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Oefening 21 thema 8  

 

Discussie over kernenergie 

presentator 

Kernenergie is en blijft een gevoelig onderwerp. Sinds de jaren 50 van de 20e eeuw is het 

een onderwerp van discussie en de meningen zijn flink verdeeld. Hoe veilig en hoe 

milieuvriendelijk is kernenergie eigenlijk?  

Hier bij mij aan tafel zitten Carmen Postma van energiebedrijf Delta en Marco Wiersma 

van milieuorganisatie Greenpeace. Zij gaan in debat over kernenergie. Mevrouw Postma, 

laten we bij u beginnen. Vindt u dat Nederland moet investeren in kernenergie? 

Carmen Postma 

Ja, absoluut. Allereerst is kernenergie schone energie, omdat de nadelige gevolgen voor 

het milieu minimaal zijn.  

Marco Wiersma 

Hoe kunt u dat nou zeggen? De gevolgen voor het milieu zijn helemaal niet minimaal en 

dat weet iedereen! 

Carmen Postma 

Maar u weet ook dat een kernenergiecentrale geen schadelijke afvalstoffen de lucht in 

stoot. Dat gebeurt wel in de huidige energiecentrales gestookt op olie, gas of kolen. Die 

centrales produceren grote hoeveelheden CO2-gassen en zijn daardoor medeveroorzakers 

van het  broeikaseffect. 

Marco Wiersma 

Ok, dat is zo, maar de productie van kernenergie zorgt wel voor radio-actief afval. Dit 

afval kan tot wel 100.000 jaar radioactief blijven! En dan heb ik het nog niet over de 

risico’s van de kerncentrales. Zoals we allemaal weten, is er in 1986 in Tsjernobyl een 

ernstig ongeval geweest, met grote gevolgen. De slachtoffers zijn onschuldige mensen 

die hun levenlang gezondheidsproblemen houden als gevolg van deze ramp. ‘Zoiets mag 

nooit meer gebeuren!’,zei iedereen daarna. Maar kijk eens wat er in 2011 gebeurd is met 

de kerncentrale van Fukushima in Japan, na die aardbeving en die tsunami. De gevolgen 

daarvan zijn nog niet te overzien, maar die zijn op lange termijn misschien net zo ernstig 

als van Tsernobyl. 
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Carmen Postma 

Natuurlijk was de situatie in Japan zeer ernstig. Dat ben ik helemaal met u eens. Een 

kerncentrale is inderdaad nooit voor de volle honderd procent veilig. Maar we moeten 

kijken hoe reëel de risico’s zijn. Elke moderne kerncentrale is zo gebouwd, dat zelfs bij 

een ongeluk de radioactieve stoffen niet in de omgeving terechtkomen. Neem 

bijvoorbeeld de Nederlandse kerncentrale in Borssele. Wetenschappers hebben 

uitgerekend dat de kans dat iemand daar overlijdt als gevolg van een ongeluk in de 

kerncentrale, minimaal is! 

Marco Wiersma 

Dat soort statistieken zeggen mij weinig. Ik blijf de gevaren van de radioactieve stoffen 

onacceptabel vinden. Ik wil trouwens even terugkomen op wat u eerder zei. U zei dat 

kernenergie schone energie is, zonder nadelige gevolgen voor het milieu. Maar welke 

oplossing hebt u dan voor dat radioactieve afval? 

Carmen Postma 

U hebt gelijk, een kerncentrale produceert radioactief afval, waarmee we heel zorgvuldig 

moeten omgaan. En dat gebeurt ook al. Door het te verpakken, zodat het niet met 

mensen of met het milieu in aanraking kan komen. Overigens is de hoeveelheid afval die 

een kerncentrale produceert, eigenlijk vrij klein. De kerncentrale van Borssele produceert 

gedurende de hele levensduur van de centrale  slechts 100 kubieke meter 

hoogradioactief afval. Dat is niet meer een grote huiskamer vol. 

Marco Wiersma 

U vindt dat niet veel, maar het gaat wel om heel gevaarlijke stoffen! Er zijn toch 

alternatieven voor kernenergie? Waarom wil uw energiebedrijf daar niet in investeren? 

Denk bijvoorbeeld aan wind- en zonne-energie. Deze energievormen veroorzaken geen 
schade aan het milieu! 

Carmen Postma 

Dat zijn zeker interessante alternatieven maar u vergeet dat er ook veel energie nodig is 

voor de bouw en aanleg van windmolens en zonnepanelen Zij produceren zo dus indirect 
ook CO2-gassen. 

Marco Wiersma 

Nou, dat is wel erg vergezocht! Op de lange termijn zijn de gevolgen van kernenergie 

voor mens en milieu veel erger dan van wind- en zonne-energie. Daarnaast is het zo dat 
wind en zon nooit ‘op’ raken. Ze blijven altijd beschikbaar. 
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Carmen Postma 

Dat geldt ook voor kernenergie want je hebt maar weinig uranium nodig. Er is in vele 

landen nog voor honderden jaren voorraad in de aardbodem!  Bovendien is uranium 
relatief goedkoop. 

Marco Wiersma 

Maar de bouw van een veilige kerncentrale is ontzettend duur! En die kosten worden 
natuurlijk doorberekend aan de consument, die gaat een hoge energierekening betalen. 

Presentator 

Dames en heren, u hoort het: wel of geen kernenergie? De discussie is nog lang niet ten 
einde… 

 


