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Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie 
Grappig dat het nu wetenswaardigheden heet, en niet meer “argumenten tegen”, zoals in 2014. 

Herman Damveld, januari 2020 

1. Kernenergie goed voor 1,1% energiegebruik Nederland 

De kerncentrale Dodewaard in de provincie Gelderland met een elektrisch vermogen 
van 54 Megawatt (MW) kwam in maart 1969 in bedrijf en sloot in 1997.[1] [2] De 
kerncentrale Borssele (bijna 500 MW) begon in oktober 1973 en mag tot eind 2033 in 
bedrijf blijven.[3] [4] [5] Deze kerncentrale was in 2018 goed voor 1,1% van het totale 
Nederlandse energiegebruik.[6] Wereldwijd zorgt kernenergie voor bijna 2% van het 
totale energiegebruik.[7] [8]  

Dit is waarheid, wat hier staat. Maar wel een waarheid zó gepresenteerd, dat het lijkt alsof 
kernenergie niks voorstelt. Dat gaat via 2 sporen: 

(1) Energie is niet hetzelfde als stroom (elektriciteit). Energie is: warmte (voor huizen, kantoren, 
industriële processen), transport (auto’s, vrachtwagens, schepen, vliegtuigen) en elektriciteit 
(voor huizen, kantoren, industriële processen) bij elkaar. Waar in Afrika vooral hout gebruikt 
wordt voor warmte, gebruiken wij in Nederland aardgas. En een groot deel van het verbruik 
van aardolie (benzine, diesel, kerosine) wordt gebruikt voor transport. 
In Nederland is stroomverbruik ongeveer 20% van het totale energieverbruik. In Afrika is dat 
veel minder, omdat rijkere landen per inwoner veel meer elektriciteit verbruiken dan armere 
landen. In armere landen maakt warmte (verwarmen van huizen) een veel groter percentage 
van het energieverbruik uit, en ook is het energieverbruik per inwoner een stuk kleiner. 

(2) Het stukje zoomt in op maar één manier van stroom opwekken, en alleen op het 
Nederlandse en het wereldwijde energiegebruik. Op wereldschaal levert kernenergie een 
bescheiden bijdrage aan de energieproductie, en ook aan de stroomproductie.  
Maar het vertelt niet dat van de CO2-arme productietechnieken van stroom, kernenergie de 
grootste is, wind en zon en biomassa ver achter zich latend. Zéker wereldwijd. 
Het vertelt ook niet dat kernenergie 75% van de Franse stroom opwekt, of 25% van ALLE 
Europese stroom.  

Er wordt kortom niets verteld dat verkeerd is, maar de data 
worden op zeer eenzijdige manier gepresenteerd. Als ik een 
dolfijn was zou ik de aarde afbeelden zoals hier links. Aan de 
bovenkant van de bol kan je net nog Noord- en Zuid-Amerika 
zien liggen, rechts zie je Antarctica net niet meer, en linksonder 
doemen Azië en Afrika op. Dit is een geheel correct beeld, uit 
een satelliet genomen. Maar geeft de ontvanger van de 
boodschap dat de wereld helemaal uit water bestaat. En welke 
dolfijn zou het daar niet mee eens zijn? 😊"#$% 



2. Kernenergie niet broeikasvrij 

Broeikasgassen zoals CO2 geven een ongewenste klimaatverandering. Kernenergie 
is echter in tegenstelling tot wat regelmatig beweerd wordt, niet CO2-vrij.[9] Dit 
broeikasgas komt namelijk vrij bij de winning en bewerking van uraniumerts, bij de 
bouw van de kerncentrale, het transport van kernbrandstof, de afbraak van de 
centrale, enzovoort. Bij al deze werkzaamheden zijn machines nodig die benzine of 
diesel gebruiken en zo CO2-uitstoot veroorzaken.  

Dit is alweer een geval van selectief presenteren van gegevens. Het is absoluut waar. Kernenergie 
leidt tot (indirecte) uitstoot van CO2. Je zou bijna denken dat er manieren van stroomopwekking 
bestaan die GEEN CO2 uitstoten! Maar niets is minder waar. Als je “van wieg tot graf” denkt, 
beginnen alle technieken bij mijnbouw voor grondstoffen. Die machines werken veelal op fossiele 
bronnen. Dan komt ertsverwerking, productie van bouwstoffen, transport van dat alles naar de 
bouwsites, en aan het einde van de levenscyclus van de installatie heb je afbraak, hergebruik, en 
eindberging van niet te hergebruiken materiaal.  

Dus zelfs al gebruik je een bron die bij het opwekken van stroom GEEN CO2 uitstoot (zoals wind-, 
kern- en zonne-stroom), dan nog stoot je (door het bouwen, gebruiken en afbreken van de 
installaties) wat CO2 uit, en dat noemt men indirecte uitstoot.  

Een bepaalde installatie vergt een bepaalde hoeveelheid CO2 voor bouw, gebruik en afbraak. En 
diezelfde installatie zal tijdens die hele levenscyclus een bepaalde hoeveelheid kWh aan elektriciteit 
produceren. Om nu te bepalen wat “schoner” is, kan je kijken naar het aantal gram CO2 dat (direct en 
indirect) wordt uitgestoten, per geproduceerde kWh aan elektriciteit. 

De uitstoot door kernenergie is hoger dan bij energie uit zon of wind.  

Dit is niet waar. Gaan we het over hebben onder tabel 1. 

Op dit ogenblik worden uraniumertsen gewonnen met gemiddeld zo’n 0,1% uranium: 
in 1000 kilo gesteente zit een kilo uranium. Er is echter slechts een beperkte 
hoeveelheid erts met dit gehalte. Bij armere uraniumertsen moet veel meer gesteente 
afgegraven en verwerkt worden voor eenzelfde hoeveelheid uranium. Daardoor 
neemt de indirecte CO2-uitstoot sterk toe. Bij een ertsgehalte van 0,02% gaat het om 
300 gram CO2 per kWh (zie tabel 1).[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]  De verschillende bronnen 
noemen overigens voor de fossiele brandstoffen eenzelfde getal.  

Dit klinkt plausibel, maar gaat er van uit dat we 

(1) doorgaan met het op deze wijze gebruiken van de delfstof uranium 
(2) doorgaan met het plegen van mijnbouw gebruikmakend van fossiele brandstoffen 

Het IAEA (Internationaal AtoomEnergie Agentschap) heeft op haar website goede overzichten van de 
wereldvoorraad aan uranium. De gunstig winbare hoeveelheid is ruim voldoende om nog 100 jaar 
door te gaan bij de huidige wijze en het huidige verbruik (aantal ton per jaar). 

Bij mijnbouw en transport is nog veel te winnen, qua CO2 uitstoot. Hoe lager die uitstoot wordt, hoe 
lager de indirecte uitstoot van alle vormen van stroomopwekking gaat worden, ook die van 
kernenergie. 



De meeste landen werken met de OTTO-cyclus voor kernbrandstof: Once Through, Then Out. Dat 
betekent: je stopt de brandstof in de reactor, je versplijt 5% van het uranium-235, en noemt het dan 
afval. Zo raak je snel door je brandstof heen.  

Iets slimmer is het recyclen van het uranium en plutonium uit die “opgebrande” (maar niet heus) 
brandstof. Dat kan je hergebruiken als brandstof, zoals men dat in Borssele doet. Die brandstof heet 
MOX (Mixed OXide).  

En nog slimmer is het om te gaan kweken. Bv. door uranium-233 te maken uit thorium-232, of 
plutonium-239 uit uranium-238. Dan heb je een energiebron waar je vele millennia mee vooruit kan. 
Het verhogen van het efficiënt gebruik van de “brandstof”, door het kiezen van de juiste reactor 
techniek, is daarom cruciaal en doet heel dit argument in een klap teniet. 

Tabel 1 

Totale (directe en indirecte) CO2-uitstoot in gram per kilowattuur      

Brandstof  Uitstoot (Damveld) Uitstoot (IPCC 2014) 
Aardgas   490  490 
Aardgas met afvang CO2    78  pre commercial 
Olie    740  740 
Steenkool    820  820 
Steenkool met afvang CO2    110  pre commercial 
Uranium ertsgehalte 0,1%    65-178  12 
Uranium ertsgehalte 0,02%   300  -  
Zon     48  48 
Wind offshore/onshore   10/12  11/12 

 

Dit is een kwalijk geval van cherry picking. Hier is nl. met twee maten gemeten. Ik heb de uitstoot van 
broeikasgassen (in gram CO2 equivalenten per opgewekte kWh aan elektriciteit) van Damveld 
hierboven vergeleken met wat de IPCC zegt. Die tabel van IPCC kan je vinden op 
https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse-gas_emissions_of_energy_sources. 

Wat valt op? Dat Damveld uranium opdeelt in twee klassen: een die WEL, en een die NIET gebruikt 
wordt op de wereld. M.a.w. alle cijfers in de tabel van IPCC zijn gebaseerd op de werkelijkheid, de 
uitstoot zoals die zich op dit moment voordoet, terwijl Damveld er modelgegevens, projecties naast 
zet, zonder duidelijk te maken dat dat geen gegevens zijn gebaseerd op echte uitstoot. Dat geldt 
voor: Aardgas met CO2 afvang, Steenkool met CO2 afvang, en uranium met ertsgehalte 0,02%. Wordt 
alle drie NIET op industriële schaal toegepast. 

Verder valt op dat hij de uitstoot van kernenergie een factor 5 tot 15 HOGER inschat dan de IPCC. Het 
valt ook op dat daar waar hij voor iedere soort van stroomopwekking een enkel getal geeft, hij voor 
kernenergie een RANGE geeft, een traject dat bijna een factor 3 (65 à 178) omvat. 



Dat is natuurlijk een trucje. De IPCC 
geeft ook ranges van waarden, zoals 
het staatje (uit bovengenoemde 
website laat zien. Dat komt omdat 
geen een mijn hetzelfde is. En omdat 
het erg varieert hoe en over welke 
afstanden de bouwstoffen 
getransporteerd worden. Dus voor 
elke elektriciteitscentrale, voor elke 
windmolen en elk zonnepaneel krijg 
je andere waarden voor de indirecte 
CO2 uitstoot. 

IPCC geeft de minimum- en de 
maximumwaarde (voor kernenergie 
is dat bv. 3,7 respectievelijk 110 
gram CO2 equivalent per kilowattuur, 
terwijl onshore wind van 7 tot 56 
gram varieert). Bij dit type 
toevalsverdeling is het statistisch het 
zuiverst om naar de MEDIANE 
waarde te kijken.  

Voor kernenergie is de mediane waarde bijvoorbeeld 12 gram CO2 per kWh, dat wil zeggen dat 50% 
van de reactoren die zijn onderzocht het beter doet (tot wel 3,7 gram/kWh), en 50% het slechter 
doet (tot wel 110 g/kWh). Het is deze mediane waarde, gegeven door IPCC in 2014, die het meeste 
gebruikt wordt voor het berekenen van de CO2-uitstoot van landen.  

(Er is wetenschappelijk ook veel mis met de waarde voor kernenergie die Damveld heeft. Maar dan 
wordt het een heel technisch verhaal. Zit je daar niet op te wachten, lees dan niet verder en ga door 
met wetenswaardigheid nr. 3: “geen taboe op kerncentrales”. Wil je nog even in de “nerd zone” 
verblijven, lees dan door). 

Maar ook in de literatuurverwijzingen doet Damveld aan cherry picking. Hij refereert uitsluitend aan 
Jan-Willem Storm van Leeuwen en Mark Z. Jacobson. Dat zijn lievelingen van de anti-kernenergie 
beweging, omdat hun conclusies zeer goed aansluiten bij de doelstellingen van die beweging. 
Sovacool (in het bijzonder zijn artikel uit 2008 wordt vaak aangehaald door tegenstanders van 
kernenergie: Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey, Energy 
Policy 36 (2008) 2950– 2963). Maar ook Sovacool leunt zwaar op Storm van Leeuwen.  

IPCC verwijst in hun document over de gebruikte methode om bovenstaande tabel te maken (zie 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/ipcc_wg3_ar5_annex-ii.pdf#page=26) naar de 
artikelen van Lenzen (Life cycle energy and greenhouse gas emissions of nuclear energy: 
A review, Energy Conversion and Management 49 (2008) 2178–2199) en Warner en Heath (Life Cycle 
Greenhouse Gas Emissions of Nuclear Electricity Generation, Systematic Review and Harmonization, 
Journal of Industrial Ecology, Volume 16, Number S1 (2012), page S73). 
 
  



Warner en Heath maken het punt dat je op mediane waarden moet koersen, vanwege de grote 
spreiding in de data. De mediaan is dan een robuustere maat (d.w.z. minder gevoelig voor 
“uitschieters”, zowel naar boven als naar beneden, in de gegevens) dan het gemiddelde. En juist 
Sovacool werkt met gemiddelde, net als Storm van Leeuwen. (Voor kernenergie komt Sovacool uit op 
gemiddeld 66 gram CO2 per kilowattuur). 
 
Ook blijkt de methode van berekening erg uit te maken. De artikelen die IPCC hebben gebruikt zijn 
voor een methode die Process Chain Analysis (PCA) genoemd wordt, daar waar anderen EIO 
(Economic Input/Output) of Average Economic Intensity (AEI) gebruiken.  
Bij PCA breng je alle stappen van de keten in beeld, van wieg tot graf, en ken je zo goed als je kan 
CO2-waarden toe aan die stappen. Bij EIO schat je bepaalde zaken af, door op het niveau van 
industrie-sectoren zaken te middelen (zie https://en.wikipedia.org/wiki/EIO-LCA).  
 
En bij AEI doe je dat nog grofstoffelijker, door totale kosten te vermenigvuldigen met de gemiddelde 
“energy intensity” van een land. Het wordt in de wetenschappelijke literatuur als inferieur 
beschouwd, omdat het uitschieters naar de hoge kant oplevert. En laat dat nu de methode zijn die 
Sovacool en Storm van Leeuwen gebruiken. Lenzen laat in paragraaf 2.6 van zijn artikel uit 2008 mooi 
zien dat het vermenigvuldigen van de bouwkosten van een kernreactor met een voor het hele land 
gemiddeld getal (CO2 uitstoot per miljoen euro bouwkosten van een installatie die stroom opwekt 
bijvoorbeeld) heel verkeerde uitkomsten geeft. Ik geef dat stukje hier letterlijk weer:  
 

 



 
 
Ook het artikel van Warner en Heath (2012) is vernietigend over de AEI methode:  

 
 
Dus, samenvattend: Storm van Leeuwen / Sovacool gebruiken een methode die juist de CO2 uitstoot 
van kernenergie overschat, omdat de kostenopbouw van een reactor niet te vergelijken is met die 
van een windmolen. De door hun gebruikte methode, AEI, levert uitschieters op die 3-10 keer hogere 
waarden leveren. Dit argument gaat over bouwkosten, maar is volgens Lenzen (2008) ook van 
toepassing op tijdelijke opslag van afval en eindberging. 

 
En Storm van Leeuwen / Sovacool werken met het 
gemiddelde, niet met de mediaan, zoals de anderen 
doen. Het gemiddelde is gevoelig voor dit soort 
hoge uitschieters, zoals de AEI-methode genereert. 
Hadden ze de mediaan gebruikt, dan zouden ze op 
vergelijkbare waarden als IPCC 2014 zijn 
uitgekomen.  
 
Daarbij komt nog dat ze zich alleen op kernenergie 
concentreren en daar die uitschietende waarden 
uitrekenen. Vervolgens gaan ze vergelijken met 
andere soorten van stroomproductie, die wel op de 
goede manier zijn uitgerekend. Zie bv. de tabel 
hiernaast, uit Sovacool (2008). Pehnt, Fthenakis en 
Gagnon gebruiken de goede methode, en Sovacool 
de slechte. Zo benadeel je kernenergie met een 
factor 3 tot 10.  



3. Geen taboe op kerncentrales 

De plaatsen voor de bouw van nieuwe kerncentrales liggen al lange tijd vast: 
Eemshaven, Maasvlakte en Borssele.[19] Er is dus geen taboe op kernenergie.  

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schreef op 25 januari 
2019 dat  marktpartijen al sinds tientallen jaren een vergunning voor de bouw van 
een kerncentrale kunnen aanvragen maar dat niet hebben gedaan.[20] Blijkbaar zijn 
er geen marktpartijen die dat willen. 

Dit is gewoon een dooddoener. Het woord “taboe” is handig gekozen. Dat woord betekent dat er 
niet over gepraat mag worden. En natuurlijk mag je over kernenergie praten. Er is echter geen hond 
die veel geld in wat dan ook gaat investeren, als de politiek er niet achter staat. Dat geldt heel sterk 
voor de energiesector. 

Die wordt gestuurd door subsidies, belastingvoordelen, staatsbelangen in de ondernemingen, en het 
scheppen van “een gunstig investeringsklimaat” zijn. Soms door aanbod te stimuleren, en soms door 
vraag te stimuleren. 

Er zou geen windmolen gebouwd zijn en geen zonnepaneel gelegd, als er geen subsidie geweest was. 
Hadden we destijds gezegd: “geen taboe hoor, iedereen mag een windmolen bouwen en 
zonnepanelen op zijn dak leggen, maar verwacht niks van het kabinet, succes is een keuze, toch?” 
dan was er helemaal niets terecht gekomen van zonne- en windstroom.  

Zie bijvoorbeeld 
https://steelguru.com/power/orsted-puts-
taiwan-wind-farm-projects-on-hold/530721:  

Nadat lokale verkiezingen in Taiwan de 
uitslag hadden dat kernenergie toch niet 
moest worden afgeschaft, zag Ørsted het 
risico dat er onvoldoende windenergie 
verkocht kon worden.  

Omdat Taiwan niet wilde tekenen voor 
gegarandeerde afname, zetten zij de bouw 
van hun windpark stil. Uiteindelijk is Taiwan 
over de brug gekomen met afname 
garanties en is het park alsnog gebouwd. 

 

 

De overheid bepaalt wat er gebouwd wordt, en wanneer. Ondanks de “vrije markt”, na de 
liberalisering van de energiemarkt. Een mooi voorbeeld is het debacle van de kolencentrales, die er 
ineens moesten komen. Toen men het “gunstige investeringsklimaat” voor kolen aanvoelde, stonden 
de aanbieders in de rij bij het ministerie, want dat valt te verzilveren in euro’s. En niet veel later 
moesten ze weer dicht, en toen stonden de aanbieders in de rij bij het ministerie, want dat valt te 
verzilveren in euro’s.  



NRC heeft dat in januari 2020 mooi laten zien in een artikel: 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/31/klimaat-was-bij-bouw-nieuwe-kolencentrales-nog-even-
minder-belangrijk-a3988947. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een laatste voorbeeld zijn de subsidievrije windparken. NRC (zie 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/05/verdienmodel-bouw-windparken-op-zee-onzeker-
a3992836) meldde op 5 maart dat het verdienmodel onder druk staat en het onzeker is dat de 
subsidievrije windparken ook echt gebouwd gaan worden. De gezochte oplossing meer steun aan 
windparken geven, o.a. door de vraag naar windstroom te stimuleren.  

 

 

 

 

 

 

 

Als dit een EPR (ik noem maar wat: Hinkley Point) was geweest, dan had iedereen zich staan te 
verkneukelen, en had gezegd: balen, ondernemersrisico, hè? Om vervolgens te concluderen dat 
kernenergie te duur is om een impact te maken.  

Het interessante is dat windenergie eerst kunstmatig goedkoop gemaakt wordt door gratis kabels op 
zee te leggen, en een gegarandeerde (hoge) prijs te geven voor een kWh, soms zelfs met garantie van 
afname van een bepaald aantal kWh erbij. Nu is wind “volwassen” en kan het zonder subsidies, maar 
kennelijk toch ook weer niet, en dan wordt er weer naar het kabinet gekeken…  

Nee, op kernenergie rust geen taboe, maar van een gelijk speelveld kan je niet spreken. 

 



4. Kernenergie een onverzekerbaar risico 

Wie de kleine lettertjes van de schadeverzekering bestudeert, komt ook een 
paragraaf tegen over schade die niet gedekt wordt. Behalve oorlog wordt ook schade 
“veroorzaakt door of samenhangend met atoomkernreacties” niet gedekt. Deze 
uitsluiting is niet toevallig. Er is namelijk een afspraak tussen de 
verzekeringsmaatschappijen dat zij niemand individueel zullen verzekeren tegen de 
risico’s van kernenergie.[21] Blijkbaar vinden verzekeringsmaatschappijen kernenergie 
een te groot risico en te onveilig.  

Het is een misvatting dat je alles zou moeten kunnen verzekeren. En dat dat niet kan, is geen 
argument TEGEN het uitvoeren van een bepaalde praktijk.  
De bankencrisis van 2008 bijvoorbeeld heeft onvoorstelbaar veel kapitaal vernietigd in de hele 
wereld. Het verzekerde risico van individuen was maar heel beperkt.  
Ook overstromingen, of ander natuurgeweld, daar zijn we niet tegen verzekerd.  
 
Waarom eigenlijk niet? Daar zijn twee soorten antwoorden op te geven: 

(1) Verzekeringsmaatschappijen kunnen heel goed omgaan met risico’s die zich relatief vaak 
voordoen: ziektekosten, of diefstal van een auto. De kans van optreden is nauwkeurig 
bekend, en de schade die het doet ook, dus ook het risico = kans maal effect is nauwkeurig 
bekend. Dat is niet zo bij gebeurtenissen die zo zeldzaam zijn dat je de kans niet goed kan 
inschatten. Het optreden van een bankencrisis bijvoorbeeld. En naast dat de kans onbekend 
is, kan het effect (de schade) in potentie heel groot zijn. Maar hoe groot precies, dat is ook 
zeer moeilijk om uit te rekenen. Wat reken je allemaal mee, bij een bankencrisis? Verdampen 
van spaargeld? Niks waard worden van aandelen? Dalende huizenprijzen? Verlies van 
inkomen omdat men werkloos wordt? Steunbetalingen aan Griekenland?  

(2) De staat accepteert het risico van bepaalde zaken. Bepaalde zaken die zeer zeldzaam zijn, die 
gebeuren af en toe, en dan kost het de samenleving een hoop geld. Maar als de samenleving 
er ook een boel plezier aan heeft, en het stimulerend kan zijn voor de economie (zoals het 
hebben van een werkend banksysteem), dan is het een kwestie van politieke kosten-baten 
analyse of je een bepaalde praktijk in je land wilt hebben of niet. 

 
Dijkdoorbraken, daar kan je je niet tegen verzekeren. Laat je daaruit volgen dat je geen huizen mag 
bouwen die onder de zeespiegel liggen? Je kan je ook niet tegen het instorten van het banksysteem 
verzekeren. Concludeer je daaruit dat we het monetaire stelsel moeten verlaten, de banken moeten 
afschaffen en terug moeten gaan naar het uitwisselen van edelmetaal (zilver en goud) om betalingen 
te doen? Je kan je niet tegen de gevolgen van een kernongeval verzekeren. Betekent dat dat we 
zouden moeten stoppen met kernenergie? Allemaal politieke keuzes, volgens mij.  
 
Een andere redeneerlijn gaat als volgt: verborgen onder de redenering van Damveld ligt dat de 
gevolgen van een kernongeval zeer groot zijn. Dat zie je ook bij Tsjernobyl en Fukushima. Daar zijn 
zeer grote en kostbare maatregelen genomen. Je kan de vraag stellen hoe terecht die dure en 
verstrekkende maatregelen waren. Dat draagt bij aan het beeld dat een kernongeval altijd ingrijpend, 
verstrekkend en duur is. 
 

  



5. Voorbereiding op kernongeval blijft noodzakelijk 

Bij een kernongeval met de kerncentrale Borssele in Nederland, Doel en Tihange in 
België of Lingen in Duitsland moeten mensen tot op 10 kilometer afstand 
geëvacueerd worden.[22]  

Dit is niet waar. Bij een incident wordt niet automatisch een heel gebied ontruimd. Dat gaat alleen bij 
een zeer zwaar ongeval, waarvan de kans van optreden zeer klein is.  

De autoriteiten maken een inschatting van de situatie, en bij het overschrijden van een bepaalde 
waarde (er worden stoffen geloosd die een persoon ergens een effectieve dosis van meer dan X 
kunnen geven) wordt er geëvacueerd volgens de huidige plannen. 

Kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen moeten tot op 100 kilometer 
jodiumtabletten slikken om schildklierkanker te voorkomen.[23]  

Dit is niet waar. Bij een incident wordt niet automatisch gezegd dat iedereen tot 100 km 
jodiumtabletten moet innemen. Bij een zeer zwaar ongeval, waarvan de kans van optreden zeer klein 
is, is het mogelijk dat er radioactief jodium buiten de centrale aanwezig is. Zo een verspreiding heeft 
zich voorgedaan bij Tsjernobyl, maar bv. niet bij Fukushima. Alleen in dat specifieke geval, en alleen 
in het gebied waar radioactief jodium in de lucht aanwezig is, is het zinvol om deze tabletten in te 
nemen.  
Er zijn maar twee gevolgen van een kernongeval die aantoonbaar tot gezondheidsschade of dood 
leiden: 

(1) Het ontvangen van een effectieve dosis van 1 sievert of meer. Leidt tot acuut 
stralingssyndroom. Een dosis van 4 sievert leidt (zonder medische behandeling) bij 50% van 
de mensen tot de dood. Dit gebeurt alleen in, of in de onmiddellijke nabijheid, van de 
reactor, zoals de 29 mensen die die n.a.v. het ongeval bij Tsjernobyl aan acuut 
stralingssyndroom zijn overleden. 

(2) Het ontvangen van een grote dosis op de schildklier door radioactief jodium, dat tot 
schildklierkanker kan leiden. Vooral jonge mensen (tot 18 jaar) zijn daar gevoelig voor. 
Ouderen (boven de 40) juist veel minder. Ongeveer 1% van de 5.000 jongeren die n.a.v. het 
ongeval bij Tsjernobyl schildklierkanker kreeg (ca. 40 personen) is daaraan overleden. 

 
Omdat het uitdelen van jodiumtabletten een goedkope maatregel is, en uitstekend werkt tegen het 
ENIGE schadelijke effect van een kernongeval dat bewijsbaar aan dat ongeval te relateren is, is 
internationaal afgesproken om deze tabletten in de wijde omgeving van een kerncentrale uit te 
delen.  
 

Het gaat hier ook om gebieden in Nederland. Volgens de regering kan door een 
kernongeval een groter gebied getroffen worden dan eerder aangenomen.[24]  

Dit is onwaar. Het Kamerstuk van minister Kamp waarnaar Damveld verwijst spreekt niet over 
grotere getroffen gebieden, maar naar een afstemming tussen Nederland, België en Duitsland t.a.v. 
crisisbeheersing. Zie de bewuste passage op de volgende bladzijde. 



 

Een andere Kamerbrief van minister Kamp (van 2-7-2014, zie 
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjI2c7_l5roAhX
E_KQKHZMtA80QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksove
rheid%2Fdocumenten%2Fkamerstukken%2F2014%2F07%2F02%2Fkamerbrief-over-harmonisatie-
aanpak-kernongevallen-in-nederland-en-buurlanden%2Fkamerbrief-over-harmonisatie-aanpak-
kernongevallen-in-nederland-en-buurlanden.pdf&usg=AOvVaw27VBXnXKbd2pcv1wpq8Dfw) geeft 
veel meer inzicht. De gebieden waarin maatregelen voorzien zijn niet allen VERGROOT, maar ze zijn 
GELIJKGETROKKEN  met de buurlanden.  

De tabel hieronder laat zien dat er voor de maatregel “schuilen” de afmetingen van drie 
preparatiezones zijn VERKLEIND (voor Borssele van 20 naar 10 km, voor Emsland van 50 naar 10 km, 
en voor Doel van 40 naar 10 km). En dat voor de maatregel “evacueren” de afmetingen van twee 
preparatiezones zijn VERGROOT (voor Borssele van 5 naar 10 km en voor Doel van 4 naar 10).  

Dit houdt geen verband met het gevaar van een kernongeval, of de inzichten daarover. Het zijn 
gewoon afspraken tussen landen, dat ze in dezelfde zones rondom hun reactoren VOORBEREID zijn 
(plannen hebben liggen) om een bepaalde maatregel uit te kunnen voeren.  

 



De regering schreef op 20 december 2018 dat een ernstig kernongeval “grote 
gevolgen kan hebben voor Nederland.”[25]  

Klopt. Zonder nader in te gaan op die gevolgen overigens. De regering heeft ook in de 
Kernenergiewet geschreven dat kernenergie een gerechtvaardigde toepassing van radiologisch en 
nucleair materiaal is, omdat de maatschappelijke voordelen (veel) groter zijn dan de (eventuele) 
nadelen.  

De Duitse overheidsorganisatie Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) heeft op 12 
december 2019 een film uitgebracht over hoe te handelen bij een kernongeval.[26] Als 
de veiligheid van kernenergie sterk verbeterd zou zijn, waren deze maatregelen van 
de Nederlandse en Duitse regering niet nodig. 

Hier wordt gevaar subtiel verward met risico. Risico (veiligheid) = kans maal effect (gevaar). Een 
overheid moet zijn burgers beschermen tegen gevaren. Overstroming, hevige stormen, langdurige 
stroomuitval. Een deel van die bescherming zit hem in bewustwordingscampagnes. Hoeveel mensen 
hebben een noodvoorraadje, een transistorradio en een zaklamp die niet op stroom werkt (een 
“knijpkat”) in huis? Hoe zelfredzaam is de burger bij een crisis?  

Een goed voorbeeld is “Corona hamsterdag”, 13 maart 2020 (zie bv. https://nos.nl/artikel/2327051-
coronavirus-grenzen-dicht-thuiswerken-en-hamsteren.html) 

 



 

Zie ook de website crisis.nl, bv. over dijkdoorbraak en overstroming, https://www.crisis.nl/wees-
voorbereid/overstroming/.  

Naar aanleiding daarvan zou je een zin kunnen opschrijven als: Als de veiligheid van de dijken  
sterk verbeterd zou zijn, waren deze maatregelen van de Nederlandse regering niet 
nodig. 

Klinkt logisch misschien, maar zo werkt het niet. We hebben voordelen van een bepaalde praktijk 
(bv. het bouwen van huizen onder de zeespiegel), en hebben er een bepaalde hoeveelheid geld voor 
over om dat zo veilig mogelijk te maken. Maar 100% veilig wordt het nooit, ook al zouden we 
oneindig veel geld eraan uitgeven. Dus ja, we hebben nog altijd voorlichtingscampagnes nodig, ook al 
zijn onze dijken in al die eeuwen niet zo veilig geweest als nu. 

  



6. Gebied rond Fukushima en Tsjernobyl langdurig onbewoonbaar 

Soms lezen we dat na de kernongevallen bij Tsjernobyl en Fukushima er niet of 
nauwelijks doden te betreuren waren. Echter, niet het aantal directe doden is 
maatgevend voor een kernongeval maar de gevolgen op lange termijn: een groot 
gebied blijft langdurig onbewoonbaar wegens een te hoge stralingsdosis. 

Juist die gevolgen op lange termijn zijn twijfelachtig. Tussen een effectieve stralingsdosis van 100 en 
1000 millisievert is (door de medische toestand van de overlevers van atoombommen te volgen over 
al die jaren) redelijk bekend wat de verhoging van je kans op overlijden door kanker is. In Nederland 
is die kans sowieso al hoog: 30% van de Nederlanders overlijdt aan kanker. Onderstaande tabel geeft 
weer wat je kans is bij een bepaalde (hoge) stralingsdosis. 
 

Effectieve dosis (mSv) Kans op overlijden aan kanker (%) Kans dat het straling was (%) 
1000 35,0 5/35       = 14 
500 32,5 2,5/32,5 =   8 
200 31,0 1/31        =   3 
100 30,5 0,5/30,5 =   2 
0 30,0  

 
Dus als je bij een incident in een laboratorium bv. een dosis van 100 mSv hebt ontvangen (dat wordt 
in de stralingsbescherming gezien als een zeer hoge dosis), dan stijgt je kans op overlijden door 
kanker van 30 naar 30,5%. En mocht je dan uiteindelijk aan kanker overlijden, dan kan je niet met 
zekerheid zeggen dat dat door die stralingsdosis kwam. Je kan er alleen een waarschijnlijkheid aan 
toekennen. De kans dat dat door straling kwam, is 0,5 / 30,5 = 1,6%.  

Door het ongeval in april 1986 met de kerncentrale bij Tsjernobyl in Oekraïne werd 
200.000 vierkante kilometer land radioactief besmet; 

Dat is een groot getal, maar is het ook een groot gevaar? Hoeveel mensen zouden problemen met 
hun gezondheid krijgen hierdoor?  

350.000 mensen werden geëvacueerd;  

Dat is ook een groot getal, maar zijn ze ook voor een groot gevaar behoed? Wat als ze thuisgebleven 
waren, of een paar weken later weer waren teruggekeerd? M.a.w. was de maatregel effectief? 
Evacuatie doet namelijk veel schade. Een bepaald percentage zwakken en ouderen zullen er met 
zekerheid aan overlijden, zet dat af tegen een (geringe) kans op het krijgen van kanker, later in het 
leven. Evacuatie leidt ook tot stigmatisering, sociaal isolement, wegvallen van de sociale verbanden, 
toenemen van stress, angst, misbruik van alcohol en drugs, depressie, etc.  

het totaal aantal doden door dit ongeval kan in Oekraïne en Wit-Rusland nog 
oplopen tot 140.000.[27]  

Damveld refereert aan een geschrift van LAKA. Niet aan UNSCEAR of de WHO. Kan je niet 
betrouwbaar noemen. 

 



Kernpunt is: hoe schat je de schade in. Tot een ondergrens van 100 millisievert is het effect (grotere 
kans op kanker) bewezen, maar er is maar een beperkt aantal mensen na “Tsjernobyl” die zo een 
hoge dosis hebben ontvangen, allen liquidators. Met de risico tabel hierboven kan je van die 
liquidators uitrekenen dat er daar een aantal duizend van uiteindelijk aan kanker, veroorzaakt door 
die dosis, zullen overlijden. Dat is consistent met de WHO, die een getal van ca. 4.000 personen 
afgeeft.  

Wat doe je tussen 0 en 100 millisievert dan? De internationale aanbeveling is om, hoewel we het niet 
kunnen bewijzen, dat een kleine dosis ook een kleine kans op overlijden door kanker met zich 
meebrengt. Dat heet LNT: Linear-No-Threshold hypothesis.  

Internationale aanbevelingen zeggen OOK dat je die hypothese niet mag gebruiken om doden uit te 
rekenen als je heel veel mensen een heel klein beetje dosis geeft. De onzekerheden zijn te groot om 
daar wetenschappelijk betrouwbare uitspraken over te kunnen doen. Maar dat is EXACT wat 
organisaties als Greenpeace wel doen, en dan kom je tot 100.000-en doden. Zie bv. het TORCH-
rapport, gemaakt voor het Europees parlement, in de opdracht van de groene partijen, 
https://www.global2000.at/sites/global/files/GLOBAL_TORCH%202016_rz_WEB_KORR.pdf.  

 

Je ziet dat de liquidators, 530.000 in getal, een gemiddelde dosis van 117 mSv hebben ontvangen. En 
dus is het wetenschappelijk aannemelijk dat 62.000 maal 5% = 3.100 mensen door die straling aan 
kanker zullen overlijden.  

Maar de 500 miljoen Europeanen, die 0,3 mSv hebben ontvangen? Hoe slecht is dat? Vooral als je 
beseft dat de dosis die alle Europeanen JAARLIJKS ontvangen in de orde van 1-3 millisievert ligt? UIT 
DE NATUUR?  

Bovendien gebruikt Ian Fairlie, de auteur, een dubbel zo grote risicofactor (10% kans op sterven aan 
kanker per sievert dosis, terwijl 5% de internationaal aanvaarde waarde is). De schattingen van 
greenpeace zijn nog fantastischer en zo kom je aan een paar 100.000 doden door het ongeval van 
Tsjernobyl.  

 



De economische schade is 210 miljard euro.[28] 

Het zal in die orde liggen. Vergelijk dat met andere heftige gebeurtenissen: een tsunami, een orkaan 
gevolgd door overstroming, grootschalige dijkdoorbraak, een bankencrisis. Het is een politieke 
afweging of je de voordelen vindt opwegen tegen de nadelen.  

Een andere redeneerlijn is: deel dat eens door het aantal kWh kernenergie dat is opgewekt, en dan 
kom je ergens tussen de 0,1 en 1,5 cent per kWh uit, afhankelijk van hoe je rekent. Of je daar 
fondsen voor opzij zet, al dan niet via een opslag op de kWh-prijs, is opnieuw een politieke afweging.  

Na het ongeluk met de kerncentrale in Fukushima in Japan in maart 2011 werden 
zo’n 150.000 mensen geëvacueerd;  

Zie de overwegingen hierboven over Tsjernobyl. 

1800 vierkante kilometer land is vanwege de stralingsbelasting ongeschikt voor 
bewoning en landbouw. [29]  

“Ongeschikt” is een politieke afweging. Zie de discussie hierboven over effectiviteit van maatregelen. 
Vaak zie je dat mensen op verschillende punten “aan de voorzichtige kant gaan zitten” (conservatief 
rekenen), en al die conservatismen op elkaar gestapeld maakt dat je enorm overreageert op het 
gevaar van straling.  

De kosten van dit ongeluk werden in november 2016 geschat op omgerekend 168 
miljard euro.[30] 

Dat zal wel kloppen. 

Ter vergelijking: Nederland heeft een oppervlakte van 41.543 vierkante kilometer.[31] 

Dat zal wel kloppen.  

  



7. Het kernafvalprobleem is niet opgelost.  

Nergens ter wereld is een ondergrondse opslagplaats voor warmte-producerend 
hoogradioactief afval in bedrijf. [32]  

Klopt, maar binnenkort in dit theater, première verwacht in 2023: ONKALO! 😊"#$%  

https://en.wikipedia.org/wiki/Onkalo_spent_nuclear_fuel_repository 

https://www.youtube.com/watch?v=zqv_J5EnA0s  

Ik zie er zó naar uit dat dit argument eindelijk eens van tafel geschoven kan worden, binnenkort.  

Onder meer Zwitserland en Duitsland gaan ervan uit dat geologische stabiliteit, en 
dus een veilige opslagperiode van een miljoen jaar, gegarandeerd moet zijn.[33] 

De link die hij geeft klopt niet meer, is nu: https://www.bmu.de/fileadmin/bmu-
import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/sicherheitsanforderungen_endlagerung_bf.pdf. Hier 
past Damveld een handig trucje toe. Het lijkt alsof hij zegt dat geologische stabiliteit voor een miljoen 
jaar gegarandeerd moet zijn. Dat klopt niet.  

Het document waarnaar hij verwijst komt van het Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, en beschrijft de veiligheidseisen voor een eindberging van warmte producerend 
radioactief afval, van 30-9-2010. Dat document eist dat er een veiligheidsanalyse gemaakt wordt, die 
een periode van een miljoen jaar omvat. Binnen die periode mogen er verpakkingen wegroesten, 
aardbevingen plaatsvinden, scheuren in gesteente ontstaan etc., als maar aangetoond wordt dat het 
erg aannemelijk is dat dat niet leidt tot een onaanvaardbare blootstelling van personen in de 
komende miljoen jaar. 

In Nederland wordt vaak verwezen naar de opslag in Finland, die veilig zou zijn. 
Maar Finland heeft hetzelfde concept voor de eindberging van radioactief afval als 
Zweden. In 2018 heeft het Zweedse Hof voor Land en Milieu het opbergplan echter 
in twijfel getrokken omdat de veiligheid niet is aangetoond.[34]  [35] 

Een veel voorkomende vertragingstactiek is het zaaien van twijfel. Het liefste door een 
onderzoeksrapport. Het Onkalo project gebruikt een Zweeds concept, dat o.a. een OFHC (Oxygen 
Free High Conductivity koperen vat gebruikt om afval in op te slaan. Daar is kritiek op gekomen: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Onkalo_spent_nuclear_fuel_repository#Criticism. 

Op Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/KBS-3#Criticism) wordt daar wel een aardig overzicht 
van gegeven. Het is een “battle of the experts” geworden, wat juridisch niet handig is voor STUK. 

 



8. Tijdelijke bovengrondse opslag Vlissingen 

In Nederland gaat het radioactieve afval naar bovengrondse opslagloodsen van de 
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) bij Vlissingen, die 
verantwoordelijk is voor de opslag van alle soorten kernafval in Nederland. De 
COVRA is een nv waarvan alle aandelen sinds 2002 in handen zijn van de 
staat.[36]  De locatie is een gebied buitendijks, net naast de kerncentrale in Borssele.[37] 
De COVRA stelt dat de kerncentrale Borssele en de gesloten kerncentrale 
Dodewaard zorgen voor ruim 90% van de totale radioactiviteit die geproduceerd 
wordt.[38]   

Eindelijk eens een echte wetenswaardigheid, geen argument tegen kernenergie. 😊"#$%  

Of het moet de opmerking zijn dat COVRA buitendijks ligt. ;-)   Is trouwens meegenomen in hun 
veiligheidsrapport.  

We hebben sinds 2016 een Nationaal Programma Radioactief Afval, zie 
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/nationale-programma-radioactief-
afval/documenten/publicatie/2016/06/24/nationale-progamma-radioactief-afval.  

Daar lezen we dat:  

 

 

Ik denk dat die 70% bedoeld is als in: 70% van het 
VOLUME.  

Zoals de tekening laat zien bestaat 0,3% van het VOLUME 
van het afval bij COVRA uit hoogradioactief afval. Maar in 
dat kleine volume zit dan weer 99,9% van alle 
RADIOACTIVITEIT die bij COVRA ligt opgeslagen. 

  

  



9. De opslagplaatsen in zout of klei 

Op den duur moet het radioactieve afval ondergronds worden opgeborgen in 
zoutkoepels of kleilagen. Genoemd zijn Ternaard in Friesland, Pieterburen en 
Onstwedde in de provincie Groningen, Schoonloo en Gasselte-Drouwen in Drenthe 
en de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo in Drenthe.[39] [40] [41] Voor 
opslag in kleilagen zou de zuidelijke helft van Friesland het meest geschikt zijn: het 
gaat om gebieden rond Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega.[42] 

Volgens mij is Damveld niet meer “bij” op dit onderwerp. In 2018 is een studie opgeleverd over 
eindberging van radioactief afval: OPERA. Zie 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/01/29/resultaten-
onderzoeksprogramma-eindberging-radioactief-afval-opera. 

Het rapport is hier te downloaden: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/01/29/opera-
safety-case/opera-safety-case.pdf, en de samenvatting kan je hier vinden: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/01/29/opera-
safety-case-samenvatting/opera-safety-case-samenvatting.pdf.  

Volgens de jongste inzichten zouden wij een meer-
barrière-systeem moeten bouwen (net zoals Onkalo 
in Finland ook verschillende barrières inbouwt om 
het afval langdurig opgesloten te houden). Den die 
zou dan op een diepte van ca. 500 meter in de 
Boomse klei moeten liggen. Dat is een kleiformatie 
die onder België en Nederland ligt, zie 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomse_Klei.  

Maar de Nederlandse staat heeft als beleid dat wij 
pas in 2130 tot eindberging zullen overgaan, en dus 
zal het definitieve besluit over de methode en de 
locatie pas tegen het jaar 2100 vallen.  

   

  



10 Nieuwe discussie opslag kernafval 

Er zijn al opslagplannen vanaf 1976, maar die zijn telkens uitgesteld. Staatssecretaris 
Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat besloot echter op 11 juli 2019 dat 
het Rathenau Instituut  (RI) tot 1 juli 2024 een nieuwe discussie over de eindberging 
van radioactief afval gaat organiseren.[43] Het RI heeft dat op 11 juli 2019 op zijn 
website aangekondigd.[44] De tekst roept nu al vele vragen op. Daarmee krijgt de 
discussie over de definitieve berging van kernafval in zoutkoepels of kleilagen een 
valse start.[45] 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is inmiddels minister van Milieu en Wonen, omdat ze enkele 
taken van Kajsa Ollongren heeft overgenomen.  

De Nederlandse staat heeft als beleid dat wij pas in 2130 tot eindberging zullen overgaan, en dus zal 
het definitieve besluit over de methode en de locatie pas tegen het jaar 2100 vallen. 

 

Maar de Europese commissie heeft directief 2011/70/Euratom uitgevaardigd, die bepaalt dat het 
publiek, overeenkomstig de nationale wetgeving en internationale verplichtingen, de gelegenheid 
moet krijgen om daadwerkelijk deel te nemen aan het besluitvormingsproces hierover. En dus heeft 
(nu) minister van Veldhoven aan het Rathenau Instituut gevraagd om daar een proces voor te 
organiseren, en onderzoek en dialoog te organiseren, zie 
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/definitieve-veilige-opslag-van-radioactief-
afval-vereist-maatschappelijke.  

Naar verwachting zal het Rathenau Instituut in 2024 advies uitbrengen aan de minister. 

  



11. Kleine hoeveelheden, groot gevaar 

Regelmatig benadrukken voorstanders van kernenergie dat het maar om kleine 
hoeveelheden radioactief afval gaat. Maar bij kernafval gaat het vooral om het 
gevaar van zelfs een minieme hoeveelheid radioactiviteit.  

Alweer een retorisch trucje: benadruk het gevaar, ook al is het RISCO (= gevaar maal kans) zeer klein.  
 
En het LNT – trucje: de doctrine dat zelfs een minieme dosis je een (weliswaar minieme, maar toch) 
kans op OVERLIJDEN AAN KANKER kan geven. 
 
Er is dan zeer slecht nieuws voor iedereen die hiervan onder de indruk is: ALLES IN DE WERELD 
BEVAT MINIEME HOEVEELHEDEN RADIOACTIVITEIT!!! 
Onze huizen, de bodem, de lucht, ons eten, wijzelf, de buurman, echt letterlijk alles, alles en alles. En 
niet van een ongeval of zo, het is puur natuur, het uranium en thorium dat overal in en op de aarde 
in minieme hoeveelheden te vinden is.  
  

Immers, door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl werd een groot deel van 
Europa besmet.  

Wat is de definitie van “besmet”? Het is waar dat er radioactieve stoffen verspreid zijn over Europa, 
die eerst in de reactorkern van Tsjernobyl zaten. Dat is ongewenst. Maar is het ernstig, voor een 
groot deel van Europa? Want, zoals we al zeiden, bevat heel de wereld een hoeveelheid natuurlijke 
radioactieve stoffen. In die zin is heel de wereld “besmet”. Of noem je het pas “besmet” als je naast 
de “normale radioactiviteit” ook een significante hoeveelheid “Tsjernobyl activiteit” hebt liggen, op 
een vierkante meter? En zo ja, wat is dan significant? En hoe meet je die significantie? In specifieke 
activiteit (radioactiviteit per vierkante of kubieke meter)? Of in toegenomen risico voor mensen?  

Ik kan niet zo veel met “groot deel van Europa besmet”. Als je een drol heel dun uitsmeert over 
geheel Europa, zit dan ook heel Europa onder de poep?  

Een berekening aan de hand van rapporten van het Nucleair Energie Agentschap 
laat zien dat slechts 50 kilo langdurig gevaarlijke stoffen als cesium, strontium en 
plutonium verspreid werd.[46] Toch betekent die 50 kilo dat omvangrijke gebieden in 
Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne langdurig besmet zijn. Een kleine hoeveelheid 
kernafval kan dus grote gevolgen hebben en is geen argument om te doen alsof dit 
afval een te verwaarlozen probleem is. 

Dit is een lastige manier om uit te leggen dat je radioactief materiaal kunt beschouwen per kilo of 
kubieke meter, maar dat dat niets zegt over de inhoud aan radioactieve stoffen.  

Dat wordt beter uitgelegd in het Nationaal Programma Radioactief Afval, zie 
https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/nationale-programma-radioactief-
afval/documenten/publicatie/2016/06/24/nationale-progamma-radioactief-afval.  



Zoals de tekening laat zien bestaat 0,3% van het 
VOLUME van het afval bij COVRA uit 
hoogradioactief afval. Maar in dat kleine volume 
zit dan weer 99,9% van alle RADIOACTIVITEIT die 
bij COVRA ligt opgeslagen.  

Met andere woorden: ook aan een korreltje 
kernafval kan je doodgaan! Dat klopt. Kan ook 
met een vingerhoedje curare, strychnine, of met 
voldoende kwik door je pap.  

Maar feit is: radioactiviteit is pas gevaarlijk als je 
het in een vorm hebt die je kunt spuiten, slikken, 
of snuiven. Het moet je lichaam in komen en 
daarin opgenomen kunnen worden, voor het zijn 
werk kan doen. Een uitzondering daarop zijn de 
sterke gammastralers, maar die zijn goed te 
meten en uitstekend af te schermen met lood, 
aarde, beton, water etc. 

Maar de vraag is: hoe kom je van een pakket hoogradioactief afval (metallisch, keramisch, of 
verglaasd), in verschillende containers ingepakt, omgeven door een dikke laag watervaste 
bentonietklei, op 500 meter diepte weggestopt onder de Boomse klei, naar iets wat aan de 
oppervlakte ligt, en in jouw neus, mond of aderen terechtkomt?  

En waarom maken we ons in dat verband geen zorgen met al dat cadmium, kwik en andere rotzooi 
op de deponieën op de Maasvlakte en Nauerna? Als het echt een issue is, dan moet toch nu heel 
Nederland bang zijn van het kwikgevaar?  

Dus nee, het gevaar van radioactief afval is aanwezig. En als je alles in het HABOG bij COVRA tot 
poeder maalt en mij heel de dag lijntjes laat snuiven, dan ga ik echt wel dood van de straling. Maar 
daarom nemen we allerlei soorten van maatregelen bij tijdelijke opslag en eindberging. En dan houd 
je tenslotte een restrisico over. Dat is dat over 200.000 jaar een van onze nazaten een dosis kan 
ontvangen van 0,01 millisievert (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/01/29/opera-
safety-case/opera-safety-case.pdf). Ongeveer dezelfde dosis die ik in 4 dagen ontvang in mijn 
woonkamer, door natuurlijke radioactieve stoffen.  

 

  



12. Kernenergie kan niet uit.  

Elektriciteit uit kerncentrales kost meer dan elektriciteit uit zon of wind. Dat is – om 
maar een voorbeeld te noemen – de reden waarom de Engelse regering op 17 
januari 2019 heeft ingestemd met het besluit van een groep bedrijven om de bouw 
van twee kerncentrales te stoppen.[47]  

Zie bv. http://www.nvde.nl/nvdeblogs/kosten-stroom-wind-en-zon-gaan-richting-kolen-en-gas/. 
Daarin staat dat (de in 2023 verwachte!) zonnestroom duurder is (5-8 cent per kWh) dan windstroom 
(4-7 cent per kWh).  Elektriciteit uit wind kost meer dan elektriciteit uit zon. Waarom zouden we dan 
zonnepanelen leggen? Dat kan toch niet uit? Laten we VOL INZETTEN OP WIND.  
 
Ik zal u vertellen waarom. Het waait niet altijd. En dus zetten we ook zonnepanelen neer, omdat er 
minder momenten zijn in een jaar dat het EN niet waait EN de zon niet schijnt, dan er momenten in 
een jaar zijn dat het niet waait. Je hebt dan MEER ZEKERHEID dat je stroom kunt opwekken op een 
gegeven moment in een jaar. En daarvoor BETAAL JE GRAAG IETS MEER.  
 
Met andere woorden, je wijst een bepaalde manier van stroom opwekken niet af omdat het meer 
kost. Het een kost nu eenmaal meer dan het andere. Maar voor ZEKERHEID wil je wel graag meer 
betalen, als de goedkoopste bronnen je afhankelijk van de weersomstandigheden maken.  
 
Om die zekerheid in te bouwen, maak je een SYSTEEM van verschillende technieken om stroom op te 
wekken, misschien aangevuld met installaties om stroom of energie in op te slaan, met een 
distributienetwerk om die stroom van het punt van ontstaan bij de gebruiker te laten komen. Al die 
zaken kosten wat. Een windpark kan goedkope stroom leveren, maar de kabels op zee zijn duur en 
verhogen die kosten. Allemaal zonnepanelen in het land: lekker goedkope stroom, maar we moeten 
wel het hoogspanningsnetwerk helemaal omgooien en vele miljarden uitgeven, om al die stroom 
naar de gebruikers te kunnen laten vloeien. Hoe goedkoop wordt je kWh dan?  
We kunnen ons land helemaal op wind en zon laten draaien. Moeten we wel heel veel accu’s 
neerzetten, of waterstof installaties, zodat we stroom hebben als het te weinig waait en/of er te 
weinig zon is. En daar zitten ook (zeer hoge) kosten aan.  
 
Kortom: de uitspraak “A is duur” of “B is goedkoop” zegt helemaal niks. Zeg me liever hoe je systeem 
er uit ziet, waarmee je mij stroom levert die betrouwbaar, brandschoon en betaalbaar is. En vertel 
mij dan hoe goedkoop een kWh is.  
 
Het Duitse onderzoeksinstituut DIW kwam in juli 2019 tot de conclusie dat 
kernenergie te duur en te gevaarlijk is om in te investeren.[48] 

 
Het Duitse DIW claimt op internet (en in haar persbericht m.b.t. hun rapport uit juli 2019) inderdaad 
dat kernenergie te gevaarlijk is. Noch het rapport zelf, noch hun wetenschappelijke publicaties naar 
aanleiding daarvan, reppen ook maar met een woord over nucleaire veiligheid. In deze tijd noemen 
wij dat #FakeNieuws.  
 



Serieuzer te nemen leek hun claim dat kernenergie te duur is. Laten we het abstract van het rapport, 
geschreven door Claudia Kemfert (zie 
https://www.diw.de/de/diw_01.c.670590.de/publikationen/weekly_reports/2019_30/high_priced_a
nd_dangerous_nuclear_power_is_not_an_option_for_the_climate_friendly_energy_mix.html), eens 
analyseren: 
 

The	debate	on	effective	climate	protection	is	heating	up	in	Germany	
and	the	rest	of	the	world.	Nuclear	energy	is	being	touted	as	“clean”	
energy.	Given	the	circumstances,	the	present	study	analyzed	the	
historical,	current,	and	future	costs	and	risks	of	nuclear	energy.		
Dit is onwaar. Zij hebben een model gemaakt, dat voor een theoretische reactor de kosten en baten 
berekent. Als input voor het model hebben zij waarden gekozen voor de kosten die in de richting van 
die van Hinkley Point C gaan.  

	
The	findings	show	that	nuclear	energy	can	by	no	means	be	called	
“clean”	due	to	radioactive	emissions,	which	will	endanger	humans	
and	the	natural	environment	for	over	one	million	years.		
In het rapport wordt dit niet onderzocht.  

	
And	it	harbors	the	high	risk	of	proliferation.	An	empirical	survey	of	
the	674	nuclear	power	plants	that	have	ever	been	built	showed	that	
private	economic	motives	never	played	a	role.		
In het rapport wordt dit niet onderzocht. Er is niet één boekhouding van ook maar één kerncentrale 
bestudeerd door Kemfert et al.  

	
Instead	military	interests	have	always	been	the	driving	force	behind	
their	construction.		
In het rapport wordt dit niet onderzocht.  

	
Even	ignoring	the	expense	of	dismantling	nuclear	power	plants	and	
the	long-term	storage	of	nuclear	waste,	private	economy-only	
investment	in	nuclear	power	plant	would	result	in	high	losses—	an	
average	of	five	billion	euros	per	nuclear	power	plant,	as	one	financial	
simulation	revealed.		
Dit is correct. In dit rapport heeft men het slechts over simulaties. Zij hebben een model gemaakt, 
dat voor een theoretische reactor de kosten en baten berekent. Als input voor het model hebben zij 
waarden gekozen voor de kosten die in de richting van die van Hinkley Point C gaan. Ze hebben, om 
het wat te laten lijken volgens mij, een fancy statistische methode ingezet: de Monte Carlo methode. 
Maar bij een simulatie blijft het natuurlijk: garbage in, garbage out.  

	



In	countries	such	as	China	and	Russia,	where	nuclear	power	plants	
are	still	being	built,	private	investment	does	not	play	a	role	either.		
In het rapport wordt dit niet onderzocht.  
 

Nuclear	power	is	too	expensive	and	dangerous;	therefore	it	should	
not	be	part	of	the	climate-friendly	energy	mix	of	the	future.	
Deze conclusie wordt niet onderbouwd door dit rapport.  
 
Zelfs Jasper Vis, ex-directeur van Ørsted Nederland en dus windparken proponent, vond dit rapport 
te gortig en heeft er op Twitter een draadje aan gewijd. Onlangs laaide de discussie nog een keer op, 
en heeft hij hernieuwd een draadje gemaakt 
(https://twitter.com/vision23/status/1224441810459615238?s=21). Het was nuttig dat Jasper dat 
deed, hij is namelijk “onverdacht” bij de anti-kernenergie beweging.    



13. Kerncentrales op thorium niet te koop 

Kernenergie op basis van thorium wordt naar voren geschoven. Dit type centrales is 
echter op z´n vroegst over 20 tot 30 jaar beschikbaar. Op 9 oktober 2015 
concludeerde de vorige minister van Economische Zaken, Kamp:  “Benodigde 
ontwikkelingstijd thoriumreactoren maakt grootschalige toepassing daarvan in 2050 
onwaarschijnlijk.”[49]  

Medewerkers van de Chinese Academie van Wetenschappen werken nu aan een 
gesmolten- zoutreactor via een prototype met een vermogen van 2 MW, gevolgd 
door een 10 MW experimentele reactor die in 2025 in bedrijf moet komen. 
Commerciële toepassing duurt dan nog minstens tot 2040, stelden ze begin 
december 2017.[50] 

Heel fijn dat daaraan gewerkt wordt! In de tussentijd kunnen uranium-reactoren, small en modulair 
of niet, ook goede diensten doen.  

  



14. Voorraad uranium snel op bij veel kerncentrales  

Volgens een rapport uit 2018 van het Nucleair Energie Agentschap te Parijs is de 
geïdentificeerde voorraad uranium (winbaar tegen kosten van 130 dollar per kilo) 6,2 
miljoen ton.[51] Stel dat alle landen in de jaren 80 het voorbeeld van Frankrijk hadden 
gevolgd en kernenergie in 2030 zo’n 70% van alle elektriciteit had moeten leveren. 
We kunnen dan bij benadering uitrekenen dat tot eind 2031 zo’n 6,3 miljoen ton 
uranium nodig was geweest.[52] Dat is de totale geïdentificeerde voorraad van 6,2 
miljoen ton. In dit voorbeeld zou de geïdentificeerde voorraad uranium al over 11 jaar 
op zijn.  

Het IAEA (Internationaal AtoomEnergie Agentschap) heeft op haar website goede overzichten van de 
wereldvoorraad aan uranium. De gunstig winbare hoeveelheid is ruim voldoende om nog 100 jaar 
door te gaan bij de huidige wijze en het huidige verbruik (aantal ton per jaar). 

De meeste landen werken met de OTTO-cyclus voor kernbrandstof: Once Through, Then Out. Dat 
betekent: je stopt de brandstof in de reactor, je versplijt 5% van het uranium-235, en noemt het dan 
afval. Zo raak je snel door je brandstof heen.  

Iets slimmer is het recyclen van het uranium en plutonium uit die “opgebrande” (maar niet heus) 
brandstof. Dat kan je hergebruiken als brandstof, zoals men dat in Borssele doet. Die brandstof heet 
MOX (Mixed OXide).  

En nog slimmer is het om te gaan kweken. Bv. door uranium-233 te maken uit thorium-232, of 
plutonium-239 uit uranium-238. Dan heb je een energiebron waar je vele millennia mee vooruit kan. 
Het verhogen van het efficiënt gebruik van de “brandstof”, door het kiezen van de juiste reactor 
techniek, is daarom cruciaal en doet heel dit argument in een klap teniet. 

Bovendien werpt het een vals dilemma op: waarom zouden we nu een stroommix van 100% 
kernenergie moeten hebben? Een mix van zeer verschillende manieren van stroom opwekken maakt 
het SYSTEEM ROBUUST, en dat verhoogt onze zekerheid van levering van stroom. Bovendien zijn er 
aanwijzingen uit de wetenschap dat een systeem dat niet alleen maar uit zon en wind (en opslag) 
bestaat, maar bv. ook uit kernenergie, tegen beduidend lagere kosten (ca. 30% lager) een kilowattuur 
aan stroom kan leveren.  

 

  



15. Kernenergie heeft veel ruimte nodig 

Kernenergie zou weinig ruimte nodig hebben, een stelling die juist is als we alleen de 
plek bekijken waar een kerncentrale staat. Maar een kerncentrale heeft een groot 
oppervlak aan water nodig voor koeling. Voor de kerncentrale Borssele gaat het om 
63.000 kubieke meter per uur.[53]  

 

Ja kijk eens hoeveel ruimte dat waterbekken inneemt! Misschien wel een voetbalveld. Wat een 
eerlijke maat is, is om de hoeveelheid kWh die een installatie opwekt in een jaar, te delen door de 
oppervlakte die de installatie inneemt. Het aantal kWh/m2 komt voor kernstroom dan zeer veel 
gunstiger uit dan voor wind- of zonnestroom.  

Bovendien geldt sinds 1986 het zogeheten waarborgingsbeleid. Het 
waarborgingsbeleid komt erop neer dat de regering wil voorkomen dat vooral binnen 
een straal van vijf kilometer nieuwe fabrieken met veel werknemers of grote 
wooncomplexen (bijvoorbeeld seniorenflats) of recreatiegebieden worden 
aangelegd.[54] Een nieuwe kerncentrale betekent dus een omvangrijk indirect 
ruimtebeslag.  

In de praktijk zal dat niet zo zijn. Naast Borssele kan namelijk al een nieuwe reactor gebouwd 
worden, is al aangewezen door de Overheid. En op de Maasvlakte, en bij de Eemshaven. Er wordt 
dus geen ruimte “weggenomen”, die is al gereserveerd op diverse industriële terreinen, waar toch al 
geen seniorenflats of recreatiegebieden gepland staan, vanwege de andere industrie die daar al 
aanwezig is. 

  



Het ruimtebeslag door bijvoorbeeld de uraniummijnen in het buitenland komt daar 
nog bij.  

Ook voor andere vormen van stroomopwekking is mijnbouw nodig. En ja, een mijn neemt 
oppervlakte in. En jaarlijks wordt ook een hoeveelheid delfstof gewonnen, die leidt tot de opwekking 
van een bepaalde hoeveelheid kWh aan stroom. Wat een eerlijke maat zou zijn, dat is om die 
hoeveelheid kWh te delen door het oppervlak die de mijn inneemt. Omdat de energie-inhoud van 
een stuk uraniumerts zo enorm hoog is, zal het aantal kWh/m2 voor kernstroom dan zeer veel 
gunstiger uitkomen dan bijvoorbeeld voor wind- of zonnestroom. 

Al met al is de stelling dat kernenergie weinig ruimte nodig zou hebben, twijfelachtig. 

Uitgedrukt in kWh/m2 is kernstroom veruit superieur. 
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