
Ronald Reagan en Michael Gorbat-
sjov besloten in 1985 gezamenlijk
om een kernfusiereactor te ontwik-
kelen onder de naam ITER (Latijn
voor ’reis’). „Een speeltje om de
aandacht van de koude oorlog af te
leiden. Bij gesprekken over dit
project was er geen IJzeren Gor-
dijn. ITER is echter in een stroom-
versnelling gekomen toen opko-
mende economieën als India, Chi-
na en Zuid-Korea zich aansloten,
bezorgd als zij zijn over schaarste
aan energie in de toekomst,” legde
Tony Donné eerder uit. Donné is
één van Nederlands bekendste
kernfusie-experts, en werkt net als
een handvol landgenoten al jaren-

lang aan ITER en inmiddels ook
aan diens beoogde opvolger, de
DEMO-reactor.

Kernfusie is de reactie die de zon
- en andere sterren - van energie
voorziet: twee (waterstof)atoom-
kernen die botsen en samensmel-
ten tot een zwaardere atoomkern
(helium), waarbij een grote hoe-
veelheid energie vrijkomt. De
energie uit één gram waterstof in
een fusiereactie zou ongeveer ge-
lijkstaan aan de hoeveelheid die er
uit 25 vaten olie (van 159 liter)
komt.

Extreem moeilijk
Kernfusie creëren is extreem moei-
lijk, omdat de atoomkernen, beide
positief geladen, elkaar afstoten,
net als magneten. Om ze heel dicht
bij elkaar te krijgen, zodat ze kun-
nen samensmelten, moeten ze
extreem snel richting elkaar gaan,
met extreem hoge temperaturen
tot gevolg. Bij ITER rekent men
erop dat daarom eerst 50 megawatt
aan vermogen nodig is om de fu-
siereactie tot stand te brengen, die
uiteindelijk 500 megawatt moet
opleveren. Ter vergelijking: de
klassieke met kernsplitsing wer-
kende kerncentrale in Borssele, een
kleintje, is ongeveer even groot. De

gemiddelde kolencentrale is twee
maal groter.

Tot op heden is het nog niet
gelukt om netto een positief resul-
taat te behalen. De kleinere Engel-
se JET fusiereactor wist in 1997
weliswaar 16 megawatt aan energie
op te wekken, maar daarvoor
moest er eerst 24 megawatt ver-
bruikt worden om de reactie op te
wekken.

In het Zuid Franse plaatsje Cada-
rache wordt sinds 2006 aan de
ITER-reactor gebouwd. Inmiddels
hebben zich veel meer landen
aangesloten, 35 in totaal, waaron-
der de leden van de Europese Unie.

Om tot een bruikbare hoeveel-
heid netto opgewekte energie te
komen, wordt momenteel een
revolutionair vormgegeven ruimte
gebouwd om gloeiend heet plasma
(tot 150 miljoen graden, vergelijk-
baar met de zon) vast te houden
zonder dat de constructie van de
centrale zelf smelt. Dat kan alleen
met een magnetische, extreem
gekoelde wand, die het plasma
feitelijk zwevend op zijn plek
houdt. Zo’n magnetische, donut-
vormige constructie heet een ’toka-
mak’. De laatste fase van de bouw
hiervan in Cadarache begint in
maart 2020.

Het ITER-project zou vijf mil-
jard dollar hebben moeten kosten,
en komend jaar af moeten zijn
geweest. Maar alleen al het uitkie-
zen van een locatie bleek voer voor
discussie. Canada liep boos weg
toen de keus op het Zuid-Franse
Cadarache viel, Japan eiste com-
pensatie in de vorm van een groter
deel van het wetenschappelijke
team van 1400 man. Inmiddels
becijfert opinieblad The Economist
de kosten op 20 miljard dollar.

Zijden draad
Het voortbestaan van ITER hing
meermalen aan een zijden draad.
De bouw had in 2012 extra geld
nodig en kreeg uiteindelijk 1,3
miljard euro extra Europese subsi-
die. Nederland nam daar drie pro-
cent van voor zijn rekening. Ook
begin jaren negentig, nog voor de
bouw was begonnen, was ITER al

eens bijna ter ziele, vanwege de
lage prijs van olie. De VS stapten
tijdelijk uit het project, om terug
te keren toen olie duurder werd in
2003.

In 2025 hoopt de ITER-directie
nu de reactor gereed te hebben, om
vervolgens eerst nog eens tien jaar
te gaan proefdraaien. In 2035 kan
de reactor mogelijk op volle kracht
aan. De opvolger van ITER heeft
inmiddels een naam: DEMO, de
afkorting voor demonstratie-reac-
tor. DEMO moet met een input van
tachtig megawatt uiteindelijk een
serieuze 2000 megawatt aan ver-
mogen kunnen gaan leveren, en
wordt op dezelfde locatie ge-
bouwd.

De daar weer op volgende gene-
ratie kernfusiereactoren moeten
dienen als prototype voor de com-
merciële markt. Wanneer dat exact
is, daar lijkt vooralsnog niemand
de vingers aan te willen branden.
Ergens na 2050, is de voorzichtige
aanname die de Europese Commis-
sie op haar website over het project
geeft. Het leidt ertoe dat criticas-
ters, zoals de Duitse atoomgeleerde
Michael Dittmar, al jaren spreken
van ’fusie-illusies’.
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Een tank van bijna 80 ton wordt getransporteerd naar Cadarache, onder meer voor het koelwater dat ITER nodig heeft (2015). FOTO HOLLANDSE HOOGTE / SIPA PRESS

Het verhaal van de fusie-illusies
Kernfusie is de heilige

graal van de energie-
sector. Een oneindige en schone
energiebron zou elke klimaat-
discussie verder overbodig ma-
ken. Maar de ontwikkeling ver-
loopt langzaam, de kosten lopen
op en internationale onenigheid
is nooit ver weg. Fusie blijft
’voor altijd over 30 jaar moge-
lijk’, heet het onder sceptische
atoomgeleerden.

Het cirkelvormige monument
bevindt zich op de bodem van het
Valdecañas stuwmeer in de Taag.
Het bouwwerk, circa 140 rechtop-
staande stenen oftewel megalieten,
is meer dan 3000 jaar oud.

Archeologen vermoeden dat de
stenen oorspronkelijk een afgeslo-
ten ruimte met een dak vormden.
Waarvoor het ’gebouw’ destijds
werd gebruikt, is een mysterie.
Mogelijk diende het als een graf-
tombe of een zonnetempel. Ook

zou het een handelscentrum ge-
weest kunnen zijn omdat het op
die plek vrij eenvoudig is om de
rivier over te steken. Opmerkelijk
is de twee meter hoge megaliet
waarop een slang is gegraveerd.

Het ’Spaanse Stonehenge’ werd
in 1926 ontdekt tijdens opgravin-
gen. Toen in 1963 de Valdecañas-
dam in de rivier de Taag werd
gebouwd, kwam het onder water te
liggen. Wat er met de overblijfselen
gaat gebeuren is nog onduidelijk.
De lokale bevolking heeft voorge-
steld om de stenen te verplaatsen.
Hierdoor zou niet alleen het histo-
rische bouwsel, waarvan de stenen
al behoorlijk slijten, behouden
blijven maar zou ook het toerisme
in de verlaten streek toenemen.

Het boven water gekomen Dolmen de Guadaperal was mogelijk een handelspost. FOTO TMG

’Spaans Stonehenge’
duikt op uit rivier
Door de extreme hitte in Spanje is
op de bodem van een uitgedroogd
meer het oude stenen monument
Dolmen de Guadalperal te voor-
schijn gekomen, ook wel het
’Spaanse Stonehenge’ genoemd.
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Er is een nieuwe standaard voor de netwerks-
witch. De switch in kwestie heet voluit de 'Silent
Angel Bonn N8'. By the way... een switch is het
apparaatje dat veelal het startpunt vormt van het
bedrade thuisnetwerk. Er gaat een kabel in die
verbonden is met de router en toegang verschaft
tot het internet (WAN) en er gaat een aantal
netwerkkabels (LAN) uit naar de verschillende
apparaten in je huis. Niet alleen computers staan
met het thuisnetwerk in verbinding, maar ook
tv’s, dvd-spelers, apparaten voor data- (en mu-
ziek-) opslag, etc, etc. Maar het zijn vooral de
streaming netwerkspelers en luidsprekersyste-
men die nu al een aantal jaar aan populariteit
winnen. Nu er meer en meer mensen via het
netwerk naar hun muziek luisteren, is er ook een
behoorlijk groot probleem boven komen drijven.
De bedenker van Silent Angel, Eric Huang, vroeg
zich een jaar of vijf geleden af hoe het toch mo-
gelijk was dat digitale muzieksystemen vaak
minder goed klinken dan cd. Ze bevatten vaak
meer informatie, en hebben niet de fouten van
cd/dvd-spelers hebben. Na jaren van onderzoek
heeft Huang en zijn team de bron van de proble-
matiek bloot weten te leggen. Deze bevindt zich
aan het begin van de distributieketen van het
digitale signaal, de switch. Op dit punt worden
allerlei vervuilingen aan het signaal toegevoegd,
die de Silent Angel met groot succes te lijf gaat.
Denk hier aan het weghalen van hoogfrequente
ruis, verbetering van het kloksignaal (0,1 ppm),
een verbeterd voedingscircuit en adapter, en een
intern ontwerp dat overige storingen geen kans
biedt. Allemaal unieke eigenschappen voor een
switch. Op de Silent Angel Bonn N8 vind je acht
hoogwaardige Gigabit Ethernet poorten, klaar
om de digitale muziek- en filminformatie zo
puur mogelijk van plek A naar plek B te brengen.
Niet eerder heeft (film)muziek afkomstig van het
thuisnetwerk of van de streaming providers zo
goed geklonken. Met een jitterwaarde die 250x
beter is dan van een standaard switch, de meest
geavanceerde filtertechnieken en een speciale
voedingsadapter is de naam Silent Angel bijzon-
der relevant geworden. Er is alleen nog maar
plaats voor echte muziek. En dat hoor je. De
Silent Angel Bonn N8 is verkrijgbaar bij de geau-
toriseerde hifi-speciaalzaken en kost 395 euro. 
Meer informatie op:
www.dimex.nl

◆
Gehoord & Gezien

Ernst Neve is hoofdredacteur 
van het maandmagazine 
HVT (Hifi Video Test). 
Hij bericht over opvallende 
trends op hifi- en 
audiogebied.

Switch 
naar echte muziek

Om te functioneren heeft de Sync
Box ook slimme Hue-lampen en
een bridge nodig. Daartegenover
staat dat het niet als een stereo
alleen de muur achter de tv, maar
de hele kamer ’surround’ kan on-
derdompelen in de kleur op het
scherm.
Bij het test-exemplaar werd daar-
om een los verkrijgbare set (à 118
euro) van twee Hue Play lichtbalk-
jes geleverd, die aan de achterkant
van een scherm passen. Naar wens
kunnen echter ook alle aangesloten
Hue-lampen elders in de ruimte
meedoen voor het ’surround ligh-
ting’-effect. Een scene met blauwe
zee doet zo de kamer baden in
blauw licht, een zomers korenveld
kleurt de hele ruimte warm geel en
als het donker is op televisie, dim-
men ook de aangesloten lampen.
In de praktijk blijkt het apparaat
perfect te doen wat het belooft. De
installatie is betrekkelijk simpel en
eenmaal werkend kleurt het licht
razendsnel mee met de sfeer op het
scherm voor een fraai extra effect

tijdens een avondje bankhangen.
Gekoppeld aan een gameconsole,
zorgt het voor hetzelfde onder-
dompelende effect bij
het gamen.
Aangetekend zij wel
dat het apparaat het
beeldsignaal moet
ontvangen via een
HDMI-kabel, bijvoor-
beeld uit de settop-
box of Playstation.
Als Netflix of andere
diensten direct beke-
ken worden via de
app op een smart-tv
werkt het dus niet.

Wouter van Bergen

De Hue Sync Box van Philips-
nazaat Signify die vanaf volgende
week in de winkels ligt, is meer én
minder dan de Ambilight-tv’s die
door een ander bedrijf onder de
Philipsnaam worden verkocht. 

’Surround licht-effect’

◆
In het kort
Hue Sync Box

Plus: mooi, snel en krachtig
effect, simpele installatie.
Min: best duur, werkt
alleen op hdmi-signaal uit
externe bron.
Waardering: een 7. 
Prijs: 249 euro, exclusief
lampen en tv.

◆

Amazon, bekend van Alexa en
de Echo-speakers, start het Voice
Interoperability Initiative. Dit is
een initiatief dat meerdere
spraakassistenten op één appa-
raat moet laten werken. Er doen
34 andere bedrijven mee, waar-
onder Intel, Sonos, Microsoft en
Spotify. Opmerkelijk is dat Ap-
ple, Google en Samsung (nog)
niet aan boord zijn. Met de
alliantie wil Amazon ervoor

zorgen dat je met het gebruik
van een slimme speaker niet
meer bent gebonden aan één
virtuele assistent. De digitale
hulpjes zouden allemaal met
hun eigen ’hot word’ geacti-
veerd kunnen worden.
Het idee is dat iedere virtuele
assistent zijn eigen expertise in
een bepaald vakgebied krijgt. De
ene weet bijvoorbeeld alles van
muziek, de andere van film.

Combi van spraakassistenten

Onbeperkte,
schone energie
nog heel ver weg


