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Kerncentrales België wellicht
langer open

In weerwil van de roep van buurlanden om sluiting wankelt de

afspraak om in 2025 de laatste Belgische kerncentrale dicht te

doen. Regeringspartij N-VA denkt nu aan 2030 of 2035. Er is te

weinig duurzame energie en de omschakeling is peperduur.

PETER BRUIJNS

De N-VA, de grootste partij in de Vlaamse en de federale regering, denkt dat België

in 2025 niet klaar is om het zonder kerncentrales te stellen. Er is te lang getreuzeld

om in alternatieve energie te investeren, stelt de centrum rechtse regeringspartij. “Le

veringszekerheid en prijs van energie zijn belangrijk. Er moet voldoende betaalbare

energie voorhanden zijn, willen we kunnen uitstappen”, zei minister van Binnenland

se Zaken Jan Jambon (N-VA) gisteren tijdens een werkbezoek aan de kerncentrale

van Tihange.

Veertien jaar geleden is al afgesproken om in 2025 uit kernenergie te stappen, maar

sindsdien is nagelaten stevig in te zetten op betaalbare hernieuwbare energie. Het is

nu de vraag of het technisch nog wel mogelijk is om al voldoende duurzame elektrici

teit te produceren in 2022, wanneer de eerste kernreactoren moeten worden opge

doekt. De reactoren Doel 3 en Tihange 2, die stalen mantels met duizenden scheur

tjes hebben, zouden als eerste worden gesloten. Verlenging van de levensduur van

juist die reactoren ligt zeer gevoelig.

Tegelijk met de atoomuitstap moet België volgens het Klimaatakkoord zorgen voor

een flinke daling van de C02-uitstoot. Uit een rapport blijkt dat de energierevolutie

heel veel geld gaat kosten. Als de kern reactoren openblijven tot 2030 zou op die kos

ten bespaard kunnen worden.



achtergrond tihange

Opknapbeurt van 600 miljoen
euro

Karrenvrachten kritiek krijgt de kerncentrale in Tihange over zich

heen vanuit de buurlanden en van toezichthouder FANC. Er zou

laks worden omgegaan met de veiligheidsregels. Het tegendeel is

het geval, zegt de eigenaar.

PETER BRUIJNS

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en de leden van

de parlementaire commissie Nucleaire Veiligheid bezochten gisteren de kerncentrale

in Tihange. De parlementariërs wilden met eigen ogen zien hoe het nu zit met de re

gelmatig gemelde technische problemen en met de door toezichthouder FANC ge

constateerde gebrekkige veiligheidscultuur.

Vooral in Duitsland, maar in toenemende mate ook in Nederland staat de centrale ter

discussie. Op zondag 25 juni wordt er uit protest een menselijke ketting gevormd tus

sen Aken, Maastricht, Luik en Tihange. Wil die actie slagen, dan moeten er minstens

60.000 mensen meedoen. De organisatoren van Chain-reaction-Tihange.eudenken

dat het gaat lukken, omdat veel mensen genoeg hebben van het nucleaire gevaar.

In België zelf denkt men daar gen uanceerder over. De kritiek uit het buitenland wordt

door een inwoner van Luik afgedaan met: ,,Het is altijd gemakkelijker om de buren te

schoppen dan jezelf.” De Belgen kunnen voorlopig de kerncentrales niet missen. Er is

veel te weinig alternatieve schone energie. “Bovendien zijn de reactoren hartstikke

veilig”, zegt een woordvoerder van eigenaar Eng ie Electrabel.

Dat er 15 incidenten bij de centrale van Tihange in 2016 werden gemeld, betekent

niet dat het onveilig is, maar dat elke gebeurtenis - hoe onbeduidend ook - serieus

wordt genomen, aldus de woordvoerder. Zo ligt reactor Tihange 1 al vijf maanden stil

omdat in september in een pompgebouw naast de reactor de grond omhoog was ge

komen. Dat was het gevolg van een ongeluk tijdens een verbouwing. In het gebouw

staat een reservepomp die koelwater kan leveren als de hoofdpomp uitvalt. Hoewel

de reactor zelf dus niet is getroffen, wordt hij niet gebruikt om elk risico uit te sluiten.



Inmiddels is het wachten op toestemming van de FANC om de boel weer op te star

ten.

Langer open

In België staan zeven kernreactoren, vier in Doel en drie in Tihange. Samen zorgen

ze voor de helft van de Belgische energieproductie.

De oudste reactor, Tihange 1, is in 1975 gebouwd, aanvankelijk met de bedoeling 30

jaar te functioneren. Jaren geleden werd de sluiting opgeschoven naar 2025. En nu

staat dat jaartal ook ter discussie. De grootste partij, NV-A, denkt erover enkele reac

toren vijf of tien jaar langer open te houden.

Engie Electrabel investeert nu 600 miljoen euro in de modernisering van Tihange 1

om nog (minstens) acht jaar energie te kunnen produceren. Ook de andere twee

kernreactoren (uit 1983 en 1985) in Tihange zijn de 30 jaar al gepasseerd en gaan

pas halverwege het volgende decennium dicht.

,,En Nederland dan?” vraagt de woordvoerder van Engie Electrabel fijntjes. De kern

centrale in Borssele stamt al uit 1973 en gaat pas in 2033 met pensioen... op 60-jan-

ge leeftijd.


