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Kernenergie 
 

1) Wat is kernenergie ? 

Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn 

betrokken. Kernenergie komt in alle gevallen beschikbaar in de vorm van warmte, die in een 

kerncentrale op verschillende manieren (via stoom, turbines en generatoren) in elektriciteit kan 

worden omgezet. 

 

 

 

2)Kernenegie is niet veilig 

Elke stap van de nucleaire keten houdt risico’s in. Tijdens zowel de ontginning en de verrijking 

van het uranium, de aanmaak van de kernbrandstof, het splijtingsproces in de reactor, de 

opwerking van de gebruikte staven, het nucleair onderzoek als de nucleaire transporten kunnen 

er ongevallen gebeuren. 

 

Laat ons nooit de rampen in de kerncentrale van Tsjernobyl (1986), Three Mile Island (1979) en 

Fukushima (2011) vergeten. Rond Tsjernobyl is sindsdien in een verboden zone van 30 km 

afgebakend, waaruit 116.000 mensen permanent geëvacueerd werden. Na die ramp zei een 

commissie van experts dat er in België geen kernreactor zou mogen gebouwd worden in een 

straal van 30 km van een dichtbevolkt centrum. Maar in praktijk bestaat zo’n veiligheidszone 

niet.  

De Belgische kernreactoren zijn van een ander type en de veiligheidscultuur is bij ons groter dan 

in de voormalige Sovjet-Unie, maar een ernstige kernramp kan in geen enkel reactortype 

uitgesloten worden. Er bestaan geen inherent veilige kerncentrales, ook niet de nieuwste 

generatie van reactoren. De effecten van een kernramp zijn zo desastreus en zwaarwichtig, dat 

we enkel tevreden mogen zijn met een ‘’minimale’’ risico.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kernreactie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Atoomkern
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warmte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stoom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Turbine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Generator_%28energietechniek%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektriciteit


 

        3) De negatieve oorzaken van radioactieve stoffen 

Maar wat maakt die radioactiviteit en radioactieve vervuiling nu eigenlijk zo extreem gevaarlijk ? 

Nemen we hierbij plutonium als voorbeeld: 

 - Radioactiviteit voelt, ruikt of ziet men niet, wat bescherming moeilijk maakt. 

 - Er is geen ondergrens aan het risico: zelfs de kleinste extra dosis verhoogt de kans op 

stralingsgebonden ziektes. 

    - Blootstelling aan lage doses heeft vaak weinig vaststelbaar effect op het bestraalde 

individu, maar tast het genetisch materiaal aan, waardoor afwijkingen worden doorgegeven aan 

het nageslacht (uw kinderen.) 

    - Radioactieve pollutie van een kernramp beperkt zich niet tot de omgeving van de ramp 

maar de radioactieve wolk verspreid zich wereldwijd.  

    - Radioactiviteit neemt af met de tijd, maar vele radioactieve stoffen hebben een extreem 

lange levensduur. De plutonium straling  blijft duren tot 244.000 jaar. 

    - Plutonium is bovendien de basisgrondstof voor een atoombom van het Hiroshima-type, en 

kan dus zeer nuttig zijn voor terroristen. 

Het kernafvalprobleem is ernstig en zonder oplossing. Al decennia lang wordt er wereldwijd 

gezocht naar een manier om hoogradioactieve stoffen gedurende een miljoen jaar of meer veilig 

van de omgeving af te sluiten. Er werden al miljarden in geïnvesteerd, maar tot nu toe zonder 

resultaat. 

 



 

4) Is kernenergie de oplossing voor de 

klimaatverandering ? 

Kernenergie biedt bovendien ook geen oplossing voor de 

klimaatverandering. Dit is geen algemene opmerking, maar een 

vaststelling van het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dé 

autoriteit ter zake.            

 

 

 

België haalt na Frankrijk de meeste elektriciteit uit kernenergie (circa 60%) en toch behoort 

België tot de landen met de hoogste CO2-uitstoot per hoofd en per eenheid BNP (bruto 

nationaal product). 

 

Kernenergie produceert dan ook enkel elektriciteit. Het kan een alternatief zijn in 

elektriciteitscentrales voor fossiele brandstoffen als steenkool en aardgas die meer CO2 

uitstoten, maar niet voor olie, want olie wordt (in België) niet gebruikt voor elektriciteitsproductie. 

Kernenergie kan dus enkel ingrijpen in de sector Kernenergie is niet duurzaam, want de 

uraniumvoorraden zijn bijna leeg. De voorraad van uranium kan nog gebruikt worden gedurende 

maximum 60 jaar. 

van de elektriciteitsproductie, die verantwoordelijk is voor circa. 20% van onze 

broeikasgasuitstoot, maar vormt geen alternatief voor de overige 80% van de 

broeikasgasemissies (transportsector, verwarming,…). 

Kernenergie is bovendien ook enorm duur. 

 

                           

 

 

 



 

 

 

              5)Conclusie 

Kernenergie is wereldwijd gezien als een marginale energiebron, waar maar heel weinig 

landen gebruik van maken. Vandaag  wordt er wereldwijd meer elektriciteit 

geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen dan door kernenergie. 

Kerncentrales leveren amper 2% van het mondiale energieverbruik. 

Zelfs in de Europese Unie zijn er meer lidstaten zonder, dan met kerncentrales. Alleen 

Frankrijk en Finland bouwen momenteel een nieuwe reactor. 

Volgens een rapport van het Duits Instituut voor Windenergie (DEWI) kan windenergie 

bovendien, op één generatie tijd, zorgen voor één derde van de elektriciteit voor alle 

landen aan de Noordzee. 

 

 

      

 



 

                 

 

 

 

 

 

             De verklaringen  

 
1) Kernenergie is gevaarlijk voor onze gezondheid. 

 

2) De terroristen kunnen plutonium gebruiken. 

 

3) Kernenergie is enorm duur. 

 

4) Wat zijn de negatieve oorzaken van radioactieve stoffen?  

 

5) Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatverandering. 

 

6) Het kernafvalprobleem is ernstig en zonder oplossing. 

 

7) Kernenergie is niet duurzaam. 

 

8) De politici zagen dat kernenergie veilig is. Wat denk je? 

 

9) Veel mensen zijn voor kernenergie. 

 

10) Wat zou voor u de ideale energie zijn? 

                                       


