
Een veilige en goedkope kernreactor ten behoeve van duurzame elektriciteitsopwekking 
 

Groene Kernenergie 
in oude Limburgse Kolenmijnen 

 
Inleiding 
De rampen met de kerncentrales in Tsernobyl, Harrisburg en Fukushima laten zien dat we als 
samenleving dit soort risico’s niet willen. Er zijn vele bezwaren aan het bouwen van een traditionele 
kernreactor, er zijn echter ook voordelen: 
 
Nadelen Voordelen 
de afscherming voor veiligheid i.v.m. directe 
straling 

geen CO2 uitstoot 
 

gevoeligheid voor natuurrampen  voldoende brandstoffen beschikbaar voor de komende 
100 jaar 

gevoeligheid voor demonstraties, aanslagen 
etc. 

bewezen technologie met competitieve prijzen 

mogelijkheid van het maken van kernwapens de prijs van de opgewekte energie kan lange tijd gelijk 
en laag blijven (terwijl die van fossiele brandstoffen 
zullen stijgen) 

de kans op collateral damage in geval van 
een burn down of ander ongeluk 

in nieuwe technologie (kweekreactor, thorium-reactor) 
is de brandstof duurzaam 

verwerking van het afval: transport en 
opslag 

 

kosten van ontmanteling  
de eindigheid van de voorraad Uranium: 
geen duurzame oplossing 

 

 
Bovendien is alle duurzame energie (zon, wind, aardwarmte, biofuel) afkomstig van de grootste 
kerncentrale die we kennen: de zon. Gelukkig staat die op zo grote afstand dat de meeste schadelijke 
straling ons niet bereikt. 
 
Het zou dus prachtig zijn als we kerncentrales zouden kunnen bouwen die GEEN van de nadelen van de 
traditionele kerncentrales heeft maar die wel ALLE voordelen van kernenergie heeft. Dit behoort tot de 
mogelijkheden als we naar andere energiebronnen dan Uranium of Plutonium kijken. Uranium en 
Plutonium hebben inherent de volgende bezwaren: 

- de kernreactie is gebaseerd op een kettingreactie: als de brandstof één keer actief is geworden, 
dan leidt de uitstoot van radioactieve deeltjes tot vervolgreacties. Daardoor kunnen explosies en 
die zijn moeilijk in de hand te houden 

- vanwege de explosiemogelijkheid is het mogelijk om deze stoffen te gebruiken in kernwapens 
- de splijtstoffen zijn hoog radioactief gedurende duizenden jaren: het afvalprobleem 

 
Thorium, brandstof voor een groene kerncentrale 
 
Een stof die deze eigenschappen NIET heeft, maar wel te gebruiken is 
in een kernreactor is Thorium (om precies te zijn: Thorium 232, 
atoomnummer 90, aanduiding Th). Thorium als grondstof voor 
kernreactoren heeft de volgende eigenschappen:1 

- het is een metaal dat een beetje lijkt op magnesium. Thorium 
komt drie tot vier keer zoveel voor als Uranium en dus ook in 
andere landen (RAR = bewezen reserves). Deze reserves zijn 
voldoende groot om duizenden jaren in energie te kunnen 
voorzien. Het is niet verwonderlijk dat landen als India en 
Noorwegen doende zijn om een programma van Thorium-
kernreactoren op te zetten, 

- Thorium is makkelijk te bewerken, ook chemisch. Het vormt 
makkelijk zouten, waaronder die niet oplosbaar zijn in water of 
zuur, 

- De meest voorkomende, stabiele isotoop van Thorium heeft 
een halfwaardetijd van meer dan 14 miljard jaar. Uit zichzelf is 
het dus weinig radioactief, 

- De andere radioactieve isotopen van Thorium hebben 
                                                
1 Bron: IAEA 2005, publikatie: IAEA-TecDoc 1450: Thorium fuel cycle – Potential benefits and challenges 



halfwaardetijden van enkele dagen tot enkele weken. Dat betekent dat die isotopen geen 
probleem voor de opslag vormen: na een paar jaar is alle radioactiviteit verdwenen, 

- In de natuur voorkomende Thorium-ertsen bestaan uit de radioactieve vorm en hoeven dus niet 
verrijkt te worden, 

- Thorium geeft geen kettingreactie. Het kan dus niet ontploffen. Als de Thorium niet wordt 
aangestraald, dan valt de kernreactie vanzelf stil, 

- De Thorium brandt volledig op. De kernreactie kan zo ingericht worden dat afval van gewone 
kernreactoren en van kernbommen mee verbrand worden en daarmee onschadelijk gemaakt. De 
overblijvende stoffen kunnen hergebruikt worden. Een Thorium-reactor veroorzaakt dus geen 
afvalprobleem. 

- Thorium reactoren kunnen worden gebouwd van kleine capaciteit tot heel grote. Het minimum is 
ongeveer 1 MW (genoeg voor een kleine wijk), maar 500 MW of 1 GW is ook geen probleem. 

 
Natuurlijk zijn er ook nadelen aan Thorium als grondstof voor kernreactoren: 

- er zijn de afgelopen 40 jaren experimentele reactoren op basis van Thorium geweest, maar de 
technologie is nog niet geheel uitontwikkeld. De beste manier van bouwen van een Thorium-
reactor is volgens het principe van het “gesmolten zout proces” (in het Engels: Molten Salt 
Reactor, oftewel MSR). Bij dit type reactoren is de werktemperatuur van de reactor hoog (tussen 
1000 en 2000 graden Celsius). Dit stelt eisen aan de constructie en de gebruikte materialen, 

- bij de kernreactie kunnen gevaarlijke (d.w.z. gewoon giftige) stoffen ontstaan die zorgvuldig 
afgehandeld moeten worden. 

Voor het verdere onderzoek en verbetering van de materialen is hoog technische deskundigheid nodig. 
Die is te vinden in het Forschungszentrum Jülich (de vroegere Kern Forschungs-Anlage-KFA) en bij de 
RWTH in Aken. Overigens leent ook het aangrenzende Duitsland zich voor een dergelijke inrichting. Dit 
zou de bruinkoolwinning aan de overkant van de grens overbodig kunnen maken. 
 

Soort%Centrale Grondstof %Ruwe%winning%

(ton)%

Bruikbare%

Grondstof

Capaciteit%

ton%per%%

%Treinwagons%

per%jaar%

Treinwagons%

per%dag%

CO2%uitstoot%

(ton)

Mijnsteen@

afval%(ton)

Radioactief%

afval%(ton)

Kolencentrale steenkool 6.400.000%%%%%%%%% 3.200.000 ton 40 80.000%%%%%%%%%%% 219 4.000.000 3.680.000 0

bruinkool 9.000.000%%%%%%%%% 4.500.000 ton 30 150.000%%%%%%%% 411 5.000.000 5.175.000 0

Kerncentrale Uranium 50.000%%%%%%%%%%%%%%% 27 ton 2 14%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0,04 0 49.972 26

Thorium 400%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 20 ton 2 10%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0,03 0 379 1

Grondstofgebruik%van%een%1%GW%(1000%MW)%centrale%gedurende%een%jaar

 
 
Een Thorium-reactor heeft de voordelen van een kernreactor, maar niet de nadelen. Het overblijvende 
risico is dat van de directe straling die de reactor met zich brengt en het conventionele risico van de 
afvalstoffen (hoewel zeer gering in omvang). Bij traditionele kernreactoren worden deze risico’s 
opgevangen door een stevige mantel om de kerncentrale te bouwen, van beton, lood en staal. 
De oude kolenmijnen in Limburg bieden een goedkopere en zekerder oplossing voor dit probleem door 
namelijk de kerncentrale ondergronds, in een oude mijnschacht te bouwen. 
 
Principe van de oplossing: ondergrondse groene kerncentrale 
Een oplossing voor de problemen van de kernreactor is het ondergronds bouwen van de reactor in oude 
schachten van (kolen-)mijnen op behoorlijke diepte (100-600 meter onder de grond). Het beste is dan 
om de nucleaire kern ondergronds te bouwen en de turbines bovengronds. Voordeel van het bouwen in 
diepe schachten zijn: 

− de geologische kennis over de stabiliteit van het gesteente is groot 
− er hoeft geen bescherming tegen het weer, tegen vliegtuigen of andere projectielen te worden 

gemaakt 
− het afval van de kerncentrale kan in dezelfde schacht opgeborgen worden en hoeft niet 

getransporteerd te worden 
− geen hoge kosten van ontmanteling: de schacht gewoon volstorten met beton als de centrale is 

uitgewerkt 
− onbereikbaar voor acties van terroristen of anderen 
− hoge veiligheid voor bovengrondse omgeving vanwege grote dikte van het beschermend schild 
− tegelijk gebruik van eventueel aanwezig mijnwater 
− geen kosten van buitenonderhoud 
− stabilisatie van de ondergrondse mijngangen zodat risico van instorten bovengronds wordt 

opgeheven 
 
 
 
 



Hiernaast staat de principe opbouw 
van een Thorium-reactor van het 
type MSR. Het principe is dat de kern 
in een eerste circuit gekoeld wordt 
met vloeibaar natrium (heat 
exchanger in het midden links). Via 
een tweede warmtewisselaar gaat de 
energie over op water zodanig dat 
een temperatuur van circa 300-700 
graden Celsius en een druk van circa 
80 bar wordt bereikt. Deze stoom 
gaat naar de turbine om elektriciteit 
op te wekken. De stoom condenseert 
daarin tot circa 150 graden. Deze kan 
men terugvoeren naar de reactor, 
maar eventueel ook gebruiken voor 
opwekking met laagwaardige 
methoden (bv Stirling motoren) of 
gebruiken voor wijk- of 
stadsverwarming. Door het dubbele 
koelcircuit is dit water niet 
radioactief. 

Nadeel van het plaatsen van de reactor diep in de grond is dat lange leidingen nodig zijn voor het 
transport van de stoom en van het water. Wellicht is het daarom nodig om bovengronds nog een 
naverbrander te installeren om de stoom op de juiste druk en temperatuur te hebben voordat het de 
turbine in gaat. Dat weegt echter op tegen het voordeel van de veiligheid en van de beperkte kosten van 
om- en ontmanteling. 
 
Constructie 
De ondergrondse kerncentrale moet in een diepe aardlaag komen. Daartoe nemen we een geschikte, 
buiten gebruik gestelde mijnschacht, bij voorkeur met twee schachten (1 schacht voor de leidingen en 1 
schacht voor bediening). Allereerst wordt de mijnschacht zelf op zodanige maat gemaakt dat een veilige 
lift van voldoende grootte kan worden aangebracht. Voldoende groot voor het transport van materieel en 
apparatuur en splijtingsstaven. 
Vervolgens wordt allereerst een pomphuis geïnstalleerd om eventueel mijnwater te verwijderen, om 
slurry van het uitgraven te vervoeren en later om stoom op en neer te pompen. 
Op de gekozen plek in de schacht wordt de ruimte uitgehakt waar de reactor komt te staan. Dit kan 
gebeuren vanuit een bestaande galerij door naar beneden te graven. Het uitkomend gesteente wordt in 
zijgangen opgeslagen voor later gebruik als vulmateriaal in het te maken beton. De ruimte zal een 
omvang hebben van circa 20 meter hoog en een plattegrond van circa 2500 m2. In totaal moet dus 
50.000 m3 gesteente verplaatst worden (circa 12.000 ton).  
Vervolgens wordt in de aldus gemaakte holte een betoncentrale gemaakt. Deze produceert het beton dat 
nodig is voor de constructie van de ombouw van de reactor. Deze is zodanig dat de gehele holte met een 
stevige betonwand wordt ondersteund (tegen instorten en als afscherming). Als de reactor gereed is, kan 
deze betoncentrale buiten bedrijf gesteld worden en de vrijkomende plaats gebruikt worden voor de 
plaatsing van de warmtewisselaars. 
Ondergronds hoeven alleen gebouwd te worden het reactorvat, het primaire 
koelcircuit, de warmtewisselaars en de bijbehorende regelunits voor de 
splijtstof en de koelsystemen. Door de ondergrondse constructie kan een en 
ander groot en desnoods dubbel worden uitgevoerd. Bij gewoon bedrijf zal 
het niet nodig zijn dat er operators ondergronds werkzaam zijn. Alleen in 
geval van storingen, reparatie, vervanging etc. is het nodig dat technici 
ondergronds een veilige werkplek hebben.  
 
Afval 
Het voornaamste afval van de kernreactor is het uitgewerkte uranium en 
onderdelen die moeten worden vervangen. Een Torium- kerncentrale 
verbruikt in de orde van grootte van 27 ton per jaar. Dat levert na 
kernverbranding circa 25 ton herbruikbaar materiaal op en 1 ton radioactief 
materiaal.  Bij een soortelijk gewicht van circa 10 komt dit neer op circa 2,5 
m3 herbruikbaar materiaal (lood, bismut, thallium) en 0,2 m3 per jaar aan 
splijtafval. Mijngangen hebben een diameter van circa 3m2 en een lengte 
van 50 tot 500 meter. Ondergronds is dus ruimschoots plaats om alle afval 
op te bergen en te bewaren voor zeer lange tijd (meer dan 150 jaar).  
De uitgestoten radioactiviteit is voor een deel in de vorm van alfastraling. 
Alfastraling wordt al tegengehouden door een stukje papier. Deze straling zal in de directe omgeving van 

Radioactief verval van 
Thorium 

Principe van een Thorium-reactor (MSR) 
 



de reactor met de lucht reageren en het niet-radioactieve Helium vormen. Helium is een zeldzaam 
edelgas dat gebruikt wordt in elektromagnetische en medische toepassingen (koeling van supermagneten 
in bijvoorbeeld MRI-scanners). De Helium-voorraad op de aarde is eindig en de prijzen beginnen dan ook 
al aardig op te lopen. Het lijkt de moeite waard om de in de Thorium-reactor vrijkomende Helium op te 
vangen en na koeling te verkopen als grondstof. 
De uitstoot van bèta-straling is behoorlijk, maar bèta-straling wordt al tegengehouden door een dunne 
plaat aluminium en zal dus nooit het oppervlak bereiken. 
Ook uitstoot van gammastraling is behoorlijk. Hiervoor is een afscherming van een paar meter beton of 
20 cm lood nodig. Ook de gammastraling zal dus nooit het oppervlak bereiken. 

De meeste radioactiviteit gaat zitten in de 
verbrandingsresten en materialen die in de buurt 
van de reactor zijn geweest. De hoeveelheid 
daarvan is hoogstens 1 a 2 m3 per jaar en zijn 
gedurende 1 tot 5 jaar radioactief. Die kunnen in 
de mijngangen opgeslagen worden en hoeven dus 
nooit aan het oppervlak te komen. 
Een kerncentrale is minimaal 40 jaar actief. In het 
geval van een ondergrondse groene kerncentrale 
kan dit veel langer zijn omdat er geen 
weersinvloeden zijn en omdat de ombouw 
hergebruikt kan worden als er een verbeterde 
reactortechnologie is. 
Na ommekomst van de exploitatieperiode wordt de 
reactor stilgelegd. Eventuele nog bruikbare en niet 
meer radioactieve onderdelen worden 
gedemonteerd (kan zijn dat men een jaar of 5 
moet wachten). Vervolgens wordt in de 
mijnschacht een prop beton gegoten van minimaal 
10 meter hoogte. De hele centrale met al zijn afval 
is dan hermetisch afgesloten voor de buitenwereld 
en zal geen milieudreiging opleveren, ook als 
ondergronds aardverschuivingen plaats vinden. 
 
Werkgelegenheid 
 
Het bouwen van een ondergrondse MSR 
kerncentrale op basis van Thorium met een 
capaciteit van 1000 MW zal een investering vragen 
van circa 1,5 miljard Euro. De bouwtijd zal circa 5 
jaar zijn. Dit levert aan directe werkgelegenheid 
circa 2000 mensjaren werk op (gemiddeld 400 

mensen gedurende 5 jaar). Indirect (bij toeleveranciers, machinebouwers, grondstoffenleveranciers) nog 
eens zo’n aantal.  
Als de centrale in bedrijf is (24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken) dan levert die (bij een up-tijd 
van 98%) in totaal  8.561.280.000 kWh per jaar. Tegen een verkooprijs van € 0,08 per kWh geeft dat 
een jaaromzet van € 684.000.000 per jaar. Daar komt nog bij de opbrengst van de gezuiverde 
reststoffen (metalen en helium). Bij elkaar dus ruim € 700 miljoen per jaar.  
Van de omzet is circa 10 % bestemd voor salarislasten eigen personeel, oftewel circa € 70 miljoen per 
jaar. Dit komt overeen met circa 700 structurele arbeidsplaatsen (voor bediening, onderhoud, 
materiaaltransport, operators, engineers, management, administratie). 
 
Harry Fekkers  
22/12/2011, rev 20/1/2012 
 
NB: er zijn inmiddels internationale deskundigenplatforms actief die zich inspannen om dit groene 
alternatief van kernenergie te promoten. Zie o.a.: www.the-weinberg-foundation.org en 
www.thoriumenergyalliance.com.  
Al in 2004 is door RALPH W. MOIR and EDWARD TELLER van het Lawrence Livermore National 
Laboratory, (P.O. Box 808, L-637, Livermore, California 94551) een voorstel gelanceerd voor een 
ondergrondse Torium-centrale: THORIUM-FUELED UNDERGROUND POWER PLANT BASED ON MOLTEN 
SALT TECHNOLOGY (www.ralphmoir.com/media/moir_teller.pdf) 
 
Opzoeken met Google op “Thorium reactor” levert 1,3 miljoen hits op. 
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Schets van de opbouw van een 
Thorium reactor onder de grond. Alle 
conventionele onderdelen zijn bovengronds. 


