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KERNENERGIE : EEN NOODZAAK VOOR EEN GOEDE ENERGIEMIX

Maar: is er voldoende kennis en kunde als voorwaarde voor  nucleaire ambities?

De vraagzijde van de zware industrie;  mist trekt snel op, en zorgen zijn groot !

Hoe denkt ‘ Tennet c.s./Gasunie/NAM’ over netinfrastructuur en planologie ?

Wat zijn de kosten in Euro/MWh   van energiebronnen ?

Vragen en directe discussie op conclusies gevraagd!

KIvI Kerntechniek

Gerard Troost, Mario van der Borst
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Eerst : de business case

De argumenten en economische en operationele eigenschappen

Drivers for a NPP business case in the Netherlands
Mario van der Borst

Nuclear Innovation Conference, Amsterdam June 8-9, 2022
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Nuclear compared with other low-CO2 
sources (2050)
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Value-adjusted Levelised costs for decarbonized generation in 
the Netherlands (2050)
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Why new nuclear power in 2050 in the Netherlands? 
CO2, Space and Reliability as criteria.

Dutch primary 
energy in 2050

Regional National European International

Total demand, 
including int 

transport

2185 PJ 2658 PJ 3725 PJ 3918

Maximal 
sustainable 
production

1775 PJ 2132 PJ 2698 PJ 2065

Shortage in aera 19% 20% 28% 48%

Wind and solar power is 
depending on weather 
conditions, introducing grid 
unbalance. Expensive long term 
storage facilities will be required.
Nuclear is a stable but flexible 
energy source, independent of 
the  weather. Day trading 
becomes more attractive.
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Over nut en noodzaak: de schuivende panelen, richting een evenwichtige 
energiemix..

o In recente Nederlandse /EU studies komt een positief beeld over noodzaak en 
economisch draagvlak  van kerncentrales voor een stabiele energievoorziening.

o Door Aurora Energy Research (UK) zijn  effecten van duurzame bronnen met inzet 
van kernenergie onderzocht voor Urenco; met toekomstige mogelijkheden van 
waterstofproductie voor decarbonisatie.

o Netbeheerders  zullen  heroverwegingen van uitbreidingen en  voorzieningen voor 
leveringszekerheid moeten maken- met de systeemkosten zichtbaarder.

o Er zijn in de westerse landen state-of-the-art  LWR/PWR nucleaire systemen in de 
USA, het VK, Frankrijk, Argentinië en Korea en Japan bij gevestigde ‘vendors’ te 
betrekken. En zgn. SMR Systemen tot 300 MWe.  En zgn. AMR’s na 2040.

o Om inzet van de ingenieur en de wetenschapper te faciliteren, is  structurering en integraal 
management van het sociaal-maatschappelijk-technisch debat nodig. Met inzet van de eigen NL en 
ook internationale expertise
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Is er voldoende technische kennis, kunde en draagvlak als een voor onze NL 

ambities op nucleair gebied? Een korte schets.

• De  geopolitieke situatie heeft diverse landen en  Nederland bewogen     tot 

bedrijfsduurverlenging of  uit ‘mottenballen’ halen van kerncentrales. 

Voorbeelden zijn Japan, België, Duitsland….

o Door het IAEA en  het JRC zijn als EU instellingen in uitgebreide studies EU

besluiten over de taxonomie mogelijk gemaakt. Ook de VN is positief.

o Voor de EPC fasen: ruim voldoende ervaring in West-Europa en Nederland.

o Snelle verduurzaming steunt  jongere generaties : In het FD blijkt er  in 

Nederland terugloop van technische studies op MBO, HBO en de TU’s.

• De complexiteit na  de intensieve vergunningsfase  is voor de civiele 

componenten en de conventionele ‘balance of plant’ is niet ingewikkeld..

Werk aan de winkel voor de  ingenieur , planner en de beleidsmakers en econometristen ..
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De vraagzijde van de zware industrie: de mist trekt op, zorgen zijn groot….

Nu dreigen bedrijfssluitingen in een aantal industriesectoren. 

o Basismetaalindustrie, en baksteen- en glasbedrijven, kunstmest en de 

glastuinbouw zijn de voorbeelden

o Hoewel tzt nucleaire opwekking voor stabilisatie kan zorgen, is waterstof 

energietechnisch procesmatig/thermodynamisch van discutabele waarde.

o Overkoepelende scenariostudies blijken uit te blinken (ref. TNO) door verschil 

in karakter, aanpak, en scope en aannames. Onderlinge verwevenheid in 

Nederlandse industriecomplexen draagt daar ook aan bij (ref. Clingendael).

o -Van de diverse instanties en instellingen  is  weinig bekend of er inzicht is

op procestechnisch gebied, dan wel beperking tot macrogegevens van 

vraag-en aanbod zonder procesoptimalisaties en integratie.
Werk aan de winkel voor de ingenieur en de supply chain(s), met vooral aandacht voor de lange 

termijn continuïteit , ook voor stabiliteit en instandhouding i.c. het asset management.
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Naar een veel meer geïntegreerd plan de campagne inclusief gestructureerde 

uitvoering  voor de energietransitie?

Het KIVI neemt initiatief , en heeft  ingepland  op zaterdag 28 oktober 2022 te Utrecht de  gehele dag om breed aan het 

hernieuwd draagvlak voor kernenergie in Nederland aandacht te geven.

Binnen het KIVI loopt er dwars door enkele afdelingen overleg, en is er een Klankbordgroep I&E ,  tevens om meer 

betrokkenheid en  inzet van jongere generaties vragend.

Zie de KIVI website voor meer informatie.

KIvI Kerntechniek                     Delft, 10 september 2022             ir.G.K.Troost New Business& Technologies

Q&A : vragen staat vrij…
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Annex     Extra sheets
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Onze Tennet/Gasunie , EU-netinfrastructuren,  en de Nederlandse 

infrastructuur en planologie.

o De RlI heeft eind 2021 geconstateerd dat het  opvallend was er dat er (naast de veelheid van visies en 

meningen) een overvloed is van scenario-studieprojecten. 

o Geconstateerd is ( aangehaald in de TK hoorzittingen over ‘het Gasgebouw’  dat onze infrastructuur voor het 

transport van energiedragers een soort onderlinge competitie in zich hield.

o Er zijn nu wel vier tot zes Nederlandse provincies en regio’s die zich realiseren dat primaire opwekking zonder 

goede systeemintegratie en – optimalisatie niet zonder nucleaire capaciteit gaat. Balancering, 

leveringszekerheid en laagst mogelijke energiekosten en emissies zijn nodig. En ook om extreme situaties bij 

‘Dunkelflaute’ uit te sluiten. En meerdere aanbieders te faciliteren en daarmee prijsconcurrentie.

o Een goed voorbeeld van beleidsondersteunende studies over de inpassing van en kernenergie en 

windsystemen is in het Verenigd Koninkrijk dus uitgevoerd, in de studies van Aurora over decarbonisatie met 

een mix van renewables en nucleair. Voor Nederland moeten scenario’s daar op aangepast kunnen worden….

Hieruit volgden voor het VK resultaten waarbij door grootschalige opwekking van wind op zee en integratie 

met kernenergie de meest optimale operationele systeemconfiguraties met de laagste kWe en H2 kosten 

komen.

Dit alles heeft ook invloed op planologie en hoogspannings-en distributienetten, zie Tennet bijdragen..
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Kernenergie: de lessen welke  we geleerd hebben.

Een heel erg korte historie, vanaf 1938: 

1939: In Delft 10.000 kg. Yellowcake, uit Belgisch Congo, Initiatief prof.W.de Haas/Leiden

1945 : Alleenrecht Thorium uit onze ‘koloniën’ voor de VS en het UK. 

1954 :  Eerste student kernenergie/prof. E. Boon, Smyth report.

1955: FOM, UCL/Kistemaker en Werkspoor : U235 verrijkingstechnologie

1959:  Vakgroep Kernenergie op Werktuigbouw:  prof. D.Latzko

1969: Een 450MWe in Borssele: KWU/Siemens+AEG

… Kolenvergassing, in Buggenum voor Shell

Neratoom : RSV en Stork: Comprimo, TNO: Kalkar; duur 25 jr. 

Verkenning van meningen en feiten; zie  : Het Nucleaire landschap: Werkdocument uit 2004 van Rathenau : 

P.S. De recensie in de Ingenieur: Een boek voor de bureaulade (…)

Voor een  uitputtend langjarig v/a 1974 Nederlands politiek en  beleidsoverzicht: zie het NRC Handelsblad ..
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Is er voldoende achtergrond in wetenschap en energietechniek bij de Nederlandse 

maakindustrie en  ingenieurs? 

Welke lesson’s learned zijn er eigenlijk?…

Vanaf 1975 zijn er in Nederland via PEO c.s. in technologieprogramma’s grootschalige aanzetten gegeven aan de diverse 

opties voor primaire energieopwekking. 

Illustratief, maar zeker niet volledig:

o Windenergie,  HAT technologie, vanaf 25 kWe en (veel) meer

o Warmtepomptechnologieën , gebouwde omgeving

o Kolentechnologie ( in zgn. NOK, incl. kolenvergassing, Buggenum)

o Biomassa gebruik, Shell 

o Brandstofcellen & waterstof & syngas (Buggenum)

o Fluidized bed verbranding, atmosferisch en onder druk

o Voor- en naschakelsystemen, toepassing van supergeleiding, opslag (Lievense e.v.), etc.

o En : waterstof; weer actueel ?

Helaas mag geconstateerd worden dat inmiddels de Nederlandse maakindustrie erg veranderd is. 

Ook binnen de relevante instituten die subsidiair als kennisdragers moeten en kunnen dienen is dat het geval.

Maar door de wereldwijde stagnatie op nucleair terrein was en is het in veel OECD landen niet veel anders….
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