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MYRRHA
EEN ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR UNIEK IN DE WERELD 

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) bouwde de voorbije 65 jaar een uitgebreide expertise 
op in verschillende domeinen van nucleair onderzoek, waarmee het internationale erkenning heeft 
verworven. Om die Belgische expertise te versterken en een voortrekkersrol op het gebied van innovatie 
te blijven spelen, hebben onderzoekers en ingenieurs een nieuwe onderzoeksinfrastructuur ontwikkeld: 
MYRRHA. Die onderzoeksfaciliteit opent de weg naar ontelbare veelbelovende technologieën en 
toepassingen, waaronder het beheer van nucleair afval, de productie van nieuwe medische radio-
isotopen en materiaalonderzoek.

Op de site van het SCK•CEN in Mol dragen dagelijks 
meer dan 750 wetenschappers bij aan nucleair 
onderzoek. Dankzij zijn ultramoderne infrastructuur 
en zijn internationaal gerenommeerde experts speelt 
het Belgische onderzoekscentrum een sleutelrol in de 
ontwikkeling van innovatieve nucleaire toepassingen. 

De BR2 (Belgian Reactor 2) van het centrum is een van 
de meest krachtige onderzoekreactoren ter wereld. 
Het produceert een kwart van de wereldwijde vraag 
naar medische radio-isotopen, die voor de diagnose 
en behandeling van kanker gebruikt worden. Met de 
BR2 voert het SCK•CEN ook onderzoeksprogramma’s 
uit op reactorveiligheid en innovatieve materialen en 
splijtstoffen, in het bijzonder wat kernfusie betreft.

Met het oog op de vervanging van BR2 ontwikkelt 
het SCK•CEN al verscheidene jaren een nieuwe 
onderzoeksinstallatie: de Multi purpose hYbrid 
Research Reactor for High-tech Applications, 
beter bekend als MYRRHA. Deze polyvalente 
bestralingsinstallatie zal het eerste prototype ter 

wereld zijn van een kernreactor aangedreven door 
een deeltjesversneller. 

MYRRHA zal niet alleen de taken van de BR2 
overnemen, maar zal ook een breed scala aan 
nieuwe technologieën en toepassingen mogelijk 
maken die belangrijke maatschappelijke uitdagingen 
zullen aanpakken.

MYRRHA zal bijdragen tot de ontwikkeling van 
technologieën voor een veiliger en optimaler beheer 
van radioactief afval. Een andere belangrijk punt van 
vooruitgang: de ontwikkeling van nieuwe medische 
radio-isotopen die toelaten kanker efficiënter te 
bestrijden en hierbij de bijwerkingen voor de patiënt 
te minimaliseren.

MYRRHA zal een internationale aantrekkingspool 
zijn voor onderzoekscentra, universiteiten en 
wetenschappers met hetzelfde doel voor ogen: 
fundamenteel en toegepast onderzoek bevorderen. 
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“150 ingenieurs, wetenschappers en technici uit 30 verschillende landen dragen 
vandaag bij aan de ontwikkeling van de onderzoeksinfrastructuur MYRRHA. 
Dit innovatieve project is ook het resultaat van een samenwerking met talrijke 
Belgische partners zoals het Von Karman Instituut, UCL, IBA, KU Leuven, de 
Universiteit Gent en de VUB. Het is een spannend en cruciaal onderzoeksproject, 
waaraan ongeveer 30 Europese instellingen en belangrijke internationale partners 
zoals Japan deelnemen.”
Hamid Aït Abderrahim - Directeur van het MYRRHA-project

150 PERSONEN VAN OVER DE HELE WERELD

1. WERELDPRIMEUR 

De onderzoeksinfrastructuur MYRRHA is het eerste prototype ter wereld van een door een deeltjesversneller 
aangedreven subkritische reactor. Het bijzondere aan deze unieke configuratie – Accelerator Driven System (ADS) 
– is de ‘subkritische’ kern van de reactor. De kern heeft niet voldoende splijtbaar materiaal om de kettingreactie 
van kernsplijting spontaan in stand te houden. Hij moet daarom voortdurend gevoed worden door een externe 
neutronenbron via een deeltjesversneller.  De deeltjesversneller vuurt protonen af op een doelwit en maakt op 
die manier neutronen aan, die de splijtingsreacties in de reactor zullen onderhouden. 

Dwarsdoorsnede van het injectorgebouw (links), versnellertunnel en reactorgebouw (rechts), lengte 500 meter 

Veilige en eenvoudig te controleren 
technologie
Dankzij het gebruik van een deeltjesversneller om die 
externe bron te genereren, kunnen de kernreacties 
binnen de reactor makkelijk gecontroleerd worden. 
Deze innovatieve technologie is dus veilig en 
eenvoudig te controleren: door de deeltjesversneller 
uit te schakelen, stopt de kettingreactie automatisch en 
valt de reactor onmiddellijk stil. Een andere belangrijk 
veiligheidsaspect is dat de MYRRHA-reactor passief 
kan worden gekoeld zonder menselijke tussenkomst.  

Minder afval
In tegenstelling tot traditionele reactoren gebeurt 
de koeling van de reactor niet met water, maar 
met een vloeibaar metaalmengsel van lood en 
bismut. Dat mengsel heeft het voordeel dat het de 
splijtingsneutronen niet afremt. 

MYRRHA is dus een ‘snelle reactor’. Die snelle 
neutronen maken efficiënter gebruik van de 
brandstof (uranium/plutonium) in de reactor, 

wat de hoeveelheid radioactief afval aanzienlijk 
vermindert. Deze eigenschap opent de weg naar 
een reeks nieuwe  onderzoeksmogelijkheden. Zo zal 
MYRRHA ingezet kunnen worden bij onderzoek naar 
nieuwe materialen voor toekomstige splijtings- en 
fusiereactoren.

Beter gebruik van natuurlijke reserves
Een aantal reactoren van de vierde generatie zal met 
snelle neutronen werken. Daardoor zullen ze in staat 
zijn om ook uranium-238 te splijten, in plaats van 
enkel uranium-235. Omdat uranium in natuurlijke 
staat veel meer uranium 238 bevat dan uranium 235, 
kan het beschikbare uranium veel efficiënter worden 
gebruikt.

Met snelle reactoren volstaan de uraniumreserves op 
aarde voor 4.000 à 8.000 jaar. Voor een vergelijkbaar 
nucleair park als vandaag is dat 100 keer langer dan 
met de bestaande reactortechnologie mogelijk is.
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Productie van medische radio-isotopen
In de nucleaire geneeskunde worden diverse 
isotopen ingezet voor de diagnose en de 
behandeling van bepaalde ziekten zoals kanker. 
Het meest gebruikte medische radio-isotoop is 
technetium-99m (99mTc), dat ontstaat door het 
verval van molybdeen-99 (99Mo). Het wordt 
ingezet bij ongeveer 80% van de diagnostische 
onderzoeken, wat overeenkomt met 30 miljoen 
onderzoeken per jaar wereldwijd.

Slechts zes reactoren in de wereld kunnen dit 
soort medische radio-isotopen produceren. Een 
van die reactoren is de onderzoeksreactor BR2 
van het SCK•CEN. De BR2 produceert elk jaar 
meer dan 25% van de wereldwijde vraag, en bij 
een sterke vraag zelfs tot 65%. Elk jaar worden 
bijna 30 miljoen onderzoeken uitgevoerd dankzij 
de Belgische productie.

Om aan de steeds toenemende vraag te voldoen en 
wereldwijde levering te garanderen, zal MYRRHA 
instaan voor de productie van theranostische 
radio-isotopen  (voor therapeutische behandeling 
of diagnostisch onderzoek). MYRRHA zal nieuwe 
soorten therapeutische producten ontwikkelen die 
zich beter op de te behandelen gebieden richten 
en daarnaast de bijwerkingen voor de patiënten 
aanzienlijk verminderen.

De versneller zal vanaf 2027 radio-isotopen voor 
medische doeleinden produceren.

Transmutatie Klassieke opwerking

Directe opslag

Natuurlijk
uranium

~300 jaar +10,000 jaar +300,000 jaar

2. EEN BREDE WAAIER AAN TOEPASSINGEN

Vermindering van volume en toxiciteit van kernafval 
MYRRHA is een mijlpaal voor het beheer van kernsplijtstoffen. De verbruikte splijtstof wordt niet langer als een 
afvalproduct beschouwd, maar wordt bewerkt om de splijtstofcomponenten (plutonium en uranium) te hergebruiken 
en de langlevende radiotoxische resten te extraheren. Onderzoek met MYRRHA naar het principe van transmutatie 
draagt bij tot een vermindering van het volume en de levensduur van die langlevende, hoog-radiotoxische resten, de 
zogenaamde mindere actiniden (voornamelijk neptunium, americium en curium).

Die mindere actiniden die tijdens het bestralen van kernbrandstof ontstaan, zijn hoogradioactief en blijven enkele 
honderdduizenden jaren actief. Hierdoor moeten die actiniden geborgen worden in ondergrondse bergingsinstallaties 
voor minstens enkele honderdduizenden jaren. Dankzij het proces van transmutatie kunnen de actiniden in een 
subkritische reactor omgezet worden naar middellanglevende radionucliden en radionucliden met een lagere 
radiotoxiciteit. Dankzij transmutatie kan het volume aan eindafval met factor 100 gereduceerd en de levensduur van 
de actiniden van 300 000 tot 300 jaar teruggebracht worden. Met die technologie is MYRRHA – qua beheer van 
nucleair afval – een mooie aanvulling op geologische berging, wat reële voordelen biedt op het vlak van veiligheid 
en economische kosten.

Dankzij MYRRHA is België een pionier in dit essentiële onderzoek voor de bouw van faciliteiten voor de geavanceerde 
behandeling van kernafval in een later stadium.

• Vermindering van volume en toxiciteit van kernafval
• Productie van medische radio-isotopen
• Materiaalonderzoek voor splijtings- en fusiereactoren
• Bijdrage tot de ontwikkeling van nieuwe veiligere en efficiëntere reactoren  

Vergelijking van de radiotoxiciteitsevolutie van verbruikte splijtstof in de loop van de tijd met de drie technologieën: 
transmutatie van verbruikte splijtstof, huidige opwerkingstechnologie van verbruikte splijtstof en directe geologische opslag 

zonder opwerking.
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Bijdrage tot de ontwikkeling van nieuwe 
veiligere en efficiëntere reactoren

MYRRHA zal vloeibaar metaal lood-bismut gekoeld 
worden, een van de zes behouden reactorconcepten in 
de wereld voor reactoren van de vierde generatie. Op 
dit moment is een van de grootste obstakels voor de 
ontwikkeling van die reactoren van de vierde generatie, 
de beschikbaarheid van een snelle onderzoeksreactor die 
voor de kwalificatie van materialen en brandstof geschikt 
is. MYRRHA zal deze leemte opvullen en onderzoek 
naar veiligere, goedkopere en efficiëntere systemen 
bevorderen.

De MYRRHA-reactor zal dienen als een experimentele 
technologiefaciliteit voor snelle loodgekoelde reactoren. 
Dit nieuwe type reactor produceert aanzienlijk minder 
afval en gebruikt nucleaire brandstof op een veel 
efficiëntere manier. Het efficiëntere gebruik van brandstof 
zal de behoefte aan uraniumwinning beperken en de  
productie van CO2 drastisch beperken.

Materiaalonderzoek voor splijtings- en fusiereactoren 
Materiaalonderzoek, zowel voor structuurmaterialen als voor brandstofmaterialen, is noodzakelijk om de veiligheid 
van de huidige en toekomstige kernreactoren te garanderen en te verhogen. Al meer dan vijftig jaar doet het 
SCK•CEN onderzoek naar nucleaire materialen door ze te bestralen met een hoge flux aan neutronen in zijn BR2-
onderzoeksreactor.

MYRRHA biedt de mogelijkheid om de huidige materialen verder te testen en nieuwe materialen te bestuderen 
voor de volgende generaties splijtingsreactoren én zelfs fusiereactoren. MYRRHA gaat nog een stap verder dankzij 
zijn snelle neutronen, in het bijzonder in de buurt van het spallatie-doelwit, die bestralingscondities bieden die veel 
dichter aansluiten bij die van een fusiereactor dan die van huidige onderzoeksreactoren.

Naast het onderzoek naar structuurmaterialen kan MYRRHA ook ingezet worden voor het kwalificeren van 
brandstofelementen die in de nieuwe generatie snelle reactoren gebruikt zullen worden.
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De reactor
De MYRRHA-reactor is een pool-type reactor, 
wat betekent dat de hoofdsystemen worden 
samengebracht in een kuip die met een vloeibaar 
koelmiddel gevuld is. In het MYRRHA-ontwerp is 
gekozen voor het eutecticum lood-bismut (LBE) 
als koelmiddel. Kenmerkend is de relatief lage 
smelttemperatuur (125 °C) en de hoge dichtheid. 
De keuze van het koelmiddel zorgt er voor dat 
de neutronen die bij de splijtingsreacties ontstaan  
praktisch niet vertraagd worden.

Het maximum thermisch vermogen van de 
reactorkuip bedraagt 110 MWth. Het vermogen is 
vergelijkbaar met die van onderzoeksreactor BR2 en 
ligt beduidend lager dan de vermogensreactoren 
van kerncentrales voor elektriciteitsproductie.

3. TECHNISCHE KENMERKEN VAN MYRRHA 
De onderzoeksinfrastructuur MYRRHA omvat een reactor, een deeltjesversneller alsook een reeks nevensystemen 
en -gebouwen. Het reactorgebouw is verreweg het meest imposante element van MYRRHA. De totale lengte van 
de opstelling, het hoofdgebouw, de versnellertunnel, de injector tot en met het reactorgebouw, bedraagt bijna 
500 meter.

De deeltjesversneller
Het MYRRHA-project bestaat hoofdzakelijk uit 
een subkritische reactor die met een externe 
neutronenbron gevoed wordt. Die bron bestaat uit een 
spallatie-doelwit waarop een intense protonenbundel 
wordt afgevuurd. Die protonenbundel is opgewekt 
door een uiterst krachtige deeltjesversneller. Om de 
grootste betrouwbaarheid te verzekeren, kozen de 
experts van MYRRHA voor een lineaire versneller 
(linac). Dankzij minder frequente onderbrekingen 
van die bundel is de linac betrouwbaarder dan een 
cyclotron.

De versneller heeft een lengte van bijna 300 meter 
zodat de protonenbundel voldoende energie kan 
bereiken. Aan de voorzijde bevindt zich een injector 
die de protonen levert aan het versnellergedeelte. 
Het prototype van deze injector is in aanbouw in het 
Cyclotron Resource Centre van Louvain-la-Neuve. 

Reactordeksel

Reactorkuip

Reactorkern

Lood-bismut 
koelvloeistof

MYRRHA reactor gebouw

Utiliteits-
gebouwen

Gebouw van 
injector en ECR 
bron

Tunnel van de lineaire 
deeltjesversneller

De verschillende componenten werden voorafgaand 
getest door de Europese partners en pas daarna 
naar België verzonden, zodat de versnellerexperten 
van MYRRHA de onderdelen hier in elkaar konden 
zetten en de betrouwbaarheid bewezen kan worden.

Het concentreren en versnellen van de bundel 
gebeurt door een aaneenschakeling van magneten 
en caviteiten, waarvan een deel met vloeibaar helium 
gekoeld wordt om supergeleiding in het materiaal 
te bekomen. Dankzij die supergeleiding wordt het 
energieverlies van de versneller drastisch verminderd.

Aan het einde van de versnellertunnel wordt 
de bundel via magneten afgebogen tot boven 
het reactorgebouw om opnieuw naar beneden 
afgebogen te worden en verticaal in de reactorkern 
terecht te komen. 
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Naast de wetenschappelijke en technologische meerwaarde die 
MYRRHA creëert, heeft het project ook een belangrijke socio-
economische impact op België en Europa. 

Het onderzoeksbureau PwC heeft de socio-economische 
impact van de bouw en exploitatie van deze nieuwe 
onderzoeksinfrastructuur in België geanalyseerd. Volgens de 
resultaten van deze studie zal MYRRHA aanzienlijke directe, 
indirecte en afgeleide socio-economische effecten genereren. 
De toegevoegde waarde wordt geschat op bijna € 7 miljard. 
Gemiddeld zullen er jaarlijks bijna 700 personen aan MYRRHA 
werken, dat zowel tijdens de constructiefase als tijdens de 
uitbating van de infrastructuur. 

MYRRHA zal niet enkel banen creëren, maar de investering en 
de uitbating zullen vaardigheden en een nieuwe industriële 
cluster in de regio van Mol mogelijk maken en het ontstaan van 
spin-offs volop stimuleren.

Met zijn scala aan toepassingen zal MYRRHA een internationale 
aantrekkingspool worden voor onderzoekscentra en universiteiten. 
Een technologiehub voor nieuwe samenwerkingsverbanden en 
partnerschappen met het oog op innovatie. 

5. SOCIO-ECONOMISCHE IMPACT 

4. IMPLEMENTATIEPLANNING EN BUDGET 

De onderzoeksfaciliteit MYRRHA zal in drie fasen worden gebouwd: 

2018 2026 2033

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Bouw van de 100 MeV-deeltjesversneller 
en van stations fvoor de productie van radio-isotopen en 

materiaalonderzoek.

Bouw 
van de 600 MeV-
deeltjesversneller

Bouw
van de reactor

Het driefasig implementatieplan begint met de 
bouw van het eerste deel van de deeltjesversneller 
en het PFT-station (Proton Target Facility). Deze 
100 MeV (mega elektronvolt)-versneller zal 
enerzijds de vereiste betrouwbaarheid van de  600 
MeV lineaire vesneller van MYRRHA aantonen en 
anderzijds protonen naar bestralingsstations  in 
de PTF afvuren. Die onderzoeksstations staan ons 
toe medische radio-isotopen te produceren en 
fundamenteel en toegepast onderzoek in fysica 
en materiaalonderzoek – meer specifiek in het 
domein van kernfusie – uit te voeren. Die volledig 
modulaire installatie, MINERVA genaamd, zal voor 
2026 in werking gesteld worden.

Tijdens deze eerste fase (2018-2026) staan ook het onderzoek naar en de ontwikkeling met betrekking tot 
de 600 MeV-deeltjesversneller (fase 2) en de reactor (fase 3) op de planning. Fase 2 en 3 worden gelijktijdig 
gerealiseerd tussen 2027 en 2033. De onderzoeksfaciliteit MYRRHA zal vanaf 2033 operationeel zijn.

Voor MYRRHA is een totaal budget van 1,6 miljard euro vereist. De Belgische overheid ondersteunt 
sinds 2010 het project financieel en heeft toegezegd om 40 % van de totale infrastructuurkosten te 
financieren. Een budget van EUR 100 miljoen werd al toegekend voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), 
ontwerpuittekening en het implementatieplan (2010-2017). In maart 2018 bevestigde de federale overheid 
dat ze dit jaar 19,5 miljoen euro in de bouw van MYRRHA zal investeren en zich voor het project engageert 
vanaf 2019.

Naast deze steun van de Belgische staat zal MYRRHA gefinancierd worden met behulp van een internationaal 
consortium van investeerders en via financiering door de Europese Investeringsbank (EIB). Die publiek-private 
financieringsmethode is ook goedgekeurd voor de bouw van vergelijkbare onderzoeksinfrastructuren 
in Duitsland en Zweden. Het engagement van het gastland tijdens de opstartfase is cruciaal voor het 
werven van publieke en private fondsen van buitenlandse investeerders. Een groot aantal partners heeft 
al interesse getoond, o.a. Frankrijk, Japan, Zweden, de Verenigde Staten en China.

Pieter De Crem, Speciaal Gezant voor 
de regering
De Belgische overheid heeft Pieter De Crem, 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, aangeduid 
om de noodzakelijke internationale financiering voor de 
realisatie van het MYRRHA-project te vergemakkelijken. 
Als Speciaal Gezant van de federale overheid heeft Pieter 
De Crem meerdere buitenlandse partners ontmoet, 
waaronder de directeur-generaal van het Internationaal 
Atoomenergieagentschap (IAEA) Yukiya Amano.

Tijdens het staatsbezoek aan Canada in maart 
2018 was Pieter De Crem ook aanwezig om het 
samenwerkingsakkoord tussen het Canadese 
onderzoekscentrum TRIUMF en SCK•CEN te 
ondersteunen. Beide onderzoekscentra zullen 
hun expertise in de ontwikkeling van hun 
onderzoeksinstallaties delen –  ARIEL en ISAC; MYRRHA 
– met een gemeenschappelijk doel: de productie van 
zeldzame medische radio-isotopen en het ontwikkelen 
van kennis van fysica en technologie van targets, die 
radioactieve bundels en medische radio-isopen kunnen 
produceren.

700
jobs/jaar

6.900.000.000 €
toegevoegde waarde

Linac driver
100-MeV protons

Linac injector
17-MeV protons

Proton Target 
Facility
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Vorming van nieuwe generaties experts
Het MYRRHA-programma trekt experts uit de hele 
wereld aan en helpt zo de reputatie van het SCK•CEN als 
expertisecentrum te versterken. MYRRHA zal de nieuwe 
generatie experts opleiden en nauwe banden creëren 
tussen talrijke onderzoeksinstituten, universiteiten en 
bedrijven in België en in het buitenland.

Elk jaar ontvangt de SCK•CEN Academy for Nuclear 
Science and Technology meer dan 150 aanvragen van 
jonge onderzoekers van over de hele wereld, die aan 
het doctoraatsprogramma willen deelnemen. Veel van 
die studenten kiezen ervoor om deel uit te maken van 
het MYRRHA-team.

“Dankzij de unieke installaties van het SCK•CEN en de talrijke 
onderzoeksgebieden kan ik hier solide ervaring opdoen. Ik wilde 
samenwerken met MYRRHA omdat die infrastructuur oplossingen 
aanreikt voor twee grote uitdagingen: het beheer van nucleair afval 

en de productie van radio-isotopen”.

Alessandro Marino, afgestudeerd 
in 2015 en onderzoeker bij het 

SCK•CEN 

“Tijdens mijn doctoraat bij het MYRRHA-team heb ik expertise 
opgebouwd over de effecten van straling op geïntegreerde 
schakelingen. Hierdoor kon ik mijn eigen project met de hulp 
van het SCK•CEN opstarten. Nucleaire technologie kan vele 
nieuwe toepassingen helpen ontwikkelen die nuttig kunnen zijn 
voor de vooruitgang van een hele reeks domeinen, waaronder 
de geneeskunde, ruimtevaart of zelfs afvalverwerking. Al die 

essentiële ontwikkelingen voor de samenleving vereisen de inzet 
van meerdere generaties onderzoekers.”

Ying Cao, afgestudeerd in 2013, CEO van Magics 
Instruments, een spin-off van het SCK•CEN en de KUL 

Opportuniteiten voor fundamenteel 
onderzoek
De unieke eigenschappen van de MYRRHA-
deeltjesversneller hebben het mogelijk 
gemaakt om parallel een andere innovatieve 
onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen, die de 
naam ISOL@MYRRHA kreeg. Die infrastructuur 
gebruikt een deel van de MYRRHA-protonenbundel 
om radioactieve ionenbundels te genereren die 100 
keer intenser zijn dan de huidige Europese installaties.

Dankzij die unieke intensiteit creëert die innovatieve 
infrastructuur mogelijkheden voor fundamenteel 
onderzoek op het gebied van kernfysica, atoomfysica, 
vastestoffysica, biologie en medische toepassingen.

Sinds 2013 wisselen het SCK•CEN en het CERN kennis, 
wetenschappers en infrastructuur uit voor de verdere 
ontwikkeling van de MYRRHA-deeltjesversneller en 
de spallatiebronnen van ISOL@MYRRHA.

6. INNOVATIE STAAT CENTRAAL BIJ MYRRHA 
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“Met deze win-win-samenwerking kunnen we een signaal geven aan het grote 
publiek: dit onderzoek richt zich op het vinden van technologische oplossingen 
voor maatschappelijke uitdagingen zoals het beheer van kernafval.”
Holger Podlech, Institute of Applied Physics (IAP), Franfurt

“Alles wat we voor MYRRHA hebben 
gerealiseerd was innovatief.
Betrokken zijn bij zo’n project, aan de 
spits van vooruitgang, is essentieel voor 
een instituut als het VKI.”
Philippe Planquart, VKI

Hoewel MYRRHA in België werd 
opgericht, werden vanaf het begin 
onophoudelijk samenwerkingen en 
partnerschappen gestimuleerd, zowel in 
binnen- als buitenland. Het was altijd de 
bedoeling van het SCK•CEN om van deze 
geweldige onderzoeksinfrastructuur een 
ontmoetingsplaats voor internationaal O&O 
te maken. Iedereen laten profiteren van de 
expertisegebieden en de grenzen verleggen van 
wetenschappelijke en technologische kennis.

Essentiële Belgische expertise
Het MYRRHA-onderzoeksprogramma 
werkt nauw samen met Belgische 
universiteiten, maar ook met andere 
toonaangevende technologische spelers 
zoals het onderzoeksinstituut von Karman 
(VKI) in Sint-Genesius-Rode. Als expert 
in vloeistofdynamica voert het VKI sinds 
2011 testen uit om de veiligheid van de 
MYRRHA-reactor te controleren. Zo heeft het 
bijvoorbeeld de pomp van het primaire circuit 
van de reactor ontworpen en het gedrag 
van de koelvloeistof lood-bismut getest. De 
twee Belgische organisaties hebben ook twee 
unieke installaties ontwikkeld: een triltafel 
die aardbevingen simuleert en een getrouw 
model van de reactor op schaal 1/5, gevuld 
met water. Het water wordt gebruikt om de 
stroming en de snelheid in de koelvloeistof te 
visualiseren.

Van doctoraat tot start-up
Sinds 1998 heeft MYRRHA in totaal al 
38 doctoraatstudenten van Belgische 
universiteiten ontvangen en hun kennis over 
geavanceerde technologieën uitgebreid. 
Een van deze projecten heeft geleid tot het 
ontstaan van de spin-off Magics Instruments, 
dat in 2015 door het SCK•CEN en KU Leuven 
opgericht werd. Voortbouwend op zeven jaar 
onderzoek aan beide instellingen heeft het 
jonge bedrijf geavanceerde technologieën 
ontwikkeld en elektronische chips op de 
markt gebracht die heel resistent zijn tegen 
radioactieve stralingen.

7. MYRRHA, EEN VERBINDEND 
ONDERZOEKSPROGRAMMA 

Een versneller met Europese kleuren
Voor de ontwikkeling van zijn versneller was het voor het MYRRHA-team logisch om zich te vestigen in Louvain-
la-Neuve, in de cyclotrongebouwen van de Université Catholique Louvain (UCL). De infrastructuur van de UCL is 
uniek in België en maakt het mogelijk om essentiële componenten van de versneller te assembleren en te testen. 
MYRRHA werkt ook samen met IBA, een wereldleider in versnellers voor medische toepassingen. 

Het ontwerp van deze unieke versneller stopt echter niet aan de Belgische grens. Het brengt verschillende
Europese architecten samen: Frankrijk bouwt de injector; Duitsland het eerste segment; België de
energieversterkers (amplifiers).

Bilaterale samenwerking
MYRRHA is een reeks bilaterale partnerschappen aangegaan, waaronder met Japan. Japan ziet MYRRHA als 
de noodzakelijke pre-industriële stap voor de grootschalige ontwikkeling van hun eigen versnellergestuurde 
reactorsysteem. 

Dankzij een bilaterale overeenkomst tussen België en Zweden hebben de ontwerpers van MYRRHA en de 
Europese Spallation Source (ESS) hun samenwerking uitgediept. De twee grote onderzoeksinfrastructuren met 
krachtige, lineaire versnellers hebben veel technologische overeenkomsten en werken ook samen met dezelfde 
internationale partners.

Een grootschalig Europees partnerschap 
De Europese Commissie steunt MYRRHA sinds de start van het project via verschillende wetenschappelijke 
kaderprogramma’s. In 2010 plaatste het European Strategic Forum for Research Infrastructures (ESFRI) MYRRHA 
op de prioriteitslijst van grote onderzoeksinfrastructuren voor energie. Top op vandaag blijft de installatie de 
enige Belgische infrastructuur ingeschreven op de lijst van dit Europees programma.

Dankzij deze Europese erkenning heeft MYRRHA heel snel relaties kunnen opbouwen met partners die voortrekkers 
zijn voor onderzoek in hun vakgebied voor o.a. de versneller, de materialen of het ontwerp van de verschillende 
componenten.  In totaal werken MYRRHA-onderzoekers samen met meer dan twintig onderzoekscentra en 
ongeveer dertig universiteiten op Europees niveau: CNRS, CEA en IN2P3 (Frankrijk), ENEA, INFN, CRS4 (Italië), 
CIEMAT, UPM (Spanje), KIT, IAP (Duitsland),... 
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Studiecentrum voor Kernenergie - SCK•CEN 
65 jaar ervaring in nucleaire wetenschap en technologie 

Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) is een van de grootste onderzoekscentra in 
België. Meer dan 750 werknemers wijden zich dagelijks aan de ontwikkeling van vreedzame 
toepassingen van kernenergie. Als Stichting van Openbaar Nut ontwikkelt het onderzoekscentrum 
duurzame technologieën met een hoge toegevoegde waarde voor de samenleving.  De 
onderzoeksactiviteiten van het SCK•CEN concentreren zich op drie hoofdthema’s: de veiligheid 
van nucleaire installaties, het duurzaam beheer van radioactief afval en de bescherming van de 
bevolking en het milieu tegen ioniserende straling. Het SCK•CEN is wereldwijd erkend en deelt 
zijn expertise door middel van tal van trainingen om deze uitzonderlijke kennispool op peil te 
houden. 

Meer informatie: www.sckcen.be
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