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Bij zware kernramp is het officiële Belgische nucleair noodplan pleister 
op houten been

Het kleine en dichtbevolkte België is een van de weinige landen in de wereld dat 
sinds de jaren 1960 besloot om volop de kaart van kernenergie te trekken. 
Specifiek aan België is dat het enige land waar kerncentrales vlak bij grote steden 
werden ingeplant. Het gevolg is dat er op en rond ons grondgebied een grote 
concentratie aan nucleaire installaties staat, waaronder:

• Twee kerncentrales met samen zeven grote reactoren, waarvan 4 in Doel (11 
km van Antwerpen) en 3 in Tihange (4 km van Hoei). Op de sites van deze 
kerncentrales bevinden zich ook opslagbassins met uiterst radioactieve en hitte 
producerende gebruikte kernbrandstofelementen die uit de reactoren ontladen 
werden. 
• Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol, met ondermeer de BR2-
onderzoeksreactor op hoogverrijkt uranium.
• Belgoprocess in Mol en Dessel verzamelt, verwerkt, conditioneert en 
stockeert laag-, middel- en hoogradioactief afval dat in België geproduceerd wordt. 
• FBFC-International assembleert in zijn fabriek in Dessel 
kernbrandstofelementen voor Belgische en Franse kerncentrales.
• Belgonucleaire in Dessel, waar plutoniumbrandstof vervaardigd werd 
(ondertussen gesloten)
• Daarnaast is er ook de NAVO-luchtmachtbasis van Kleine Brogel met 
vermoedelijk 20 atoombommen van het type B61, elk met een potentiële 
explosiekracht tot 14 keer de Hiroshimabom.

Maar ook vlak bij onze grenzen zijn er kerncentrales en nucleaire installaties: 
• Nederland : kerncentrale Borssele (1 reactor) en de opslagplaats van 
radioactief afval COVRA in Vlissingen, op een boogscheut van Zelzate en Eeklo
• Frankrijk: kercentrales te  Chooz (2 reactoren) op amper 4 km van de 
Belgische grens en 20 km van Dinant; Gravelines (6 reactoren) op 30 km van De 
Panne en de Belgische kust; Cattenom (4 reactoren) op en 35 km van Aarlen.
• Duitsland: nucleair onderzoekscentrum te Jülich, op 30 km van de Belgische 
Oostkantons.





Deze situatie is uniek in de wereld. In een straal van 20 km rond de kerncentrale 
van Doel wonen op Belgisch grondgebied alleen al volgens de Crisiscel van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken meer dan 900.000 mensen. 20 km rond de 
kerncentrale van Tihange zijn dat er bijna 500.000. Ook rond de nucleaire sites van 
Mol en Dessel zijn er ongeveer 500.000 inwoners. 

Voor al deze mensen voorziet het officiële nucleair noodplan in de verdeling van 
jodiumtabletten, die na een kernongeluk waarbij radioactief jodium-131 vrijkomt zo 
snel mogelijk moeten worden ingenomen om de kans op schildklierkanker te 
beperken. Dit is een goede maatregel, maar beschermt dus niet tegen de impact 
van de andere radioactieve isotopen die bij een klassieke lozing kunnen vrijkomen, 
zoals caesium en strontium. De vraag is bovendien waarom in het dichtbevolkte 
België de maatregel beperkt blijft tot een perimeter van slechts 20 km? Antwoord: 
er kan geen producent gevonden worden die een voldoende grote hoeveelheid 
jodiumtabletten aanmaakt om heel de bevolking te bedienen.

Daarnaast voorziet het nucleair noodplan voor elke nucleaire site in de 
voorbereiding van beschermingsacties, zoals schuilen en evacuatie. De 
voorbereidingen die hiervoor getroffen worden hebben echter slechts betrekking op 
een zone tot 10 km rond de kerncentrales en 4 km rond de sites te Mol en Dessel. 
Dit is, gezien de grote bevolkingsdichtheid buiten die 10 km zone, véél te beperkt.

In 1991 reeds concludeert het eindrapport de speciale Onderzoekscommissie voor 
Informatie en Onderzoek Inzake Nucleaire Veiligheid, die na de kernramp in 
Tsjernobyl door de Senaat werd opgericht, het volgende: "De grens van 10 km 
steunt op geen enkel wetenschappelijk gegeven. Volgens de aard van het ongeval  
en de meteorologische omstandigheden bij het vrijkomen van radioactieve stoffen,  
is die grens te eng. Om zoveel mogelijk gevallen te kunnen dekken, is er een 
aangepast noodplan nodig dat bijvoorbeeld 30 km of nog verder reikt." (p.38).

De verantwoordelijken van de Crisiscel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
stellen dat de officiële interventiezone voor evacuatie weliswaar op 10 km is 
vastgelegd, maar dat niets belet om in geval van een concrete noodsituatie die 
perimeter verder uit te breiden. Een nucleair noodplan is evenwel geen lijstje van 
wensen en goede bedoelingen. Een noodplan moet vooraf gedetailleerd worden 
uitgewerkt. Er moeten voorbereidingen getroffen worden. De noodzakelijke 
infrastructuur moet voorzien worden (o.a. transportcapaciteit, accomodatie voor 
opvang van geëvacueerden, ...). Personen die een specifieke functie bekleden 
moeten worden opgeleid (o.a. interventiekorpsen, maar ook artsen, leerkrachten, 
journalisten,...). Een efficiënt noodplan moet op gezette tijden aan de praktijk 
getoetst worden. Het moet herhaaldelijk worden ingeoefend. Op zich stellen we ons 
ernstige vragen bij het feit of dit alles voor de officiële 10 km evacuatiezone effectief 
georganiseerd is. Helemaal twijfelachtig is de effectiviteit van een inderhaast besliste 
maar niet vooraf voorbereide en ingeoefende evacuatie van de stad Antwerpen, die 



op 11 km van de kerncentrale van Doel ligt. Bij een westenwind moeten 700.000 
Antwerpenaars doorheen twee Scheldetunnels naar het westen toe geëvacueerd 
worden. 

Maar ook als er slechts wordt overgegaan tot een beperkte evacuatie van de 
directe omgeving van de installaties rond Doel, Tihange of Mol, zullen duizenden 
mensen die iets verderop wonen spontaan op de vlucht slaan. Dit is de ervaring in 
Three Mile Island, waar beslist werd om alle zwangere vrouwen en kinderen uit de 5 
mijlszone rond de kerncentrale te evacueren. Als reactie hierop ontvluchtten 
200.000 personen in een omgeving tot 25 mijl spontaan het gebied, wat tot 
verkeersopstoppingen en chaos leidde. Bovendien bleken heel wat 
personeelsleden van de hulpdiensten en interventiekorpsen eerst en vooral hun 
eigen familieleden in veiligheid te brengen, voor ze zich voor hun opdracht meldden.

Reële radioactieve neerslagzones strekken zich natuurlijk niet uit volgens mooi 
afgelijnde concentrische cirkels van 10, 20 of 30 km. Bepalende en steeds 
variërende factoren zijn onder meer de aard van het ongeval, de hoeveelheid 
radioactieve stoffen die zijn vrijgekomen, de windrichting en windkracht, regenval, 
enz. Tsjernobyl leert ons dat het neerslagpatroon van een radioactieve wolk na een 
ernstige kernramp zeer grillige vormen aanneemt en zich over duizenden kilometers 
verspreidt. Sommige regio's op honderden kilometers van Tsjernobyl raakten 
zwaarder besmet dan bepaalde gebieden binnen de 30 km exclusiezone.

Ter info: Op de website http://zerodegreeburn.com/chernobyl/ is een recontructie 
van de radioactieve wolk van Tsjernobyl van het Franse Institut de Radioprotection 
et Sureté Nucléaire beschikbaar. 

http://zerodegreeburn.com/chernobyl/


Cs-137 Contamination levels caused by the Chernobyl accident of 1986. European Commission, Atlas of Caesium 
deposition, 2001.

In ieder geval is het duidelijk dat een ernstig ongeluk in Doel, Tihange, Mol of een 
van de buitenlandse kerncentrales aan onze grenzen, waarbij radioactiviteit in de 
omgeving vrijkomt, een realistisch scenario is. Als het tegenzit, breidt de potentiële 
besmettingszone zich uit over een groot deel van België.

Gravelines, Cattenom en Jülich worden vergeten

Met de kerncentrales van Borssele en Chooz wordt in het Belgische noodplan 
rekening gehouden. Net zoals voor de Belgische kerncentrales geldt een veel te 
kleine zone van 10 km voor interventie (schuilen en evacuatie) en 20 km voor de 
distributie van jodiumtabletten. Drie andere installaties die nochtans op amper 30 
km van de grens liggen, worden helemaal buiten beschouwing gelaten: de Franse 
kerncentrales van Cattenom en Gravelines en het Duitse nucleair 
onderzoekscentrum van Jülich.  
Gravelines, nabij Duinkerke, is met zijn zes reactoren een van de grootste 
kerncentrales ter wereld. Deze Franse reactoren zijn minder beveiligd dan de 
kerncentrales in Doel en Tihange. 



Op Doel 1 en Doel 2 na hebben alle Belgische kernreactoren een dubbelwandig 
koepelgebouw. De binnenste wand is bedoeld om bij een ongeluk de vrijgekomen 
radioactieve gassen zoveel mogelijk in het koepelgebouw te houden en op zijn 
minst de vrijlating ervan in de omgeving te vertragen. Het buitenste gebouw is 
bedoeld om een externe impact op te vangen, zoals een neerstortend Cessna-
sportvliegtuig (bij de bouw van de reactoren in de jaren 1970-1980 werd het risico 
van een crash van een grote Boeing met de tanks vol kerosine niet in overweging 
genomen). 

De zes reactoren in Gravelines hebben slechts een enkelwandig koepelgebouw. Het 
risico dat er bij een ongeval grote hoeveelheden radioactiviteit vrijkomt, is daarom 
zo mogelijk nog groter. De overheersende zuidwestelijke windrichting blaast de 
radioactieve wolk bovendien richting Belgische kust, die zich op amper 30 km 
afstand bevindt. 

Tijdens het paasverlof of in de toeristische zomermaanden bevinden zich om en bij 
het miljoen mensen aan de Belgische kust. Nochtans is er in het noodplan geen 
lokale distributie van jodiumtabletten voorzien, laat staan georganiseerde en 
ingeoefende evacuatieplannen. Bij de civiele bescherming in Jabbeke en Brussel ligt 
weliswaar een extra stock jodiumtabletten, maar vooraleer die ter plaatse is, 
vooraleer de bevolking en de toeristen geïnformeerd worden waar hun 
jodiumtabletten op te halen en vooraleer de jodiumtabletten effectief zijn 
ingenomen, zullen heel wat mensen al lang een dosis radioactief jodium hebben 
ingeademd. 

Het is een aberratie dat voor grote kerncentrales, die op een boogscheut van onze 
grenzen liggen, geen voorbereide en ingeoefende noodplannen bestaan.



Tsjernobyl op wielen

Als gevolg van de grote concentratie aan nucleaire installaties wordt ons land ook 
doorkruist door transporten met radioactieve stoffen via de weg en het spoor. De 
meest risicovolle vormen ongetwijfeld de transporten met gebruikte 
kernbrandstofelementen van de kerncentrales naar de opwerkingsfabriek van La 
Hague in Normandië (Frankrijk). Niet alleen de Belgische, maar ook de Nederlandse 
transporten rijden op weg naar Frankrijk doorheen ons land. Na de opwerking in La 
Hague wordt het hoogradioactieve afval in verglaasde vorm en het 
gecompacteerde middelactieve afval terug gerepatriëerd. 
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Het Belgische afval uit La Hague wordt per spoor via Moeskroen, Kortrijk, Gent, 
Antwerpen en Lier tot in het NMBS-station van Mol gebracht, vanwaar het per 
vrachtwagen naar de site van Belgoprocess in Dessel gebracht wordt. 

Deze transporten vinden onder de grootste geheimhouding plaats. Het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) moet telkens een speciale vergunning 
afleveren, maar weigert – onder het mom van beveiligingsredenen – de details 
daarvan bekend te maken. Wanneer naar de precieze datum van een transport 
gepeild wordt, krijgen we steeds hetzelfde veelzeggende antwoord: "Deze 
transporten vormen geen enkel risico, maar omwille van veiligheidsredenen kunnen 
we de datum niet openbaar maken". 

Feit is dat deze transporten het risico op een nucleair ongeluk brengen tot bij de 
voordeur van duizenden burgers die langs het traject wonen. De containers met 
gebruikte kernbrandstofelementen en het hoogradioactief verglaasde afval bevatten 



meer straling dan er vrijgekomen is bij de ramp in Tsjernobyl. Er zijn verschillende 
ongevalscenarios denkbaar volgens dewelke de speciaal ontworpen containers het 
begeven. Als dit in een dichtbevolkt gebied, zoals bijvoorbeeld Gent gebeurt, zijn de 
gevolgen niet te overzien. Eens te meer zijn de bestaande noodplannen niet 
voorzien op dergelijke worst case scenario's. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen 
voorbereid en ingeoefend evacuatieplan voor Gent of Kortrijk, waar de meeste van 
deze radioactieve transporten op weg van en naar Frankrijk doorheen rijden. 

Vluchten kan niet meer. Stop kernenergie!

Het officieel nucleair noodplan is ongetwijfeld zinvol en ook efficiënt voor ongevallen 
met beperktere omvang. Voor echt ernstige rampen is het evenwel ontoereikend. 
Bovendien is het een aberratie dat kerncentrales op nauwelijks 30 km afstand van 
onze landsgrenzen niet in het noodplan zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor de 
dichtbebouwde gebieden langs de routes van de transporten met hoogradioactieve 
afvalstoffen. 

Verzekeringsmaatchappijen berekenen risico's als een product van de kans 
vermenigvuldigd met de gevolgen. De kans op een ernstige kernramp in België of in 
een van de aan onze grenzen liggende kerncentrales is eerder klein, maar niet 
onbestaande. Zowat elk decennium vindt een grote kernramp plaats: 1957 in 
Windscale (UK), 1979 in Three Mile Island (VS), in 1986 in Chernobyl (Oekraïne), in 
2000 in Tokai Mura (Japan) en op dit moment in Fukushima (Japan). Telkens ging 
het om totaal andere ongevalscenario's in verschillende types kerncentrales. Van 
elk ongeval werd vooraf beweerd dat het onmogelijk was of op zijn minst zo 
onwaarschijnlijk dat er onvoldoende rekening mee werd gehouden. Met andere 
woorden: men gaat ervan uit dat ongelukken met kernreactoren niet kunnen 
gebeuren, tot er effectief iets fout loopt. Tot voor het huidige drama in Japan werd 
bijvoorbeeld de mogelijkheid dat in drie reactoren van eenzelfde kerncentrale 
tegelijkertijd een gedeeltelijke kernsmelt zou plaatsvinden niet eens in overweging 
genomen. 

Onze kerncentrales verouderen. Dit verhoogt het risico op ongelukken als gevolg 
van verouderingsverschijnselen. Wereldwijd is er bitter weinig operationele ervaring 
met grote commerciële kerncentrales die ouder zijn dan 40 jaar. Het verlengen van 
de levensduur van deze kerncentrales vormt dan ook een reëel risico. Greenpeace 
pleit ervoor dat de wet op de kernuitstap gerespecteerd wordt en dat de 
kerncentrales geleidelijk aan gesloten worden zodra ze de leeftijd van 40 jaar 
hebben bereikt. De drie oudste en tevens ook kleinste reactoren moeten dus in 
2015 gesloten worden (Doel 1, Doel 2 en Tihange 1). De overige vier reactoren 
bereiken hun veertig jaar tussen 2022 en 2025. Als we het risico op een kernramp 



echt willen minimaliseren en de gevolgen ervan willen beperken, hebben we niet 
veel aan  het voorliggende officiële noodplan en is er meer nodig dan de distributie 
van jodiumpillen in een straal van 20 km rond de kerncentrales. 

De oplossing bestaat: hernieuwbare energie
Hernieuwbare energiebronnen bieden een uitweg: zij kunnen instaan voor een 
duurzame en gegarandeerde energievoorziening. Verschillende studies, sommige 
gepubliceerd door Greenpeace en EREC (European Renewable Energy Council), 
hebben aangetoond dat Europa tegen 2050 een energie-omschakeling van bijna 
100% aankan. Daartoe moeten er vandaag maatregelen genomen worden, zodat 
hernieuwbare energie definitief ingang vindt de Europese landen. Een van de 
voorwaarden is dat de voorziene wet op de kernuitstap gerespecteerd wordt.

 


