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Reader:  Energievoorziening 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorkennis 
Deze reader is het vervolg op de readers:  
• “Straling” van de vijfde klas: link naar reader 1) 

  

1) 

http://www.rwi-natuurkunde.nl/aanteken/HAVO/90%20Straling%20-%20HAVO.pdf
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Opwekking van elektrische energie 
 
Kernsplijtingscentrales 
In kernsplijtingsreactoren wordt massa omgezet in energie. Dit gebeurt doordat een 
grote instabiele kern wordt gesplitst in twee kleinere kernen. De energieomzetting die 
hier plaatsvindt, is van kernenergie naar uiteindelijk elektrische energie.  
In kernsplijtingsreactoren wordt uranium-235 beschoten met neutronen. Het uranium-
236 isotoop dat dan ontstaat, is hoogst instabiel en zal ogenblikkelijk in twee kleinere 
kernen en een paar losse neutronen uit elkaar vallen. Er zijn tal van reacties mogelijk. 
Onderstaande reacties vormen een kleine verzameling van de mogelijke reacties. 
 

U92
235 + n ⟶ Kr36

92 + Ba56
141 + 3n 

U92
235 + n ⟶ Kr36

89 + Ba56
144 + 3n 

U92
235 + n ⟶ Sr38

93 + Xe54
140 + 3n 

U92
235 + n ⟶ Sr38

94 + Xe54
140 + 2n 

 
Al deze reacties hebben één ding gemeenschappelijk. Ze hebben één neutron nodig 
om te starten en de meeste van die reacties produceren twee of meer neutronen. 
Hiermee bestaat de mogelijkheid tot een kettingreactie. Het aantal voor een reactie 
beschikbare neutronen moet in een reactor dus kunnen worden gecontroleerd. 
Daarnaast zijn de twee lichtere kernen die bij deze reacties worden geproduceerd vaak 
op hun beurt hoog radioactief. De splijtingsproducten vormen het beruchte radioactieve 
afval waarvoor kerncentrales bekend staan. 
Een kernsplijtingsreactor moet dus minimaal aan onderstaande twee ontwerpeisen 
voldoen. 
• De reactie moet onder controle worden gehouden zodat deze niet op hol kan slaan. 
• De reactieproducten moeten zodanig worden beheerd dat deze in geen geval, ook 

niet in geval van een ongeluk, een gevaar voor mens en milieu vormen. 
 
Veiligheid in ontwerp 
In een moderne kernsplijtingscentrale zijn meerdere 
redundante veiligheidsvoorzieningen aanwezig. Onder andere: 
• Het uranium is in vaste vorm gebracht. Zie nevenstaande 

afbeelding. Het uranium is dus niet opgelost in een 
vloeistof of in poedervorm, zodat zowel het uranium als de 
uiteindelijke splijtingsproducten zich niet zomaar kunnen 
verspreiden. 

• De uraniumtabletten worden op hun beurt in lange 
metalen buizen geplaatst. Dit zijn de zogenaamde 
splijtstofstaven. Zo’n 100 à 200 van deze staven vormen 
samen een eenheid. Deze eenheden worden onder water 
verplaatst. Het water dient onder andere als afscherming 
tegen de straling uit de splijtstofstaven. De blauwe gloed is 
de zogenaamde cherenkovstraling. Deze ontstaat als een 
geladen deeltje zich in het water sneller beweegt dan het 
licht in het water (niet sneller dan licht in vacuüm!). 

• Al de eenheden met splijtstofstaven bevinden zich in een 
stalen drukvat. 
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• Het drukvat bevindt zich op zijn beurt weer in een 
bunker. De bunker bestaat vaak ook weer uit 
meerdere afschermingen. 
Het stalen drukvat bevindt zich in een betonnen 
omhulling. Die omhulling bevindt zich in een stalen 
bol met een wanddikte van zo’n 20 cm. En het 
geheel is uiteindelijk omgeven met een dikke laag 
van zo’n 60 cm gewapend beton. 

Al deze maatregelen zijn erop gericht dat er geen 
radioactieve stoffen uit de centrale kunnen 
ontsnappen als er in de centrale iets mis gaat. 
Tevens zijn deze maatregelen erop gericht dat er 
geen radioactieve stoffen uit de centrale 
ontsnappen als er onregelmatigheden van buitenaf 
optreden. Denk hierbij aan aardbevingen en 
vloedgolven, maar ook aan al dan niet opzettelijk 
neerstortende vliegtuigen. 
 
Werking van de centrale 
De werking van een kernsplijtingscentrale berust op het gecontroleerd laten verlopen van 
de kettingreactie waarbij uranium-235 wordt gespleten. De daarbij vrijkomende energie 
wordt gebruikt om water te verwarmen en uiteindelijk om te zetten in stoom onder hoge 
druk. Met de stoom wordt een turbine aangedreven die op zijn beurt een generator 
aandrijft die uiteindelijk de elektriciteit opwekt. De hoogenergetische neutronen die 
vrijkomen bij de splijting zijn snelle neutronen. Voor een goede werking van de centrale 
zijn langzame, zogenaamde thermische, neutronen nodig. De neutronen moeten dus 
worden afgeremd naar lagere snelheden. Het afremmen van de neutronen gebeurt met 
behulp van een moderator. Een moderator is een stof met klein atoomgewicht. Meestal 
wordt gebruik gemaakt van water of grafiet. Doordat de neutronen botsen met de protonen 
in het water of de koolstofatomen in het grafiet remmen deze 
af. In veel reactoren doet het water dienst als moderator en 
als koelvloeistof. 
Om de reactor met een constant vermogen te laten draaien 
zou elke splijtingsreactie precies één neutron moeten 
gebruiken om één nieuwe reactie te starten. Meestal komt er 
echter meer dan één neutron vrij bij een splijting. Om die 
reden zitten er tussen de splijtstofstaven ook regelstaven. 
Deze regelstaven bevatten een neutronen absorberend 
materiaal zoals cadmium of boor. Door de regelstaven meer of minder ver tussen de 
splijtstaven te steken kunnen er meer of minder neutronen worden geabsorbeerd.
 
Energiewinning uit kernsplijtingsreactoren 
Als de reactor draait dan zal de bij de splijting vrijkomende energie de splijtstofstaven 
verhitten en de neutronen voeren een deel van de energie mee. Zowel de splijtstaven 
als de neutronen staan hun energie uiteindelijk af aan het koelwater. Deze energie moet 
ook weer zodanig aan de reactor worden onttrokken dat er geen radioactief materiaal 
uit de reactor in het milieu kan komen. Om die reden zijn er drie waterkringlopen te 
onderscheiden in een kerncentrale. Een kerncentrale is opgebouwd zoals schematisch 
weergegeven in de afbeelding op de volgende bladzijde.  
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A primaire waterkringloop 
B secundaire waterkringloop 
C tertiaire waterkringloop 
 

1 Reactor 10 Hogedrukturbine 19 Opname koelwater 
2 Splijtstofstaven 11 Lagedrukturbine 20 Koud koelwater 
3 Regelstaven 12 Condensor 21 Opgewarmd koelwater 
4 Drukregelvat 13 Voedingspomp 22 Koeltoren 
5 Stoomgenerator 14 Generator 23 Opwaartse luchtstroom 
6 Primaire pomp 15 Bekrachtigde generator 24 Waterdamp 
7 Voedingswater primaire kringloop 16 Transformator 25 Lozing koelwater 
8 Voedingswater secundaire kringloop 17 Hoogspanningslijn 26 Warmtewisselaar 
9 Stoom secundaire kringloop 18 Extern milieu   

 
Het water in de primaire waterkringloop wordt verwarmd door de energie die vrijkomt bij 
de kernsplijting (2).  
In de warmtewisselaar (26) wordt de warmte van de primaire waterkringloop 
overgedragen op de secundaire waterkringloop. In de stoomgenerator (5) wordt die 
warmte gebruikt om van vloeibaar water stoom onder hoge druk te maken. Deze stoom 
drijft een turbine (10 + 11) aan. De turbine drijft op zijn beurt een generator (14) aan die 
de stroom opwekt. De stoom die uit de turbine komt wordt in de condensor (12) weer 
vloeibaar gemaakt.  
In de tertiaire waterkringloop wordt pas gebruik gemaakt van water uit het externe 
milieu (18) van de reactor. Dit water is vaak afkomstig van een rivier of meer en wordt 
benut om de condensor te koelen. Het water dat uit de condensor komt is vervolgens 
echter te warm om rechtstreeks in het externe milieu te worden geloosd, zodat er een 
koeltoren wordt gebruikt om het water uit de tertiaire waterkringloop eerst te koelen 
alvorens het wordt geloosd. 
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Radioactief afval bij kernsplijtingscentrales 
Het kernafval van kernsplijtingscentrales bestaat deels uit 
isotopen met een zeer grote halveringstijd waardoor dit afval 
extreem lang moet worden opgeslagen. Dit is dan ook het 
grootste probleem van dit type kerncentrale, want waar kun je 
met absolute zekerheid zeggen dat iets veilig is opgeborgen 
voor een periode van bijvoorbeeld 200.000 jaar. Zelfs voor 
geologisch stabiele formaties is 200.000 jaar een lange tijd. 
 
In onderstaand filmpje kun je zien hoe radioactief afval in 
Nederland tijdelijk wordt opgeslagen: link naar filmpje 1). 
Dit gebeurt in Nederland bij de COVRA (Centrale Organisatie 
Voor Radioactief Afval ) zie: link naar site 2). 
 
Conventionele energiecentrales 
In een conventionele energiecentrale, die op fossiele brandstof draait, wordt chemische 
energie omgezet in uiteindelijk elektrische energie.  
De werking van een conventionele centrale is voor een groot deel vergelijkbaar met die 
van een kernsplijtingscentrale. Ook in dit type centrales wordt water omgezet in stoom. 
De stoom staat onder hoge druk waardoor deze in staat is een turbine aan te drijven, 
die op zijn beurt weer de generator aandrijft, die dan uiteindelijk de elektrische energie 
opwekt. Het verschil zit in de energiebron waaruit de benodigde energie wordt 
verkregen om water om te zetten in stoom. Bij conventionele energiecentrales is dit 
chemische energie uit bijvoorbeeld aardgas, aardolie, hout, biomassa of steenkool. Bij 
een kerncentrale is dat kernenergie. 
Het voordeel van conventionele energiecentrales is dat deze geen inherent 
veiligheidsprobleem hebben. In een conventionele centrale wordt als het ware alleen 
maar een vuurtje gestookt om water om te zetten in stoom. In een kerncentrale wordt 
daarentegen gebruik gemaakt van een kernreactie die met allerlei 
veiligheidsmaatregelen onder controle moet worden gehouden omdat een 
kernsplijtingsreactie tot een kettingreactie kan leiden.  
 
Duurzame energiebronnen 
 
Wat is duurzaamheid? 
 
Duurzaamheid is een breed begrip. Het komt erop neer dat de mens van nu op 
dusdanige wijze met zijn omgeving, zijn energiebronnen en zijn natuurlijke 
hulpmiddelen om moet gaan zodat de mens van morgen er geen nadeel van heeft.  
 
Conventionele centrales zijn niet duurzaam omdat de voorraad aan fossiele 
brandstoffen niet zodanig groot is dat mensen in de toekomst ook hierover kunnen 
beschikken. Daarnaast produceren conventionele centrales rookgassen die van invloed 
zijn op het klimaat, zodat ook dit nadelig is voor de mensen in de toekomst. 
Kerncentrales maken gebruik van uranium als natuurlijk hulpmiddel. Deze voorraad is 
zeer groot. Kerncentrales produceren eveneens geen rookgassen. Ze produceren 
echter wel hoogradioactief kernafval, waardoor kerncentrales de mensen van de 
toekomst opzadelen met een afvalprobleem. 
 

2) 1) 

http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20060223_kernafval01/
https://www.covra.nl/nl/over-covra
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Waterkrachtcentrales en windturbines 
Waterkrachtcentrales en windturbines zijn duurzaam in die zin dat waterkracht en wind 
niet op raken. Daarnaast produceren beide type centrales geen rookgassen of ander 
afval. 
Beide energieomzettingstechnieken werken soortgelijk. Bij beide technieken wordt 
bewegingsenergie van water respectievelijk wind uiteindelijk omgezet in elektrische 
energie. Bij beide technieken wordt een turbine aan het draaien gebracht die op zijn 
beurt een generator aandrijft. Deze generator zet de bewegingsenergie van het water 
respectievelijk de wind om in elektrische energie. 
 
Zonne-energie 
Zonne-energie wordt gewonnen door zonnecellen. Bij zonnecellen wordt zonne-energie 
omgezet in elektrische energie. Ook dit is een duurzame energiebron in die zin dat 
zonlicht niet op raakt en de zonnecel geen rookgassen produceert. Het enige afval dat 
komt kijken bij deze vorm van energiewinning is het afval dat ontstaat bij de productie 
en uiteindelijk ontmanteling van de zonnecel. 
 
Waterstofcellen 
In waterstofcellen wordt de chemische energie van waterstofgas omgezet in elektrische 
energie. 
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Opgave: Kernafval van kernsplijtingscentrales 
Kernafval van kernsplijtingscentrales wordt bewaard in 
vaten. Deze vaten worden gevuld met radioactief afval en 
naar een opslagplaats vervoerd. Dergelijke opslagplaatsen 
bevinden zich onder andere in de Duitse plaatsen Ahaus en 
Gorleben. In nevenstaande afbeelding is de opslagplaats in 
Gorleben weergegeven. Tevens staat een vat weergegeven 
dat wordt gebruikt voor het transport van radioactief afval. Dit 
is een zogenaamd Castorvat. 
Als een Castorvat met radioactief afval gevuld is, wordt 
vrijwel alle straling die bij het verval van de radioactieve 
isotopen vrijkomt in het vat zelf geabsorbeerd en in warmte 
omgezet. In nevenstaande afbeelding staat een opname van 
een Castorvat met een warmtecamera. 
In elk vat wordt op die manier per minuut 1,44 MJ warmte 
geproduceerd. De gemiddelde energie die bij een 
vervalreactie vrijkomt, bedraagt 3,6·10–13 J. 
a) Bereken de activiteit in een vat. 
Men wil in een hal 200 Castorvaten met een dergelijke 
warmteproductie kunnen opslaan. De warmte die de vaten 
produceren, wordt door luchtkoeling afgevoerd. Daarvoor laat men verse lucht langs de 
vaten stromen. Daarbij stijgt de temperatuur van die lucht 15 °C. De benodigde lucht 
wordt via een grote ventilatieschacht aangevoerd (er is een even grote ventilatieschacht 
voor de luchtafvoer). Stel de schacht is een cilindervormige buis en men wil de lucht 
aanvoeren met een snelheid van maximaal 5,0 m/s. 
b) Bereken hoe groot de diameter van de schacht minimaal moet zijn om aan die eisen 

te voldoen. 
Ondanks de dikke wanden is er buiten het vat toch nog enige straling te meten. 
c) Leg voor elk van de drie soorten straling (α, β , γ) uit of deze wel of niet bijdraagt 

aan de stralingsbelasting buiten het Castorvat. 
Het warmtevermogen dat een 
castorvat produceert neemt in de 
loop van de tijd af zoals 
weergegeven in nevenstaande 
afbeelding. Als je goed kijkt zie je 
dat het vermogen niet elke paar 
jaar met een factor 2 afneemt. Het 
vermogen neemt dus niet af met 
een of andere halveringstijd. 
d) Leg uit waarom dat zo is. 
e) Bepaal de hoeveelheid 

warmte die een castorvat in  
50 jaar produceert als de 
warmteproductie verloopt 
zoals weergegeven in de grafiek. 
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Een werknemer heeft in een jaar 600 uur in een opslaghal met Castorvaten gewerkt.  
Daarbij heeft hij een gemiddelde equivalente dosis van 1,5·10–5 Sv per uur ontvangen. 
f) Leg uit dat als de gemiddelde equivalente dosis voor de diverse weefsels gelijk is, 

de gemiddelde effectieve lichaamsdosis gelijk is aan de gemiddelde equivalente 
dosis. 

g) Ga na of voor deze werknemer de stralingsbeschermingsnorm is overschreden.  
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Transport van elektrische energie 
 
De energiebehoefte van de mensen wordt in de praktijk (vooralsnog) gedekt door een 
relatief klein aantal energiecentrales. Vanuit dit beperkt aantal plaatsen wordt de 
elektrische energie naar de verbruikers getransporteerd. Het transport van elektrische 
energie gebeurt veelal via hoogspanningsleidingen. 
 
Hoogspanningsleidingen 
Op het stopcontact staat een spanning van 230 V. 
 
Waarom wordt de elektrische energie getransporteerd bij spanningen van meerdere 
tienduizend tot wel 380 duizend volt? 
 
Dit heeft alles te maken met het rendement van het energietransport. 
Neem onderstaande situatie. 

Hoe groot is het rendement van het energietransport? 
 

η =
Pn
Pt

 

∗ Pn = Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pt = Pcentrale = Pdorp + Pdraden 

∗ Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pdraden = I2 ∙ R 

∗ R = 3,0 Ω 
∗ Icentrale = Idraden = Idorp 

 De centrale, de draden en het dorp vormen een serieschakeling. 
∗ Pdorp = U ∙ I 

∗ Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ U = 230 V 

⇒ I = 1,739 ∙ 104 A 
⇒ Pdraden = 9,07 ∙ 108 W 

⇒ Pt = 9,11 ∙ 108 W 
⇒ η = 0,44 % 

Je ziet dat het rendement van het transport miserabel slecht is. Dit is het gevolg van het 
feit dat de draden 907 MW aan warmte produceren als ze 4,0 MW van centrale naar 
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dorp transporteren. Dit grote verlies wordt veroorzaakt door de enorme stroomsterkte 
die door de draden gaat.  
Door gebruik te maken van transformatoren wordt de stroomsterkte in de draden 
begrensd. Neem onderstaande situatie. 

 
Hoe groot is het rendement van het energietransport? 
 

η =
Pn
Pt

 

∗ Pn = Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pt = Pcentrale = Pdorp + Pdraden 

∗ Pdorp = 4,0 ∙ 106 W 
∗ Pdraden = I2 ∙ R 

∗ I = 200 A 
∗ R = 3,0 Ω 
⇒ Pdraden = 1,20 ∙ 105 W 

⇒ Pt = 4,12 ∙ 106 W 
⇒ η = 0,97 = 97 % 
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Transformatoren 
Transformatoren kom je overal tegen waar 
spanning van de ene waarde in een andere 
wordt omgezet zonder daarbij energie te 
verspillen. Dit is in tegenstelling wat 
weerstanden doen. Hiermee kun je ook 
spanningen verlagen, maar dan verspil je 
energie. 
Aan de ene kant gaat de stroom met een 
spanning Up naar binnen en komt aan de 
andere kant met een spanning Us weer eruit. 
Een transformator bestaat uit twee spoelen van koperdraad. De wikkelverhouding van 
de spoelen bepaald de verhouding van de spanningen.  
Voor een ideale transformator geldt dat er geen energie verloren gaat. Oftewel het 
vermogen dat er aan de ene kant in gaat komt er aan de andere kant weer uit. 
Er geldt dan: 
 

Pp = Ps 
⇒ Up ∙ Ip = Us ∙ Is = constant 

 
Nu is het niet meer zo moeilijk om in te zien waarom er gebruik wordt gemaakt van 
hoogspanning. Als een bepaald vermogen moet worden getransporteerd bij een lage 
stroomsterkte dan moet de spanning hoog zijn anders transporteer je minder vermogen. 
Eigenlijk is hoogspanningsleiding dus een misleidende naam. Eigenlijk zouden 
hoogspanningsleidingen laagstroomleidingen moeten heten, want de hoogspanning is 
een gevolg van het feit dat je de stroomsterkte wilt begrenzen tot een acceptabele 
waarde zodat het energieverlies in de leidingen beperkt blijft. 
 
Als je op weg naar school eens 
goed om je heen kijkt, dan zie je 
diverse transformatorhuisjes staan 
die de hoogspanning weer terug 
transformeren naar 230 V. 
 
 
 
Bij een elektriciteitscentrale gebeurt het 
omgekeerde, hier wordt een lage spanning 
omgezet in hoogspanning. 
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Opslag van energie 
 
Vaak is er behoefte om energie tijdelijk op te slaan, of omdat je de energie 
transporteren moet, of omdat je de energie even niet nodig hebt en wilt bewaren voor 
later. 
 
Chemische energie is vaak al opgeslagen. Bijvoorbeeld in hout, vaten olie, of tanks met 
aardgas. Het opslaan van elektrische energie is echter een stuk lastiger. Maar juist dat 
laatste is noodzakelijk bij de meeste duurzame energiebronnen. Zo zal het niet altijd 
waaien, net zo min zal de zon altijd schijnen. Om die reden is het wenselijk om de 
geproduceerde elektrische energie op te slaan. Bekende opties zijn de batterij en de 
accu.  
Tegenwoordig maakt met ook gebruik van waterstofgas als opslag voor energie. De 
geproduceerde elektrische energie wordt gebruikt om waterstofgas te produceren. De 
elektrische energie wordt dus tijdelijk omgezet in chemische energie. Als de elektrische 
energie nodig is wordt de chemische energie in dit waterstofgas weer omgezet in 
elektrische energie. Een waterstofcel is de meest bekende omzetter van dit type. 
 
De batterij, de accu en de waterstofcel is bij scheikunde aan de orde geweest. 
Voor meer informatie zie: 
Batterij: link naar site 1) 

Batterij: link naar filmpje 2) 
Accu: link naar filmpje 3) 

Brandstofcel: link naar filmpje 4) 
Brandstofcel: link naar site 5) 
 

4) 5) 3) 2) 1) 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1452/Batterij
https://www.youtube.com/watch?v=E1KtW1X3mIo
https://www.youtube.com/watch?v=1MkP8dL-NnE
https://www.youtube.com/watch?v=5l971gO-qY8
http://www.dynad-hydromax.com/hydromax-150/brandstofcel/
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