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De uitdaging van de 
energietransitie

is groter dan u denkt



Nederlands opgave schone elekticiteit:

We gebruiken nu: 125TWh /j aan stroom, 
waarvan 25% ‘duurzaam’, vooral biomassa.

We willen in 2030 dik 110 TWh maken. Top!

Regionale Energie Strategie/RES: 35 TWh

Richting 2050, mogelijk 650 TWh/j*

Dus denk na, maak de sommetjes!

Doe ALLES! Oók uranium en thorium

Niet alle eieren in één mandje –
Rol van S.E.P. is helaas niet opgevolgd.

En er zijn nog een paar problemen…

*) Zie bv ‘TNO Transform’ 450TWh bij 72% elektrificatie –
maar zorgwekkend weinig scenario’s. Inclusief industrie? Onzekere rol H2 is bv een issue.

Regionale Energie Strategie/RES: 35 TWh



Terwijl we met hernieuwbaar nog maar net zijn begonnen…
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…verschijnen in ‘Nature’ verontrustende artikelen over mijnbouw
(Plus: westers materiaalgebruik zal e-transitie elders remmen)



Wat maakt kernenergie
toch zo aantrekkelijk?



Uniek aantrekkelijk aan ALLE kernenergie 
(of je nu uranium, plutonium of thorium inzet)…

…is de ongekende ‘energiedichtheid’
(= veel energie uit weinig materiaal) 



‘De kern van kernenergie’ leidt tot:
1 ton ‘zwaar metaal’ versplijten  1 gigawattjaar*) elektriciteit

(*=8,76 Twh. Jaarverbruik Amsterdam: plm 0,6 gigawattjaar) 

1 thorium-MSR + 1 ton thorium
= bal van 60 centimeter

132 stuks Haliade-X + wind-op-zee
12MW., 63% CPF op zee

1 kolencentrale + 3,3 miljoen ton kolen 
= 570 KM treinwagons vol

1 gigawattjaar kun je produceren met:



Probleem van kernenergie: veel vooroordelen

‘Duur’
‘Vies’
‘Niet CO2-vrij’
‘Gevaarlijk’ 
‘Onopgelost 
afvalprobleem’
‘Komt te laat’

Maar wel te onbekend, en dus:
- extreem gevoelig voor desinformatie
- probleem met de media
(meeste journalisten en redacties 
zijn antinucleair) 

Science/evidence based informatie over kernenergie:
https://www.e-lise.nl/
https://www.thmsr.com/nl/
https://xwiki.e-lise.nl/wiki/cp4all/view/Main/

https://www.e-lise.nl/
https://www.e-lise.nl/
https://www.thmsr.com/nl/
https://xwiki.e-lise.nl/wiki/cp4all/view/Main/


e-Lise schetste in Whitepaper Marktconsultatie
invloed van rente op LCOE (in €/MWh)

… maar zelfs de ‘duurste’ kerncentrale levert betaalbare stroom, 
ook ’s-nachts en als het weer niet meezit (waarde versus kosten)



Waarom €5MD nodig?
Wederopbouw kennis-infrastructuur

Wederopbouw overheidsapparaat

Creëren van gelijk speelveld

Creëren van zekerheden



Wat zijn kanshebbers in Nederland?

EPR (Frankrijk): 1 unit = 1650 megawatt
voordeel: Europese ontwikkeling, 1e draait
nadeel: snelle bouw nog niet bewezen

APR (Zuid-Korea): 1 unit = 1400 megawatt
voordeel: draait al, snelle bouw bewezen
nadeel: geen Europese leverancier 

BWRX (VS/Japan): 1 unit = 300 megawatt
voordeel: seriebouw (‘Small Modular’)
nadeel: 1e exemplaar draait in 2030



En die 
thoriumreactor?



Waarom belangrijk?
• Vereiste veiligheid is goedkoper realiseerbaar

• Hoge temperatuur = efficiëntere opwek 

• Hoge temperatuur voor industrie (550°C)

• efficiëntere productie H2

• Recycling ‘kernafval’

• => Toepassing thorium is enorm synergie-voordeel
vanuit grondstofperspectief 

• geldt voor zon, wind én kern



Belangrijke vraag: kunnen we in de toekomst
de groei van de mijnbouw limiteren? 

(afbeelding uit artikel in Nature, 20200901, ‘RE production will exacerbate mining threats to biodiversity’) 
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Kwetsbaarheden energie EU: afhankelijkheid van Russisch gas 
en grondstoffenmarkt die China voor > 80% controleert



Kwetsbaarheden EU-klimaatbeleid: 
Russisch gas, Chinese grondstoffen

Strategie China: 

- controle over grondstofketens

- ‘eigen industrie eerst’

- Heeft van veel ‘transitiegrondstoffen’ 
80 - 95 % vd markt in handen

Probleem EU:

- Ontwikkeling van mijnbouw 
is moeilijk in democratische landen

- En ontwikkeling kost sowieso 25 jaar



Energiepolitiek wordt grondstoffenpolitiek
(afbeelding uit rapport Europese economische commissie van de Verenigde Naties (UNECE) 

‘Life Cycle Assessment of Electricity production’) 

© American Scientist 2010Grondstoffen zijn geopolitiek én ecologisch
een groeiend probleem voor alle vormen van duurzame opwek. 

Kernenergie = complementair = aantrekkelijk. Nu al, straks nog meer



Brandstofcyclus voor conventionele reactoren
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En toch zijn huidige systeememissies kernenergie wind-op-zee!



Thorium MSR levert drastische reductie materiaalgebruik 

‘Snelle’ uraniumreactoren hebben dit voordeel eveneens! 



Wanneer klaar?

• Enige zinnige antwoord is: geld. Handen uit de mouwen.
Dus hoera voor de provincies die het nu op gang brengen!
F.W.I.W: 

• Schatting China: ‘2030 1e 300MW thoriumreactor’

• Schatting Nederlands consortium ‘in 2035 1e 300MW reactor’

• Maar in essentie is het allemaal gissen

• Voor wie sneller wil: 1e SMR – BWRX300  (niet MSR…) 
kan in 2030 in Nederland van start





Regelbare
energie
voor je

hele leven:

Bol thorium:
3,5 cm

(doorsnede)

Bol steenkool:
10,8 meter
doorsnede
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Dank voor uw aandacht!

Pad naar schone energie en welvaart, wereldwijd, voor iedereen
thmsr.com

e-lise.nl
@g_zwartsenberg 




