie
is veilig en duurzaam

I n ile EU wckken l3l kcmccn-
I ralcs hiina een derde van on-
I ze elektriciteit oD- Damee
I É* hJ;;;;Í;-;É;
I brouen de grootste biid.rage

! am debeleugetingmdeuit-
I stoot vm broeikasgassen, Er

zijn op dit moment vier kemcentra-
les in aanbouw en er zincn nog eus
twinfig nieuwc centrales in negen
verschiumde lmden in de plming.
Dit aues zoÍgt voor meu dm 800.000
bmen voor hoogoweleiden.

Op enkele uitzonderingen na, zijn
al deze csEales vm praktisó bel-
zelÍde type, met umim als splijt-
stoíeD wter als koelrniddel De co-
hales iE ambouw zijn wel van een
niflwe gcnerade en dc ouderc ccn-
trales zijn allemaal gemodmiseerd.
verdere ontwikkeling vm deze cen-
trales is een nomale industrièle a(-
tiviteil en daamee dc verantwoorde
lijkheid van de reactorproducenten
in samenwerking met de bedriivers
ro deze centrales en onderzoeksin-
stihrten.

Spliitstoffen
Wseldwijd is er toetrmende belmg-
stelling vooÍ nizuwe q4)0 reactorm
met een mdere splijtstof, een ander
koelÍniddel of een combinatie dail-
vm. Die centrales zllu vaak ook veel
kleiner m hebbeD een hogu reude
metrL Naast ondeuoe§rogrma's
:in China, Euopa, Ruslmd en de VS,
ziin er ook veel {semi-)comerciële
initiatiryen. De ontwikkeling vm
een nieuw q4)e kemcentÍa'le uaagt
eóts een meer substmtiële inspm-
ning. Door bet kaÍakter vm een iler-
gelijk project, een lmge looÉijd e
een onzekse uitkomst, zal de inves-
tering niet zelfstudig door de indu-
strie gedam kumm wordm. Exter-
ne stimuiering is omisbau. Ijauin
staat oYerigens nudeaire energie
det alleen. Dat gelali voor bijna alle
langetemijnontwikkelingen.

Om welke ontwikkelingen gaat het
dailbij? Het gebroikm thorim in
plaats vm uranium a1s 'brandstof'

lcijgt daarbij veel aanalaóL Een rÈ
actor die thodum gebruikt, produ-
ceeÍt veel minder radioactief afual-
Boven<lien is thorium in gÍote hoe-
ve€lheden en in vele lmden beschik-
bau. In Nederland heeft het Reactor
Instihrut De1ft vm de TU Delft sinds
kort een laboratorim operationeel,
warin met thorim kmworilen ge
werkt en NRG in Petten heeftmet de
Hoge Flux Reactor m ile daubii be
horende laboratoria uieke faciliÍei
ten voor de onrwikkeling van thori-
m splijtstofelementen.

Koelmiddel
Ook het venangen van water aloor

een miler koelÍniddel heeft voorde
len. Daubij wordt gedacht aar heli-
um, vloeibue metaleB of gesmolten
zouten. Door het gebruik van één
wn deze koelruiddelen kan de koel-
tempsanru veel hoger zijn. Dit be
I ekml eneEijds, dat de reactor effi-
ciënter eieklriciteit kan produceÍen
en mduijds dat de veiïgheidssyste
men eenvoudiger kuruen worden.
In rcactoren met gesmolto zout als
koelrniddel ku ook de spujtstofin
het koelniddei worden opgelost,
wilbij een reactorconcept ontstaat
met gebeel nieuwe veiJjgheidskrak-
teístiekeu en met een optimaal ge
bruik mn thorim als 'brmdstof.

De discussie over nucleaire eDergi€
gaat tot nog toe bijna uitsluitetrd
over de kemcenhales die overal
staan, gebouwd volgens principes
mil zestig jee geledm voor is gekG
zen. Maar er zijn mdere ontwerpm
d$l.óaar, op basis vm ale 'brudstoÍ'
thodm en/of met mdere koelmid-
delen. Het resultaat: een nieuwe
vom van kemenergie, waamee op
veitge m duuzme wijze geduen-
de íeuduizenden jaren schone
stroom km woÍden opgewekt.

Tot nu toe is in onderzoek damuar
onvoldoende geiirvestefl d. DNen
we in het belmg m het klimaat on-
ze blik te verbreden?

Bassin van de Hoge Flux Reactor in Pettèn- Het blauwe licht ge€ft aan dat de reactot in werking is. FororoRcEN caRls,ÍRouw


