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25 jaar na Tsjernobyl, een maand na Fukushima

Greenpeace lanceert petitieweekend 
tegen levensduurverlenging van de Belgische kerncentrales

Tsjernobyl en Fukushima confronteren ons met een keiharde realiteit: kernrampen die 
ondenkbaar geacht werden, gebeuren toch. De enige manier om het risico op een 
kernramp uit te sluiten, is de kerncentrales te sluiten. De wet op de kernuitstap moet 
gerespecteerd worden en de levensduur van de oude Belgische reactoren mag zeker niet 
worden verlengd. Om deze eis kracht bij te zetten, verzamelde Greenpeace in heel het 
land al meer dan 50.000 handtekeningen voor de petitie “Stap mee uit kernenergie”1. 
Maar we willen er nog véél meer. Daarom organiseert Greenpeace in het paasweekend 
van 22 tot 24 april een petitieweekend. Vrijwilligers zullen op diverse plaatsen in het land 
handtekeningen werven, onder andere in Oostende, Brussel, Gent, Antwerpen en Luik. 

Levensduurverlenging van Belgische kerncentrales is als een spelletje Russische roulette

Windscale, Three Mile Island, Tsjernobyl, Fukushima,... een ernstige kernramp kan in om 
het even welk reactortype, in om het even welk land en op het even welk ogenblik 
plaatsvinden. En toch blijven sommigen dromen van een renaissance van kernenergie. 
Een renaissance die ondanks vele ronkende verklaringen in de feiten in Europa nooit is 
gestart. Nog steeds worden er meer kerncentrales gesloten dan er nieuwe bijkomen. De 
twee enige nieuwe reactoren die momenteel in Europa gebouwd worden – Olkiluoto in 
Finland en Flamanville in Frankrijk – liggen enkele jaren achter op schema en kosten het 
dubbele van hun oorspronkelijke kostprijs. 

Ook in België blijken politici tegen beter weten in verder het nucleaire pad te willen 
bewandelen. Niet alleen willen ze de levensduur van de oude kernreactoren nog eens 
verlengen, sommigen pleiten zelfs voor extra reactoren. België is vrij uniek in het Europese 
energielandschap. We zijn een van de enige drie landen ter wereld die de helft van zijn 
elektriciteit uit kernenergie haalt. Tegelijk betalen onze consumenten een van de hoogste 
stroomprijzen van alle OESO-landen.  Zowel per inwoner als per eenheid nationaal 
product verbruiken we meer energie en stoten we meer CO2 uit dan de buurlanden. 
Bovendien is er geen enkel land dat zijn kerncentrales zo dicht bij steden en 
bevolkingscentra heeft gebouwd als België.

De Belgische kerncentrales zijn van de tweede generatie. Ze werden ontwikkeld in de 
jaren 1950-1960 uit een oorspronkelijk militair reactorconcept voor het aandrijven van 
duikboten. Ze werden gebouwd begin jaren 1970, volgens de inzichten, kennis en 
technologie van toen. Computers werkten destijds nog met ponskaarten. Ze 
beantwoorden absoluut niet meer aan de veiligheidsbehoeften van vandaag. Zo zijn ze 

1 Deze petitie werd gelanceerd op 16 maart j.l. Het is een initiatief van greenpeace, met steun van 
milieuverenigingen Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie. 
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slechts beveiligd tegen de inslag van een sportvliegtuig, omdat in de jaren 1970 de optie 
van een aanslag met een groot lijntoestel boordevol kerosine niet in overweging werd 
genomen. Bij de bouw gaven de ingenieurs de reactoren een ontwerpleeftijd van 30 jaar 
mee. De wet op de kernuitstap doet daar 10 jaar bij en laat de kerncentrales 40 jaar 
operationeel blijven. Een nieuwe levensduurverlenging met 10 of 20 jaar zou de leeftijd op 
50 of 60 jaar brengen, terwijl er wereldwijd bijna geen ervaring is met grote commerciële 
reactoren die ouder zijn dan 40 jaar. Van de 436 commerciële reactoren in de wereld 
hebben er amper 9 de leeftijdsgrens van 40 jaar net overschreden: 7 zijn 41 jaar, één is er 
42 en nog één 43. Ouderdomsverschijnselen in reactoren beginnen zich vanaf ongeveer 
20 jaar te manifesteren. Vaak gaat het om een degradatie in de binnenstructuur van 
componenten als gevolg van de zeer hoge thermische stress en de constante 
neutronenbombardementen in het reactorvat. Deze verouderingsfenomen zijn zelfs met 
doorgedreven inspecties zeer moeilijk op te sporen. De levensduur van de Belgische 
kernreactoren verlengen komt neer op het spelen van een spelletje Russische roulette. 
Misschien heb je geluk en loopt het goed af, misschien heb je pech en dan gaat het echt 
radicaal fout. In Tsjernobyl en Fukushima werd een exclusiezone met een straal van 30 
km rond de kerncentrale ingesteld. Als gevolg van de besmetting met langlevende radio-
isotopen blijft dit gebied wellicht tientallen tot honderden jaren onbewoonbaar. 30 km rond 
Doel liggen de steden Antwerpen, Lier, Sint-Niklaas, Bergen-op-Zoom en Breda. In een 
30 km zone rondom Tihange liggen Hoei, Namen en Luik. In beide zones wonen telkens 
om en bij het miljoen mensen. 

Risico's worden ingeschat in functie van de probabilistische kans op een ernstig ongeval 
vermenigvuldigd met de gevolgen ervan. Vanaf het prille begin van kernenergie werd dit 
risico als bijzonder reëel ingeschat. Om private investeerders niet af te schrikken werd een 
plafond ingesteld op de aansprakelijkheid van uitbaters van kerncentrales. De 
aansprakelijkheid van de kernenergie-exploitanten dekt vandaag dan ook maar een fractie 
van de werkelijke kosten van een ernstige kernramp zoals in Tsjernobyl of Fukushima. De 
overige kosten worden door de samenleving gedragen en dit generaties lang. Bij een 
kernramp in Doel of Tihange worden steden als Antwerpen of Luik simpelweg een 
nucleair opofferingsgebied. De menselijke en economische kostprijs daarvan valt 
simpelweg niet te becijferen. Gebruik maken van kernenergie in een dichtbevolkt land als 
België kan enkel als de kans op een ongeval en dus het risico nul is. Hiervoor bestaat er 
evenwel geen enkele garantie. Vertrekkende vanuit de reële toestand van vandaag, is de 
enige verantwoorde beleidsoptie dan ook om de 7 commerciële reactoren van Doel en 
Tihange te sluiten volgens het scenario van de wet op de kernuitstap die in 2003 door het 
parlement werd gestemd. Dit betekent dat de reactoren ten laatste moeten gesloten 
worden na 40 jaar operationele dienst: Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 in 2015, Doel 3 in 
2022, Tihange 2 in 2023 en Doel 4 en Tihange 3 in 2025.   
  

Tsjernobyl, 25 jaar later: de erfenis blijft slachtoffers maken

Een kwarteeuw geleden ontplofte reactor nr. 4 van de kerncentrale van Tsjernobyl. De 
effecten zullen zich nog vele eeuwen laten voelen. Nochtans werd zowel in de westerse 
vakpers als in publicaties van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) kort voor 
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de ramp gesteld dat de betrouwbaarheid van de Russische kernreactoren zeer groot was. 
In het IAEA-bulletin van juni 1983 schreef het hoofd van de Afdeling Kernenergie en 
Veiligheid van het IAEA, ingenieur B. Semanov, over het Tsjernobyl-reactortype: "Een 
ernstig ongeluk waarbij koeling verloren gaat is vrijwel ondenkbaar." Tegelijk prees hij de 
vele maatregelen waarmee de veiligheid van de Russische kerncentrales verzekerd werd. 
In de nacht van 26 april 1986 bleek dat "ondenkbaar" geen synoniem is van "onmogelijk".

De gevolgen zijn nog lang niet afgelopen. Tussen de 125.000 en 146.000 km² land (zowat 
4 à 5 keer de oppervlakte van België) in Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland werd zo zwaar 
besmet dat evacuatie of andere beperkingen op landgebruik zich opdrongen. Sommige 
van deze zwaar besmette gebieden bevinden zich op honderden kilometers afstand van 
Tsjernobyl. Op het ogenblik van de ramp woonden in deze besmette gebieden 7 miljoen 
mensen, waarvan 3 miljoen kinderen. Omwille van de hoge kosten werden uiteindelijk 
slechts 350.000 mensen elders gehuisvest. Zo'n 5 à 7 procent van het bnp van Oekraïne 
gaat jaarlijks nog steeds naar het bestrijden van de naweeën van Tsjernobyl, waaronder 
de gezondheidseffecten. Volgens het medische vaktijdschrift The Lancet  staan bij de 
Oekraïense autoriteiten 2,4 miljoen mensen, waaronder meer dan 400.000 kinderen, 
geboekt als gezondheidslachtoffers van Tsjernobyl. 

Over het aantal slachtoffers van de de kernramp bestaat controverse. Volgens het IAEA 
zal de teller van het totale dodental op zo'n 4.000 stranden. Dit is echter een berekening 
op basis van onvolledige en minimalistische inschattingen: zo werden enkel mensen uit de 
meest besmette gebieden in rekening gebracht. Een onafhankelijke wetenschappelijke 
evaluatie uit 2006 situeert het wereldwijde aantal doden door kanker als gevolg van 
Tsjernobyl, afhankelijk van de gebruikte risicofactor, tussen de 30.000 en 60.000. Een 
exact dodental valt niet te becijferen, daarvoor is de materie veel te complex. Zo moeten 
niet enkel kankers, maar ook heel wat andere stralingsgebonden kwalen, zoals hart- en 
vaatziektes of een algemene verzwakking van het immuniteitsstelsel worden 
meegenomen. Een studie van Greenpeace, waaraan 51 wetenschappers meewerkten, 
komt uit op een globale schatting van 100.000 slachtoffers. 

Feit is dat zowat 40 procent van het radioactieve cesium dat in Tsjernobyl ontsnapte 
buiten de drie meest getroffen ex-Sovjetrepublieken neerkwam en zich verspreidde over 
heel Europa. Vijfentwintig jaar na de ramp mogen sommige weivelden in Schotland en 
Wales op bevel van het Britse agentschap voor Voedselveiligheid nog steeds niet door 
schapen begraasd worden. Delen van Lapland zijn vandaag nog zo sterk radioactief 
besmet dat vlees van in het wild levende rendieren niet mag geconsumeerd worden. In 
Beieren betaalt de overheid vandaag nog schadevergoedingen uit aan jagers omdat ze 
niet op de besmette everzwijnen zouden jagen. Deze eten namelijk bospaddenstoelen die 
radioactief cesium uit de bodem opnemen. Het duurt zowat 300 jaar vooraleer de straling 
van cesium-137 is uitgedoofd. 

In Oekraïne werd door de kernramp van 1986 18.000 km² vruchtbare landbouwgrond 
besmet (meer dan de helft van de oppervlakte van België). Stralingsexperts van 
Greenpeace hebben enkele weken geleden hoge stralingsdosissen gevonden in diverse 
soorten basisvoedsel in Oekraïne. In maart 2011 bezocht het team verschillende dorpen 
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in Rivnenska Oblast en Zhytomyrska Oblast om stalen te nemen van voedingsmiddelen 
die een belangrijk deel uitmaken van het plaatselijke dieet. Om vergelijkingen te kunnen 
maken werden tevens ook stalen verzameld in en rond Kiev. In totaal werden 114 stalen 
verzameld, zowel op de plaatselijke markt en in winkels als bij lokale boeren.   
Na analyse bleek dat 14 van de 15 genomen melkstalen uit het dorp Drosdyn cesium-137 
stralingsniveaus hadden die 1,2 tot 16,3 hoger lagen dan de toegelaten dosis voor 
kinderen. Een staal van gedroogde paddenstoelen uit Narodichi had een stralingsniveau 
aan cesium dat 115 keer de norm voor dit voedselproduct overschreed. Ingevroren 
blauwe bosbessen , bessenjam en gedroogde bosbessen uit Zhytomyrska Oblast hadden 
stralingsniveaus die respectievelijk 1,5, 4,4 en 4,8 keer hoger waren dan de toegelaten 
norm. Ook basisgroenten als wortels en aardappelen uit Drozdyn overschreden ruim de 
norm. 

Greenpeace is verbolgen over het feit dat de Oekraïense autoriteiten de monitoring van de 
besmette gebieden heeft stopgezet en tegelijk overweegt om een deel van de besmette 
landbouwgrond opnieuw vrij te geven voor landbouwactiviteiten. De analyses van de 
voedselstalen die Greenpeace nam tonen aan dat een dergelijke vrijgave prematuur is. De 
erfenis van Tsjernobyl blijft niet beperkt tot de opofferingszone van 30 km rondom de 
reactor. 

Het is tijd om een keuze te maken!

Het is dus hoog tijd om een verantwoorde en duidelijke keuze te maken door de in 2003 
goedgekeurde wet over de kernuitstap na te leven. Deze wet bepaalt dat onze oude 
reactoren stilgelegd moeten worden wanneer ze een levensduur van 40 jaar hebben 
bereikt. 

Het licht zal niet uitgaan in België als we vasthouden aan de wet van de kernuitstap. 
Laten we eerst even kijken naar de "vervaldatum" van de oudste reactoren. Onze drie 
oudste centrales bereiken in 2015 de rijpe leeftijd van 40 jaar. De nieuwe productie-
eenheden, zoals grote windmolenparken en gascentrales met hoog rendement, die op dit 
ogenblik worden gebouwd en zelfs vóór 2015 in gebruik zullen worden genomen, zouden 
ongeveer 25.000 GWh kunnen leveren. Dit compenseert ruimschoots de 15.000 GWh die 
worden geproduceerd door Doel 1, Doel 2 en Tihange 1!

En de vervangingsvooruitzichten worden nog gunstiger als men het potentieel op het 
gebied van energiebesparing in België in acht neemt en als men rekening houdt met de 
vele kleine, gedecentraliseerde projecten die gebaseerd zijn op windenergie en 
warmtekrachtkoppeling. 

Als we vervolgens de periode 2022-2025 bekijken, wanneer ook de vier laatste reactoren 
de leeftijd van 40 jaar bereiken, is de volledige kernuitstap mogelijk als er wordt voldaan 
aan bepaalde voorwaarden. Een studie die onlangs werd uitgevoerd door Daniel Comblin, 
de voorzitter van APERE, [1] toont aan dat het mogelijk is om de kernuitstap te 
combineren met een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door enerzijds het 
elektriciteitsverbruik te stabiliseren en zelfs te verminderen en anderzijds de hernieuwbare 
energiebronnen verder te ontwikkelen. En dit op het tempo dat werd aanbevolen door de 
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REPAP 2010-studie, uitgevoerd door de sectorfederaties voor hernieuwbare energie [2].

Maak plaats voor hernieuwbare energie!

Er zijn voldoende hernieuwbare energiebronnen beschikbaar. Bepaalde technologieën 
zitten nu al sterk in de lift, zoals zonne-energie en windenergie die wereldwijd elk jaar 
tussen 30% en 35% groeien. Andere energiebronnen zitten nog in de prototypefase en 
zullen binnenkort worden gecommercialiseerd, zoals golfenergie of geothermische energie 
in niet-vulkanische regio's. 

Ook in Europa neemt hernieuwbare energie een hoge vlucht. Zo is de consumptie van 
elektriciteit van hernieuwbare oorsprong gestegen van 13,8% in 2000 naar 21% in 2010. 
De Europese kampioenen op dit gebied zijn Oostenrijk en Zweden waar het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen oploopt tot respectievelijk 78% en 60%. In het eerste 
semester van dit jaar heeft Spanje meer dan 40% van de vraag naar elektriciteit uit 
hernieuwbare energie gehaald. [3]

In België steeg de capaciteit van windturbines op land en op zee met meer dan 50%. Dit 
is nu al goed voor 901 MW, het equivalent van de consumptie van meer dan 600.000 
huishoudens. 

Is het mogelijk om 100% van de energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen?

In hoeverre kunnen de hernieuwbare energiebronnen de markt veroveren? Greenpeace 
en andere ngo’s hebben aangetoond dat een overgang naar bijna 100% van de energie 
uit hernieuwbare energiebronnen mogelijk is tegen 2050 en dit voor deze drie vormen van 
energieverbruik: elektriciteit, verwarming en transport.

Volgens de studie die werd gemaakt door Greenpeace en EREC [4]: in 2050 zou 97% van 
de elektriciteit en 92% van de totale energie die gebruikt wordt in het Europa van de 27 
afkomstig kunnen zijn van hernieuwbare energievormen, wat zou zorgen voor een 
vermindering met 95% van de uitstoot van broeikasgassen en 1,2 miljoen directe banen 
zou creëren in deze sector tussen nu en 2030.

Om dit te bereiken, is een echte energie[r]evolutie nodig met de volgende sleutelwoorden: 
de vraag naar energie met meer dan een derde verminderen, de ontwikkeling van 
hernieuwbare energievormen stimuleren en de verschillende Europese regio's met elkaar 
verbinden door middel van een intelligent elektrisch net dat het aanbod en de vraag op 
een optimale manier beheert.
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[1] “l'Avenir énergétique – la Belgique peut à le fois sortir du nucléaire et Réduire l'effet de 
serre” Daniel Comblin, in samenwerking met Amis de la Terre Belgique, GRAPPE, APERE, 
Nature et Progrès, april 2011, 
http://www.apere.org/doc/110405_sortir_du_nucleaire_etude_Comblin.pdf

[2] REPAP 2010 “National Renewable Energy Source Industry Roadmap belgium”, 
EDORA, in samenwerking met ODE-Vlaanderen, 2010, 
http://edora.org/doc/news_29/100211_EDORA_Belgian_industry_roadmap_Final.pdf

[3] “La energía eólica, primera fuente de electricidad en el mes de marzo” 31/3/2011, 
www.rees.es

[4] “Energy [r]evolution, towards a fully renewable energy supply in the EU 27” 
beschikbaar op http://www.greenpeace.org/belgium/nl/pers/rapporten/briefing-energy-
revolution/ 
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