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ITER krijgt concurrentie

Wetenschappers proberen 

kernfusie te ontwikkelen als een 

schone en veilige energiebron. In 

Frankrijk verlopen de werken aan 

de internationale kernfusiereactor 

ITER moeizaam. Duitse 

wetenschappers ontwikkelen 

ondertussen een  

alternatief concept. 

EXPERIMENTEREN MET     KERNFUSIE

Senne Starckx
is theoretisch f ysicus en 
wetenschaps journalist.

De hypercomplexe, gekromde vorm van 
de Wendelstein 7-X doet eerder denken 
aan een kunstwerk van Gaudi.

Door de 254 kijkgaten van de Wendel-
stein 7-X kan je het plasma begluren, 
testen en manipuleren.

Het eerste waterstofplasma van 80 mil-
joen graden warm werd opgewekt in 
februari.
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O p papier is kernfusie fantastisch. Het is de 
krachtigste energiebron in de natuur. De zon ge-
nereert er haar enorme hitte mee. De benodigde 
brandstof bestaat uit waterstof en haar isotopen, 

ze is dus in overvloed aanwezig. Bovendien produceer 
je bij fusie nauwelijks kernafval. Het radioactieve tri-
tium blijft in de reactor en wordt volledig hergebruikt. 
Geen wonder dat voorstanders kernfusie al decennia 
propageren als onuitputtelijke en propere energiebron.
Alleen, het kernfusieonderzoek gaat tergend langzaam 
vooruit. Dat komt doordat het zo bijzonder moeilijk 
is. ‘In essentie komt het erop neer dat we een funda-
mentele eigenschap van de natuur proberen tegen te 
gaan. Die heeft de neiging om grote verschillen teniet 
te doen’, vertelt Jef Ongena, plasmafysicus aan het La-
boratorium voor Plasmafysica (LPP) van de Koninklijke 
Militaire School in Brussel. ‘In een fusiereactor is het 
temperatuurverschil enorm. Van 300 graden aan de 
rand tot 100 miljoen graden in het centrum van het 
plasma, of de reactie gaat niet door. De natuur probeert 
dit verschil met alle mogelijke middelen weg te werken. 
Het vraagt zeer veel denkwerk om methodes te ontwik-
kelen die daaraan iets doen.’

DONUTVORMIGE REACTOR
De theorie achter de opwekking van energie uit kern-
fusie is zo oud als die achter kernsplijting. E=mc², 

De internationale 
fusiereactor 
ITER heeft een 
reactorvolume van 
800 kubieke meter. 
De Wendelstein 7-X 
een van 30 kuub.

weet u wel. Al in 1950 ontwierp Andrej Sacharov de 
tokamak. Hij was de vader van de Russische water-
stofbom en later een notoir dissident. De tokamak is 
een donutvormige reactor waarin met magnetische 
velden een plasma wordt opgesloten, een superheet 
en volledig geïoniseerd gas. 
Een van de basisbeginselen van de tokamak is de 
elektrische stroom die de nodige magnetische vel-
den opwekt. De stroom loopt door het plasma van 
miljoenen graden heet en door grote supergekoelde 
magneetspoelen rondom en in het centrum van 
de donut-ring. Als resultaat krijg je een ‘magne-
tische kooi’ die het plasma op zijn plaats houdt. 
Belangrijk, want als het plasma de wand van de 

tokamak raakt, stopt de fusiereactie onmiddellijk.
Wetenschappers experimenteren sinds de jaren 1950 
met tokamaks. Aan het einde van de jaren zestig sloot 
het LPP in Brussel zich aan bij het Europese kernfu-
sieonderzoek. De allereerste ‘universitaire tokamak’ 
heette Erasmus. Het gevaarte verhuisde ondertussen 
naar de kelders van het lab als museumstuk. In de ja-
ren 1980 werden tokamaks groter en gecompliceerder 
waardoor internationale samenwerking op gang kwam. 
België, Nederland en Duitsland werken al ruim twin-
tig jaar samen in Jülich, waar zich de Textor-tokamak 
bevindt.

GEEN COMMERCIEEL NUT
De Fransen hebben de Tore Supra in het Zuid-Franse 
Cadarache en de Britten de Joint European Torus (JET) 
in Culham, bij Oxford. Die laatste is de grootste opera-
tionele tokamak. De JET boekte in 1997 een record dat 
nog altijd als het uur U van het fusieonderzoek te boek 
staat. De onderzoekers sloten het plasma 1 seconde 
lang op. Tijdens dat luttele ogenblik genereerden ze 16 
megawatt aan fusievermogen, 65 procent van het ver-
mogen nodig om het deuterium-tritiumplasma te ver-
hitten en de fusiereactie in gang te zetten.
Helaas is de JET veel te klein om meer fusievermogen 
op te wekken en van enig commercieel nut te zijn. Het 
globale energetische rendement, inclusief het energie-
verbruik in de magneetspoelen, de koelsystemen en de 
pompen, is negatief. Daarom bouwt de internationale 
fusiegemeenschap, bestaande uit China, de EU, India, 
Japan, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, 
sinds 2007 in Cadarache aan de experimentele fusie-
reactor ITER. Als die klaar is, ergens begin jaren 2020, 
hopen wetenschappers voor het eerst de energiebalans 
recht te trekken en vele keren meer vermogen te produ-
ceren dan ze moeten investeren, iets van een 500 me-
gawatt tegenover 50 megawatt.
ITER is ontworpen om te werken bij een zogenaamde 
pulsduur van 1.000 seconden. Dat is de maximale tijd 
dat het plasma een elektrische stroom kan dragen, 
aangevuurd door een transformator. Als dat van een 
leien dakje loopt, is ITER geslaagd in zijn opzet. Het 
ontwerp en de bouw van een eerste prototype voor de 
stroomproducerende fusiecentrale DEMO, kan dan 
starten.

STELLARATOR
Is het dan gewoon aftellen tot ITER klaar is en de we-
tenschappers in Zuid-Frankrijk eindelijk aan de slag 
kunnen met een van de meest ambitieuze experimen-
ten uit de geschiedenis van de wetenschap? Ja en nee, 
want de fusiewereld is volop in beweging. 
De allereerste component van ITER was een tritium-
tank. Hij stond nog maar op zijn plaats op de gigan-
tische bouwwerf in Cadarache of de Duitse bonds-
kanselier Angela Merkel drukte op de startknop van 
de Wendelstein 7-X, een gloednieuwe fusiereactor in 
Duitsland. Daarmee opende Merkel – een natuurkun-
dige van opleiding – een nieuw hoofdstuk in het kern-
fusieonderzoek. De plaats van gebeuren was het Max 

COMMERCIËLE KERNFUSIE 
Ook grote bedrijven zijn de jongste jaren in fusieonderzoek geïnteres-
seerd. Hun focus ligt vooral op compacte fusie. Dat zijn fusiereactors 
met een diameter van hoogstens een paar meter die je zelfs op een 
truck kan plaatsen, en die dus mobiel zijn. 
De bouwer van militaire vliegtuigen Lockheed Martin kondigde twee jaar gele-
den aan dat het bezig is aan een mobiele reactor met een vermogen van 100 
megawatt. De slogan op de bedrijfswebsite (It’s closer than you think) lijkt haast 
te suggereren dat de ingenieurs van Lockheed een volstrekt nieuw fusierecept 
ontdekten. Een ander Amerikaans bedrijf, Helion Energy, belooft tegen 2019 
een reactor van 50 megawatt klaar te hebben. Het combineert magnetische 
en inertiële plasmaopsluiting (zie ‘De Amerikaanse weg’). Het Britse Tokamak 
Energy gelooft in een compactere versie van ITER, met sferisch-symmetrische 
tokamaks uitgerust met supergeleidende magneten. Tot slot is er nog EMC2, 
een Amerikaans bedrijf dat in zijn bolvormige Polywell-reactor ionen verhit 
door ze te versnellen over een elektrisch veld om ze vervolgens in een centraal 
punt met elkaar te laten botsen. 
Plasmafysicus Jef Ongena wordt niet wild van deze commerciële initiatieven. 
De forse claims die al deze bedrijven maken, ziet hij meer als een signaal dat 
ze om investeringen verlegen zitten. ‘Het gaat stuk voor stuk om kleinscha-
lige projecten die werkelijk nog in de beginfase van het fusieonderzoek zitten’, 
zegt Ongena. ‘Veelbelovende resultaten worden daar niet geproduceerd op dit 
moment. En de opschaling lijkt allerminst een sinecure.’ Deze bedrijven experi-
menteren met een pulsduur die in het beste geval – zoals in de Polywell-reac-
tor – niet meer bedraagt dan een 100ste van een seconde. ‘En wat met de vele 
mogelijke plasma-instabiliteiten in eventuele langere pulsen in deze reactors?’

GEEN HARDE CIJFERS
Een teken aan de wand is dat de bedrijven weinig tot niets publiceren en geen 
harde cijfers presenteren. ‘Dat is tamelijk merkwaardig gezien hun spectacu-
laire claims. Op het jongste grote internationale fusiecongres van het Internati-
onaal Atoomenergieagentschap in 2014 heb ik geen enkele afgevaardigde van 
deze bedrijven gezien.’
En het idee van meer compacte, zuinigere en dus goedkopere fusiereactors, zit 
daar dan niks in? ‘Je kunt geen stappen overslaan in het fusieonderzoek. Eerst 
moeten we de fundamentele fysische processen in veel grotere machines – 
genre ITER – doorgronden. Daarna moeten we in een mogelijk nog grotere DE-
MO-reactor ook de technologie volledig toepassen en verfijnen. Pas als we dat 
allemaal onder de knie hebben, als we het fusieproces voldoende beheersen, 
kunnen we eventueel beginnen te denken om de reactors compacter te maken. 
Vergelijk het met de geschiedenis van de computer. Onze smartphone en ta-
blet zouden nooit hebben bestaan als de basis niet was gelegd met reusachtige 
machines zoals de Eniac en de Colossus, de eerste elektronische computers.’

IN HET KORT
In theorie is kernfusie een schone en veilige energiebron.  

In de praktijk is ze heel moeilijk op te wekken.
•

Natuurkundigen experimenteren met een tokamak  
in Frankrijk en een stellarator in Duitsland.

•
Het is onduidelijk welk concept aan de basis  

zal liggen van commerciële kernfusie.
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len, is de hypercomplexe, gekromde vorm die tientallen 
magneetspoelen van de Wendelstein 7-X moeten aan-
nemen. Bovendien moet je ze rondom de reactorring 
plaatsen in een waanzinnig nauwkeurige configuratie. 
Een ontwerp van Antoni Gaudí of Maurits Cornelis Es-
cher is er niets tegen.
Nadat Merkel op de knop had gedrukt, werd een kleine 
hoeveelheid waterstof in de stellarator gepompt en ver-
hit tot ettelijke miljoenen graden. Een paar fracties van 
een seconde later was het plasma alweer afgekoeld en 
verdwenen. Toch juichten de bondskanselier en de we-
tenschappers. ‘Eigenlijk hebben we ons belangrijkste 
doel al bereikt’, zegt Thomas Klinger, directeur van het 
Max Planck Instituut in Greifswald. ‘We toonden aan 
dat we de Wendelstein 7-X kunnen bouwen. Bovendien 
werkt hij nog goed ook.’
Het gevaarte is een lust voor het oog. De reactor is voor-
zien van 254 openingen (‘kijkgaten’) om het plasma te 
begluren, te testen en te manipuleren. En om te contro-
leren of er geen plasma ‘weglekt’.

EEN GROTE DWERG
Volgens Klinger waren natuurkundigen en ingenieurs 
al decennia in de weer om dat ‘lekprobleem’ op te 
lossen. ‘Aanvankelijk was dat heel vrijblijvend onder-
zoek, een vorm van curiosity-driven science, een uit-
daging om een oud probleem op te lossen. Naarmate 
de jaren vorderden en de experimenten met tokamaks 
meer frustraties opriepen, begon de interesse van de 
fusiegemeenschap voor het concept van de stella-
rator weer te groeien. De Amerikaan Lyman Spitzer 
bedacht het concept net als de tokamak in de jaren 
1950. De inferieure opsluitingseigenschappen in ver-
gelijking met de tokamak lieten het in de onderste 
schuif belanden.’ 
Enkel met een slim en fijn uitgekiend ontwerp en met 
behulp van de modernste technologie konden weten-
schappers de stellarator als fusiereactor weer op de 
rails zetten. ‘Voor de laatste stap van de oplossing had-
den we zelfs supercomputers nodig en gereedschap 
uit de hogere wiskunde. Topologen onderzoeken de 
vreemdste en meest grillige driedimensionale vormen, 
precies wat wij nodig hadden om magneetspoelen te 
ontwerpen die een maximale opsluiting binnenin de 
Wendelstein 7-X garanderen.’
De Wendelstein 7-X spreekt tot de verbeelding. Toch is 
hij maar een uit de kluiten gewassen dwerg, in verge-
lijking met ITER. Het reactorvolume is bijvoorbeeld 30 
kubieke meter, dat van de tokamak van ITER bedraagt 
800 kuub. Wetenschappers gebruiken de stellarator 
alleen om niet-radioactieve waterstof-, helium en deu-
teriumreacties te onderzoeken. Het is de bedoeling om 
tegen 2018 een pulsduur van 30 minuten te bereiken, 
hoewel het plasma hier geen stroom draagt. Hij moet 
ook tien megawatt aan verhittingsvermogen produce-
ren. 
‘Als dat lukt kunnen we kiezen voor de vlucht voor-
uit, tot een pulsduur van zelfs 300 dagen’, zegt Klin-
ger. Dat komt aardig in de buurt van een continu 
werkende fusiereactor, iets wat in ITER met zijn no-

minale pulsduur van 1.000 seconden onmogelijk is.
Thomas Klinger is een plasmafysicus pur sang. Hij 
wil alles van het plasma weten. Hoe het zich ge-
draagt bij miljoenen graden, hoe stabiel het is, hoe 
onzuiverheden in het plasma belanden en hoe je ze 
er weer uit kan halen … ‘Als wij experimenteren, vra-
gen we aan het plasma wat haar meest natuurlijke 
magnetische opsluiting is. Zoiets kunnen we niet 
simuleren, zelfs niet met de krachtigste supercom-
puter. Precies daarom moesten we de Wendelstein 
7-X bouwen.’ 
En als de natuurkundigen die natuurlijke, perfecte op-
sluiting gevonden en gerealiseerd hebben in de stella-
rator, wat dan? ‘Uiteindelijk willen we bewijzen dat de 
stellarator net als de tokamak een volwassen magne-
tisch concept is om een kernfusiereactie te onderhou-
den. Het is dan aan anderen om te beslissen welk con-
cept in DEMO zal worden toegepast.’

KRUISBESTUIVING
Als ITER klaar is, kunnen wetenschappers met pulsdu-
ren van 1.000 seconden experimenteren. Daar houdt 
het op. In tegenstelling tot een stellarator gebeurt de 
aandrijving van een tokamak met stroompulsen. Na 
elke puls moet de transformator zich opladen voor een 
nieuwe sessie. ‘Het grote probleem met een tokamak is 
dat de pulsduur in principe eindig is’, zegt plasmafysi-
cus Jef Ongena. ‘Er is een mogelijkheid om dat te ver-
helpen door de elektrische stroom doorheen het plasma 
met radiogolven, microgolven of zelfs deeltjesbundels 
te genereren, maar het rendement van zulke methoden 
is nog veel te laag.’ 
Een non-stop fusiereactie onderhouden is ook niet het 
hoofddoel van ITER. Het is belangrijker te testen hoe de 
gigantische tokamak omgaat met de immense tempe-
ratuur van 100 miljoen graden en stralingsintensiteit. 
‘Wat we uit ITER leren, kunnen we terugkoppelen naar 
de Wendelstein 7-X, en omgekeerd’, denkt Thomas 
Klinger. ‘Zo ontstaat een kruisbestuiving waarbij we de 
sterktes van beide experimenten combineren.’
Als de fusiecentrale er ooit komt, is DEMO dan een to-
kamak of een stellarator? Jef Ongena durft er zijn hand 
niet voor in het vuur steken. ‘Het kernfusieonderzoek is 
een wetenschappelijke verkenningstocht op compleet 
onbetreden terrein. De tokamak en de stellarator zijn 
voor ons, Europeanen, de twee paden naar de realisatie 
van een kernfusiecentrale, waarvan DEMO het eerste 
prototype zal zijn. We kunnen niet anders dan volop in-
zetten op beide paden, omdat we nog niet weten welke 
technologie straks zegeviert. Toen de eerste vliegtui-
gen werden gebouwd, wist ook niemand hoe de Airbus 
A380 of de Boeing 767 er uit zou zien.’
Volgens Ongena hebben zowel de tokamak als de stel-
larator hun sterktes en hun zwaktes. ‘Eigenlijk is het 
frappant. Terwijl je relatief gemakkelijk een tokamak 
kan bouwen, is de pulsduur beperkt. Dat is bij een 
stellarator volledig omgekeerd. Het ontwerp en de 
constructie van de Wendelstein 7-X is een gigantische 
klus, maar hiermee lange pulsen opwekken is quasi 
vanzelfsprekend.’ ■

DE AMERIKAANSE WEG
Hoewel de Verenigde Staten meewerken aan ITER, investeren ze ook fors in 
een ander fusietraject, dat van de inertiële fusie. Aan het Lawrence Livermore 
National Laboratory, in de staat Californië, bevindt zich de National Ignition Fa-
cility. In dat experiment vullen wetenschappers kleine glazen belletjes van niet 
groter dan een millimeter met deuterium en tritium. Ze bestralen ze vervolgens 
simultaan met bijna 200 zeer krachtige lasers. De energie die wordt samenge-
bald in de belletjes zorgt ervoor dat de buitenste laag zeer snel verdampt. Daar-
door ontstaat een naar binnen drukkende reactiekracht die maakt dat de belle-
tjes worden gecomprimeerd, waardoor druk en temperatuur zeer snel oplopen 
en een fusiereactie ontstaat. Dat gebeurt allemaal in een tijdsspanne van niet 
meer dan een nanoseconde, een miljardste van een seconde. Door die korte tijd 
heeft het ontstane plasma gewoonweg niet de tijd om ‘weg te lopen’, vandaar 
de naam: traagheids- of inertiële opsluiting. Voor een werkende fusiecentrale 
moet je een tiental belletjes per seconde ontsteken. Geen sinecure, gezien het 
hypercomplexe lasersysteem en de extreme preciese waarmee je op die minis-
cule belletjes moet vuren.

We willen bewijzen dat 
de stellarator net als 
de tokamak een volwassen 
magnetisch concept is

Planck Instituut voor Plasmafysica in Greifswald, aan 
de Duitse Oostzeekust. 
De Wendelstein 7-X is geen tokamak, maar een zoge-
noemde stellarator. Anders dan bij een tokamak vor-
men alleen de uitwendige magneetspoelen de magne-
tische kooi. Daardoor hoef je geen elektrische stroom 
in het plasma op te wekken. Dat biedt voordelen voor 
de stabiliteit en het laat veel gemakkelijker een zeer 
lange pulsduur toe. De prijs die je daarvoor moet beta-

HOMEOPATHIE
Elke reiziger die in het ziekenhuis belandt door een verkeerd 
advies van een homeopaat is er inderdaad één te veel (DS 26 
mei): daar ga ik volledig mee akkoord. Maar laat ons conse-
quent zijn. Iedere patiënt die in het ziekenhuis belandt door 
het verkeerd of overtollig toedienen van chemische genees-
middelen, is er ook één te veel. En laat nu net dat een thema 
zijn waar Eos-magazine helemaal blind voor is. Uw veront-
waardiging is wel heel selectief. Volgens Peter Gotzsche, 
geen verwarde homeopaat maar een gerespecteerd internist 
die jarenlang werkzaam was in de farmaceutische industrie 
en mede-oprichter is van het Cochrane-archief, zijn chemi-
sche geneesmiddelen de derde belangrijkste doodsoorzaak 
na kanker en hart- en vaatziekten (zie zijn boek Dodelijke 
Medicijnen). Dat is de drijfveer waarom iemand kiest voor ho-
meopathie of voor andere alternatieve geneeswijzen: om de 
risico’s op vergiftiging te beperken. 
Als de Eos-redacteur schrijft dat geen enkele studie 
de effectiviteit van homeopathie aantoont dan ver-
gist hij zich. Ik verwijs alleen nog maar naar het werk van  
Michael Frass, hoogleraar interne geneeskunde aan de Uni-
versiteit van Wenen, die talrijke studies heeft gepubliceerd 
waar de meerwaarde van homeopathie ten opzichte van pla-
cebo werd aangetoond. Het fabeltje dat  Eos graag wil gelo-
ven, is dat chemie het antwoord is op alle ziektes en kwalen 
van de mens. Dat is jullie goed recht maar dat moet je niet 
opdringen aan iedereen.
Dr. Henk Van Hootegem, arts en homeopaat
Koersel

Redacteur Dieter De Cleene antwoordt:
Eos is zeker niet blind voor de gebreken van de klassieke ge-
neeskunde en propageert ‘chemie’ niet als oplossing voor al 
onze problemen. We besteedden in het verleden al aandacht 
aan het probleem van overmatige screening en behandeling 
en aan de invloed van de farmaceutische industrie op we-
tenschappers en onderzoek. We berichtten over het initia-
tief van de Britse arts Ben Goldacre om alle klinische studies 
openbaar te maken, zodat bijwerkingen niet verborgen blij-
ven en artsen betere beslissingen kunnen nemen. We  beste-
den geregeld aandacht aan onderzoek naar het belang van 
een gezonde levensstijl als ziektepreventie. 
De tekortkomingen van de klassieke geneeskunde zijn geen 
reden om haar te vervangen door pseudowetenschap. Dat is 
overigens ook hoe de gerespecteerde Peter Gotzsche erover 
denkt. Gevraagd naar zijn mening over de recuperatie van 
zijn boek door homeopaten en andere alternatieve genezers, 
liet hij ons via mail het volgende weten: ‘Ik beschouw ho-
meopathie als kwakzalverij. Homeopathie heeft geen geloof-
waardige theoretische basis en kan niet werken. Soms kan 
het zelfs schadelijk zijn omdat homeopaten hun patiënten 
afraden geneesmiddelen te nemen die wel werken.’
Voor onderzoek dat zogezegd de werkzaamheid van homeo-
pathie bewijst, geldt keer op keer dat het de kwaliteitstoets 
niet kan doorstaan en helemaal niets bewijst.
Lees ook de column van Marleen Finoulst,  
pag. 119. 

Postvak

Reageren op de inhoud kan via e-mail naar brieven@eoswetenschap.eu. Hou bijdragen 
kort (max. 300 woorden) en vermeld naam en adres. 


