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Vijftien wetenswaardigheden over kernenergie 

Herman Damveld 

(bijgewerkt tot  25 februari 2021) 

 

Inleiding 

Regelmatig lezen we dat kernenergie voordelen heeft. We noemen er een paar:  

er zou geen broeikasgas CO2 vrijkomen;  

de veiligheid van kerncentrales is sterk verbeterd;  

de opslag van kernafval kan veilig;   

de voorraden uranium en thorium zijn ruim voldoende; 

een kerncentrale heeft weinig ruimte nodig. 

 

Hieronder zullen we de verschillende onderwerpen bespreken.   
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1. Kernenergie goed voor 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% van het totale Nederlandse energiegebruik (zie tabel 

1).6 Wereldwijd zorgt kernenergie voor bijna 2% van het totale energiegebruik.7 8  

 

Tabel 1 

Energiegebruik Nederland 1980 en 2017, 2018 en 2019; percentages per bron9 10 11 12 

jaar 1980 2017 2018 2019 

aardgas 46,4   41 42 45 

olie 46,5   38 38 36 

kolen   5,7   12 11  8,6 

kernenergie   1,4     1   1  1 

zon en wind   0     1,4   1,6  1,8 

biomassa   0     4,0   4  5,5 

overige   0     2,6   2,4  2,1 

Noot: overige betekent energie uit afval, waterkracht, bodemwarmte en invoer elektriciteit; in 

2019 zorgde zon voor 0,6% en wind voor 1,2% van het totale energiegebruik, samen 1,8%.13 
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Energie = Elektriciteit (ca. 20%) + warmte (gebouwen en industrie: ca. 40%) + 

transportbrandstof (ca. 40%). 

 

2. Kernenergie niet broeikasvrij 

Broeikasgassen zoals CO2 geven een ongewenste klimaatverandering. Kernenergie is echter 

in tegenstelling tot wat regelmatig beweerd wordt, niet CO2-vrij.14 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. Er zijn veel stappen 

nodig voor er stroom wordt geproduceerd in een kerncentrale. Bij al deze werkzaamheden 

zijn machines nodig die benzine of diesel gebruiken en zo CO2-uitstoot veroorzaken.  

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 2).15 16 17 18 19 20 21  22 
23 

De studies over de CO2-uitstoot noemen voor de fossiele brandstoffen allemaal vrijwel 

hetzelfde getal. Bij kernenergie zijn er grote verschillen. Vanwege de grote complexiteit van 

de kernenergiecyclus is het lastig om heel precies de werkelijke CO2 -uitstoot van 

kernenergie uit te rekenen. Een toelichting.  

In een tabel bij het in 2014 verschenen klimaatrapport van de Verenigde Naties (IPCC) wordt 

een uitstoot van CO2 van bijna 4 tot 110 gram CO2 per kilowattuur (kWh)  genoemd, met als 

gemiddelde 12 gram CO2 per kWh.24 25 Dit gemiddelde werd sindsdien vaak genoemd.  

Voor de onderbouwing werd verwezen naar studies van Lenzen en van Warner en Heath.26 

Lenzen concludeerde dat het gaat om gemiddeld 65 gram CO2 per kWh.27 Warner en Heath 

noemden 12-110  gram CO2 per kWh.28  Daar komt nog bij dat Warner en Heath wezen op de 

onvolledigheid van rapporten waarvan ze voor hun studie gebruik maakten.29 Dat zou eerder 

wijzen op een hogere uitstoot van CO2. Waarop het getal van 12 gram CO2 per kWh is 

gebaseerd, wordt niet navolgbaar uiteengezet. Wel nauwkeurig en navolgbaar 

beargumenteerd zijn andere hier aangehaalde studies. In een rapport van de energie-analist 

Jan Willem Storm van Leeuwen, dat op 8 juni 2020 verschenen is, berekende hij 139-190 

gram CO2 per kilowattuur (kWh).30 31 Mark Z. Jacobson, Professor of Civil and 

Environmental Engineering, directeur van het Atmosphere/Energy Program van de Stanford 

University, noemde 78-178  gram CO2 per kilowattuur.32 Met behulp van die studies is tabel 2 

samengesteld. 

 

Tabel 2 

Totale (directe en indirecte) CO2-uitstoot in gram per kilowattuur33 34 35 36  37 38 39        

Brandstof  Uitstoot 

Aardgas   490 

Aardgas met afvang CO2   78 

Olie    740 

Steenkool    820 

Steenkool met afvang CO2   110 

Uranium ertsgehalte 0,1%    78-190 

Uranium ertsgehalte 0,02%  300 

Zon     48 

Wind    10-12 

Noot: 1 m3 aardgas voor verwarming geeft 1,890 kilo CO2 
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Bij zonnepanelen hangt de indirecte CO2-uitstoot vooral af van de manier waarop ze worden 

gemaakt, blijkt uit een in oktober 2020 verschenen studie: “Hierbij werd ontdekt dat de 

grootste milieu-impact voortkomt uit het feit dat de panelen geproduceerd worden met 

elektriciteit afkomstig uit centrales. De impact is het grootst als deze centrales nog steeds 

afhankelijk zijn van steenkool.”40 

                                                   

3. Geen taboe op kerncentrales 

De plaatsen voor de bouw van nieuwe kerncentrales liggen al lange tijd vast: Eemshaven, 

Maasvlakte en Borssele.41 De Tweede Kamer heeft op 13 oktober 2020 met 81 tegen 69 

stemmen een PvdA-motie verworpen om de Eemshaven van de lijst te schrappen; onder meer 

VVD, CDA en PVV waren tegen.42 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.43 De energiebedrijven Vattenfall, Eneco, 

RWE, Uniper en Engie gaan niet investeren in kernenergie in Nederland, lieten ze het 

Financieel Dagblad en het Algemeen Dagblad weten.44 45 Blijkbaar zijn er geen marktpartijen 

die willen investeren. Daarom kondigde de VVD op 23 september 2020 aan de bouw van 

kerncentrales te willen subsidiëren.46 47 Minister Wiebes schreef op 22 september 2020 aan de 

Tweede Kamer te zullen onderzoeken “welke publieke ondersteuning nodig is” opdat 

energiebedrijven kerncentrales willen bouwen.48 

 

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.49 50  Blijkbaar vinden 

verzekeringsmaatschappijen kernenergie een te groot risico en te onveilig.  

Om schade door kernenergie vergoed te krijgen moet je je wenden tot de eigenaren van de 

kerninstallaties. Maar bij grote ongelukken zal men daar bot vangen. De exploitanten van 

kerninstallaties hoeven zich maar beperkt te verzekeren tegen de schade die anderen ervan 

ondervinden. Dat is geregeld in de Verdragen van Parijs (1960) en Brussel (1963). Deze 

verdragen liggen ten grondslag aan de Nederlandse Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen 

(WAKO).51  Het maximale door de exploitant te vergoeden bedrag is 1,2 miljard euro. Voor 

grotere schades geldt een staatsgarantie tot 2,3 miljard euro.52  

Ter vergelijking. De schade van het ongeluk in Tsjernobyl in 1986 was zeker 210 miljard 

euro.53 Het Japanse ministerie van Handel schatte in 2016 de schade door het ongeluk met de 

kerncentrales in Fukushima 168 miljard euro.54  

 

5. Voorbereiding op kernongeval blijft noodzakelijk 

Over de EPR heeft het onderzoeksbureau Large and Associates in maart 2007 een rapport 

uitgebracht. Daarin stond dat bij een ernstig ongeval een gebied van 5600 vierkante kilometer 

(km2)  geëvacueerd zou moeten worden. De ontwerper van de EPR, Areva, liet het bij een te 

evacueren gebied van 123 km2 omdat Areva ervan uitging dat allerlei - niet eerder toegepaste 

en daarom in de praktijk onbewezen - technische maatregelen perfect zouden werken. Ook 

sloot Areva veel ernstige ongelukken die mogelijk zijn, van tevoren uit. In deze beperkte visie 

van Areva komen we uit op een afstand van ruim 5 kilometer van de centrale waar 

geëvacueerd moet worden. Large and Associates komen uit op een te evacueren gebied tot op 

tientallen kilometers van de kerncentrale.55 Ook bleek in februari 2016 dat bij een ongeluk 

met een EPR evenveel cesium kan vrijkomen als bij Fukushima.56  
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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.57 

Kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen moeten tot op 100 kilometer jodiumtabletten 

slikken om schildklierkanker te voorkomen.58 Het gaat hier ook om gebieden in Nederland. 

Volgens de regering kan door een kernongeval een groter gebied getroffen worden dan eerder 

aangenomen.59 De regering schreef op 20 december 2018 dat een ernstig kernongeval “grote 

gevolgen kan hebben voor Nederland.”60 De Duitse overheidsorganisatie Bundesamt für 

Strahlenschutz (BfS) heeft op 12 december 2019 een film uitgebracht over hoe te handelen bij 

een kernongeval.61 Als de veiligheid van kernenergie sterk verbeterd zou zijn, waren deze 

maatregelen van de Nederlandse en Duitse regering niet nodig. 

 

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. Daar komt nog bij dat uit recent Duits 

onderzoek blijkt dat radioactieve straling twee tot vijf keer zo gevaarlijk is als tot nu toe werd 

aangenomen, terwijl ook de genetische schade nauwelijks wordt meegerekend.62  

Door het ongeval in april 1986 met de kerncentrale bij Tsjernobyl in Oekraïne werd 200.000 

vierkante kilometer land radioactief besmet; 350.000 mensen werden geëvacueerd; het totaal 

aantal doden door dit ongeval kan in Oekraïne en Wit-Rusland nog oplopen tot 140.000.63 De 

economische schade is 210 miljard euro.64 

Na het ongeluk met de kerncentrale in Fukushima in Japan in maart 2011 werden zo’n 

150.000 mensen geëvacueerd; 1800 vierkante kilometer land is vanwege de stralingsbelasting 

ongeschikt voor bewoning en landbouw. 65 Het Japan Center for Economic Research schatte 

in 2019 dat de kosten 385 tot 540 miljard euro zouden bedragen.66 

Ter vergelijking: Nederland heeft een oppervlakte van 41.543 vierkante kilometer.67 

 

7. Kernafval 1 miljoen jaar gevaarlijk, probleem is niet opgelost.  

Nergens ter wereld is een ondergrondse opslagplaats voor warmte-producerend 

hoogradioactief afval in bedrijf. 68 Onder meer Zwitserland en Duitsland gaan ervan uit dat 

geologische stabiliteit, en dus een veilige opslagperiode van een miljoen jaar, gegarandeerd 

moet zijn.69 70 In een kerncentrale ontstaan namelijk door het kernsplijtingsproces veel 

verschillende radioactieve stoffen. Sommige verliezen na korte tijd de helft van hun 

radioactiviteit, maar bij andere duurt dat honderdduizenden jaren. Deze langlevende stoffen 

zijn bepalend voor het risico op lange termijn. Als het nu mogelijk zou zijn de langlevende 

radioactieve stoffen om te zetten in kortlevende, zou het kernafval nog maar bijvoorbeeld 400 

jaar gevaarlijk blijven, lezen we met enige regelmaat. 

Het Nucleair Energie Agentschap (NEA) stelde hierover in een op 24 februari 2021 

gepubliceerd rapport dat veel verschillende technologieën nodig zijn die nog in een 

ontwikkelingsfase zijn en ook niet op industriële schaal beschikbaar. Ook is de inzet van 

snelle kweekreactoren een vereiste. Het NEA merkte echter op dat een mogelijke toepassing 

van snelle kweekreactoren pas in de tweede helft van deze eeuw verwacht wordt.71 De 

verkorting van de levensduur van het radioactieve afval is dan ook niet realistisch.  

 

Zoutkoepels  

Al vanaf 1976 zijn zoutkoepels in Noord-Nederland in beeld voor opslag van kernafval. In 

november 2020 begon de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) een nieuw 

onderzoek naar opslag in zoutkoepels. Een gedeelte van het radioactieve afval moet namelijk 
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“voor meer dan honderdduizend jaar uit het leefmilieu en de invloedssfeer van de mens 

worden gehouden.”72  

Duitsland was het voorbeeld voor Nederland. In de zoutkoepel Asse in de Noord-Duitse 

deelstaat Nedersaksen zijn tot 1978 zo'n 126.300 vaten radioactief afval opgeslagen. De 

opslagmijn dreigt nu in te storten en vol water te lopen. Het plan is om de vaten weer op te 

graven. Dat kost 3,5 miljard euro.73 De Duitse overheidsinstantie Bundesgesellschaft für 

Endlagerung (BGE) heeft op 28 september 2020 Gorleben na 40 jaar onderzoek van de lijst 

geschrapt omdat deze zoutkoepel niet voldoet aan de geologische criteria.74 Het onderzoek 

heeft 1,6 miljard euro gekost.75 

 

Finland en Zweden 

De laatste jaren wordt vaak verwezen naar Finland waar de opslag in graniet veilig zou zijn. 

Deze opslag zou volgens de planning in 2023 kunnen beginnen en 3 miljard euro kosten.76 77 

Finland heeft echter hetzelfde concept voor de eindberging van radioactief afval als Zweden. 

En in 2018 heeft het Zweedse Hof voor Land en Milieu het opbergplan in twijfel getrokken 

omdat de veiligheid niet is aangetoond.78 79 De Zweedse kernafvalorganisatie MKG bracht in 

oktober 2020 en in februari 2021 rapporten uit dat des te duidelijker maakte dat de opslag niet 

veilig is.80 81 Ook in Nederland is ondanks langjarig onderzoek de veiligheid van de 

eindberging van kernafval niet aangetoond. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit het 

boek ‘Radioactief afval – Waar laten we het’ van Peter Löhnberg dat in oktober 2020 

verschenen is.82  

Naast hoog- is er ook laag- en middelradioactief afval. Uit recent Duits onderzoek blijkt dat 

de gevaren van licht- en middelradioactief afval worden onderschat: dit afval bevat namelijk 

radioactieve stoffen met ook een aanzienlijk risico voor de volksgezondheid.83 

In de kerncentrale Borssele ontstaat bij de splijting van uranium naast warmte onder meer 

plutonium. EPZ, de exploitant van Borssele, heeft 2800 kilo plutonium verkocht met een 

verlies van 40 miljoen euro. Tot het jaar 2034 ontstaat nog eens 2800 kilo plutonium, 

waarvoor een speciaal en kostbaar contract tot 2034 met de Franse opwerkingsfabriek Orano 

is afgesloten, opdat het plutonium niet in Nederland opgeslagen hoeft te worden. Zo is 

voorkomen dat  Nederland 5.600 kilo plutonium moet opslaan.84 

 

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.85  De locatie is een gebied buitendijks, net naast de 

kerncentrale in Borssele.86 De COVRA stelt dat de kerncentrale Borssele en de gesloten 

kerncentrale Dodewaard zorgen voor ruim 90% van de totale radioactiviteit die geproduceerd 

wordt.87   

NRG heeft begin 2000 een rapport uitgebracht over een mogelijke ongevalssituatie. 

Bestudeerd werd een overstroming van het COVRA-terrein waarbij vaten met afval in het 

water komen. Het gaat om de situatie waarbij alle laag- en middelradioactief afval gedurende 

een jaar onder water komt te staan. Door beschadiging en uitloging kunnen radioactieve 

stoffen in het zeewater terechtkomen. Het vrijkomende radioactieve materiaal verspreidt zich 

en dit levert mogelijk een extra gezondheidsrisico op door bijvoorbeeld het eten van vis en 

schelpdieren, het inademen van verstoven zeewater en het wonen op met zeezand opgehoogd 

land.88 

 

9. De genoemde opslagplaatsen in zout of klei 
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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.89 90 91 Voor opslag in kleilagen zou de zuidelijke helft van 

Friesland het meest geschikt zijn: het gaat om gebieden rond Terwispel, Steggerda, Sneek en 

Bantega.92   

 

10. Rathenau Instituut bereidt discussie voor over opslag kernafval 

Er zijn al opslagplannen vanaf 1976, maar die zijn telkens uitgesteld. Op 11 juli 2019 besloot 

Van Veldhoven, op dat moment staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, dat het 

Rathenau Instituut  (RI) tot 1 juli 2024 de tijd krijgt om een nieuwe discussie over de 

eindberging van radioactief afval te organiseren.93 Het RI heeft dat op 11 juli 2019 op zijn 

website aangekondigd.94 Die tekst roept nu al vele vragen op. Daarmee krijgt de discussie 

over de definitieve berging van kernafval in zoutkoepels of kleilagen meteen al een valse 

start.95 De COVRA gaat het RI ondersteunen en zal “informele interacties organiseren met het 

RI om up-to-date feiten te verschaffen voor de dialoog.”96 Het valt op dat het RI blijkbaar 

heeft ingestemd met ‘informele interacties’ met de COVRA, dus met interacties waarvan in 

het openbaar niets bekendgemaakt wordt. Is het RI dan nog wel onafhankelijk en geschikt om 

een dialoog te organiseren?  

 

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. Immers, door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl werd 

een groot deel van Europa besmet. Een berekening aan de hand van rapporten van het 

Nucleair Energie Agentschap te Parijs laat zien dat slechts 50 kilo langdurig gevaarlijke 

stoffen als cesium, strontium en plutonium verspreid werd.97 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.  

 

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.98 Sinds 1970 zijn de  investeringskosten per kilowatt in de Verenigde Staten met een 

factor 5 en in Frankrijk met een factor 3 gestegen; de investeringskosten voor zonne- en 

windenergie zijn daarentegen gedaald.99 100 101 102 Op 16 september 2020 stopte het Japanse 

bedrijf Hitachi om financiële redenen de bouw van de kerncentrale Wylfa in Engeland.103  

Wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology hebben op 18 november 2020 

een studie gepubliceerd over de kosten van kernenergie. Op basis van de bouwkosten van 

kerncentrales in de Verenigde Staten van de afgelopen vijftig jaar komen ze tot een in hun 

ogen onverwachte conclusie. De verwachting was dat de bouw van de eerste kerncentrale 

meer zou kosten dan de bouw van de volgende kerncentrales van hetzelfde ontwerp. Men zou 

leren van de ervaringen van de bouw van de eerste kerncentrale. De wetenschappers 

concluderen echter dat de bouw van de volgende kerncentrales meer kost.104 

Het Nuclear Energy Agency (NEA) en het International Energy Agency (IEA), beide te 

Parijs, hebben op 9 december 2020 een rapport uitgebracht over de kosten van 

elektriciteitsopwekking.105 In de samenvatting staat dat kernenergie vanaf het jaar 2025 de 

goedkoopste manier is om elektriciteit op te wekken. In hoofdstuk 8 over kernenergie blijkt 
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echter dat er aan een hele reeks voorwaarden voldaan moet zijn, wil kernenergie de 

goedkoopste elektriciteitsbron zijn. De conclusie in de samenvatting is niet zozeer gebaseerd 

op feiten maar op hoopvolle verwachtingen.  

 

Bouwkosten kerncentrales  

 
Bron: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_51110/projected-costs-of-generating-electricity-2020-edition, 9 

december 2020, pagina 152. 

 

Sinds een paar jaar worden kerncentrales met een vermogen van 70 tot 400 Megawatt 

genoemd, dit zijn de Small and Medium Reactoren (SMR). Dat zijn reactoren die nu nog in 

ontwikkeling zijn. Jean-Bernard Lévy, directeur van het Franse elektriciteitsbedrijf EDF, zei 

hierover op 25 november 2020 dat het nog te vroeg is om te zeggen of verschillende SMR’s 

meer waarde zullen opleveren, flexibeler en minder duur zullen zijn, gemakkelijker te 

onderhouden, en kunnen concurreren met grote kernreactoren. Op dit moment worden alle 

bestaande SMR-projecten gefinancierd door de overheid en niet gefinancierd via de markt, 

merkte Levy op. Hij sloot echter niet uit dat een SMR over een jaar of 15 zou kunnen 

concurreren met grootschalige reactoren. 

TNO heeft twee scenario’s uitgewerkt voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050 en 

daarover op 14 mei 2020 een rapport gepubliceerd. Het ene scenario schetst een 

toekomstbeeld waarin de overheid sterk sturend optreedt, in het tweede zijn het vooral burgers 

en bedrijven die werk maken van een duurzame samenleving. In beide scenario’s wordt in 

2050 99% van de elektriciteit duurzaam opgewekt. Hoewel beide scenario’s inzet van 

kernenergie niet uitsluiten, laat het kosten-geoptimaliseerde model geen inzet van kernenergie 

zien. De kosten van kernenergie zijn structureel hoger dan die van wind- en zonne-energie.106 

De kerncentrale Borssele kan ook niet uit. De exploitant EPZ stelde hierover in een brief die 

op 14 september 2020 werd gepubliceerd: “De actuele marktprijzen zijn gemiddeld genomen 

lager dan de hiervoor genoemde kostprijs.” Daarom wil EPZ een overheidsgarantie voor de 

lange termijn.107  WISE is het daar niet mee eens en vroeg op 17 september 2020 in een brief 

aan de aandeelhouders van Borssele om onderzoek te doen naar de financiële consequenties 

van een sluiting, zo mogelijk al in 2023.108  

Daar komt nog bij dat er te weinig geld opzij is gelegd voor de opslag van radioactief afval. 

Op 29 juni 2017 stelde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu dat de 

eindberging 2 miljard euro gaat kosten, terwijl het fonds voor eindberging eind 2016 zo’n 89 

miljoen euro bevatte.109 Twee derde van dit bedrag is nodig voor de opslag van 

hoogradioactief afval van de kerncentrales Dodewaard en Borssele.110  

 

13. Kerncentrales op thorium niet te koop 

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_51110/projected-costs-of-generating-electricity-2020-edition
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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.”111  

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 2017.112 Daar komt nog bij dat het Nucleair 

Energie Agentschap te Parijs in een op 24 februari 2021 verschenen rapport concludeerde dat 

de technologie voor een brandstofketen met thorium niet op industriële schaal ontwikkeld is. 

Ook is kernenergie op basis van thorium ingewikkelder dan op uranium.113  

 

14. Voorraad uranium snel op bij veel kerncentrales  

Volgens een rapport uit 2020 van het Nucleair Energie Agentschap te Parijs is de 

geïdentificeerde voorraad uranium (winbaar tegen kosten van 260 dollar per kilo) 8 miljoen 

ton.114 Stel dat alle landen in de jaren 80 het voorbeeld van Frankrijk hadden gevolgd en 

kernenergie vanaf 2030 zo’n 70% van alle elektriciteit had moeten leveren. We kunnen dan 

bij benadering uitrekenen dat de totale geïdentificeerde voorraad van 8 miljoen ton in dit 

voorbeeld al over 15 jaar, in 2036, op zou zijn.115 Overigens: in mei 2020 was de marktprijs 

15,4 dollar per kilo, terwijl deze prijs sinds het jaar 2000 maximaal 45 dollar per kilo is 

geweest.116 

 

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.117 Bovendien geldt sinds 1986 het zogeheten waarborgingsbeleid. Het 

waarborgingsbeleid komt erop neer dat de regering wil voorkomen dat met name binnen een 

straal van vijf kilometer nieuwe fabrieken met veel werknemers of grote wooncomplexen 

(bijvoorbeeld seniorenflats) of recreatiegebieden worden aangelegd.118 Een nieuwe 

kerncentrale betekent dus een omvangrijk indirect ruimtebeslag. Het ruimtebeslag door 

bijvoorbeeld de uraniummijnen in het buitenland komt daar nog bij. Een voorbeeld: bij 

Shekaftar in Kirgizië (een land in Centraal-Azië) ligt 700.000 m3 afval van de winning en 

verwerking van uranium dat een bedreiging is voor mens en milieu, bleek op 28 juli 2020.119 

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

 

Tot slot 

Een energievoorziening zonder kernenergie is mogelijk 

De landelijke netbeheerder TenneT (elektriciteit) en Gasunie (gas) publiceerden op 15 

februari 2019 hun Infrastructure Outlook 2050 over Nederland en Duitsland.120 Het gaat over 

het realiseren van een energievoorziening vanaf nu tot 2050 die veilig, betrouwbaar en 

betaalbaar is. Daarbij zijn de klimaatdoelen van Parijs het uitgangspunt. Het woord 

kernenergie komt in dit dikke rapport niet voor.  

Op 29 december 2019 verscheen een analyse op basis van 47 studies  van 13 van elkaar 

onafhankelijke groepen van wetenschappers, dat duurzame energie bijna 100% van de 

energievoorziening kan verzorgen rond 2050.121 

Op 14 februari 2020 bracht het Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE een rapport 

uit over de energievoorziening in Duitsland tot het jaar 2050. Daaruit blijkt dat een 

betrouwbare en betaalbare energievoorziening mogelijk is zonder kernenergie. Het woord 
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kernenergie komt in dit rapport slechts één keer voor, namelijk bij de vaststelling dat in 2022 

alle Duitse kerncentrales gesloten zullen zijn.122 

Een duurzame energievoorziening in 2050 die grotendeels is gebaseerd op zon en wind is 

mogelijk. Kerncentrales zijn niet nodig om de Nederlandse energiebalans rond te krijgen. Dat 

concluderen leden van de afdeling Elektrotechniek van het Koninklijk Instituut Van 

Ingenieurs (KIVI) zien in een gedetailleerd energieplan dat in november 2020 is 

gepresenteerd.123 

Waarvan akte! 
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