
Kernenergie in perspectief

“Kernenergie past niet in een 
instabiele wereld”

Er bestaat een heel beperkt risico. Een terrorist
kiest makkelijke, conventionele middelen. 
Kern cen trales zijn goed beveiligde en dus 
moeilijke doel witten. Dat geldt ook voor trans-
porten van radioactief afval. Beide doel witten 
vergen veel voorbereiding en geven daar door 
een grote kans op ontdekking. Het grootste 
gevaar van een (amateuristische) aan slag 
op een kerncentrale zit in de maatschappij-
ontwrichtende paniek die kan ontstaan. 
Het daadwerkelijke fysieke gevaar is klein.

“Kernenergie is helemaal niet vrij 
van broeikasgassen” 

Het proces van elektriciteitsproductie in een 
kerncentrale is CO2-vrij. Alleen bij het bouwen en 

ontmantelen van een centrale en bij de winning 
van grondstoffen komen broeikasgassen vrij. 
Dat geldt overigens ook voor windmolens en 
zonnepanelen. Er zijn vele studies gemaakt die 
laten zien dat één kilowattuur uit uranium onge-
veer negen gram CO2 oplevert. Dat is vergelijk-
baar met windenergie. Voor stroom uit aardgas is 
dat zeshonderd gram en voor steenkool twaalf-
honderd gram. Kernenergie is niet zuiver CO2-vrij, 
maar helpt het klimaat wel.

“In een vrije markt zal geen enkele 
onderneming investeren in kernenergie”

In Europa is er nog niet veel ervaring met een 
vrije energiemarkt maar in de Verenigde Staten 
wel. Daar zijn inmiddels dertien bestaande kern-
centrales van eigenaar gewisseld met prijskaartjes 
die oplopen tot 1,2 miljard dollar (koop van 
Millstone door Dominion Resounces). Daarnaast 
wordt er serieus geld gestoken in studies naar 
nieuwbouw. In 2005 heeft het consortium 
NuStart de vergunningsprocedure gestart om 
in de staten Alabama of Mississippi een 1000 
megawatt kerncentrale te mogen bouwen. 

Het betreft twee locaties waar al kerncentrales 
staan. Ook in Finland wordt momenteel een kern-

centrale gebouwd die door een aantal bedrijven 
onder marktcondities wordt gefinancierd. 
De praktijk wijst dus uit dat kernenergie wel 
degelijk samengaat met een vrije markt. Het blijft 
natuurlijk wel een voorwaarde dat er maatschap-
pelijk draagvlak is en een ondersteunend over-
heidsbeleid.

“Borssele wordt de oudste kerncentrale 
van de wereld”

EPZ streeft een bedrijfstijd na van zestig jaar. 
Terecht is er opgemerkt dat er nog geen enkele 
ervaring is met kerncentrales van zestig jaar. 
De oudste bestaande kerncentrale is veertig 
jaar geleden opgestart. Toch betekent dat niet, 
dat EPZ zich op onbekend terrein begeeft. 

Tientallen kerncentrales in de wereld hebben 
ver gunning om vijftig of zestig jaar te produ-
ceren. De conditie van de installatie wordt zeer 
regelmatig gecontroleerd zodat eventuele 
verouderings verschijnselen goed bekend zijn. 
Deze kennis wordt wereldwijd gedeeld. Door 
tijdige vervangingen van onderdelen blijven 
kerncentrales betrouwbaar functioneren en 
blijft het hoge veiligheidsniveau onverminderd 
gehandhaafd en zelfs verbeterd.
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“Er is geen oplossing voor kernafval dat 
240.000 jaar gevaarlijk blijft”

In gebruikte splijtstofstaven zitten gevaarlijke 
radioactieve stoffen. Zesennegentig procent hier-
van wordt via opwerking hergebruikt als nieuwe 
splijtstof. Slechts vier procent is onbruikbaar en 
gevaarlijk afval. Dit wordt zorgvuldig verpakt.  

Het grote voordeel is dat de hoeveelheden rela-
tief zeer gering zijn. De energieproductie van de 
kerncentrale Borssele over de afgelopen dertig 
jaar heeft slechts enkele tientallen kubieke meters 
van dit hoogradioactieve afval opgeleverd.  
Het volstaat dit op te bergen achter een dikke 
muur van beton, terwijl intussen de radioactieve 
straling vermindert door natuurlijk verval.  
Dat is wat we in Nederland op dit moment er 
mee doen: isoleren en veilig beheren. 

Voor de middellange termijn een goede oplos-
sing. Er bestaat ook wetenschappelijke consensus 
dat de beste lange termijnoplossing bestaat uit 

het opbergen in diepe ondoordringbare aard-
lagen. We weten dat bepaalde aardlagen al  
miljoenen jaren stabiel zijn. De acceptatie van 
een geologische berging is vooral een maat-
schappelijk vraagstuk.

“Kernenergie is inherent onveilig” 

Absolute veiligheid bestaat niet. Er gebeuren 
regelmatig natuurrampen en industriële ongeluk-
ken in de wereld. Een kerncentrale bevat gevaar-
lijke radioactieve stoffen waarvan we niet willen 
dat ze in de omgeving terechtkomen.  
Om die reden zijn kerncentrales zo ontworpen 
en worden ze zo geëxploiteerd, dat er altijd vele 
barrières zijn die verhinderen dat radioactiviteit 
ontsnapt. 

Dat dit werkt, bewijst de praktijk. De vierhon-
derdveertig draaiende kernenergiecentrales in de 
wereld hebben al zo’n twaalfduizend jaar erva-
ring opgebouwd in 32 verschillende landen. In 
die twaalfduizend jaar is er één ongeval geweest 

waarbij er doden zijn gevallen door vrijgekomen 
radioactieve stoffen, namelijk in Tsjernobyl (1986). 
Daar zijn tientallen slachtoffers gevallen, inclusief 
negen kinderen die aan schildklierkanker overle-
den. Dat had overigens met jodiumpillen voorko-
men kunnen worden. In de kerncentrales die in 
onze westerse landen in bedrijf zijn, is zo’n onge-
val niet mogelijk en is ook in duizenden bedrijfs-
jaren nooit voorgekomen. Natuurlijk gebeuren er 
incidenten en worden er fouten gemaakt, zoals 
overal. Dat leidt niet tot burgerslachtoffers. 

“Uraniumwinning is zeer vervuilend, 
de voorraden raken op” 

Al vijftig jaar wordt gemeld dat over dertig jaar 
de bekende voorraad uranium op is. En dat blijft 
ook zo. Uranium is in de aardkorst niet zeldzaam 
en het raakt niet op, er is voor vele eeuwen  
voldoende voorhanden.
Uranium is nu net zo duur als in 1980. Als in de 
toekomst de prijs stijgt, zal er meer naar urani-
umerts gezocht worden. Dus nemen de winbare 

reserves toe - zo gaat het altijd. Prijsstijgingen 
zijn geen probleem voor de concurrentiepositie 
van kerncentrales; uranium maakt maar voor 
enkele procenten deel uit van de kostprijs van 
kernenergie. 
De winning van uranium heeft een grote ontwik-
keling ondergaan en voldoet aan strenge milieu- 
en veiligheidsnormen. Het landschap wordt na 
afloop hersteld en nieuwe technieken maken het 
mogelijk om ondergronds uranium met water uit 
te spoelen uit poreuze aardlagen. Dan hoeft er 
niet meer gedolven te worden. 

“Kernenergie heeft afgedaan, er komen  
geen nieuwe centrales meer bij”

In Europa komt 33 procent van de elektriciteit uit 
kerncentrales. In de wereld gemiddeld zestien 
procent. Dat zijn grote getallen. Hoewel er recent 
enkele oudere, relatief kleine kerncentrales zijn 
gesloten (zoals Obrigheim in Duitsland) worden 
er ook steeds nieuwe in bedrijf genomen. In 2004 
kwamen er zes eenheden bij en er zijn nu 441 
kernreactors in bedrijf in de wereld. 
Er wordt ieder jaar meer kernenergie geprodu-
ceerd. Het internationale atoombureau IAEA 
heeft in 2005 berekend dat het kernenergiever-
mogen in de komende vijftien jaar netto met 
zestien procent zal toenemen. Echter, omdat in 
diezelfde periode de totale vraag naar elektriciteit 
met vijftig procent stijgt, zal relatief gezien het 

aandeel kernenergie afnemen ten gunste van 
kolen, gas en olie. 
Dat betekent echter niet dat kernenergie heeft 
afgedaan. De gestegen brandstofprijzen en de 
zorg om CO2 uitstoot leiden tot nieuwe belang-
stelling voor kernenergie in landen als Engeland, 
Italië, Polen en Frankrijk, die al concrete program-
ma’s hebben lopen. In Finland is een nieuwe 
kerncentrale in aanbouw. Ook in de Verenigde 
Staten zijn nieuwbouwprojecten te verwachten. 
De grootste groei vindt plaats in China en India 
die zeer ambitieuze bouwprogramma’s hebben 
aangekondigd.

“Kernenergie is dure energie die  
zwaar wordt gesubsidieerd”

Zoals bij zoveel technologie is in het verleden 
onderzoek naar kernenergie gesubsidieerd.  
Dat gebeurt in Nederland nog steeds op 
bescheiden schaal voor onderzoek naar de  
veiligheid van radioactief afval. De bedrijfsvoe-
ring met kerncentrales wordt niet gesubsidieerd. 
Als een kerncentrale zich op de markt niet kan 
handhaven wordt hij gesloten. Er zijn ook geen 
verborgen subsidies: de overheid draait niet op 
voor de ontmanteling van de installatie of de 
afvalverwerking. De kerncentrale ‘Borssele’ heeft 
al die kosten - inclusief die van de toekomstige 
eindberging van afval - al in de kostprijs van 
elektriciteit verwerkt. Ook betaalt EPZ belastingen 

en verzekeringspremies, inclusief de premie voor 
de staatsgarantie bij ongevallen. Desondanks is 
‘Borssele’ concurrerend ten opzichte van kolen, 
gas en windenergie. 

“Kernenergie zorgt voor radioactieve 
vervuiling van de zee”

De stelling dat het vervuilingsprobleem van een 
(schone) kerncentrale wordt verplaatst naar een 
(vervuilende) opwerkingsfabriek is in het geval 
van kerncentrale ‘Borssele’ absoluut niet waar. 
Zowel de kerncentrale en de opwerkingsfabriek in 
Frankrijk lozen kleine hoeveelheden radioactieve 
stoffen in zee. Deze moeten aan strenge limieten 
voldoen die de gezondheid van iedereen in de 
omgeving garanderen. Door grote investerin-
gen in zuiverings- en filteringstechnieken is de 
radioactieve vervuiling van de Noordzee nu nog 
maar een fractie van die van dertig jaar geleden. 
Internationaal beleid (de OSPAR conventie) dwingt 
de limieten progressief naar beneden tot ze in 
2020 het nulpunt naderen. 
Van nature bevat zeewater al radioactieve stof-
fen waar we al sinds de oertijd aan blootgesteld 
worden zonder merkbare gezondheidsgevolgen. 
Industriële activiteiten voegen aan de natuurlijke 
straling van de Noordzee ongeveer één procent 
toe. Van die éne extra procent is dan weer 1,7 pro-
cent afkomstig van de Franse opwerkingsfabriek. 
De praktische betekenis hiervan is te verwaarlozen. 

De tien grootste bezwaren in perspectief 
Het lijstje met bezwaren tegen kernenergie is al decennia lang hetzelfde. De top tien varieert een beetje, zo is de afgelopen tijd ‘terrorisme’ met stip gestegen.  
Maar nieuw is dat thema niet, in 1977 al maakte Robert Jungk internationaal furore met zijn boek “Der Atom-Stat”. Daarin voorspelde hij dat Duitsland een politie-
staat zou worden om atoomterrorisme te weerstaan. Jan Terlouw schreef het voorwoord voor de Nederlandse vertaling. De atoomstaat is er intussen niet gekomen 
net zo min als de atoomterreur. Dat wil niet zeggen dat zorg om gevaren van kernenergie altijd onterecht is. Er valt wel veel af te dingen op de geschetste enormiteit 
van de risico’s. Het kennen van de gevaren en het bespreken ervan is een eerste stap naar het veilig er mee omgaan. En daar gaat het om: niet het ontkennen van 
gevaren, maar het beheersen ervan.

Bron: IEA
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