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Woord vooraf
• Bijgevoegd discussie document geeft een integrale visie op de unieke Nederlandse wereldpositie in het nucleaire

en stralingsecosysteem. Dit ecosysteem levert een grote, cruciale bijdrage aan de energietransitie, effectieve 
gezondheidszorg en de materiaaltransitie.

• De visie is opgesteld door de TU Delft en uniek in zijn soort omdat het hele ecosysteem is samengebracht.
• De Nederlandse overheid staat aan de vooravond van grote investeringsbeslissingen (de bouw van 2 kerncentrales

en de nieuwe medische isotopenproductiereactor Pallas). Bovendien zijn er diverse private initiatieven. Alle 
betrokken partijen er- en herkennen dat het cruciaal is dat er in een brede nucleaire kennisinfrastructuur 
geïnvesteerd wordt; er is een impuls nodig om aan de toenemende vraag naar goed opgeleide medewerkers te 
kunnen voldoen.

• De TU Delft wil zijn verantwoordelijkheid nemen en samen met de ministeries EZK, VWS en I&W en andere
publiek/private betrokkenen, concrete plannen maken om de gehele onderwijs keten (van MBO, HBO tot WO) weer 
aantrekkelijk te maken.

• Onderzoek en innovatie zijn van groot belang om studenten aan te trekken en het nucleaire en stralingsecosysteem
te laten floreren, dit vereist een langdurig commitment voor onderzoek. Bovendien voedt het academisch onderwijs
het HBO en MBO en draagt zorg voor bij- en nascholing op de gebieden van stralingsbescherming en nucleaire
technologie.

Het visie document is op 6 dec 2022 besproken met de ministeries EZK, VWS en I&W, Nucleair Nederland, ANVS en de 
topsector Energie. De TU Delft ziet uit naar verdere samenwerking en concrete afspraken.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: Ellen Oerlemans, Head of Public Affairs, T +31 638556957,  
P.M.Oerlemans@tudelft.nl

mailto:P.M.Oerlemans@tudelft.nl
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Nederland is met ~4.000 bedrijven breed vertegenwoordigd in de gehele nucleair 
en stralingswaardeketen

Waardeketen nucleair ecosysteem

Bron: Expert interviews
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Er zijn een aantal urgente uitdagingen waaraan de nucleair en stralingssector een 
bijdrage kan leveren

Urgentie en belang

Gedreven door trends als vergrijzing, neemt de vraag naar medische isotopen 
voor diagnose en therapie toe, terwijl de Europese leveringszekerheid onder 
druk staat met kernreactoren aan het einde van hun levensduur en het 
grootste gedeelte van de stabiele isotopenproductie die plaatsvindt in Rusland

Nederland wil in 2050 een terugdringing van 95% CO2 realiseren, inclusief een 
CO2-vrij elektriciteitssysteem. De afstand tot de wettelijke klimaatdoelen is nog 
groot en daarom moeten extra stappen worden gezet om op koers te komen. 
Ook is het belangrijk om de robuustheid van de brandstofmix te vergroten 
door de internationale afhankelijkheid te verkleinen

Een toenemende uitputting van grondstoffen en sterke afhankelijkheid van 
niet-Europese landen voor import van de grondstoffen vraagt om efficiënt 
(her)gebruik van schaarse materialen en ontwikkeling van nieuwe materialen 
ter vervanging van de schaarse.

Bron: Raad van State, Klimaatakkoord 
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Dit document schetst een integrale visie op een nucleair en stralingsecosysteem 
met de belangrijke succesfactoren om het ecosysteem te realiseren

Introductie

• Met betrekking tot de nucleaire en stralingsketen in 
Nederland worden veel studies uitgevoerd

• Deze studies betreffen meestal slechts één van de 
onderdelen uit de waardeketen (bijvoorbeeld energie, 
isotopen of onderzoek)

• De samenhang tussen de verschillende onderdelen in de 
waardeketen is echter groot

• Om alle onderdelen te kunnen realiseren is daarom een 
gefaseerd en integraal plan met betrekking tot mensen, 
infrastructuur, kapitaal en innovatie cruciaal

Hoofdstuk B
Belangrijke succesfactoren om het 
ecosysteem te realiseren

Hoofdstuk A
Visie op een nucleair en 
stralingsecosysteem in Nederland



A. Visie op een nucleair en 
stralingsecosysteem in 
Nederland
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Internationaal leidend zijn in toepassing van 
protonen, neutronen en medische isotopen als 
hulpmiddel voor gezondheidszorg met grote 
leveringszekerheid 

Gezondheidszorg

2

Nederlandse energiemix robuust en minder CO2
intensief maken

Significant verminderen van hoeveelheid en 
levensduur nucleair afval

Energie

1

De nucleaire en stralingssector levert een cruciale bijdrage aan de energietransitie, 
effectieve gezondheidszorg en de materiaaltransitie

Doelstellingen van nucleaire en stralingssector

A Visie op een nucleair en stralingsecosysteem in Nederland

De materiaaltransitie ondersteunen 
(bijvoorbeeld duurzame energie, halfgeleiders, 
constructiematerialen, etc.)3

Innovatieve materialen
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414

Totaal aanbodtekortRoyal 
Haskoning DHV

Berenschot

255

669

Kernenergie heeft momenteel een 3% aandeel in de Nederlandse energieproductie 
maar biedt potentie het toekomstige gat tussen vraag en aanbod te verkleinen

Rol kernenergie in Nederlandse energiemix

Bron: CBS, EBN, Rijksoverheid, Berenschot, Royal Haskoning DHV, MPDI

• Tot 1997 had Nederland twee werkende 
kerncentrales. Na sluiting van de 
centrale in Dodewaard, is Borssele de 
enige centrale die energie levert

• Borssele levert, met een vermogen van 
485 MW, ongeveer 4 TWh aan 
elektriciteit per jaar

• Naast de lokale energieproductie 
importeert Nederland ook 1.792 PJ aan 
energie om aan het totale 
energieverbruik te voldoen

A Energie1

Kernenergie heeft een ~3% aandeel in de 
Nederlandse (lokale) energieproductie…

25%

4%

Aardgas63%

5%

3%

2020

Hernieuwbare
bronnen

Aardolie

Kernenergie
Overig

1.152 PJ

Aanbodtekort energie in 2050 import scenario in 
elektrisch equivalent [TWh equivalent]1)

…maar biedt potentie het gat tussen 
energie vraag en aanbod te verkleinen

EnergievraagEnergie aanbod

Overige
vraag

Elektriciteits-
vraag

Biomassa

Wind op zee

Wind op land

Zon Waterkracht

Gas

Kolen

Equivalent van 35 
kerncentrales van 

1.5 GW

1) Willekeurig vraag- en aanbodscenario

Aandeel van kernenergie in de Nederlandse 
energieproductie, 2020 [PJ]
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Twee "geplande" kerncentrales en twee toekomstige kerncentrales voorziet in 5-7 
GW CO2 vrije energie, verbetert de brandstofdiversiteit en vermindert kernafval

A Energie

Robuuste energie voorziening

Bron: KPMG market consultation, Kalavasta, MIT, ENCO, IEA, IRENA

1

LCOE1) [EUR/MWh]

Constante en robuuste elektriciteit
• Nederland heeft behoefte aan 

constante CO2-vrije elektriciteit 
• De twee centrales in het regeer-

akkoord hebben ieder 1.5 GW 
capaciteit (kunnen dus een deel van 
het gat tussen vraag en aanbod 
invullen)

• Deze zijn (naast schone energie) 
nodig om kennis mbt kernenergie te 
behouden voor Nederland

• Twee extra 4de generatie reactoren 
gebruiken nieuwe technologie,  
ruimen het bestaande afval op en 
produceren minder afval

Nucleair

Wind op 
Zee

Wind op 
Land

Zon

1) Ramingen op basis van verschillende bronnen: Kalavasta: Systeem effecten van nucleaire centrales, in klimaat-neutrale Energiescenario's 2050 (8 April 2020); MIT: The future of Nuclear Energy in a Carbon-Constrained World  (3 Sept 2018); 
Turkenburg: Factsheet Visie op de Toekomst van Kernenergie in de energie transitie (23 oktober 2019); ENCO: Possible Role of Nuclear in the Dutch Energy Mix in the Future (1 Sept 2020); EIA: Levelized Costs of New Generation Resources in the 
Annual Energy Outlook 2021; IRENA: Renewable power generation costs in 2021 (July 2022); 2) Minder brandstofwissels, concentratie gradueel oplopend van 5% nu naar max. 19,5% bij generatie 4 reactoren

• Variabel elektriciteits-aanbod van 
zon en wind brengt grote (extra) 
systeemkosten met zich mee (~30-
50% aangenomen add. kosten) 

• Kernenergie heeft een vergelijkbare 
LCOE range als wind op zee en zon, 
mits systeemkosten van duurzame 
bronnen worden meegenomen 0 20 40 60 80 100 120

Min Max
Ø

2022 2030 2040 >2050

Borssele

Constructie

4de

4de

Constructie

Constructie

3de generatie

SMRIndicatieve 
tijdslijn nieuwe 
kerncentrales 
(excl. SMR)

3de generatieConstructie

Twee "geplande" derde generatie centrales 
maken Nederland minder afhankelijk van 
internationale energie. Nederland maakt gebruik 
van bewezen technologie. Urenco levert steeds 
hogere concentratie uranium voor hogere 
efficiëntie2)

Small modular reactors leveren 
extra capaciteit bij grote 
elektriciteitshubs zoals industrie

Twee extra vierde generatie centrales 
(bijvoorbeeld Thorium-MSR) vormen een 
oplossing voor het nucleair afvalprobleem 
en stellen Nederland in staat een centrale 
met 'schone splijtstofcyclus' te ontwikkelen
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Warmteproductie in de kerncentrale maakt inpassing eenvoudig, want het vult de 
vraag in van een deel van de industrie – Nederland wordt minder afhankelijk van gas

A Energie

Warmtevoorziening

Bron: Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, Port of Rotterdam, KEV 2021

1

Warmte voor de industrie

• In kerncentrales komt warmte vrij. De meest efficiënte inpassing 
is directe afgifte van warmte aan de industrie, en is daarmee niet 
afhankelijk van de fluctuerende elektriciteitsprijs

• Deze warmte kan worden ingezet voor processen in een deel 
van de industrie (industriële warmtevraag is ~20% van de totale 
energievraag1)) of in warmtenetten voor de gebouwde 
omgeving, mits de warmte kan worden getransporteerd en een 
relatief korte afstand tussen centrale en gebruiker kan worden 
gehandhaafd
De waarborg-
locaties2) sluiten 
perfect aan op de 
locaties met 
grootschalige 
industriële 
warmtevraag

Borssele

Maasvlakte I

Eemshaven

Cluster van chemische 
bedrijven

Cluster van industriële en 
petrochemische bedrijven

Energiepark en andere 
grootschalige bedrijven

1) Gebaseerd op 2020 data gepubliceerd in KEV 2021, temperatuur gecorrigeerd; 2) In het besluit algemene regels ruimtelijke ordening
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Grootschalige waterstofproductie dichtbij de centrales is qua productiekosten 
competitief, vooral als gebruik wordt gemaakt van hoge-temperatuur reactoren

Integratie met grootschalige opslag

A Energie1

Bron: OECD "The role of nuclear power in the hydrogen economy" (August 2022), Expert interviews

Economisch rendabele waterstof

• Met een deel van de opgewekte energie uit de kerncentrales kan 
CO2- vrije waterstof worden geproduceerd voor gebruik in 
industriële processen en/of de waterstof backbone 
(bijvoorbeeld voor overbrugging zomer-winter cyclus)

Productiekosten 
waterstof [EUR3)/kg H2]4)

Bron: OECD, 2022

3,6

3,5

3,4

2,7

2,5

2,1

1,9

1,8Nucleair - Verlengd2)

Nucleair HTR (gen 3+)1)

Zon - Europa

Wind op zee

Nucleair LWR (gen 3)

Zon - Midden Oosten

Wind op land

Zon - Noord Amerika

1) Gemiddelde tussen hoge-CAPEX en lage-CAPEX case voor een hoge-temperatuur reactor met 'solid oxide electrolyzer cell' als gepubliceerd in OECD "The role of nuclear power in the hydrogen economy" (August 2022); 2) Verlengde levensduur 
(long-term operation) wordt door de OECD gedefinieerd als verlenging van de operatie van een kerncentrale, op voorwaarde van een integrale veiligheidsanalyse, voor een langere tijd dan origineel was gepland (over het algemeen 30-40 jaar, 
afhankelijk van het design); 3) USD weergegeven in rapport OECD, in september 2022 was de wisselkoers rond de 1:1; 4) Betreft waterstofproductie op basis van elektrolyse

• Volgens de OECD is 
waterstofproductie 
met nucleaire energie 
competitief met wind 
op zee en Eur. zon

• Waterstofimport (bijv. 
uit Amerika of het 
Midden Oosten 
impliceert additionele 
transportkosten á 
EUR 1-2 /kg H2

• De kosten voor 
elektrolyzers zijn 
relatief laag in geval 
van nucleair door 
hogere load factor

Ø 2.7

Batterijen voor 
korte-termijn 
elektriciteitsopslag

Productie van waterstof 
via elektrolyse of thermo-
chemische splitsing
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De 4de generatie centrales zoals Thorium-MSR zijn veiliger en leveren een factor 
1000 reductie in langlevend radioactief afval op

Rol van te bouwen 4de generatie centrales in afvalreductie

A Energie1

Bron: Expert interviews

Thorium-MSR centrales zijn veiliger

• Een Thorium-MSR is passief veilig omdat bij afwijkingen in de 
reactorkern de kernsplijtingsreactie vanzelf stopt en indien nodig 
de vloeibare splijtstof veilig kan worden opgeslagen

Nucleair afval geproduceerd door een 1.5 
Gwh LWR/Th-MSR centrale jaarbasis

Thorium-MSR levert minder afvalproducten op

LWR Th-MSR

✓ ✗

✓✓

• Langlevend radio-
actief afval betreft 
vooral plutonium, 
maar ook hogere 
actiniden (zoals 
americium, curium)

• Het kortlevend afval 
betreft vooral de 
splijtingsproducten. 
Deze worden ook in 
een Th-MSR
geproduceerd

Langlevend 
(~100.000 jaar)

Kortlevend 
(~300 jaar)

1)

1) Een Thorium-MSR centrale genereert 1.000x minder langlevend radioactief afval dan een LWR centrale (dus niet nihil)

Thorium-MSR resulteert in een factor 
1.000 minder langlevend kernafval 
(hoge toxiciteit bij 100.000 jaar)
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Met 4de generatie centrales zoals Thorium-MSR wordt bestaand kernafval gebruikt 
als splijtstof en wordt een groot deel van het huidige afvalprobleem opgelost

Thorium-MSR verbruikt al het langlevend afval

A Energie1

Potentie verkleinen van nucleaire afval in opslag

• Een Thorium-MSR kan ook uranium238 als kweekstof gebruiken. 
Thorium en uranium is voor vele (tien)duizenden jaren voorhanden. Het 
zou dus op termijn de volledige voorraad langlevend radioactief 
materiaal kunnen hergebruiken als splijtstof

Bron: COVRA jaarraport 2021, Expert interviews

Scenario 1: As-is
• Bij plaatsen van een nieuwe 1.5 GW 

LWR centrale wordt de afvalberg 
eerst ruim 4x zo groot

• Bij de komst van de 4de generatie 
reactoren wordt al het langlevende 
afval opgebrand, en wordt alleen de 
hoeveelheid kortlevend afval groter

Scenario 2: Uitvoeren visie
• De verlengde operatie van 

Borssele zal de huidige afvalberg 
nog met 20% vergroten

• Nederland moet ~25.000 m3 aan 
langlevend en 21.000 m3 aan 
kortlevend nucleair afval opslaan

Thoriumcentrales kunnen langlevend 
radioactief afval (uranium & 
plutonium) uit 3de generatie centrales 
als brandstof gebruiken en omzetten 
in energie en kortlevend afval

Samenstelling opslag COVRA, 2021 [m3]

>100.000 jaar levensduur ~300 jaar levensduur

Verarmd uranium

18.700 m3

Splijtstof + andere 
alfastralers1)

2.000 m3

~90%

~10%

Overig laag- en 
midden radioactief 
materiaal
17.100 m3

100 m3

Splijtingsproducten 
+ metallisch

~99%

~1%

1) Hoogradioactief (gebruikte) splijtstof en laag-midden radioactief materiaal in categorie A (COVRA-definitie)
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Nederland heeft een sterke positie in de nucleaire gezondheidszorg met productie 
voor 11-15 miljoen verrichtingen per jaar in een sterk groeiende markt

Sterke groei voorspeld, vooral 
in therapeutische isotopen

Bron: Nucleair Nederland 2017, 30.000 per dag, Achtergrondanalyse ten behoeve van besluitvorming over de PALLAS-reactor

Huidig gebruik van medische isotopen in de gezondheidszorg

• Voor diagnose isotopen wordt 
een marktgroei van 6% p.j. 
verwacht, voor therapeutische 
isotopen in Europa 8% p.j.

• De reactor in Petten 
produceert medische isotopen 
voor ~11-15 miljoen 
verrichtingen per jaar1)

• ~420.000 hiervan vinden 
binnen Nederland plaats, de 
rest van de productie wordt 
geëxporteerd

• Nederland heeft hiermee een 
unieke positie in Europa, met 
infrastructuur die geschikt is 
voor grootschalige productie 
(bijvoorbeeld door co-locatie
met farmaceutische bedrijven 
als Curium) en snelle aan- en 
uitvoerroutes

A Gezondheidszorg2

Nederland heeft een sterke positie met significant wereldwijd marktaandeel en produceert vooral 
voor diagnose, maar ook voor (kanker)therapie – Een groot gedeelte wordt geëxporteerd

Voorspeld aantal patiëntendoses
therapeutische isotopen, ['000]

Reactorcapaciteit productie 
Molybdeen-99, 2017

~30%

~20%~13%

~13%

~25%

Overig

Wereldwijd totaal 
~48 miljoen 

verrichtingen p/j

Productie meest 
effectief via 
cyclotrons

Productie 
meest effectief 
via reactor

MO-99

F-18

Y-90 Se-
75

I-
131Sr-

89

I-
125

Ra-
223

Ac-
225

Re-
186Ir-

192
Tb-
161 Lu-

177
Pb-
212

Re-
188

Ho-
166

Sm-
153

N-13
C-11

O-15Na-
24

Zr-
89

Ga-
67

I-
123

Sr-
82In-

111

Ge-
68

I-
124

Tl-
201

Tc-
99m

At-
211

Cu-
67

Pt-
195
mXe-

133
Pd-
103

Cr-
51

Sn-
11mP-32

Er-
169

Cu-
64

Soort isotoop

Theraple

Theraple and
diagnose

Diagnose

1) 11 miljoen betreft 30.000 behandelingen per dag en 365 dagen per jaar operatie, 15 miljoen gebaseerd op globale marktvraag van 48 miljoen verrichtingen en 30% marktaandeel

500

0

800

1000

20252020 20352030 2040

Targeted alpha

Andere beta
isotopen

Gebaseerd op 
lutetium-177

Overigen

Grootte van de 
bollen is indicatief
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Met de komst van PALLAS en SHINE behoudt Nederland robuuste 
leveringszekerheid van medische isotopen

A Gezondheidszorg

Bron: PALLAS, SHINE, TU Delft, Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor

Productie van medische isotopen

2

Blijvende leveringszekerheid van medische isotopen

• De hoge flux reactor in Petten wordt momenteel gebruikt voor 
de meeste isotopen en moet worden vervangen (PALLAS)

• SHINE beoogt in Veendam isotopen te produceren voor Europa 
wat naar verwachting plaatsvindt in 2023-2025, en werkt aan 
nieuwe scheidingsmethoden (bijvoorbeeld voor scheiden van 
yterbium van lutetium) en aan een vernieuwende 
productiemethode in een versneller gedreven reactor

• De onderzoeksreactor in Delft produceert een aantal niche 
isotopen en kan dit blijven doen gedurende levensduur. 

• Urenco is bezig met productie van o.a. molybdeen, maar wil in 
de toekomst ook verbreden naar andere isotopen, onder andere 
om de portfolio aan isotopen waar gebruik van kan worden 
gemaakt te diversifiëren

• Daarnaast blijven kleinere versnellers op ziekenhuislocaties 
actief met fluor-18 en zetten innovatieve bedrijven (zoals 
Alpharim) in op innovatie met betrekking tot alpha- en beta
emitters die momenteel nog niet in gebruik zijn

Nieuwe hoge flux 
reactor (PALLAS)

Nieuwe SHINE versneller

Productie van fluor-
18 in versnellers bij 
ziekenhuizen

Productie van 
stabiele isotopen

Productie van niche 
isotopen in Delft

Internationale
verkoop van radio-
pharmaceuticals 
door farma-
ceutische bedrijven
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Innovatief gebruik van deeltjes en straling versterkt de effectiviteit van 
behandelingen

A Gezondheidszorg

Bron: Nucleair Nederland, Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, Expert interviews 

Productie van medische isotopen

2

Effectievere behandelingen voor patiënten

Deeltjes en straling gaan vooral een grote rol spelen in therapie. 
Bij universiteiten en andere instanties (zoals Quirem) wordt 
onderzoek gedaan naar behandelmethoden, bijvoorbeeld: 
• Uitbreiding van het gebruik van isotopen bij behandelingen (naast 

diagnose)
• Custom-made behandelplannen: Binnen patiëntgroepen kan 

steeds beter worden bepaald welke behandelingen wel of niet 
aanslaan (of combinaties van behandelingen) Dit resulteert in 
effectievere behandeling met minder schade aan gezond weefsel 

• Effectievere behandeling van ziektebeelden – Er bestaan 
specifieke isotoop-ziektebeeld combinaties. Onderzoek hiernaar 
kan effectievere behandeling mogelijk maken 

• Het optimaliseren van de transporterstof, welke bij de patiënt 
wordt ingebracht en naar de juiste plaats wordt verplaatst, 
vanwaar de tumor wordt vernietigd (zoals PSMA1) liganden)

• Nieuwe ondersteunende technologie als AI en Big data kan bij al 
deze initiatieven een grote rol spelen (bijvoorbeeld in analyse van 
patiëntgegevens die zijn behandeld met een bepaalde 
transporterstof op grote schaal)

1) Prostate specific membrane antigen

Custom-made 
behandelplannen

Innovatie in dataverwerking en 
visualisatie van ziektebeelden

Betere 
transporterstoffen

Effectievere isotoop-
ziektebeeld combinaties

Uitbreiding behandelingen 
met isotopen
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Nucleaire technologie speelt een belangrijke rol in ontwikkeling van materialen,  
onder andere bij batterijen, constructiematerialen en voedingsmiddelen

A Innovatieve materialen3

Huidig materiaalonderzoek

• Nucleaire technologie speelt een 
belangrijke rol in ontwikkeling van 
materialen:
– Benodigd voor de energietransitie

(zoals batterijen, zonnecellen, etc.)
– Benodigd voor overige transities 

(zoals constructiematerialen)
• Onderzoek wordt gedaan met 

fotonen (Röntgen), elektronen, 
neutronen en positronen en 
onderzoek met de laatste twee vindt 
in Nederland plaats in de 
onderzoeksreactor in Delft in 
samenwerking met het bedrijfsleven

• Urenco levert momenteel ~25% van 
de wereldvraag voor stabiele 
isotopen gebruikt voor  
materiaalinnovatie. Rusland is 
marktleider met het grootste 
gedeelte van de overige markt

Bron: TU Delft

Vleesvervangers
Neutronenverstrooiing wordt gebruikt om beter begrip te 
krijgen van de vezelvorming in natte eiwitmengsels. 
Hierdoor kunnen producten met een betere textuur worden 
geproduceerd

Zonnecellen
De ondertekening van een nieuw vierjarig 
contract tussen TU Delft en HyET Solar versnelt 
de introductie van een volgende generatie 
zonnefolie, en brengt geïntegreerde zonnefolies 
en innovatieve zonneparken dichterbij

Constructiematerialen
Neutronenverstrooiing karakteriseert nano-kristallen in de 
structuur van staal, wat een belangrijke rol speelt in de 
eigenschappen en temperatuurbestendigheid. Effectiever 
gebruik van materiaal betekent minder grondstof en energie

Batterijen
Neutronenstraling wordt gebruikt om dichtheid 
en verplaatsing van Lithium tijdens laden en 
ontladen te onderzoeken. Op basis van dit 
onderzoek kunnen prestaties, capaciteit en 
levensduur van batterijen worden verbeterd

Halfgeleiders
Centrifugetechnologie wordt succesvol toegepast door 
fabrikanten van halfgeleiders als bijvoorbeeld Intel: 
verrijkte versies van (stabiele) isotopen hebben betere 
specificaties voor het eindproduct 

MaterialentransitieMaterialen voor de 
energietransitie
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Aanvulling met een krachtiger neutronenbron maakt sneller en dynamisch 
materiaalonderzoek mogelijk

A Innovatieve materialen3

Innovatieve materialen voor andere sectoren

Bron: ESS, TU Delft

1) Nano-kristallen die ontstaan bij warmings- en koelingscycli; 2) European Spallation Source

Sneller onderzoek met krachtige neutronenbron

• Geavanceerde onderzoeken vereisen krachtiger 
neutronenbronnen met langere pulsatie (bijv. 3 milliseconden)

• Een krachtiger bron produceert een bundel die gemakkelijker kan 
worden gemoduleerd en maakt dynamisch onderzoek naar 
kleinere en complexere structuren mogelijk op hogere snelheid

• Uitbreiding van het huidige portfolio aan neutronenbronnen 
(onderzoeksreactor Delft) wordt gerealiseerd met een structurele 
faciliteit bij PALLAS, aansluiting bij het ESS2) en realisatie van de 
koude neutronenbron in het OYSTER programma

• Urenco beoogt met groei van haar stabiele isotopen in Nederland 
de internationale afhankelijkheid te verkleinen

Case study – Ontwikkeling nieuwe reactor
Met een krachtige neutronenbron worden metallische 
microstructuren bij hoge temperatuur (zoals in een 
Thorium-MSR) onderzocht op precipitaten1). Die 
hebben een grote invloed op de mechanische 
eigenschappen welke op basis van het onderzoek 
worden verbeterd

Toegang tot extra 
krachtige neutronenbron 
van ESS2)

PALLAS als Nederlandse bron voor 
materialenonderzoek met hogere 
intensiteit aan straling dan in Delft. 
Tevens als voorbereiding op ESS2) 

experimenten 

Röntgenstraling (zoals 
Smart*Light) biedt 
additionele mogelijkheden 
naast de portfolio aan 
neutronenbronnen

De onderzoeksreactor in Delft wordt uitgebreid met 
een koude neutronenbron (OYSTER) en excelleert 
voor materiaalonderzoeken die een neutronenbundel 
vereisen (zoals halfgeleiders). Tevens als 
voorbereiding op ESS2) experimenten
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Met dit ecosysteem is Nederland in staat te groeien naar 10-20% CO2-vrije energie 
en verstevigt ze haar koppositie op gebied van medische isotopen en materialen

Beoogde resultaten

Bron: KEV, CBS, NRG, SHINE, OECD, Nationale Materialen Agenda, Royal Haskoning DHV, TU Delft, Expert interviews

1) Uitgaande van Royal Haskoning DHV cijfers voor aanbod in 2050; 2) Uitgaande van 30.000 voor NRG met aanname van een gelijkblijvende ambitie voor Project PALLAS, en een claim van 40.000 behandelingen per dag van SHINE, exclusief 
eventuele kannibalisatie tussen beide; 3) De fabricage van metaal en metaalproducten, machines en tools, en hoogwaardige kunststoffen genereerden in 2018 een omzet van ruim 75 miljard euro volgens de Nationale Materialen Agenda

A Visie op een nucleair en stralingsecosysteem in Nederland

Verwerking 
radioactief 
afval

Verrijking

Blijvend beperken van incidenten en vergroten inzicht in stralingsveiligheid

• Vergroten aandeel kernenergie van ~3% naar ~10-20% van 
het totale Nederlandse energieaanbod1)

• Verminderde afhankelijkheid van import van energie

Effectievere diagnose en behandeling onder andere door 
groei productiecapaciteit isotopen van 30.000 naar >45.000 
patiënten/behandelingen per dag2)

• Hergebruik van 
huidige 
langlevende 
afvalberg

• Factor 1.000 
reductie in 
langlevend 
radioactief afval 
tijdens bedrijf

Ondersteuning van verdere groei en verduurzaming van de 
materialensector3) 

• Efficiëntere kern-
centrales door graduele 
verhoging tot max. 19.5% 
verrijkt uranium bij gen 4 
reactoren

• Verbreding van portfolio 
aan stabiele isotopen 
voor gezondheidszorg en 
materialen
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Internationaal gezien is een dergelijk ecosysteem uniek –
Helemaal als de genoemde stappen worden gezet

Internationaal perspectief, huidige situatie en ambitie

Nederland heeft al een sterk 
ecosysteem met bijvoorbeeld Urenco en 
een sterke positie in medische isotopen. 
Deze unieke positie kan verder worden 
uitgebouwd met een sterk netwerk in 
elementen als onderzoek

– Nucleair expert

De goed ontwikkelde sector hebben we 
nodig om de productie van stabiele 
isotopen voor bijvoorbeeld materialen 
verder te groeien zonder de 
afhankelijkheid Rusland te laten 
groeien

– Verrijkingsexpert

Bron: EIS-RIS 2021, Nederland Nucleair, Scopus, Expert interviews

Veel andere 'nucleaire' landen zijn 
vooral gefocust op het opwekken van 
nucleaire energie en in mindere mate 
op het produceren van medische 
isotopen. Nederland biedt patiënten 
toegang tot innovatieve en 
experimentele behandelingen

– Nucleair expert

1) Naar informatie van Nederland Nucleair, en gebruikmakend van Molybdeen-99 als proxy

…1 2 3 4 20CO2 uitstoot van de elektriciteitssector
Nederland heeft binnen Europa relatief een grotere uitstoot dan 
de elektriciteitssector van bijvoorbeeld Frankrijk door gebruik 
van bijvoorbeeld gas en kolen

1 2 3 4 5Geproduceerde isotopen (molybdeen-99)
Nederland neemt met de HFR in Petten ~30% van de 
wereldwijde marktvraag voor haar rekening1), welke positie nog 
verder toeneemt als SHINE in Veendam gaat produceren

Energie

Gezondheidszorg

A Visie op een nucleair en stralingsecosysteem in Nederland

1 2 3 4 5Citaties in innovatieve producten
Nederland staat derde in het aantal citaties in Scopus per 
aantal inwoners, wat geldt als een goede proxy voor 
wetenschappelijk onderzoek

Materialenonderzoek

Top-5

Geproduceerde stabiele isotopen
Urenco neemt in Nederland 25-35% van de wereldproductie 
van stabiele isotopen voor haar rekening (toegepast in 
gezondheidszorg en materialen). Rusland is marktleider

Verrijking
1 2 3 4



B. Belangrijke succesfactoren 
om het ecosysteem te 
realiseren



21

De belangrijkste succesfactoren zijn infrastructuur, innovatie, human capital en 
beleid en maatschappelijk draagvlak

Overzicht belangrijkste succesfactoren

B Belangrijke succesfactoren om het ecosysteem te realiseren

Human 
capital

Infrastructuur

Innovatie

1

32

Beleid en 
maatschappelijk 

draagvlak
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Uranium 
verrijking

Toeleveranciers

Nederland investeert in grote projecten als PALLAS, SHINE en kerncentrales die elk 
meerdere onderdelen van de waardeketen bestrijken

B Infrastructuur

• In huidige keten is al grote 
samenhang door gezamenlijke 
toelevering (Urenco) en 
collectieve verwerking van 
radioactief afval (Covra)

• De samenhang tussen de actoren 
groeit verder op het gebied van 
bijvoorbeeld: 
– Verwerking van nucleair afval in 

een 4e generatie kerncentrale 
(bijv. Thorium-MSR)

– Betekenis PALLAS/SHINE voor 
innovatie en onderwijs

– Centraal nucleair opleidings-
onderzoeks- en 
innovatiecentrum (RID)

– Verbreding van 
verrijking/isotopenproductie bij 
Urenco naar isotopen voor 
gezondheidszorg en materialen

Waardeketen nucleair ecosysteem

Bron: Expert interviews

Voorbeelden niet uitputtend1

PALLAS/ 
SHINE

RID
(TU Delft)

Generatie 2 & 3 
kerncentrales

Cyclotrons

Generatie 4 centrales

Gezondheidszorg

Energieproductie

Onderwijs

Overheid: Toezicht, inspectie, vergunningen, etc.

Innovatieve materialen

Verwerking 
radioactief 
afval

Verrijking
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Om kernenergie, medische isotopen en materialenontwikkeling op grote schaal te 
kunnen toepassen en te verbeteren, is innovatie van cruciaal belang

B Innovatie2

Indicatieve innovatieagenda

Bron: TU Delft

Nieuwe reactortechnologie
Voor toekomstige Nederlandse kernenergie is verdere ontwikkeling van generatie-4 reactoren nodig (bijvoorbeeld 
Thorium-MSR). Ook is onderzoek nodig naar kosten reducerende technologie, SMR's/Microreactoren en 
kernfusie centrales

Radiobiologie
Verdere ontwikkeling van radiobiologie, bijvoorbeeld onderzoek naar effect van straling op weefsel, om 
effectiviteit (betere kennis van impact van de straling), en efficiëntie (minder straling nodig met eenzelfde 
resultaat) van diagnose en therapie te vergroten 

Materialentransitie
Een succesvolle energietransitie en materialentransitie in andere sectoren vereist ontwikkelen van innovatieve 
materialen (zoals voor waterstof- productie en transport, zonnecellen, batterijen voor energie en halfgeleiders, 
vleesvervangers en constructie voor overige sectoren)

Economisch rendabele waterstofproductie uit kerncentrales
Waterstofproductie op basis van hoge temperatuur elektrolyse of thermochemische watersplitsing vereisen 
ontwikkeling van reactoren met een hogere outlet temperatuur (>1.000 graden)
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De genoemde plannen vereisen een toename van 6.700 FTE in 2035 en een 
toename in aantal opgeleiden in stralingsveiligheid met 1.150-4.650 per jaar

B Human capital3

Ontwikkeling van human capital voor het nucleaire ecosysteem

Bron: Technopolis (2022), Achtergrondanalyse ten behoeve van de besluitvorming over de PALLAS-reactor (september 2022)

+2.000

+5.500

+1.200

2025-2030

+700

+6.700

+2.700

2030-2035

Smalle nucleaire sector

Extern nucleair-bewust (tijdelijk)

FTE [#]

Tot 2035 wordt er een toename verwacht van 
het aantal FTE  met +6.700 FTE…

De uitbreiding van het personeelsbestand is nodig voor realisatie van PALLAS en SHINE, bouw van 
nieuwe kernenergiecentrales en de versnelling van eindbergingsonderzoek. Bij een groeiende sector 
moeten ook ondersteunende organen (zoals toezicht, vergunnings-verlening) worden versterkt en 
mensen worden aangetrokken die bekend zijn met de opzet en uitvoering van megaprojecten

De vraag betreft MBO, HBO en WO opgeleid personeel met een technische achtergrond (zoals voor 
het opzetten van PALLAS/SHINE)

Er is al een aantal oplossingen in kaart gebracht zoals:
• Promoten van de sector en regio (internationaal) 
• Nieuwe opleidingen op MBO- en HBO niveau en meer capaciteit op de universitaire opleidingen
• Branche-breed leertraject ("traineeship nucleair")
• Vergroten interne opleidingsaantallen
• Centrale dependance inrichten voor bepaalde activiteiten om specialisten aan te trekken

Opleiding op verschillende niveaus vereist een geïntegreerde onderwijsketen met solide kennis-
uitwisseling ('kennispyramide’), een 'leven-lang-leren' en mobilisatie van 'nuclear integrators'1)

1) Mensen met breed overzicht van nucleaire technologie die initiatieven kunnen opzetten en leiden

Kennis en ervaring op het gebied van het uitvoeren van zeer grote projecten kan sectorbreed
worden opgebouwd (bijvoorbeeld met de bouw van een medische isotopen reactor)

…en in de ziekenhuizen moeten meer mensen 
worden opgeleid in stralingsveiligheid

~150 ~500 ~200~500
~2.200

2016

~2.400

2020 2035

~2.850

~3.500

~3.100

~7.750

~4.250

+2%

Stralingsbeschermingsdeskundige (SBD) Totaal 2% groeiscenarioTotaal 6.5% groei met isotopenmarktMedische Beroepsbeoefenaars (MB) Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)

Toename: 
+1.150-+4.650

Deelnemers per jaar [#]



25

Nederland is sterk door de gehele waardeketen – Een kick-start investering is nodig 
om talent op te leiden en benodigde competentie en kennis te vergaren

B Belangrijke succesfactoren om het ecosysteem te realiseren

Conclusie succesfactoren

1. Infrastructuur Nederland heeft een bijzondere positie door aanwezigheid in 
de hele waardeketen – Samenwerking binnen de waardeketen mondt uit in 
top posities in de nucleaire en stralingssector

2. Innovatie Nederland is sterk in onderzoek naar pre-competitieve 
toepassingen met gebruikers die willen innoveren, waardoor de huidige, 
leidinggevende positie kan worden behouden

3. Human capital is cruciaal in het versterken van de positie en hiervoor is 
talent nodig wat geënthousiasmeerd wordt door een positief 
toekomstbeeld voor de sector en een aantrekkelijk opleidingstraject

Verwezenlijking van de visie vereist een kick-start investering in infrastructuur en 
fundamenteel onderzoek om talent te behouden en aan te trekken. Deze kick-start werpt ook zijn 
vruchten af voor realisatie van de integrale visie waaronder de bouw van nieuwe kernenergiecentrales

1

32

Beleid en 
maatschappelijk 

draagvlak
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