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Bij de voorkant & over dit nummer

Nummer 13 van Voortschrijdende Inzichten verscheen
in januari 2005. Daarna kwam in september 2005
nummer 15 uit. Wij meldden toen dat nummer 14 nog
even op zich zou laten wachten. Het ging om een
speciaal themanummer waarvan de voorbereidingen
nog niet waren afgerond. Nu is het dan eindelijk zo
ver: het speciale themanummer over straling. Maar
toch ook weer anders dan beloofd. Het is een
themanummer geworden over straling én over
energie; twee onderwerpen die van alles met elkaar
van doen hebben. Om de zaak overzichtelijk te houden
hebben we dit nummer in tweeën verdeeld.

Deze kant gaat over straling en de andere kant - die
ook andersom gelezen moet worden - gaat over
energie. Eigenlijk krijgt u dus een beetje twee voor de
prijs van één; twee halve dat wel. Bovendien sluiten
we met ons onderwerp energie mooi aan bij de
discussie over het versterkt broeikaseffect - dat weer
met straling van doen heeft - en bij de discussie over
de toekomstige energievoorziening.

U ziet het: Vi praat u weer helemaal bij. Ja, dat is leuk
horen we u zeggen. Maar op wetenschap zit ik toch
echt niet te wachten. Kan zijn, maar u heeft niets te
klagen, want dit nummer wordt u als abonnee geheel
gratis aangeboden.

De redactie.
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Nummer 14A februari 2008
3A Straling is overal
Straling is overal om ons heen. Straling in alle soorten en maten. Sommige soorten van stra-
ling zijn zelfs essentieel voor het leven op aarde. Toch roept het woord straling bij velen een
gevoel van afschuw op. Een korte inleiding.

4A Opbouw van de materie
Een klein stukje over moleculen, atomen en nog meer.

5A Blootstelling aan straling
Straling om ons heen; straling is overal. Maar waar dan? En hoe? Daarom eerst een paar
voorbeelden; niet uitputtend, maar ter oriëntatie.

8A Straling in het dagelijks leven
Over de rookmelder, fijn stof in lucht en medische toepassingen van straling.

9A Stralende plaatsen
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Bijdevoorkant&overditnummer

Nummer13vanVoortschrijdendeInzichten
verscheeninjanuari2005.Daarnakwamin
september2005nummer15uit.Wijmelddentoen
datnummer14nogevenopzichzoulatenwachten.
Hetgingomeenspeciaalthemanummerwaarvande
voorbereidingennognietwarenafgerond.Nuishet
daneindelijkzover:hetspecialethemanummer
overstraling.Maartochookweerandersdan
beloofd.Hetiseenthemanummergewordenover
stralingénoverenergie;tweeonderwerpendievan
allesmetelkaarvandoenhebben.Omdezaak
overzichtelijktehoudenhebbenweditnummerin
tweeënverdeeld.

Dezekantgaatoverenergieendeanderekant-die
ookandersomgelezenmoetworden-gaatover
straling.Eigenlijkkrijgtuduseenbeetjetweevoor
deprijsvanéén;tweehalvedatwel.Bovendien
sluitenwemetonsonderwerpenergiemooiaanbij
dediscussieoverhetversterktbroeikaseffect-dat
weermetstralingvandoenheeft-enbijde
discussieoverdetoekomstigeenergievoorziening.

Uziethet:Vipraatuweerhelemaalbij.Ja,datis
leukhorenweuzeggen.Maaropwetenschapzitik
tochechtniettewachten.Kanzijn,maaruheeft
nietsteklagen,wantditnummerwordtuals
abonneegeheelgratisaangeboden.
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3BKernenergieheeftdetoekomst

VreedzametoepassingvankernenergiewerdalsnelnaardeTweedeWereldoorlog
eengevleugeldbegrip.Dekrachtendieindekernvanhetatoomverscholenla-
gen,sprakensterktotdeverbeelding.Watiservangeworden?

7BEnergie,energie,energie…..

Allesindewerelddraaitomenergieenvoordieenergiezijnenergiedragersnodig.
Eenenergiedragerisalleswatenergiekanopleveren.Bijvoorbeeldolie,hout,gas
ofsteenkoolkunnenverbrandwordenendatlevertenergieop.Maarisernueen
tekortofniet?

11BDanmaarkernenergie!

Hetgebruikvanfossielebrandstoffengaatonmiskenbaargepaardmetmilieueffec-
ten.Milieueffectenbijdewinning,maarookbijhetgebruikervan.WijinNeder-
landhebbenluchtverontreinigingindevormvanstikstofoxidenenfijnstof,maar
ookindevormvanverzuringenvermesting.Gelukkigiserkernenergie!
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Kernenergieheeftdetoekomst

VreedzametoepassingvankernenergiewerdalsnelnaardeTweedeWereldoorlog
eengevleugeldbegrip.Dekrachtendieindekernvanhetatoomverscholenlagen,
sprakensterktotdeverbeelding.Hetleekimmersomeenkrachtbronvanonmete-
lijkeomvangtegaan.Nooit,nooitmeerzouereentekortaanenergiezijnalsdeze
krachteneenmaalbeteugeldzoudenzijn.Endatzebeteugeldzoudenwordendat
wasduidelijk.Kernenergiezoudemensheidvanzijnenergieprobleemafhelpen,zo
dachtmen.Kernenergiezoudedeuropenzettennaareenonbezorgdetoekomst
waaringeenschaarsteaanenergiemeerzoubestaanenallesdoorkernenergie
zouwordenaangedreven.Ookhinderlijkepolitiek-geografischeproblemendie
samenhingenmetdeenergievoorziening,zoudenweldratothetverledenbehoren.
Dewereldzouwordenzoalsdienognooitgeweestwas,dankzijkernenergie.

Hetwas2december1942:dedagvandeeerstebeheerstekernsplijting.Hetwasopdieda-
tumdatdefysicusEnricoFermienmedewerkersineengeheimlaboratoriuminChicagode
eerstebeheerstesplijtingsreactielietenbeginnen.Deonderzoekersvoerdenhetexperiment
uitmetwatzeeen'uraanzuil'noemden.OfficieelheettehetdeCP-1:deChocagoPilenumber
1.Tegenwoordigzoudenweheteenkernreactornoemen.DeCP-1waseenbouwwerkvan
uranium,grafietencadmiumstaven.Erwasgeenbeschermingtegenstralingende'reactor'
hadgeenkoeling.Hetwaseenexperimentmeteengrote,historischebetekenis.Hetbelang-
rijkstedoelwasomnategaanofeenzichzelfonderhoudendeenbovendienregelbareket-
tingreactiemeturaniummogelijkwas.Eenmisschiennogwelbelangrijkerdoelwasomnate
gaanofhetmogelijkwasomuitde'brandstof'uraniumdoordekettingreactietevenshet
nieuweelementplutoniumtemaken.Ditplutoniumwerdopdatmoment,naasturanium,als
eenuitstekendebasisingrediëntvooreenatoombomgezien.Probleemwasechterdatplutoni-
umgeennormaalindenatuurvoorkomendelementis.Hetmoetgemaaktviaeenkernreactie
'gemaakt'wordenuituranium.Hetwasopvoorhandnietduidelijkofhetexperimentzousla-
gen.Langetijdhadmengedachtdatereenrisicozoubestaandatdekettingreactie-een-
maalopganggebracht-onbeheersbaarzoublijken.Hetwasdaaromaanvankelijkdebedoe-
lingomhetexperimentopeenverafgelegenplaatsuittevoeren,zodatbijeenmislukkingin
iedergevalhetaantalslachtoffersbeperktzoublijven.Logistiekeargumentenwonnenhet
echter:hetwerdChicago.Hetexperimentduurde28minutenmetdestartvandekettingre-
actie,hetondercontrolehoudenenvervolgensweertotstilstandkomenvandereactie.

Tekeningvan
hethistori-
scheexperi-
mentmetde
ChicagoPile
Number1in
december
1942.Er
mochten
geenfoto's
gemaakt
worden;wel
zijntekenin-
genbewaard
gebleven.
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Straling is overal

Straling is overal om ons heen. Straling in alle soorten en maten. Sommige soorten
van straling zijn zelfs essentieel voor het leven op aarde. Toch roept het woord
straling bij velen een gevoel van afschuw op. Mogelijk omdat straling door velen als
synoniem met radioactiviteit of kernenergie wordt gezien. Maar straling heeft ook
te maken met zaken als hoogspanningsmasten, mobiele telefoons, magnetrons,
rookmelders, aantasting van de ozonlaag en klimaatverandering. Nu is straling he-
laas wel een lastig begrip en eigenlijk zijn we zonder een beetje fysica eigenlijk
nergens. Dus eerst een korte inleiding.

Straling is in het dagelijks spraakgebruik een vaag begrip. Wetenschappelijk is het daarente-
gen overzichtelijk. Een onderscheid dat tegenwoordig gewoonlijk wordt gemaakt is dat tussen
ioniserende en niet-ioniserende straling. Dit onderscheid heeft vooral te maken met het
al of niet of in meer of mindere mate schadelijk zijn van straling. Ioniserende straling komt
onder andere vrij bij radioactief verval. Vormen van ioniserende straling zijn alfa-, bèta- en
gammastraling. Deze straling wordt ioniserend genoemd, omdat ze voldoende energie om
elektronen uit atomen te verwijderen. Dit leidt tot de vorming van zeer reactieve stoffen die
dan een ernstig schadelijk effect kunnen hebben. Vormen van niet-ioniserende straling zijn
warmte, licht, microgolven en radiogolven. Deze hebben dus onvoldoende energie om elektro-
nen uit atomen te verwijderen.

Een andere manier om straling te bekijken is het onderscheid in golven en deeltjes. Alfa- en
bètastraling zijn voorbeelden van straling die uit deeltjes bestaat. De meeste andere vormen
van straling vallen onder de andere groep. Een overzicht van de meeste vormen van straling
geeft het zogenaamde elektromagnetische spectrum. Alleen de deeltjesvormige straling
treffen we hierin dus niet aan. Gaande van links naar rechts wordt de golflengte van de stra-
ling steeds groter en de energie daarvan steeds minder: gammastraling uit radioactief verval,
röntgenstraling bijvoorbeeld voor medische toepassingen, ultraviolette straling die grotendeels
wordt tegengehouden door de ozonlaag, zichtbaar licht (maar ook een vorm van straling) zoals
we dat met het oog kunnen zien van violet naar blauw, groen, geel en rood, infrarood licht dat
we ‘voelen’ als warmte en radiostraling onder andere voor het verzenden van radio- en televi-
sie-programma’s. Daaronder een uitvergroting van het deel dat het zichtbare licht beslaat. Het
licht dat de mens met de ogen kan zien, beslaat dus maar een klein deel van het spectrum. 

De getallen onder de bo-
venste rij symbolen in de
figuur links duiden op de
golflengte. Helemaal links
staat 0.01 nm, dat is 0.01
miljardste deel van een me-
ter. Helemaal rechts 1 kilo-
meter
B r o n a f b e e l d i n g e n :
Wikipedia Nederland.
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Opbouw van de materie

Materie (‘stoffen’) is opgebouwd uit moleculen. Een molecuul is kenmerkend voor een bepaal-
de stof. Het is de kleinste eenheid van een stof. Moleculen zijn op hun beurt opgebouwd uit
atomen. Er zijn van nature slechts 92 atoomsoorten. De mens heeft hier nog een aantal
kunstmatig gemaakte atoomsoorten aan toegevoegd. De atoomsoorten hebben elk een eigen
naam en een eigen symbool. We kunnen nu het molecuul van een stof karakteriseren door op
te geven hoeveel van welke atoomsoort erin zit. Zo is water opgebouwd uit watermoleculen.
De chemische aanduiding voor de stof water is H2O. Dit betekent dat een molecuul water is
opgebouwd uit twee atomen van de soort H (waterstof) en één atoom van de soort O
(zuurstof). Dat de twee er een beetje ‘onder hangt’, is een kwestie van afspraak. Zo kan sui-
ker gekarakteriseerd worden als C12H22O11 en keukenzout als NaCl. C staat voor koolstof, Na
voor natrium en Cl voor chloor. Maar zo hebben we ook uranium (U), stikstof (N), jodium (I).
Misschien herinnert u zich nog het Periodiek Systeem van de Elementen. Dit is in feite niets
anders als een ordelijke opsomming van alle atoomsoorten. Elke atoomsoort heeft hierin een
nummer, het zogenaamde atoomnummer, gekregen. Dit nummer is uniek en dus karakteris-
tiek voor de betreffende atoomsoort. Waterstof heeft nummer 1, koolstof 6, zuurstof 8, jodi-
um 53 en uranium 92. Onderzoek heeft geleerd dat van veel atoomsoorten verschillende vor-
men kunnen voorkomen. Ze behoren wel tot dezelfde atoomsoort (en hebben dus hetzelfde
atoomnummer), maar verschillen in hun massa (zeg maar gewicht). Zulke verschillende vor-
men van een atoomsoort heten isotopen. Isotopen zijn chemisch volkomen identiek, maar
kunnen in andere eigenschappen wel degelijk verschillen. Zo heeft waterstof drie isotopen,
maar kent jodium bijvoorbeeld één van nature voorkomende en ruim 30 kunstmatige isotopen
en uranium 3 natuurlijke en enkele tientallen kunstmatige isotopen. Een aanduiding voor
isotopen die vaak gebruikt wordt, is om achter de naam van de atoomsoort de massa te ver-
melden. Dus zo kunnen we noteren voor de natuurlijke isotopen van uranium: uranium-235,
uranium-235 en uranium-238.
Maar waarin verschillen nu de atomen van elkaar? Daarvoor moeten we weten hoe de op-
bouw van een atoom is. De gemakkelijkste voorstelling is die van een soort planetenstelsel. In
het midden bevindt zich een kern (‘zon’) en daarom draaien deeltjes die elektronen
(‘planeten’) worden genoemd. De kern van een atoom bestaat uit neutronen (zeg maar bolle-
tjes zonder elektrische lading) en protonen (zeg maar bolletjes met een positieve elektrische
lading). Protonen en neutronen hebben vrijwel een zelfde massa. Het aantal protonen in een
atoom is gelijk aan het aantal elektronen. Het aantal protonen bepaalt tevens het atoomnum-

mer, terwijl de som van de aantallen
protonen, neutronen en elektronen de
massa bepalen. Hierbij tellen de elek-
tronen nauwelijks mee, omdat de
massa ervan 1860x zo klein is als de
massa van een proton (neutron).
Isotopen hebben een gelijk aantal
protonen, maar verschillen in het
aantal neutronen.

Links. Voorbeeld van een atoom: het heliumatoom. De kern bestaat uit twee protonen
(donkergrijs) en twee neutronen (lichtgrijs). Daarom cirkelen twee elektronen (wit). De afme-
tingen zijn niet op schaal. Bij de gegeven afmeting van de kern zouden de elektronen bij een
juiste weergave van de verhoudingen zich op een afstand van 50 meter moeten bevinden.
Hieruit blijkt dus een atoom grotendeels uit lege ruimte bestaat.
Rechts. De kern van uraniumatoom van de soort uranium-235 die bestaat uit 92 protonen en
143 neutronen.
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HetWieWatWaarjaarboek1956presenteerdeeenuitgebreidartikeloverkernenergieonder
detitel'Atoomkrachtindienstvandevrede'.Hetbeginspreektmeteenalboekdelen:
'Atoomenergie-degrootstepotentiëlekracht,diedemensheidtotophedenkent-ligtnu
binnen'smensenbereikenstaathemtendienste'.Beterkanhetgevoelenoverkernenergie
indejarenvijftignietwordenverwoord.Denogmaarruimtienjaardaarvoorontdekteener-
gieuitatomenwerdgezienalseenwondermiddel.Lichtenenergiezouinonmetelijkehoe-
veelhedenbeschikbaarkomen.Radioactiviteitzouhelpenveleziektentebestrijdenenzelfste
genezen.Onvruchtbaregrondenkunnenbruikbaargemaaktworden.Drogestrekenzouden
kunnenwordenbevloeid.Enooknietonbelangrijk:veelvindplaatsenvanhetnoodzakelijke
uraniumlageninNoord-AmerikaenAustralië.Degeopolitiekeproblemenmetfossielebrand-
stoffenzoudenbijgebruikvankernenergiedaaromtothetverledenbehoren.Watnatuurlijk
ooktotdeverbeeldingsprakwasdegrotehoeveelheidenergiedieblijkbaarineenatoom
beslotenlag.Ditleendezichvooraansprekendevergelijkingen.Indeeersteplaatsdenietig-
heidvanhetatoom.'Omdelezerhiervanenigideetegeven,beschouweneenstalenkogeltje
meteendiametervanslechts0,3millimeter.Niettegenstaandezijnkleinheid(alshetonderde
kastrolt,wordthetnooitmeerteruggevonden)bevathet1018,d.w.z.miljoenmaalmiljoen
maalmiljoenijzeratomen',schrijftFestinzijnboekEnergieuitatoomkernen.Ja,danmoet
eenenkelatoomwelergkleinzijn.Endandeenergie.'Eenkilogramuraniumdatindeuraan-
zuilwordtomgezet,levertevenveelenergieals40miljoentonsteenkool',meldthetboekje
'Jachtnaaruranium'.Hetisnietverwonderlijkdatdergelijkeverschijnselenvoordemeeste
mensennietalleenindrukwekkendmaartegelijkookverontrustendwaren.Hetgingimmers
omdezelfde'atoomkracht'diedeverwoestingvanHiroshimaenNagasakienhaarbewoners
hadveroorzaakt?!

Hetmeestopvallendecivieleprojectvoorhetvreedzamegebruikvankernenergiewashet
AmerikaansePlowshareprogramma.Detitelwasontleendaandebekendebijbeltekstuit
Jesaja:‘Zijzullenhunzwaardenomsmedentotploegijzersenhunsperentotsnoeimessen.
Geenvolkzalnoghetzwaardtrekkentegeneenandervolk,geenmenszalmeerwetenwat
oorlogis.’(Jesaja2:4).Hetprojectgingvanstartin1957.Hetonderzoekrichttezichopzoge-
naamde‘geographicalengineering’.Hierbijgingendegedachtengingenuitnaarhetverwijde-
renvantoplagenvoordewinningvandeonderliggendedelfstoffen,hetmakenvandoorgan-
geningebergtenvoorautowegenenspoorlijnen,hetaanleggenvankanalenenhavensen
hetcreërenvanondergrondseopslagruimten.Enditalleszoumetbehulpvankernbommen
gerealiseerdmoetenworden.Ookvoorontginningvanmaterialendachtmenkernbommente
kunneninzettendoorhetverpulverenvangrotehoeveelhedenrots.Enzokwamenerplannen

LinksHetopwekkenvankern-
energievereisturaniumals
grondstof.DebekendeAO-
reekskwamin1953daarom
meteeninformatiefboekje
onderdetitelJachtnaarura-
nium.
RechtsDeUSAtomicEnergy
Commissionbrachtin1966een
boekjeuitwaarindevoordelen
vanhetPLowshareprogramma
bereedwerdenuitgemeten.Op
devoorkantstaateenafbeelding
vanhetbeeldSwordsinto
PlowsharesvanMarnas.

4B
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voordeaanlegvaneentweedekanaalinCentraalAmerikavoordeverbindingvandeAtlanti-
scheendeStilleOceaan.OokeentweedeSuezkanaalbehoordetotdemogelijkheden.
EenomvangrijkplanwasookdeaanlegvaneenzeehaveninAlaska.Hierzoudeneenaantal
megatonzwarethermonucleairebommenvoornodigzijn.Onderzoeknaardemogelijkheden
gebeurdeinhetprojectChariot.EdwardTeller,devadervandeAmerikaansewaterstofbom,
waseenvurigpleitbezorgervanhetproject.Hetonderzoekleerdeechterdathetgevaarvan
radioactievecontaminatienadeontploffingenveeltegrootwas.Bovendienleekdenoodzaak
vaneenhavendiedriekwartvanhetjaardichtgevrorenzouzijn,twijfelachtig.Hetenthousias-
mewaarmeeTellervooraldelokalebevolkingvanhetnutprobeerdeteovertuigen,riepech-
tereentegengesteldereactieop.Hetprojectverdweenineenbureaulade.[Laterbleekechter
daterinhetgeheim,envooruitlopendopdeexplosies,alexperimentenwarenuitgevoerdom
deinvloedvanbijexplosiesvrijkomendradioactiefmateriaalnategaan.]

BijzonderwaszekerookhetideeomdemoeilijkwinbareteerzandeninCanadateontginnen.
Eenals‘gering’omschrevennucleairexplosiefvan9ktonzouvoldoendewarmteleverenom
eenhoeveelheidolietergroottevanenkelehonderdduizendenvatenolieinvloeibaretoe-
standtebrengen,zodatwinninggemakkelijkzouzijn.Dezeveldenbevattennaarschatting
eenreservevan600biljoenvaten.Daarzoudendanheelwatbommenvoornodigzijnge-
weest.Nietminderspectaculairwashetplanomgebruiktemakenvangrotelaaggelegen
gebiedeninNoord-Afrika.GebiedenalsdeQattaraendeChottsDepressieliggenopkorte
afstandvandeMiddellandseZee.Nucleaireexplosievenzoudendangebruiktkunnenworden
omeendoorgangtemaken.Hetwaterzoudanviaeenwaterkrachtcentralenaardelaaggele-
dengebiedengeleidkunnenworden.Eengrootdeelvanhetwaterzoudoordewarmtesnel
verdampen,waardoordekrachtcentralelangetijdingebruikzoukunnenzijn.
Dekostenpereenheid‘explosief’inhetgevalvanhetgebruikvanthermonucleairebommen
werdenalsbijzonderlaagbecijferd.Alsbijkomendvoordeelwerdgeziendatgroteoppervlak-
kenineenkeerkondenwordenbestreken.Indeperiode1961totenmet1976werdentotaal
35experimentenmetnucleaireexplosievenuitgevoerd.Onderdeelhiervanwarenook23ther-
monucleaireontploffingeninNevada,tweeinNewMexicoendrieinColorado.Hetmeest
spectaculaireengrootsteexperimentwasSedan.DeSedantestwasdeeerste(enmeteen
ookdegrootste)ineenreeksexperimentenvoordeontwikkelingvandetechniekvande

VoorbeeldvanhoemeninhetPlowsahreprogrammadachtnucleaireexplosieveninde
praktijktekunnentoepassen.
Delinkerenmiddelsteafbeeldingtonendemanieromeendamaanteleggen.Tweeaan
weerszijdenvaneenkloofgeplaatstenucleaireladingenblazeneendeelvandezijkan-
tenvandekloofop.Hetvrijgekomenmateriaalvormteendam.
DerechterafbeeldinglaatzienhoemenzichdevormingvaneenhaveninAlaskahad
voorgesteld.Hiervoorwarentweegroteendriekleinewaterstofbommenvoornodig.
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Straling om ons heen

Straling om ons heen; straling is overal. Maar waar dan? En hoe? Daarom eerst een
paar voorbeelden; niet uitputtend, maar ter oriëntatie.

De aarde is geen koude bol. Zou dat wel zo geweest zijn dan had de aarde er niet zo uitge-
zien, zoals ze er nu uitziet. De aarde is in namelijk in zekere zin warm. Deze warmte is afkom-
stig van twee bronnen: de nog resterende warmte uit de tijd van het ontstaan van de aarde
(goed voor een twee derde van de warmte) en het radioactief verval van een aantal elemen-
ten (goed voor een derde). De aarde is inmiddels 4,5 miljard jaar oud. Het begon ooit als een
gloeiende bol van vloeibare materie die daarna langzaam afkoelde. En dat afkoelen is nog
steeds bezig en dat levert dus een deel van de warmte. De warmte uit het radioactief
verval komt van in de aardkorst aanwezige radioactieve isotopen met een zeer lange halve-
ringstijd. De belangrijkste zijn thorium-232, uranium-238 en uranium-235 die vervallen onder
het uitzenden van alfastraling en kalium-40 dat grotendeels vervalt onder het uitzenden van
bètastraling. We zouden dus met recht kunnen beweren dat we bovenop een gigantische,
natuurlijke kernenergiecentrale leven.

De ozonlaag is een laag in atmosfeer op ongeveer kilometer hoogte die als belangrijkste
kenmerk de verhoudingsgewijze hoge ozoncontractie. Het belang van de ozonlaag is vooral
dat de laag een groot deel van schadelijke ultraviolette straling absorbeert. Deze zelfde ultra-
violette straling zorgt voor de vorming ozon op deze hoogte. Als door wat voor oorzaak dan
ook de hoeveelheid ozon in de ozonlaag afneemt, dan zal meer ultraviolette straling worden
doorgelaten. Deze straling is schadelijk voor het leven op aarde. Er bestaat echter niet zoiets
als een ‘gat in de ozonlaag’. Een gat betekent het ontbreken van iets, maar daar gaat het hier
niet om. Het ‘gat in de ozonlaag’ is populair spraakgebruik voor de afgenomen hoeveelheid
ozon in de ozonlaag.

De aarde heeft aan zijn oppervlak een luchtlaag: de atmosfeer. De temperatuur op aarde is
voor een belangrijk deel afhankelijk van de aanwezigheid van zogenaamde broeikasgassen
in de atmosfeer. Deze stoffen houden de warmtestraling van de aarde gedeeltelijk vast, dit
noemen we de broeikaswerking. Belangrijke broeikasgassen zijn onder andere waterdamp
(H2O), koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4). De aanwezigheid van deze broeikasgassen
zorgt ervoor dat de temperatuur aan het aardoppervlak gemiddeld 14 °C is. Als de broeikas-
gassen er niet zouden zijn, dan zou de temperatuur op aarde -18 °C zijn. Brengen we nu
meer van deze broeikasgassen in de atmosfeer dan zal, als er in de andere omstandigheden
niets veranderd, meer warmtestraling worden vastgehouden. Het resultaat zal in eerste in-
stantie een stijging van de temperatuur zijn. Wetenschappers voorspellen verder onder ande-
re dat neerslagpatronen zullen veranderen en dat de zeespiegel stijgt. 

Klimaatverandering in Nederland

De effecten van klimaatverander5ing doen zich ook in Nederland voor. Zo was de jaargemid-
delde temperatuur in De Bilt n 2006 11,2 °C; dat is het warmste jaar sinds het begin van de
metingen in De Bilt rond 1900. Het oude record van 10,9 °C stond op naam van de jaren
1990, 1999 en 2000. Een analyse laat zien dat de trend in de jaargemiddelde temperatuur in
De Bilt een duidelijk stijgende tendens vertoont, vooral vanaf 1970. Het is nu 1,8 ºC warmer
dan in 1900. De opwarming blijkt ook uit andere effecten. Zo is het aantal zomerse dagen,
dat zijn dagen met een maximum temperatuur boven de 25 °C, in Nederland in de afgelopen
jaar verdubbeld. Maar ook de kans op een Elfstedentocht is aanzienlijk afgenomen. De kans
op een Elfstedentocht was in het begin van de 19de eeuw eens in de vijf jaar; nu is die kans
eens in de 12-13 jaar.
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De Amerikaan Keeling
kwam in 1958 op het idee om op Hawaï de concentratie van het broeikasgas koolstofdioxide te
gaan meten. Destijds was niemand erin geïnteresseerd. Nu, 50 jaar later, blijkt dat het een
geweldig document van de menselijke beïnvloeding van de atmosfeer. De schommeling in de
concentraties weerspiegelt de cyclus in de biologische activiteit. De concentratie van koolstof-
dioxide is sinds het begin van de metingen met 20% toegenomen. Ander onderzoek heeft
geleerd dat sinds het begin van de industriële revolutie - ongeveer 1750 - zelfs met 35% is

19A

‘nucleairexcavation’,ontgrondingmetnucleaireexplosieven.Ditonderzoekwasmedebe-
doeldalsvoorlopervanhethavenprojectinAlaska.HetgingbijdeSedantestomeenrelatief
kleinewaterstofbom,ongeveer100kton.Op6juli1962werddeSedantestinhetnoordelijk
vandeNevadaTestSiteuitgevoerd.Hetresultaat:eenkratervan100meterdiepenbijna
300meterindiameter.Dedeskundigenbeschouwdendetestalsgeslaagd:hetnutvannucle-
airladingenvooreendergelijkdoelwasaangetoondenerwasmaarweinigradioactiviteit
vrijgekomen.Tochwasdetestniethelemaalgeslaagd:erontsnaptetegendebedoelingin
eengrotehoeveelheidradioactievestoom.
Uiteindelijkblekenaldezeexperimentennietteleidentotcommercieeltoepasbaretechnie-
ken.Grootstebezwaarwasdatvrijwelaltijdteveelradioactiviteitvrijkwam.Bovendienbleken
dekostenveelteoptimistischgeraamd.UiteindelijkwerdhetPlowshareprogrammain1974
beëindigd.Sindsdieniserweinigmeervernomenoverdergelijkegrootschaligetoepassingen
vankernenergievoorvreedzametoepassingen.DeRussenhaddenoverigenseenvergelijk-
baarprogramma,zijhetopgrotereschaaldandeAmerikanen.Onderfraaietitelsals
‘Toepassingenvannucleaireexplosietechnologieëninhetbelangvandenationaleeconomie’
en‘Vreedzamenucleaireexplosiesvoordenationaleeconomie’werdentussen1865en1989
(!)156testsuitgevoerd.DetestenwerdenomdezelfderedenenalsindeVSbeëindigd.

LinksbovenNee,ditisgeen
maanlandschap,ditishet
noordelijkdeelvandeNevada
TestSiteopeensatellietfoto.
Depokdaligheidvanhetland-
schapishetgevolgvande
veleondergrondseatoom-
bomproeven.Depijlgeeftde
kratervanhetSedanexperi-
mentaan.Foto©Google.
RechtsbovenDekraterdie
overbleefnahetSedanexpe-
riment.Hetistegenwoordig
eenonderdeelvanNational
RegisterofHistoricPlacesvan
deVerenigdeStaten.
RechtsDekraterkanookbe-
zochtworden.Hetiszo’n160
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Energie,energie,energie….
Allesindewerelddraaitomenergieenvoordieenergiezijnenergiedragersnodig.
Eenenergiedragerisalleswatenergiekanopleveren.Bijvoorbeeldolie,hout,gas
ofsteenkoolkunnenverbrandwordenendatlevertenergieop.Ookuraniumiseen
energiedrager,wantbijhetradioactiefvervalervankomtenergievrij.Maarzois
ookwateralshetwordtgebruiktindevormvanwaterkrachtookeenenergiedra-
gerenhetzelfdegeldtvoorzonlichtenvoorelektriciteit.Nieuwerwetseenergie-
dragerszijnbiomassaenbioethanol.Nuhorenwedelaatstetijdopnieuwover
oprakendevoorradenvanenergiedragers.Wezettenallesmaarweereensopeen
rijtje.
Dewerelddraaitondanksallegoedebedoelingennoggrotendeelsopouderwetse,fossiele
brandstoffen.Fossielebrandstoffenzijnaardgas,aardolie,steen–enbruinkool.Zezijninde
loopvanmiljoenenjarengevormdenwordensindsheteindvande19deeeuwverbruikt,voor
eengrootdeelvoorenergieopwekking.Zewordenookwelaangeduidalsniet-vernieuwbare
energiedragers,omdatergeennoemenswaardigevormingmeerplaatsvindt.Erisdussprake
vaneeneindigevoorraad:ooitzalhetopraken.Devraagiswanneerisooit?DeClubvan
Romevoorspeldein1970datheteindevanvoorradenaanfossielebrandstoffeninzicht
kwam.Declubrekendevoordatmetdetoenbekendevoorradenenrekeninghoudendmet
hettoenmaligeverbruikdeaardoliemet31jaaropzouzijn,aardgasmet150jaarensteen-
koolmet2300jaar.Ooknaardetoenmaligeinzichtenwaserondanksdezeonheilspellende
boodschapdusnieteendirecttekortaanenergiedragers.Zelfsalsergeenaardolieenaard-
gas(meer)zouzijn,wasernogvoorduizendenjarensteenkool.Duswatwasnuhetpro-
bleem?WatdeClubvanRomevoorheteerstonderdeaandachtbracht,wasdatvoorraden
vanveelgrondstoffeneindigwaren.Eenongelimiteerdgebruikvanonzeaardezouvroegof
laattotgroteproblemenmoetenleiden.Daarbijhad(enheeft)steenkoolalsenergiedrager,
hoeweldusruimvoorradig,eenaantalnadelen.Deenergieopbrengstisinvergelijkingmet
aardgasenaardolielaag.Bovendienisheteenvuilebrandstof,wanthetlevertveelafvalstof-
fenop.IetswatoverigensnoginsterkeremategeldtvoorhetonzeDuitseburenzogekoes-
terdeenmetveeloverheidsgeldgesubsidieerdebruinkool.

Hetmondialeenergieverbruikstijgtsinds1965metgemiddeld2,6%perjaar.Technologische
ontwikkelingenvoorbesparingenwordentenietgedaandoorvolumeontwikkelingen.
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Blootstelling aan straling

De mens staat voortdurend bloot aan allerlei vormen van straling die het gevolg is van radio-
actieve verschijnselen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Wel is het zo dat de
mens de afgelopen 100 jaar kunstmatige bronnen van radioactiviteit heeft gecreëerd. Dit leidt
tot een aanvullende belasting. De blootstelling komt onder andere van: 1) natuurlijke straling
uit het helaal (zie de onderstaande figuur: ‘kosmisch’); 2) straling die afkomstig is van van
nature voorkomende stoffen op aarde; 3) het opwekken van kernenergie; 4) de voor- en na-
behandeling van brandstof voor kerncentrales; 5) medische toepassingen; 6) overblijfselen
van vroegere atoombomexplosies in de atmosfeer. Deze laatste categorie, hoewel die erg tot
verbeelding spreekt, maakt minder 1% van de stralingsbelasting uit. 1962 was in deze catego-
rie een piekjaar. Het was het laatste jaar van atoombomproeven in de atmosfeer.

De grootste stralingsbelas-
ting kan worden toege-
schreven aan ‘Radon/
thoron’. Radon ontstaat uit
radium, dat van nature
voorkomt in vrijwel elke
bodemsoort. Het zit daarom
ook in bouwmaterialen als
beton.
Radon is een radioactief
edelgas dat van nature over-
al voorkomt. Als radon ver-
valt, ontstaat er een serie
kortlevende vervalproduc-
ten die allemaal radioactief
zijn. Deze vervalproducten
zijn niet gasvormig en hech-
ten zich daarom aan stof-
deeltjes in de lucht. Als deze
worden ingeademd blijven
deze achter in de luchtwe-
gen en geven daar straling
af. De steeds betere isolatie
van onze huizen heeft ertoe
geleid dat deze vorm van
stralingsbelasting sterk is
toegenomen.
Bron gegevens: Milieu– en
Natuurcompendium.

Radioactiviteit

Als een stof radioactief is, betekent dat dat de atomen van die stof radioactief zijn.
Dit houdt het volgende in:
● de atoomkernen van zo’n atoom zijn instabiel;
● de atoomkernen kunnen veranderen in atoomkernen van een andere soort;
● het proces heet radioactief verval;
● het verval gaat gepaard met het uitzenden van straling;
● de meest voorkomende vormen van straling bij radioactief verval zijn alfa-, bèta- en gam-

mastraling. Deze eerste twee zijn vormen van straling die uit deeltjes bestaat. De laatste is
straling in de vorm van golven.

Tot slot moet worden opgemerkt dat radioactiviteit een natuurlijk proces is dat al zo lang
bestaat als de aarde oud is.
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Straling in het dagelijks leven

Rookmelder
De meest gebruikte rookmelder, soms ook ten onrechte brandmelder genoemd, maakt ge-
bruik van het principe van ionisatie. Dit type rookmelder bevat een radioactieve bron die gela-
den deeltjes uitzendt. Die deeltjes worden opgevangen op een elektrode, zodat tussen de
twee elektroden een stroompje loopt. Brand begint vaak of gaat gepaard met rook. Komt de
rook in de rookmelder dan neemt de stroom tussen de elektroden af, omdat een deel van de
geladen deeltjes door de rook geabsorbeerd of verstrooid wordt. De rookmelder geeft dan een
alarm, meestal een doordringend geluidssignaal. Het radioactieve materiaal dat in rookmel-
ders wordt gebruikt, is bijna altijd americium-241. Americium is een goede bron van alfastra-
ling. Het heeft een halfwaardetijd van 432 jaar, zodat de werking over langere tijd (in ieder
geval in relatie tot de lengte van een mensenleven) gegarandeerd is. [Wel echter letten op de
batterijen, want die gaan zeker niet zo lang mee] De hoeveelheid americium in een rookmel-
der is gering, niet meer dan 0,0002 gram. Americium-241 ontstaat in kerncentrales uit pluto-
nium-241 dat op zijn beurt is ontstaan uit de kerncentralebrandstof uranium-238.

Fijn stof in de lucht
Fijn stof is een vorm van luchtverontreiniging die de laatste jaren sterk in de aandacht staat.
Fijn stof wordt gemeten met speciale meetapparatuur. Een vorm van meetapparatuur gebruikt
bètastraling. Daarom wordt dit type meetapparaat ook wel bètastofmonitor genoemd. De
meting in een bètastofmonitor berust op de verzwakking van bètastraling als deze door op
een filter verzameld stof wordt geleid. De mate van verzwakking hangt af van de massa van
het stof op het filter. Het apparaat verzamelt stof uit de lucht door de lucht door een filter te
leiden. Het stof blijft op het filter achter. Daarna wordt er bètastraling doorheen gestuurd; de
straling wordt hierbij verzwakt. De mate van verzwakking zegt iets over de hoeveelheid stof
op het filter en daarmee na enig omrekenwerk ook over de stofconcentratie in de lucht. De
bètastraling die voor de meting nodig, komt van het radioactieve krypton-85.

Geneeskunde
Radioactieve stoffen kennen vele medische toepassingen. De medische diagnostiek gebruikt
vooral de volgende stoffen: jodium-131 voor schildklieronderzoek, thorium-201 voor onder-
zoek naar de doorbloeding van organen, xenon-133 voor onderzoek van de longen. Vooral
technetium-99 kent een ruime toepassing, omdat zij gemakkelijk aan veel stoffen gekoppeld
kan worden en zo goed gebruikt kan worden voor het onderzoek
van bijvoorbeeld organen. Een ander voordeel is de korte half-
waardetijd; de stralingsbelasting van de patiënt blijft daardoor
gering.
Doorlichten is een techniek waarbij met röntgenstraling als het
ware een soort foto van het inwendige van iets gemaakt wordt.
Bijvoorbeeld van de botten van een mens bij het vermoeden van
een breuk. Eigenlijk berust de werking op de verzwakking van
straling. Hoe meer verzwakking hoe minder straling de fotografi-
sche plaat (de ‘foto’) bereikt. Zo krijgen we verschillende grijstin-
ten, omdat bijvoorbeeld botten de straling meer verzwakken dan
weefsel. Een nadeel van een dergelijke manier van fotograferen
is dat het lastig is om onderdelen te zien die achter elkaar liggen.
Radioactieve stoffen worden ook voor therapeutische toepassin-
gen ingezet. Het bekendste voorbeeld is ‘bestraling’ of radiothe-
rapie. 
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Eenbelangrijkpuntbijdedefinitievanhetbegripvoorraadisdeterm‘economischwinbaar’.
Meestalwordtdaarmeebedoeld:winbaaropeenmanierdatbijdegeldendemarktomstandig-
hedennogeconomischverantwoord(lees:metwinst)geproduceerdkanworden.Hetisdui-
delijkdathetbegrip‘economischwinbaar’indetijddusnietstatischis.Hetzalonderandere
kunnenveranderenbijstijgendeprijzen.Zowarenindejarenzeventigdegigantischeolie-
voorradenindevormvanteerzandeninCanadanieteconomischwinbaar,simpelwegomdat
dewinningmetzeerhogekostengepaardging.Tegenwoordigzijndelenmetnieuwetechno-
logieënendehogeolieprijzengedeeltelijkalweleconomischwinbaar.Voorradenzijndusniet
statisch,maardeomvangervanwordtbepaalddooreconomische,technologischeenzelfs
politiekefactoren.Hetenigedatnietverandert,ishetfeitdatdevoorradenopaardealtijden
immereindigzullenzijn.Alleendetermijnwaaropisvariabel.
Kijkenwenaarsituatievanfossielebrandstoffendanhebbenzichdeafgelopen20jaarop-
merkelijkeontwikkelingenvoorgedaan.Deproductieisvoordurendtoegenomen,maarookde
voorradenzijntoegenomen.Wasin1985deeconomischwinbarevoorraadvanaardolienog
voldoendevooreenverbruikvan29jaar,in2006wasditgestegentot41jaar.Endituitge-
druktinhetverbruikvanhetbetreffendejaar.Eenzelfdeontwikkelingheeftzichvoorgedaan
bijaardgas.Kortom:ondankseensterktoegenomenverbruik,zijndevoorradentoegenomen.
Eenaardigvoorbeelddoetzichdichtbijhuisvoor.DeoliewinninginhetDrentseSchoonebeek
isin1996beëindigd.Verdergaandewinningvandeoliewaseconomischnietinteressant,
hoeweldevoorradennoglangnietwarenuitgeput.Debelangrijksteredenwasdatdeoliete
stroperigwasendewinningspeciale,duretechniekenvereiste.DeNederlandseAardolie
Maatschappij(NAM)heeftindecember2007echterbekendgemaakt,datnajarenlangonder-
zoekisbeslotenomopnieuwinhetveldvanSchoonebeekolietegaanwinnen.Ditwordt
verantwoordgeachtdoorhetgebruikvannieuwetechniekenen,ooknietonbelangrijk,vol-
gensdeNAM:‘Dehuidigehogeolieprijsmaakt
hetgebruikvankostbaretechniekenechter
rendabel’.AardigpuntisookdatdeNeder-
landseoliereserves,hoewelnietgrootvan
omvang,hierdoormet50%toenemen.
Dewereldsneltvoortenhetenergieverbruik
blijftvoortdurendtoenemen.Bekijkenwede
ontwikkelingindeafgelopen40jaareensin
eenpaarkentallen.Hetenergieverbruikisvoor
degehelewereldmetbijnaeenfactordrie
toegenomen,maardeveranderingenzijnniet
overaldezelfdegeweest.Degrootsteverande-
ringdeedzichvoorinAziëeninhetMidden-
Oostenmeteenfactor7respectievelijk8,8.De
geringstetoenamevindenweinNoord-
AmerikaenEuropameteenfactor1,9respec-
tievelijk1,8.Ongetwijfeldzienwehierverschil-
lenineconomischeontwikkelingweerspiegeld
enzienwedeopkomstvannieuweeconomie-
enalsChinaenIndia.Wemogenverwachten
dateenminderonstuimigegroei,zoalsinEu-
ropa,voordeopkomendeeconomieënnogwel
enkeledecenniaopzichzallatenwachten.En
alswestatistiekenmogengeloven,iserweinig
groeiinAfrika.Maarookdaarzalhettocheen
keergaangebeuren.Hetblijftdusgroeienop
sommigeplaatsenvoorlopigonstuimigegroei.

Deproductievanaardolieneemttoe,maarde
voorradenvanaardoliestijgennogsneller.
Brongegevens:StatisticalReviewofWorldEnergy
2007,BritishPetroleum.BewerktdoorVi.
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Destatistiekenbevattendusfascinerendmateriaal,wantveelervanisintegenspraakmet
algemenegevoelens.OokvoorNederlandvalterindestatistiekenveeltelezen.Zoishet
energieverbruikinNederlandindeperiode1965-2006meteenfactor2,6toegenomen.We
horenaljarenvoortdurendoverdebereidheidvanconsumentenomhetmindertedoenmet
energieverbruik,bijvoorbeeldomeenbijdrageteleverenaan‘hetmilieu’.Watzienwedaar-
vanterug?Indestatistiekeniniedergevaldusniets:hetenergieverbruikstijgtgestaag.Een
anderpuntisechterdathetdirecteenergieverbruikvandeconsumentenmaareenkleindeel
uitmaaktvanhettotaleenergieverbruik.Veelmeerenergiegaatnaarindustriëleactiviteiten.
Ditzounatuurlijkookuiteindelijkaanconsumentenkunnenwordentoegeschreven,omdat
veelindustriëleactiviteitenleidentotproductendieconsumentenweeraanschaffen.Toch
gaatditvoorNederlandmetzijnopeneconomie,maarzeergedeeltelijkop.Veelvanwatwij
hierproducerenwordtweeruitgevoerd.

MinisterCramervanhetministerievoorVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieube-
heerkwaminmei2007methaaroproepaanconsumentenomgloeilampentevervangen
doorspaarlampen.InAustraliëmaaktenzehetnogbonter:daarwassprakevaneenverbod
opgloeilampen.Ditalleswerdgepresenteerdmetindemargedreigendeopmerkingenover
klimaatverandering.Deconsumentenkondendoorhetaanschaffenvanspaarlampeneen
bijdrageleverenaandebestrijdingvaneenernstigmilieuprobleem.Zomeldtdewebsitevan
VROM:‘Doorzuinigomtegaanmetenergiehelpjehetklimaat.’Bovendienzouhetdeporte-
monneevandeconsumenttengoedekomen;eenspaarlampgebruiktimmersaanzienlijk
minderenergiedandeouderwetsegloeilamp.Maarwatlevertditmilieuvriendelijkegedrag
inderdaadwelwatop?MilieuCentraalsteltdatalsallegloeilampenindehuishoudensvervan-
genwordendoorspaarlampen,dateenbesparingvan11%ophetelektriciteitsverbruikinhet
huishoudenoplevert.Nuneemtelektriciteitslechts21%invanhetenergieverbruikineen
huishouden.Hetgrootstedeelgaatnamelijkopaanaardgasvoordeverwarming(eneen
beetjevoorhetkokenenhetwarmewater).Despaarlampenzorgdendanvooreenenergie-
besparingvan2,3%inhethuishouden.Dehuishoudenszijnechternietdeenigedieenergie
gebruik.Hetovergrotedeelwordtinbeslaggenomendoordeindustrieendoorhetverkeer;

Geschattevoorradenvanfossielebrandstoffenuitgedruktinhethuidgeverbruikvandebe-
treffendebrandstofin2004.Erlijktnoggenoegvoor1500tot2000jaartezijn.
Bronafbeelding:Milieu–enNatuurcompendium.
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Stralende plaatsen

Het varken, de kip, de auto, de televisie, de energie: ze worden alle ergens indu-
strieel gefabriceerd. Ver weg, waar we er geen weet van hebben. Wat de gevolgen
van deze productie zijn, dringt zelden tot ons door en willen we vaak ook niet we-
ten. Soms dringen de problemen zich wel erg op, zoals in het geval van de kip en
het varken. Ernstige milieuverontreiniging in ons eigen land is hiervan het gevolg.
Maar verder? We nemen u mee naar de plaatsen waar energie en straling hand in
hand gaan. We bezoeken een aantal van deze stralende plaatsen op deze aarde.

Trinity Site, New Mexico, Verenigde Staten
De plaats waar de allereerste test met een kernwapen werd
uitgevoerd op 16 juli 1945 om 05:29:45 plaatselijke tijd. De
test betrof een plutoniumbom en had een kracht van 19
kton. Een zelfde type bom, codenaam Fat Man, zou op 9
augustus 1945 boven Nagasaki ontploffen. Drie dagen eer-
der, 6 augustus, was een atoombom die gebaseerd was op
uranium, ontploft boven Hiroshima. De Trinity Site is twee
maal per jaar voor publiek geopend, namelijk op de eerste
zondagen in april en oktober. De locatie is nog steeds zwak
radioactief met een stralingsniveau dat een factor tien boven
het natuurlijke niveau ligt. Op de locatie kan ook nog steeds
trinitite gevonden worden. Dit is het glasachtige materiaal dat
bij de explosie in 1945 is ontstaan. Het advies is om dit mate-
riaal te liggen en het ook niet aan te raken.

Nevada Test Site, Nevada, Verenigde Staten
Een gebied ter grootte van 3500 km2 op ongeveer 100 km
ten noordwesten van Las Vegas in de staat Nevada van de
Verenigde Staten. De locatie is in 1951 in gebruik genomen.
Tot 1962 werden op de Nevada Test Site ongeveer 100 bo-
vengrondse proeven met atoombommen genomen. In de
periode na 1962, toen het verbod op atmosferische kern-
proeven van kracht was geworden, volgden tot 1992 nog
eens 800 ondergrondse proeven. Ook de Sedantest - zie het
artikel in nummer 14B - werd hier uitgevoerd. De padden-
stoelvormige wolken van de atmosferische ontploffingen
konden tot op bijna 200 km afstand worden gezien. Ze wer-
den daarom een toeristische attractie, omdat ze vaak vanuit
hotelkamers in Las Vegas goed te zien waren. Sinds 2004 is
bezoek voor het publiek mogelijk. Elk jaar worden er 11, zij
het strikt gereglementeerd, excursies georganiseerd.

De plaats van de ontploffing
van de eerste atoombom is
aangegeven met een obelisk:
de Trinity Site Ground Zero
obelsik. Op de bovenste pla-
quette staat: ‘Trinity Site whe-
re the world’s first nuclear
device was exploded on July
16, 1945.’
De onderste plaquette ver-
meldt dat de Trinity site in
1975 tot ‘National Historic
Landmark’ is verheven.
Foto © Ian Parker.

Aardig voorbeeld van atomaire humor. Minder humoristisch
waren de tests op de Nevada Test Site waaraan troepen mee-
deden. Diverse van dergelijke testen zijn in het begin van de
jaren vijftig uitgevoerd. Zo namen aan de Operatie Buster-
Jangler 6500 man deel. In 1953 waren troepen aanwezig bij
de Operatie Upshot-Knothole. De troepen waren hier zo dicht
bij de ontploffingen gelegerd dat 3000 man tijdens de testen
de jaarlijks toegestane hoeveelheid straling ontving.
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Eniwetok atol, Marshall eilanden
Een piepklein atol van 6 km2 in Micronesië en deel van de Marshall eilanden. Eniwetok atol
was de plaats een Amerikaanse serie testen van totaal 48 atoombommen in de periode 1948-
1958. De oorspronkelijke bewoners moesten vertrekken en werden elders gehuisvest. Eniwe-
tok was ook de plaats van de eerste thermonucleaire reactie ter wereld, Mike. We kunnen hier
niet echt spreken van een bom of wapen, omdat een onderdeel van de test een complete
koelfabriek was voor een deel van de voor de reactie benodigde ‘brandstof’. In de jaren ze-
ventig keerden de bewoners terug. Het eiland werd in 1980 veilig voor bewoning verklaard.

Bikini atol, Marshall eilanden
Een piepklein atol van 6 km2 in Micronesië en deel van de Marshall eilanden. Bikini atol was
de plaats van de twee eerste testen met atoombommen. De plaats was uitgekozen, omdat de
Verenigde Staten er huiverig voor waren om testen op hun eigen grondgebied, met mogelijke
gevolgen voor de eigen inwoners, uit te voeren. In 1946 werden hier onder de codenaam
Opeartion Crossroads eerst de Abel en daarna de Bakertest uitgevoerd met dezelfde bommen
als bij Nagasaki was gebruikt. De testen waren bedoeld om te onderzoeken wat het effect van
atoombommen op oorlogsschepen was. Hiervoor waren een aantal verouderde Amerikaanse
en buitgemaakte Duitse en Japanse schepen ingevaren. De originele bewoners van Bikini atol
werden gedwongen te verhuizen met als argument dat de testen waren bedoeld ‘the good of
mankind and to end all world wars’. Er zouden nog 21 testen volgen. De beroemdste was wel
de Bravo-test op 1 maart 1954. Het was een test van de praktisch hanteerbare waterstofbom.
De explosie had een kracht van 15 Mt, bijna duizend maal meer dan de bom op Hiroshima.
Een cynische detail is nog dat de verplaatste
bewoners door een ongunstige windrichting tij-
dens de test getroffen werden door fallout van
de explosie. De testen werden in 1958 beëindigd.
De Verenigde Staten verklaarde Bikini atol in
1968 weer bewoonbaar, waarop een deel van de
oorsponkelijke bewoners terugkeerde. De Atomic
Energy Commission verklaarde: ‘There's virtually
no radiation left and we can find no discernible
effect on either plant or animal life.’ Een aantal
jaren later bleken de bewoners echter ernstig
radioactief besmet, vooral met het gevaarlijk
strontium-90. Hierop werden de bewoners weer
elders gehuisvest. Het laatste onderzoek uit 1998
concludeerde: ‘Provided that certain remedial
measures are taken, Bikini Island could be per-
manently reinhabited.’

Amchitka Island, Alaska, Verenigde Staten
Locatie waar drie ondergrondse nucleaire testen
werden uitgevoerd. Twee van de drie waren van
aanzienlijk kaliber, namelijk 1 en 5 Mton. Vooral
de laatste test - de grootste ondergrondse test
die de VS ooit ondernamen – was controversi-
eel, omdat gevreesd werd voor aardbevingen en
tsunami’s. Na 1971 is de locatie niet meer voor
proeven gebruikt. Er wordt nog wel met enige
regelmaat gecontroleerd op radioactieve conta-
minatie, omdat er een kans is op lekkage vanuit

Toeschouwers bij een test op de Pacific
Proving Grounds. Het felle licht is afkom-
stig van een zojuist ontplofte atoombom.
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huishoudenszijngoedvoorslechts13%vanhetenergieverbruikinNederland.Uiteindelijkzal
hetresultaatvandegloeilampenomwisselingeenbesparinginhetNederlandseenergiever-
bruikvan0,3%betekenen.Ennogmaals:opvoorwaardedatallegloeilampenvervangen
worden.Debijdrageaandeoplossingvanhetklimaatprobleemzaldusookmaarmarginaal
zijn.EnsteedsvolgensMilieuCentraalisditgoedvooreenbesparingvan85europerhuishou-
den.Natuurlijkishetverstandigomminderenergietegebruiken,dusdeaanschafvanspaar-
lampeniseengoedezaak.Maardathetklimaatprobleemookmaarenigszinsuitdewereld
wordtgeholpen,lijkttochwelergvergezocht.Maarwatdanwel?Ookdaarbiedendestatis-
tiekenantwoordop.Hetkanbijvoorbeeldgezochtwordeninhetautorijden.Watdachtuvan
deSUV’s?EenVWTouareggebruiktalgauwgemiddeld13literper100kilometereninde
stadzelfs19literper100kilometer.VergelijkdatmaareensmeteenklassiekeVolkswagen
Golf:7,4literper100kilometer.Enwatdachtuvanhetfenomeentweede(derde)auto?
Inmiddelsheeft75%vandehuishoudenséénofmeerauto;datwasin198071%dusdat
lijktnietzospectaculair.Watwelspectaculairisdatnubijnaéénopdevierhuishoudenstwee
auto’sheeft;ditwasin1980nogmaaréénopdedertien.Kijkdaarvaltnuheelwattebespa-
ren.Devraagisechterofdatzalgebeuren.Debenzineprijsbijvoorbeeldsneltvanrecordprijs
naarrecordprijs.Tochneemtdevraagnaarbenzinenietaf;werijdenrustigdoorennemen
desteedshogereprijzenvoorlief.Eenvoorbeeldvaninelasticiteitvandevraagzoalsecono-
menzomooizeggen.Energieisergenoegendaargedraagtdemensheidzichooknaar.

Bronnengegevens
●OlieengasinNederland,Jaarverslag2006enprognose2007–2016.MinisterievanEconomischeZaken.

Ziewww.minez.nl.
●StatisticalReviewofWorldEnergy2007,BritishPetroleum.Ziewww.bp.com.
●Milieu-enNatuurcompendium.Ziewww.milieuennatuurcompendium.nl.

HetenergieverbruikindehuishoudensinNederlandisdelaatste10-15jaarvrijwelconstant;
daarvoorishetzelfsgedaald.Deafnameinhetgasverbruikishetgevolgvanisolatiemaatre-
gelen.Delichttoenameinhetelektriciteitsverbruikkomtdoordesteedsgrotereaantallen
apparatenindehuishoudens.Degelijktijdigetechnologischeverbeteringenhebbendaarom
nietgeleidtoteenverlagingvanhetverbruik.Kortom:besparingendiemogelijkzoudenzijn
geweest,wordentenietgedaandoorvolumeontwikkelingen.HetlijktweldeWetvanPark-
inson;ziehiervooronzewebsitebijwww.inzichten.nl/wetenschap/weten_53.htm.
Brongegevensgrafiek:Milieu–enNatuurcompendium.
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Danmaarkernenergie!

Hetgebruikvanfossielebrandstoffengaatonmiskenbaargepaardmetnadelige
milieueffecten.Milieueffectenbijdewinning,maarookbijhetgebruikervan.Enin
Nederlandhebbenwedankzijfossielebrandstoffenluchtverontreiniginginde
vormvanstikstofoxidenenfijnstof,maarookschadelijkemilieueffecteninde
vormvanverzuringenvermesting.Bovendienlevertdatstokenvanaldiefossiele
brandstofeenbijdrageaanhetversterktbroeikaseffect,dusmogelijkaanklimaat-
verandering.Danmaarkernenergie?

Nederlandheefteentraditiehoogtehoudenalshetgaatomniet-kernenergie.Ooknu,nu
onheilspellendeberichtenoverdeenergievoorzieningklinken,iskernenergievoordemeeste
Nederlandersnietbespreekbaar.Dezeantipathievindtzijnoorspronginhetbeginvande
jarentachtig.Dejaren1981totenmet1983warennamelijkdejarenvandeBredeMaat-
schappelijkeDiscussie(BMD).HetonderwerpvandeBMDwasdetoekomstigeenergievoor-
zieninginNederlandendemogelijkerolvankernenergiedaarin.EenzogenaamdeStuurgroep
moestdemaatschappelijkediscussievormgeven.Voorzittervandestuurgroepwasjonkheer
DeBrauw,ex-ministervanWetenschapsbeleidenWetenschappelijkOnderwijs.Deoorsprong
vanditgehelegebeurenlagindejarenzeventig.In1973waserde(eerste)oliecrisisgeweest
HetlietdeafhankelijkheidvanNederlandophetgebiedvandeenergievoorzieningzien.Ach-
terafbleekdatdeproblemenveeltezwaarwarenbeoordeeld.Deinallerhaastafgekondigde
benzinerantsoeneringbleekindepraktijkslechttewerken.Erwasbovendienoliegenoeg;
DenUylvroegzelfsdeoliemaatschappijenomdeolietankersdieonderwegwarennaarRot-
terdam,zichtochvooralniettehaasten.Hetvielallemaalnogalmee,maardatisallemaalwel
wijsheidachteraf.Tochzoudewereldnooitmeerzijnalsvoorheen.Deolieprijszounamelijk
nooitmeerophetoudeniveauterugkerenenuiteindelijkkregenveelwesterselandeninde
nasleeptemakenmethogeinflatieenoplopendeoverheidstekorten.Watnogweleensverge-
tenwordt,isdathetlinksekabinetDenUyldaaropdeaanzetgaftoteendiversificatieinhet
energiebeleid.Onderdelendaarvanwarendegrotereinzetvankolenénkernenergievoorde
elektriciteitsvoorziening.Zokwamenerplannenomvierkerncentralestebouwen.Opzichwas
ditnietsnieuws,wantin1972haddetoenmaligeministervanEconomischeZaken,Langman,
alvoorgesteldommaarliefst35kerncentralestebouwen.
Nederlandhadinhetmiddenvandejarenzeventigslechtstweekerncentrales:eenkleine
proefcentraleinDodewaardmeteengeringvermogenvan54MWendein1973geopende
full-sizecentraleinBorsselevan452MW.ErleefdeinNederlandopdatmomentaleensterk
antikernenergiesentiment.Devoorstellenomnieuwekerncentralestebouwenstuittenop
veelprotest.OmallevoorsentegenstebesprekenwerddeBredeMaatschappelijkDiscussie
bedacht.Deeerstefasevandediscussiebestonduiteeninformatiefase.Indezefasekonden
allerleibelanghebbendeinstellingen,maarookactiegroepenenhetgrotepubliekhunopvat-
tingenoverdeenergievoorzieningenkernenergiekenbaarmaken.Defasewerdafgesloten
meteenrapport.Ditrapportdiendevervolgensalsuitgangspuntvoordediscussiefase.Op
veelplaatseninhetlandwerdenavondengeorganiseerddieenerzijdseenvoorlichtendkarak-
terenanderzijdseendiscussiekarakterhadden.Totslotkwamdestuurgroepmeteeneind-
rapport.Ditrapportkwambegin1984uit.Debelangrijksteconclusiewasdateenbeslissing
vooruitbreidingvandetoepassingvankernenergieinNederlandnietvoordehandlag.On-
danksalleophefenpubliciteitbleekdatslechteengeringpercentagevandebevolkingaande
BMDhaddeelgenomen.Bovendienbleekachterafdatdedeelnemersnietergrepresentatief
voordeNederlandsebevolkingwarengeweest.Uithetoogpuntvanenergievoorzieningkon
Nederlandzicheendergelijkstandpunt,ookpolitiek,welpermitteren.Nederlandhadimmers
zijngas.
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dieper gelegen lagen. Het controleprogramma zal in ieder geval doorlopen tot 2025. De DoE
meldt: ‘Because no practicable technology exists to remove the radioactive material from the
underground cavities formed by the nuclear tests, DOE will leave the material in place.’ Het
gebied is niet vrij toegankelijk.

Fallon, Nevada, Verenigde Staten
De locatie van slechts één test als onderdeel van het Vela Uniform programma. Vela Uniform
was bedoeld om methodes te ontwikkelen voor het detecteren van (ondergrondse) proeven
met kernbommen en om deze te kunnen onderscheiden van aardbevingen. Er is mogelijk
sprake van contaminatie van het grondwater. Dit vindt echter op zo’n grote diepte plaats dat
effecten op de menselijke gezondheid onwaarschijnlijk worden geacht. Het gebied is vrij toe-
gankelijk.

Carlsbad, New Mexico, Verenigde Staten
Plaats waar op 10 december 1961 de eerste ondergrondse test van het Plowhare programma
werd gehouden. De explosie met een kracht van 31, kton vond plaats op een diepte van 360
meter diepte. Het experiment was onder andere bedoeld om te onderzoeken wat er met on-
dergrondse lagen zou gebeuren bij een ondergrondse explosie. Daarnaast diende de test om
de mogelijkheid van stoomproductie voor de opwekking van elektriciteit te onderzoeken. Het
was niet de bedoeling dat er radioactiviteit zou vrijkomen, wat echter toch in geringe mate
gebeurde. Onderzoek zes maanden na de explosie wees uit dat er door de explosie een ruimte
met een diameter van 50 meter was ontstaan. De locatie is nog steeds licht radioactief veront-
reinigd.

Rifle, Colorado, Verenigde Staten
Locatie waar een ondergrondse, nucleaire explosie met een kracht van 43 kton werd uitge-
voerd als onderdeel van het Plowshare programma. De test was bedoeld om te onderzoeken
of aardgas gewonnen kon worden uit dichte, ondergrondse rotsformaties. Er kwam inderdaad
gas vrij, maar het was te radioactief om gebruikt te kunnen worden. Het radioactieve gas
werd volgens lokale bewoners nog jarenlang afgefakkeld ‘to get rid of it’.

Reggan en Ekker, Sahara, Algerije
Algerije was in 1960 nog een Franse kolonie. Frankrijk voerde op 13 februari in dat jaar op de
locatie Reggan in de Sahara zijn eerste nucleaire test uit. Het zou het begin zijn van een reeks
van 192 testen op verschillende plaatsen in de wereld. Frankrijk beëindigde zijn testprogram-
ma in 1992; tijdelijk zo bleek. In 1995 werden de testen hervat om begin 1996 definitief ge-
staakt te worden. Frankrijk had haast met zijn testen, want het wilde zo snel mogelijk zelf
kernwapens bezitten volgens het door president De Gaulle geformuleerde idee van de force
de frappe. De keus voor de locatie was in zekere zin merkwaardig, omdat Frankrijk in 1960 al
jaren verwikkeld was in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Algerije werd in 1962 onaf-
hankelijk en verdere testen in dw Sahara waren niet vanzelfsprekend. Frankrijk zou dan ook
later uitwijken naar enkele van zijn koloniën in de Stille Oceaan. Er zijn gegevens over de
huidige situatie van de voormalige testlocaties in de Sahara.

Mururoa en Fangatau atol, Frans Polynesië
Locaties die zijn gebruikt voor veel Franse testen. Het gaat om onbewoonde atollen in een
verder zeer dun bevolkt gebied. De locaties zijn in gebruik genomen, nadat testen in de Saha-
ra door de gewijzigde politieke omstandigheden niet gegarandeerd waren. Hier werd ook de
eerste Franse thermonucleaire bom met een kracht van 2,6 Mton op 24 august 1968 tot ont-
ploffing gebracht. Totaal werden op de twee atollen 167 kernbommen tot ontploffing ge-
bracht. Eén test mislukte: de bom ontplofte niet, maar viel uit elkaar. Het resultaat was het
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plutonium van de bom zich over een groot gebied verspreidde. Er is geen betrouwbare infor-
matie over de huidige situatie op de atollen. Ze zijn zeer waarschijnlijk radioactief verontrei-
nigd. De atollen zijn niet toegankelijk en worden bewaakt door Franse strijdkrachten.

Monte Bello eilandengroep, Australië
Plaats waar op 13 oktober 1952 de eerste Britse atoom-
bom tot ontploffing werd gebracht. Het ging om een bom
van 25 kton die geplaatst was op de oorlogsbodem HMS
Plym. In 1956 volgden nog eens twee tests in deze eilan-
dengroep.

Maralinga en Woomera, Australië
De Britten voerden op deze twee locaties totaal zeven
nucleaire testen uit in de periode 1956-1957. De locaties
raakten door de testen ernstig verontreinigd. Niet alleen
door de testen met atoombommen, maar vooral door
honderden andere testen in de periode 1955-1963. Deze
testen, waarvan vele met nucleair materiaal, hadden voor-
al betrekking op onderdelen. Een eerste schoonmaakpo-
ging in de jaren zestig leverde, zo bleek later, onvoldoen-
de resultaat op. Een uitgebreidere schoonmaakoperatie volgde in de jaren negentig. Volgens
officiële gegevens is het gebied tegenwoordig zonder gevaar te betreden.

Nova Zembla, (voormalige) Sovjet Unie
Locatie in de Noordelijke IJszee waar in de periode 1954 tot en met 1990 totaal 130 boven–
en ondergrondse testen zijn uitgevoerd. Deze testen waren samen goed voor 256 megaton
aan explosieve, nucleaire kracht. Hier werd ook het grootste kernwapen ooit werd getest. Op
23 oktober 1961 ontplofte hier als ‘feestelijke’ begeleiding van het 22ste partijcongres van de
communistische partij de 50 Mton grote thermonucleaire bom, de Tsar Bomba. De padde-
stoelwolk bereikte een hoogte van 60 kilometer. Het wapen had geen enkele praktische, mili-
taire betekenis; zo was er slechts één vliegtuig geschikt om de bom te transporteren. Het
vliegtuig was echter zo traag dat militair gezien tot falen gedoemd was. De bom was dan ook
louter politiek bedoeld. Het moest het vermogen van de Sovjet-Unie tot de productie van
wapens in elke denkbare omvang aantonen. Het was daarmee een sfeerelement in de Koude
Oorlog; in augustus van 1961 was een begin gemaakt met de Berlijnse muur.

Semipalatinsk, (voormalige) Sovjet Unie
De locatie, tegenwoordig in het onafhankelijke Kazachstan, is de plaats waar honderden bo-
ven- en ondergrondse proeven met kernwapens zijn genomen. De eerste was de test met de
eerste Russische atoombom, de Eerste bliksem code naam RDS-1 (door de Amerikanen Joe 1
genoemd, naar de bijnaam van Stalin, uncle Joe) op 29 augustus 1949. De bom was een
kopie van de plutoniumbom die bij Nagasaki was gebruikt. De Russen hadden het ontwerp via
spionage verkregen. Ook de eerste thermonucleaire bom, de RDS-6, met een kracht van 1,6
megaton werd hier op 22 november 1955 tot ontploffing gebracht. Net zoals de Amerikanen,
onderzochten de Russen de mogelijkheden om atoombommen voor vreedzaam gebruik in te
zetten. Eén van de resultaten hiervan is het Chaganmeer. Een ondergrondse ontploffing met
en kracht van 100 kiloton op 15 januari 1965 resulteerde in een krater van 100 meter diep en
met een diameter van 400 meter.

Dit overzicht is zeker niet uitputtend. Zo zijn er nog Jonhston Island en Christmas Island in de
Stille Oceaan. Ook zijn testlocaties in India, Pakistan en China niet besproken. 

Gedenksteen ter herinnering aan
de Totem One testen in 1953. De
eerst Britse testen die - met de
medewerking van de Australische
regering - op diverse plaatsen in
Australië werden gehouden.
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Nederlandnamdestijdsinvergelijkingmetdeonsomringendelandeneenbijzonderepositie.
Groot-Brittannië,Frankrijk,Duitslanden,inmindermate,Belgiëzagenkernenergiewelals
eenserieuzeenergieoptie.Enhetkannietontkendwordendatkernenergieeenaantalvoor-
delenheeft.Hetbelangrijksteargumentistegenwoordigweldathetgeenbijdragelevertaan
hetbroeikaseffect.Verderproduceerteenkerncentralegeenklassiekevormenvanluchtver-
ontreiniging,zoalszwaveldioxide(SO2)enstikstofoxiden(NOx).Nudoendetegenwoordigeop
fossielebrandstofgestookteelektriciteitscentralesdatookalnauwelijks,maarweltegenaan-
zienlijkekosten.Kernenergiekentechterooknadelen.Debelangrijkstezijndelozingvan
radioactievestoffeninluchtenoppervlaktewaterenbovenalhetradioactieveafvaldatgedeel-
telijkhonderdduizendenjarenmoetwordenopgeslagen.Zouvoorditlaatsteprobleemeen
oplossingwordengevonden-endaarwordtaljarenonderzoeknaargedaan-daniserei-
genlijkweinigtegenkernenergieintebrengen.Ookwordtnogaleensverwezendatinkern-
centraleeenongelukkangebeurenmeteengrootschaligeuitbraakvanradioactievestoffen.
Destatistiekenleverendatdituitermateonwaarschijnlijkis.Groteongelukkenhebbenzich
alleenvoorgedaaninWindscale,Groot-Brittanniëin1957,indeThreeMileIslandcentralein
Harrisburg,VerenigdeStatenin1979enindecentraleinTsjernobyl,Sovjet-Uniein1986.Het
ongelukinWindscalevondplaatsineenmilitairereactorineentijddathetreactorontwerpen
deveiligheidervannogindekinderschoenenstond.HetongelukindeVerenigdeStatenwas
weliswaarernstig,maarveroorzaakte,ookoplangeretermijn,geenslachtoffers.Hetongeluk
inTsjernobyltenslottewaszeerernstigenmetveleslachtoffers,maarwasweltewijtenaan
eenweinigadequaatreactorontwerpenuitzonderlijkmenselijkfalen.
Ookdegeopolitiekekantbijkernenergieisoverzichtelijkerdanbijfossielebrandstoffen.Aard-
oliekomtgedeeltelijkuitpolitieklastigeregio’salshetMidden-OostenenRusland.Uranium,
deprimairegrondstofvoorkerenenergie,kentveelprettigervindplaatsendievooreengroot
deelindewesterseinvloedssfeerliggen.
Hetisdanookmetenigeregelmaatdatdeoptiekern-
energieweerinhetpubliekedebatinNederlandopduikt.
Tegenwoordigisdat,zoalsgezegd,vooralvanwegede
gunstigeinvloedophetbroeikaseffect.HetzalinNeder-
landiniedergevalniethelpen:kernenergieisenblijft
hiervoorlopignogeentaboe.Maarwatblijft,ishet
broeikaseffect.Endediscussieoverenergieiseigenlijk
eendiscussieoverdatbroeikaseffectennietovertekor-
tenofovereindigevoorraden.Natuurlijkkuntuminder
energiegebruiken,waaromookniet?Hetlevertzelfs
geldop,maarindekernvandezaakgaatdediscussie
overleefstijlenverspilling.

Bijditartikelkuntukaartenraadplegenmetdaaropde
liggingvandekerncentralesinFrankrijk,Belgiëenhet
VerenigdKoninkrijk.Uzultdankunnenzienhoeanders
heterindeonsomringendelandenaantoegaat.
Ziehiervooronzewebsite:
www.inzichten.nl/contact/nummer_14.htm.

HettotaleenergieverbruikinNederlandwordtslechtsvoor1%gedektdoorkernenergie.
Aardolieisenwasdebelangrijksteprimaireenergiedrager.De0%indegrafiekduidtopde
uitermategeringebijdragevanwaterkrachtaandeNederlandseenergievoorziening;nietzo
verwonderlijkgezienhetvlakkekaraktervanNederland.Indezecijfersisdebijdragevan
hernieuwbarebronnen-ookwelduurzameenergiegenoemd-nietopgenomen.Volgensvoor-
lopigecijfersvoor2006isdezebijdrage2,7%,waarvan1,8%uitbiomassaen0,7%uitwind-
energie.Bron:StatisticalReviewofWorldEnergy2007,BritishPetroleum.Ziewww.bp.com.
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plutonium van de bom zich over een groot gebied verspreidde. Er is geen betrouwbare infor-
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23 oktober 1961 ontplofte hier als ‘feestelijke’ begeleiding van het 22ste partijcongres van de
communistische partij de 50 Mton grote thermonucleaire bom, de Tsar Bomba. De padde-
stoelwolk bereikte een hoogte van 60 kilometer. Het wapen had geen enkele praktische, mili-
taire betekenis; zo was er slechts één vliegtuig geschikt om de bom te transporteren. Het
vliegtuig was echter zo traag dat militair gezien tot falen gedoemd was. De bom was dan ook
louter politiek bedoeld. Het moest het vermogen van de Sovjet-Unie tot de productie van
wapens in elke denkbare omvang aantonen. Het was daarmee een sfeerelement in de Koude
Oorlog; in augustus van 1961 was een begin gemaakt met de Berlijnse muur.

Semipalatinsk, (voormalige) Sovjet Unie
De locatie, tegenwoordig in het onafhankelijke Kazachstan, is de plaats waar honderden bo-
ven- en ondergrondse proeven met kernwapens zijn genomen. De eerste was de test met de
eerste Russische atoombom, de Eerste bliksem code naam RDS-1 (door de Amerikanen Joe 1
genoemd, naar de bijnaam van Stalin, uncle Joe) op 29 augustus 1949. De bom was een
kopie van de plutoniumbom die bij Nagasaki was gebruikt. De Russen hadden het ontwerp via
spionage verkregen. Ook de eerste thermonucleaire bom, de RDS-6, met een kracht van 1,6
megaton werd hier op 22 november 1955 tot ontploffing gebracht. Net zoals de Amerikanen,
onderzochten de Russen de mogelijkheden om atoombommen voor vreedzaam gebruik in te
zetten. Eén van de resultaten hiervan is het Chaganmeer. Een ondergrondse ontploffing met
en kracht van 100 kiloton op 15 januari 1965 resulteerde in een krater van 100 meter diep en
met een diameter van 400 meter.

Dit overzicht is zeker niet uitputtend. Zo zijn er nog Jonhston Island en Christmas Island in de
Stille Oceaan. Ook zijn testlocaties in India, Pakistan en China niet besproken. 

Gedenksteen ter herinnering aan
de Totem One testen in 1953. De
eerst Britse testen die - met de
medewerking van de Australische
regering - op diverse plaatsen in
Australië werden gehouden.
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Nederlandnamdestijdsinvergelijkingmetdeonsomringendelandeneenbijzonderepositie.
Groot-Brittannië,Frankrijk,Duitslanden,inmindermate,Belgiëzagenkernenergiewelals
eenserieuzeenergieoptie.Enhetkannietontkendwordendatkernenergieeenaantalvoor-
delenheeft.Hetbelangrijksteargumentistegenwoordigweldathetgeenbijdragelevertaan
hetbroeikaseffect.Verderproduceerteenkerncentralegeenklassiekevormenvanluchtver-
ontreiniging,zoalszwaveldioxide(SO2)enstikstofoxiden(NOx).Nudoendetegenwoordigeop
fossielebrandstofgestookteelektriciteitscentralesdatookalnauwelijks,maarweltegenaan-
zienlijkekosten.Kernenergiekentechterooknadelen.Debelangrijkstezijndelozingvan
radioactievestoffeninluchtenoppervlaktewaterenbovenalhetradioactieveafvaldatgedeel-
telijkhonderdduizendenjarenmoetwordenopgeslagen.Zouvoorditlaatsteprobleemeen
oplossingwordengevonden-endaarwordtaljarenonderzoeknaargedaan-daniserei-
genlijkweinigtegenkernenergieintebrengen.Ookwordtnogaleensverwezendatinkern-
centraleeenongelukkangebeurenmeteengrootschaligeuitbraakvanradioactievestoffen.
Destatistiekenleverendatdituitermateonwaarschijnlijkis.Groteongelukkenhebbenzich
alleenvoorgedaaninWindscale,Groot-Brittanniëin1957,indeThreeMileIslandcentralein
Harrisburg,VerenigdeStatenin1979enindecentraleinTsjernobyl,Sovjet-Uniein1986.Het
ongelukinWindscalevondplaatsineenmilitairereactorineentijddathetreactorontwerpen
deveiligheidervannogindekinderschoenenstond.HetongelukindeVerenigdeStatenwas
weliswaarernstig,maarveroorzaakte,ookoplangeretermijn,geenslachtoffers.Hetongeluk
inTsjernobyltenslottewaszeerernstigenmetveleslachtoffers,maarwasweltewijtenaan
eenweinigadequaatreactorontwerpenuitzonderlijkmenselijkfalen.
Ookdegeopolitiekekantbijkernenergieisoverzichtelijkerdanbijfossielebrandstoffen.Aard-
oliekomtgedeeltelijkuitpolitieklastigeregio’salshetMidden-OostenenRusland.Uranium,
deprimairegrondstofvoorkerenenergie,kentveelprettigervindplaatsendievooreengroot
deelindewesterseinvloedssfeerliggen.
Hetisdanookmetenigeregelmaatdatdeoptiekern-
energieweerinhetpubliekedebatinNederlandopduikt.
Tegenwoordigisdat,zoalsgezegd,vooralvanwegede
gunstigeinvloedophetbroeikaseffect.HetzalinNeder-
landiniedergevalniethelpen:kernenergieisenblijft
hiervoorlopignogeentaboe.Maarwatblijft,ishet
broeikaseffect.Endediscussieoverenergieiseigenlijk
eendiscussieoverdatbroeikaseffectennietovertekor-
tenofovereindigevoorraden.Natuurlijkkuntuminder
energiegebruiken,waaromookniet?Hetlevertzelfs
geldop,maarindekernvandezaakgaatdediscussie
overleefstijlenverspilling.

Bijditartikelkuntukaartenraadplegenmetdaaropde
liggingvandekerncentralesinFrankrijk,Belgiëenhet
VerenigdKoninkrijk.Uzultdankunnenzienhoeanders
heterindeonsomringendelandenaantoegaat.
Ziehiervooronzewebsite:
www.inzichten.nl/contact/nummer_14.htm.

HettotaleenergieverbruikinNederlandwordtslechtsvoor1%gedektdoorkernenergie.
Aardolieisenwasdebelangrijksteprimaireenergiedrager.De0%indegrafiekduidtopde
uitermategeringebijdragevanwaterkrachtaandeNederlandseenergievoorziening;nietzo
verwonderlijkgezienhetvlakkekaraktervanNederland.Indezecijfersisdebijdragevan
hernieuwbarebronnen-ookwelduurzameenergiegenoemd-nietopgenomen.Volgensvoor-
lopigecijfersvoor2006isdezebijdrage2,7%,waarvan1,8%uitbiomassaen0,7%uitwind-
energie.Bron:StatisticalReviewofWorldEnergy2007,BritishPetroleum.Ziewww.bp.com.
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Danmaarkernenergie!

Hetgebruikvanfossielebrandstoffengaatonmiskenbaargepaardmetnadelige
milieueffecten.Milieueffectenbijdewinning,maarookbijhetgebruikervan.Enin
Nederlandhebbenwedankzijfossielebrandstoffenluchtverontreiniginginde
vormvanstikstofoxidenenfijnstof,maarookschadelijkemilieueffecteninde
vormvanverzuringenvermesting.Bovendienlevertdatstokenvanaldiefossiele
brandstofeenbijdrageaanhetversterktbroeikaseffect,dusmogelijkaanklimaat-
verandering.Danmaarkernenergie?

Nederlandheefteentraditiehoogtehoudenalshetgaatomniet-kernenergie.Ooknu,nu
onheilspellendeberichtenoverdeenergievoorzieningklinken,iskernenergievoordemeeste
Nederlandersnietbespreekbaar.Dezeantipathievindtzijnoorspronginhetbeginvande
jarentachtig.Dejaren1981totenmet1983warennamelijkdejarenvandeBredeMaat-
schappelijkeDiscussie(BMD).HetonderwerpvandeBMDwasdetoekomstigeenergievoor-
zieninginNederlandendemogelijkerolvankernenergiedaarin.EenzogenaamdeStuurgroep
moestdemaatschappelijkediscussievormgeven.Voorzittervandestuurgroepwasjonkheer
DeBrauw,ex-ministervanWetenschapsbeleidenWetenschappelijkOnderwijs.Deoorsprong
vanditgehelegebeurenlagindejarenzeventig.In1973waserde(eerste)oliecrisisgeweest
HetlietdeafhankelijkheidvanNederlandophetgebiedvandeenergievoorzieningzien.Ach-
terafbleekdatdeproblemenveeltezwaarwarenbeoordeeld.Deinallerhaastafgekondigde
benzinerantsoeneringbleekindepraktijkslechttewerken.Erwasbovendienoliegenoeg;
DenUylvroegzelfsdeoliemaatschappijenomdeolietankersdieonderwegwarennaarRot-
terdam,zichtochvooralniettehaasten.Hetvielallemaalnogalmee,maardatisallemaalwel
wijsheidachteraf.Tochzoudewereldnooitmeerzijnalsvoorheen.Deolieprijszounamelijk
nooitmeerophetoudeniveauterugkerenenuiteindelijkkregenveelwesterselandeninde
nasleeptemakenmethogeinflatieenoplopendeoverheidstekorten.Watnogweleensverge-
tenwordt,isdathetlinksekabinetDenUyldaaropdeaanzetgaftoteendiversificatieinhet
energiebeleid.Onderdelendaarvanwarendegrotereinzetvankolenénkernenergievoorde
elektriciteitsvoorziening.Zokwamenerplannenomvierkerncentralestebouwen.Opzichwas
ditnietsnieuws,wantin1972haddetoenmaligeministervanEconomischeZaken,Langman,
alvoorgesteldommaarliefst35kerncentralestebouwen.
Nederlandhadinhetmiddenvandejarenzeventigslechtstweekerncentrales:eenkleine
proefcentraleinDodewaardmeteengeringvermogenvan54MWendein1973geopende
full-sizecentraleinBorsselevan452MW.ErleefdeinNederlandopdatmomentaleensterk
antikernenergiesentiment.Devoorstellenomnieuwekerncentralestebouwenstuittenop
veelprotest.OmallevoorsentegenstebesprekenwerddeBredeMaatschappelijkDiscussie
bedacht.Deeerstefasevandediscussiebestonduiteeninformatiefase.Indezefasekonden
allerleibelanghebbendeinstellingen,maarookactiegroepenenhetgrotepubliekhunopvat-
tingenoverdeenergievoorzieningenkernenergiekenbaarmaken.Defasewerdafgesloten
meteenrapport.Ditrapportdiendevervolgensalsuitgangspuntvoordediscussiefase.Op
veelplaatseninhetlandwerdenavondengeorganiseerddieenerzijdseenvoorlichtendkarak-
terenanderzijdseendiscussiekarakterhadden.Totslotkwamdestuurgroepmeteeneind-
rapport.Ditrapportkwambegin1984uit.Debelangrijksteconclusiewasdateenbeslissing
vooruitbreidingvandetoepassingvankernenergieinNederlandnietvoordehandlag.On-
danksalleophefenpubliciteitbleekdatslechteengeringpercentagevandebevolkingaande
BMDhaddeelgenomen.Bovendienbleekachterafdatdedeelnemersnietergrepresentatief
voordeNederlandsebevolkingwarengeweest.Uithetoogpuntvanenergievoorzieningkon
Nederlandzicheendergelijkstandpunt,ookpolitiek,welpermitteren.Nederlandhadimmers
zijngas.

11B
11A

dieper gelegen lagen. Het controleprogramma zal in ieder geval doorlopen tot 2025. De DoE
meldt: ‘Because no practicable technology exists to remove the radioactive material from the
underground cavities formed by the nuclear tests, DOE will leave the material in place.’ Het
gebied is niet vrij toegankelijk.

Fallon, Nevada, Verenigde Staten
De locatie van slechts één test als onderdeel van het Vela Uniform programma. Vela Uniform
was bedoeld om methodes te ontwikkelen voor het detecteren van (ondergrondse) proeven
met kernbommen en om deze te kunnen onderscheiden van aardbevingen. Er is mogelijk
sprake van contaminatie van het grondwater. Dit vindt echter op zo’n grote diepte plaats dat
effecten op de menselijke gezondheid onwaarschijnlijk worden geacht. Het gebied is vrij toe-
gankelijk.

Carlsbad, New Mexico, Verenigde Staten
Plaats waar op 10 december 1961 de eerste ondergrondse test van het Plowhare programma
werd gehouden. De explosie met een kracht van 31, kton vond plaats op een diepte van 360
meter diepte. Het experiment was onder andere bedoeld om te onderzoeken wat er met on-
dergrondse lagen zou gebeuren bij een ondergrondse explosie. Daarnaast diende de test om
de mogelijkheid van stoomproductie voor de opwekking van elektriciteit te onderzoeken. Het
was niet de bedoeling dat er radioactiviteit zou vrijkomen, wat echter toch in geringe mate
gebeurde. Onderzoek zes maanden na de explosie wees uit dat er door de explosie een ruimte
met een diameter van 50 meter was ontstaan. De locatie is nog steeds licht radioactief veront-
reinigd.

Rifle, Colorado, Verenigde Staten
Locatie waar een ondergrondse, nucleaire explosie met een kracht van 43 kton werd uitge-
voerd als onderdeel van het Plowshare programma. De test was bedoeld om te onderzoeken
of aardgas gewonnen kon worden uit dichte, ondergrondse rotsformaties. Er kwam inderdaad
gas vrij, maar het was te radioactief om gebruikt te kunnen worden. Het radioactieve gas
werd volgens lokale bewoners nog jarenlang afgefakkeld ‘to get rid of it’.

Reggan en Ekker, Sahara, Algerije
Algerije was in 1960 nog een Franse kolonie. Frankrijk voerde op 13 februari in dat jaar op de
locatie Reggan in de Sahara zijn eerste nucleaire test uit. Het zou het begin zijn van een reeks
van 192 testen op verschillende plaatsen in de wereld. Frankrijk beëindigde zijn testprogram-
ma in 1992; tijdelijk zo bleek. In 1995 werden de testen hervat om begin 1996 definitief ge-
staakt te worden. Frankrijk had haast met zijn testen, want het wilde zo snel mogelijk zelf
kernwapens bezitten volgens het door president De Gaulle geformuleerde idee van de force
de frappe. De keus voor de locatie was in zekere zin merkwaardig, omdat Frankrijk in 1960 al
jaren verwikkeld was in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog. Algerije werd in 1962 onaf-
hankelijk en verdere testen in dw Sahara waren niet vanzelfsprekend. Frankrijk zou dan ook
later uitwijken naar enkele van zijn koloniën in de Stille Oceaan. Er zijn gegevens over de
huidige situatie van de voormalige testlocaties in de Sahara.

Mururoa en Fangatau atol, Frans Polynesië
Locaties die zijn gebruikt voor veel Franse testen. Het gaat om onbewoonde atollen in een
verder zeer dun bevolkt gebied. De locaties zijn in gebruik genomen, nadat testen in de Saha-
ra door de gewijzigde politieke omstandigheden niet gegarandeerd waren. Hier werd ook de
eerste Franse thermonucleaire bom met een kracht van 2,6 Mton op 24 august 1968 tot ont-
ploffing gebracht. Totaal werden op de twee atollen 167 kernbommen tot ontploffing ge-
bracht. Eén test mislukte: de bom ontplofte niet, maar viel uit elkaar. Het resultaat was het
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Eniwetok atol, Marshall eilanden
Een piepklein atol van 6 km2 in Micronesië en deel van de Marshall eilanden. Eniwetok atol
was de plaats een Amerikaanse serie testen van totaal 48 atoombommen in de periode 1948-
1958. De oorspronkelijke bewoners moesten vertrekken en werden elders gehuisvest. Eniwe-
tok was ook de plaats van de eerste thermonucleaire reactie ter wereld, Mike. We kunnen hier
niet echt spreken van een bom of wapen, omdat een onderdeel van de test een complete
koelfabriek was voor een deel van de voor de reactie benodigde ‘brandstof’. In de jaren ze-
ventig keerden de bewoners terug. Het eiland werd in 1980 veilig voor bewoning verklaard.

Bikini atol, Marshall eilanden
Een piepklein atol van 6 km2 in Micronesië en deel van de Marshall eilanden. Bikini atol was
de plaats van de twee eerste testen met atoombommen. De plaats was uitgekozen, omdat de
Verenigde Staten er huiverig voor waren om testen op hun eigen grondgebied, met mogelijke
gevolgen voor de eigen inwoners, uit te voeren. In 1946 werden hier onder de codenaam
Opeartion Crossroads eerst de Abel en daarna de Bakertest uitgevoerd met dezelfde bommen
als bij Nagasaki was gebruikt. De testen waren bedoeld om te onderzoeken wat het effect van
atoombommen op oorlogsschepen was. Hiervoor waren een aantal verouderde Amerikaanse
en buitgemaakte Duitse en Japanse schepen ingevaren. De originele bewoners van Bikini atol
werden gedwongen te verhuizen met als argument dat de testen waren bedoeld ‘the good of
mankind and to end all world wars’. Er zouden nog 21 testen volgen. De beroemdste was wel
de Bravo-test op 1 maart 1954. Het was een test van de praktisch hanteerbare waterstofbom.
De explosie had een kracht van 15 Mt, bijna duizend maal meer dan de bom op Hiroshima.
Een cynische detail is nog dat de verplaatste
bewoners door een ongunstige windrichting tij-
dens de test getroffen werden door fallout van
de explosie. De testen werden in 1958 beëindigd.
De Verenigde Staten verklaarde Bikini atol in
1968 weer bewoonbaar, waarop een deel van de
oorsponkelijke bewoners terugkeerde. De Atomic
Energy Commission verklaarde: ‘There's virtually
no radiation left and we can find no discernible
effect on either plant or animal life.’ Een aantal
jaren later bleken de bewoners echter ernstig
radioactief besmet, vooral met het gevaarlijk
strontium-90. Hierop werden de bewoners weer
elders gehuisvest. Het laatste onderzoek uit 1998
concludeerde: ‘Provided that certain remedial
measures are taken, Bikini Island could be per-
manently reinhabited.’

Amchitka Island, Alaska, Verenigde Staten
Locatie waar drie ondergrondse nucleaire testen
werden uitgevoerd. Twee van de drie waren van
aanzienlijk kaliber, namelijk 1 en 5 Mton. Vooral
de laatste test - de grootste ondergrondse test
die de VS ooit ondernamen – was controversi-
eel, omdat gevreesd werd voor aardbevingen en
tsunami’s. Na 1971 is de locatie niet meer voor
proeven gebruikt. Er wordt nog wel met enige
regelmaat gecontroleerd op radioactieve conta-
minatie, omdat er een kans is op lekkage vanuit

Toeschouwers bij een test op de Pacific
Proving Grounds. Het felle licht is afkom-
stig van een zojuist ontplofte atoombom.
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huishoudenszijngoedvoorslechts13%vanhetenergieverbruikinNederland.Uiteindelijkzal
hetresultaatvandegloeilampenomwisselingeenbesparinginhetNederlandseenergiever-
bruikvan0,3%betekenen.Ennogmaals:opvoorwaardedatallegloeilampenvervangen
worden.Debijdrageaandeoplossingvanhetklimaatprobleemzaldusookmaarmarginaal
zijn.EnsteedsvolgensMilieuCentraalisditgoedvooreenbesparingvan85europerhuishou-
den.Natuurlijkishetverstandigomminderenergietegebruiken,dusdeaanschafvanspaar-
lampeniseengoedezaak.Maardathetklimaatprobleemookmaarenigszinsuitdewereld
wordtgeholpen,lijkttochwelergvergezocht.Maarwatdanwel?Ookdaarbiedendestatis-
tiekenantwoordop.Hetkanbijvoorbeeldgezochtwordeninhetautorijden.Watdachtuvan
deSUV’s?EenVWTouareggebruiktalgauwgemiddeld13literper100kilometereninde
stadzelfs19literper100kilometer.VergelijkdatmaareensmeteenklassiekeVolkswagen
Golf:7,4literper100kilometer.Enwatdachtuvanhetfenomeentweede(derde)auto?
Inmiddelsheeft75%vandehuishoudenséénofmeerauto;datwasin198071%dusdat
lijktnietzospectaculair.Watwelspectaculairisdatnubijnaéénopdevierhuishoudenstwee
auto’sheeft;ditwasin1980nogmaaréénopdedertien.Kijkdaarvaltnuheelwattebespa-
ren.Devraagisechterofdatzalgebeuren.Debenzineprijsbijvoorbeeldsneltvanrecordprijs
naarrecordprijs.Tochneemtdevraagnaarbenzinenietaf;werijdenrustigdoorennemen
desteedshogereprijzenvoorlief.Eenvoorbeeldvaninelasticiteitvandevraagzoalsecono-
menzomooizeggen.Energieisergenoegendaargedraagtdemensheidzichooknaar.

Bronnengegevens
●OlieengasinNederland,Jaarverslag2006enprognose2007–2016.MinisterievanEconomischeZaken.

Ziewww.minez.nl.
●StatisticalReviewofWorldEnergy2007,BritishPetroleum.Ziewww.bp.com.
●Milieu-enNatuurcompendium.Ziewww.milieuennatuurcompendium.nl.

HetenergieverbruikindehuishoudensinNederlandisdelaatste10-15jaarvrijwelconstant;
daarvoorishetzelfsgedaald.Deafnameinhetgasverbruikishetgevolgvanisolatiemaatre-
gelen.Delichttoenameinhetelektriciteitsverbruikkomtdoordesteedsgrotereaantallen
apparatenindehuishoudens.Degelijktijdigetechnologischeverbeteringenhebbendaarom
nietgeleidtoteenverlagingvanhetverbruik.Kortom:besparingendiemogelijkzoudenzijn
geweest,wordentenietgedaandoorvolumeontwikkelingen.HetlijktweldeWetvanPark-
inson;ziehiervooronzewebsitebijwww.inzichten.nl/wetenschap/weten_53.htm.
Brongegevensgrafiek:Milieu–enNatuurcompendium.
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Destatistiekenbevattendusfascinerendmateriaal,wantveelervanisintegenspraakmet
algemenegevoelens.OokvoorNederlandvalterindestatistiekenveeltelezen.Zoishet
energieverbruikinNederlandindeperiode1965-2006meteenfactor2,6toegenomen.We
horenaljarenvoortdurendoverdebereidheidvanconsumentenomhetmindertedoenmet
energieverbruik,bijvoorbeeldomeenbijdrageteleverenaan‘hetmilieu’.Watzienwedaar-
vanterug?Indestatistiekeniniedergevaldusniets:hetenergieverbruikstijgtgestaag.Een
anderpuntisechterdathetdirecteenergieverbruikvandeconsumentenmaareenkleindeel
uitmaaktvanhettotaleenergieverbruik.Veelmeerenergiegaatnaarindustriëleactiviteiten.
Ditzounatuurlijkookuiteindelijkaanconsumentenkunnenwordentoegeschreven,omdat
veelindustriëleactiviteitenleidentotproductendieconsumentenweeraanschaffen.Toch
gaatditvoorNederlandmetzijnopeneconomie,maarzeergedeeltelijkop.Veelvanwatwij
hierproducerenwordtweeruitgevoerd.

MinisterCramervanhetministerievoorVolkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieube-
heerkwaminmei2007methaaroproepaanconsumentenomgloeilampentevervangen
doorspaarlampen.InAustraliëmaaktenzehetnogbonter:daarwassprakevaneenverbod
opgloeilampen.Ditalleswerdgepresenteerdmetindemargedreigendeopmerkingenover
klimaatverandering.Deconsumentenkondendoorhetaanschaffenvanspaarlampeneen
bijdrageleverenaandebestrijdingvaneenernstigmilieuprobleem.Zomeldtdewebsitevan
VROM:‘Doorzuinigomtegaanmetenergiehelpjehetklimaat.’Bovendienzouhetdeporte-
monneevandeconsumenttengoedekomen;eenspaarlampgebruiktimmersaanzienlijk
minderenergiedandeouderwetsegloeilamp.Maarwatlevertditmilieuvriendelijkegedrag
inderdaadwelwatop?MilieuCentraalsteltdatalsallegloeilampenindehuishoudensvervan-
genwordendoorspaarlampen,dateenbesparingvan11%ophetelektriciteitsverbruikinhet
huishoudenoplevert.Nuneemtelektriciteitslechts21%invanhetenergieverbruikineen
huishouden.Hetgrootstedeelgaatnamelijkopaanaardgasvoordeverwarming(eneen
beetjevoorhetkokenenhetwarmewater).Despaarlampenzorgdendanvooreenenergie-
besparingvan2,3%inhethuishouden.Dehuishoudenszijnechternietdeenigedieenergie
gebruik.Hetovergrotedeelwordtinbeslaggenomendoordeindustrieendoorhetverkeer;

Geschattevoorradenvanfossielebrandstoffenuitgedruktinhethuidgeverbruikvandebe-
treffendebrandstofin2004.Erlijktnoggenoegvoor1500tot2000jaartezijn.
Bronafbeelding:Milieu–enNatuurcompendium.
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Stralende plaatsen

Het varken, de kip, de auto, de televisie, de energie: ze worden alle ergens indu-
strieel gefabriceerd. Ver weg, waar we er geen weet van hebben. Wat de gevolgen
van deze productie zijn, dringt zelden tot ons door en willen we vaak ook niet we-
ten. Soms dringen de problemen zich wel erg op, zoals in het geval van de kip en
het varken. Ernstige milieuverontreiniging in ons eigen land is hiervan het gevolg.
Maar verder? We nemen u mee naar de plaatsen waar energie en straling hand in
hand gaan. We bezoeken een aantal van deze stralende plaatsen op deze aarde.

Trinity Site, New Mexico, Verenigde Staten
De plaats waar de allereerste test met een kernwapen werd
uitgevoerd op 16 juli 1945 om 05:29:45 plaatselijke tijd. De
test betrof een plutoniumbom en had een kracht van 19
kton. Een zelfde type bom, codenaam Fat Man, zou op 9
augustus 1945 boven Nagasaki ontploffen. Drie dagen eer-
der, 6 augustus, was een atoombom die gebaseerd was op
uranium, ontploft boven Hiroshima. De Trinity Site is twee
maal per jaar voor publiek geopend, namelijk op de eerste
zondagen in april en oktober. De locatie is nog steeds zwak
radioactief met een stralingsniveau dat een factor tien boven
het natuurlijke niveau ligt. Op de locatie kan ook nog steeds
trinitite gevonden worden. Dit is het glasachtige materiaal dat
bij de explosie in 1945 is ontstaan. Het advies is om dit mate-
riaal te liggen en het ook niet aan te raken.

Nevada Test Site, Nevada, Verenigde Staten
Een gebied ter grootte van 3500 km2 op ongeveer 100 km
ten noordwesten van Las Vegas in de staat Nevada van de
Verenigde Staten. De locatie is in 1951 in gebruik genomen.
Tot 1962 werden op de Nevada Test Site ongeveer 100 bo-
vengrondse proeven met atoombommen genomen. In de
periode na 1962, toen het verbod op atmosferische kern-
proeven van kracht was geworden, volgden tot 1992 nog
eens 800 ondergrondse proeven. Ook de Sedantest - zie het
artikel in nummer 14B - werd hier uitgevoerd. De padden-
stoelvormige wolken van de atmosferische ontploffingen
konden tot op bijna 200 km afstand worden gezien. Ze wer-
den daarom een toeristische attractie, omdat ze vaak vanuit
hotelkamers in Las Vegas goed te zien waren. Sinds 2004 is
bezoek voor het publiek mogelijk. Elk jaar worden er 11, zij
het strikt gereglementeerd, excursies georganiseerd.

De plaats van de ontploffing
van de eerste atoombom is
aangegeven met een obelisk:
de Trinity Site Ground Zero
obelsik. Op de bovenste pla-
quette staat: ‘Trinity Site whe-
re the world’s first nuclear
device was exploded on July
16, 1945.’
De onderste plaquette ver-
meldt dat de Trinity site in
1975 tot ‘National Historic
Landmark’ is verheven.
Foto © Ian Parker.

Aardig voorbeeld van atomaire humor. Minder humoristisch
waren de tests op de Nevada Test Site waaraan troepen mee-
deden. Diverse van dergelijke testen zijn in het begin van de
jaren vijftig uitgevoerd. Zo namen aan de Operatie Buster-
Jangler 6500 man deel. In 1953 waren troepen aanwezig bij
de Operatie Upshot-Knothole. De troepen waren hier zo dicht
bij de ontploffingen gelegerd dat 3000 man tijdens de testen
de jaarlijks toegestane hoeveelheid straling ontving.
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Straling in het dagelijks leven

Rookmelder
De meest gebruikte rookmelder, soms ook ten onrechte brandmelder genoemd, maakt ge-
bruik van het principe van ionisatie. Dit type rookmelder bevat een radioactieve bron die gela-
den deeltjes uitzendt. Die deeltjes worden opgevangen op een elektrode, zodat tussen de
twee elektroden een stroompje loopt. Brand begint vaak of gaat gepaard met rook. Komt de
rook in de rookmelder dan neemt de stroom tussen de elektroden af, omdat een deel van de
geladen deeltjes door de rook geabsorbeerd of verstrooid wordt. De rookmelder geeft dan een
alarm, meestal een doordringend geluidssignaal. Het radioactieve materiaal dat in rookmel-
ders wordt gebruikt, is bijna altijd americium-241. Americium is een goede bron van alfastra-
ling. Het heeft een halfwaardetijd van 432 jaar, zodat de werking over langere tijd (in ieder
geval in relatie tot de lengte van een mensenleven) gegarandeerd is. [Wel echter letten op de
batterijen, want die gaan zeker niet zo lang mee] De hoeveelheid americium in een rookmel-
der is gering, niet meer dan 0,0002 gram. Americium-241 ontstaat in kerncentrales uit pluto-
nium-241 dat op zijn beurt is ontstaan uit de kerncentralebrandstof uranium-238.

Fijn stof in de lucht
Fijn stof is een vorm van luchtverontreiniging die de laatste jaren sterk in de aandacht staat.
Fijn stof wordt gemeten met speciale meetapparatuur. Een vorm van meetapparatuur gebruikt
bètastraling. Daarom wordt dit type meetapparaat ook wel bètastofmonitor genoemd. De
meting in een bètastofmonitor berust op de verzwakking van bètastraling als deze door op
een filter verzameld stof wordt geleid. De mate van verzwakking hangt af van de massa van
het stof op het filter. Het apparaat verzamelt stof uit de lucht door de lucht door een filter te
leiden. Het stof blijft op het filter achter. Daarna wordt er bètastraling doorheen gestuurd; de
straling wordt hierbij verzwakt. De mate van verzwakking zegt iets over de hoeveelheid stof
op het filter en daarmee na enig omrekenwerk ook over de stofconcentratie in de lucht. De
bètastraling die voor de meting nodig, komt van het radioactieve krypton-85.

Geneeskunde
Radioactieve stoffen kennen vele medische toepassingen. De medische diagnostiek gebruikt
vooral de volgende stoffen: jodium-131 voor schildklieronderzoek, thorium-201 voor onder-
zoek naar de doorbloeding van organen, xenon-133 voor onderzoek van de longen. Vooral
technetium-99 kent een ruime toepassing, omdat zij gemakkelijk aan veel stoffen gekoppeld
kan worden en zo goed gebruikt kan worden voor het onderzoek
van bijvoorbeeld organen. Een ander voordeel is de korte half-
waardetijd; de stralingsbelasting van de patiënt blijft daardoor
gering.
Doorlichten is een techniek waarbij met röntgenstraling als het
ware een soort foto van het inwendige van iets gemaakt wordt.
Bijvoorbeeld van de botten van een mens bij het vermoeden van
een breuk. Eigenlijk berust de werking op de verzwakking van
straling. Hoe meer verzwakking hoe minder straling de fotografi-
sche plaat (de ‘foto’) bereikt. Zo krijgen we verschillende grijstin-
ten, omdat bijvoorbeeld botten de straling meer verzwakken dan
weefsel. Een nadeel van een dergelijke manier van fotograferen
is dat het lastig is om onderdelen te zien die achter elkaar liggen.
Radioactieve stoffen worden ook voor therapeutische toepassin-
gen ingezet. Het bekendste voorbeeld is ‘bestraling’ of radiothe-
rapie. 
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Eenbelangrijkpuntbijdedefinitievanhetbegripvoorraadisdeterm‘economischwinbaar’.
Meestalwordtdaarmeebedoeld:winbaaropeenmanierdatbijdegeldendemarktomstandig-
hedennogeconomischverantwoord(lees:metwinst)geproduceerdkanworden.Hetisdui-
delijkdathetbegrip‘economischwinbaar’indetijddusnietstatischis.Hetzalonderandere
kunnenveranderenbijstijgendeprijzen.Zowarenindejarenzeventigdegigantischeolie-
voorradenindevormvanteerzandeninCanadanieteconomischwinbaar,simpelwegomdat
dewinningmetzeerhogekostengepaardging.Tegenwoordigzijndelenmetnieuwetechno-
logieënendehogeolieprijzengedeeltelijkalweleconomischwinbaar.Voorradenzijndusniet
statisch,maardeomvangervanwordtbepaalddooreconomische,technologischeenzelfs
politiekefactoren.Hetenigedatnietverandert,ishetfeitdatdevoorradenopaardealtijden
immereindigzullenzijn.Alleendetermijnwaaropisvariabel.
Kijkenwenaarsituatievanfossielebrandstoffendanhebbenzichdeafgelopen20jaarop-
merkelijkeontwikkelingenvoorgedaan.Deproductieisvoordurendtoegenomen,maarookde
voorradenzijntoegenomen.Wasin1985deeconomischwinbarevoorraadvanaardolienog
voldoendevooreenverbruikvan29jaar,in2006wasditgestegentot41jaar.Endituitge-
druktinhetverbruikvanhetbetreffendejaar.Eenzelfdeontwikkelingheeftzichvoorgedaan
bijaardgas.Kortom:ondankseensterktoegenomenverbruik,zijndevoorradentoegenomen.
Eenaardigvoorbeelddoetzichdichtbijhuisvoor.DeoliewinninginhetDrentseSchoonebeek
isin1996beëindigd.Verdergaandewinningvandeoliewaseconomischnietinteressant,
hoeweldevoorradennoglangnietwarenuitgeput.Debelangrijksteredenwasdatdeoliete
stroperigwasendewinningspeciale,duretechniekenvereiste.DeNederlandseAardolie
Maatschappij(NAM)heeftindecember2007echterbekendgemaakt,datnajarenlangonder-
zoekisbeslotenomopnieuwinhetveldvanSchoonebeekolietegaanwinnen.Ditwordt
verantwoordgeachtdoorhetgebruikvannieuwetechniekenen,ooknietonbelangrijk,vol-
gensdeNAM:‘Dehuidigehogeolieprijsmaakt
hetgebruikvankostbaretechniekenechter
rendabel’.AardigpuntisookdatdeNeder-
landseoliereserves,hoewelnietgrootvan
omvang,hierdoormet50%toenemen.
Dewereldsneltvoortenhetenergieverbruik
blijftvoortdurendtoenemen.Bekijkenwede
ontwikkelingindeafgelopen40jaareensin
eenpaarkentallen.Hetenergieverbruikisvoor
degehelewereldmetbijnaeenfactordrie
toegenomen,maardeveranderingenzijnniet
overaldezelfdegeweest.Degrootsteverande-
ringdeedzichvoorinAziëeninhetMidden-
Oostenmeteenfactor7respectievelijk8,8.De
geringstetoenamevindenweinNoord-
AmerikaenEuropameteenfactor1,9respec-
tievelijk1,8.Ongetwijfeldzienwehierverschil-
lenineconomischeontwikkelingweerspiegeld
enzienwedeopkomstvannieuweeconomie-
enalsChinaenIndia.Wemogenverwachten
dateenminderonstuimigegroei,zoalsinEu-
ropa,voordeopkomendeeconomieënnogwel
enkeledecenniaopzichzallatenwachten.En
alswestatistiekenmogengeloven,iserweinig
groeiinAfrika.Maarookdaarzalhettocheen
keergaangebeuren.Hetblijftdusgroeienop
sommigeplaatsenvoorlopigonstuimigegroei.

Deproductievanaardolieneemttoe,maarde
voorradenvanaardoliestijgennogsneller.
Brongegevens:StatisticalReviewofWorldEnergy
2007,BritishPetroleum.BewerktdoorVi.
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Energie,energie,energie….
Allesindewerelddraaitomenergieenvoordieenergiezijnenergiedragersnodig.
Eenenergiedragerisalleswatenergiekanopleveren.Bijvoorbeeldolie,hout,gas
ofsteenkoolkunnenverbrandwordenendatlevertenergieop.Ookuraniumiseen
energiedrager,wantbijhetradioactiefvervalervankomtenergievrij.Maarzois
ookwateralshetwordtgebruiktindevormvanwaterkrachtookeenenergiedra-
gerenhetzelfdegeldtvoorzonlichtenvoorelektriciteit.Nieuwerwetseenergie-
dragerszijnbiomassaenbioethanol.Nuhorenwedelaatstetijdopnieuwover
oprakendevoorradenvanenergiedragers.Wezettenallesmaarweereensopeen
rijtje.
Dewerelddraaitondanksallegoedebedoelingennoggrotendeelsopouderwetse,fossiele
brandstoffen.Fossielebrandstoffenzijnaardgas,aardolie,steen–enbruinkool.Zezijninde
loopvanmiljoenenjarengevormdenwordensindsheteindvande19deeeuwverbruikt,voor
eengrootdeelvoorenergieopwekking.Zewordenookwelaangeduidalsniet-vernieuwbare
energiedragers,omdatergeennoemenswaardigevormingmeerplaatsvindt.Erisdussprake
vaneeneindigevoorraad:ooitzalhetopraken.Devraagiswanneerisooit?DeClubvan
Romevoorspeldein1970datheteindevanvoorradenaanfossielebrandstoffeninzicht
kwam.Declubrekendevoordatmetdetoenbekendevoorradenenrekeninghoudendmet
hettoenmaligeverbruikdeaardoliemet31jaaropzouzijn,aardgasmet150jaarensteen-
koolmet2300jaar.Ooknaardetoenmaligeinzichtenwaserondanksdezeonheilspellende
boodschapdusnieteendirecttekortaanenergiedragers.Zelfsalsergeenaardolieenaard-
gas(meer)zouzijn,wasernogvoorduizendenjarensteenkool.Duswatwasnuhetpro-
bleem?WatdeClubvanRomevoorheteerstonderdeaandachtbracht,wasdatvoorraden
vanveelgrondstoffeneindigwaren.Eenongelimiteerdgebruikvanonzeaardezouvroegof
laattotgroteproblemenmoetenleiden.Daarbijhad(enheeft)steenkoolalsenergiedrager,
hoeweldusruimvoorradig,eenaantalnadelen.Deenergieopbrengstisinvergelijkingmet
aardgasenaardolielaag.Bovendienisheteenvuilebrandstof,wanthetlevertveelafvalstof-
fenop.IetswatoverigensnoginsterkeremategeldtvoorhetonzeDuitseburenzogekoes-
terdeenmetveeloverheidsgeldgesubsidieerdebruinkool.

Hetmondialeenergieverbruikstijgtsinds1965metgemiddeld2,6%perjaar.Technologische
ontwikkelingenvoorbesparingenwordentenietgedaandoorvolumeontwikkelingen.
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Blootstelling aan straling

De mens staat voortdurend bloot aan allerlei vormen van straling die het gevolg is van radio-
actieve verschijnselen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Wel is het zo dat de
mens de afgelopen 100 jaar kunstmatige bronnen van radioactiviteit heeft gecreëerd. Dit leidt
tot een aanvullende belasting. De blootstelling komt onder andere van: 1) natuurlijke straling
uit het helaal (zie de onderstaande figuur: ‘kosmisch’); 2) straling die afkomstig is van van
nature voorkomende stoffen op aarde; 3) het opwekken van kernenergie; 4) de voor- en na-
behandeling van brandstof voor kerncentrales; 5) medische toepassingen; 6) overblijfselen
van vroegere atoombomexplosies in de atmosfeer. Deze laatste categorie, hoewel die erg tot
verbeelding spreekt, maakt minder 1% van de stralingsbelasting uit. 1962 was in deze catego-
rie een piekjaar. Het was het laatste jaar van atoombomproeven in de atmosfeer.

De grootste stralingsbelas-
ting kan worden toege-
schreven aan ‘Radon/
thoron’. Radon ontstaat uit
radium, dat van nature
voorkomt in vrijwel elke
bodemsoort. Het zit daarom
ook in bouwmaterialen als
beton.
Radon is een radioactief
edelgas dat van nature over-
al voorkomt. Als radon ver-
valt, ontstaat er een serie
kortlevende vervalproduc-
ten die allemaal radioactief
zijn. Deze vervalproducten
zijn niet gasvormig en hech-
ten zich daarom aan stof-
deeltjes in de lucht. Als deze
worden ingeademd blijven
deze achter in de luchtwe-
gen en geven daar straling
af. De steeds betere isolatie
van onze huizen heeft ertoe
geleid dat deze vorm van
stralingsbelasting sterk is
toegenomen.
Bron gegevens: Milieu– en
Natuurcompendium.

Radioactiviteit

Als een stof radioactief is, betekent dat dat de atomen van die stof radioactief zijn.
Dit houdt het volgende in:
● de atoomkernen van zo’n atoom zijn instabiel;
● de atoomkernen kunnen veranderen in atoomkernen van een andere soort;
● het proces heet radioactief verval;
● het verval gaat gepaard met het uitzenden van straling;
● de meest voorkomende vormen van straling bij radioactief verval zijn alfa-, bèta- en gam-

mastraling. Deze eerste twee zijn vormen van straling die uit deeltjes bestaat. De laatste is
straling in de vorm van golven.

Tot slot moet worden opgemerkt dat radioactiviteit een natuurlijk proces is dat al zo lang
bestaat als de aarde oud is.
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De Amerikaan Keeling
kwam in 1958 op het idee om op Hawaï de concentratie van het broeikasgas koolstofdioxide te
gaan meten. Destijds was niemand erin geïnteresseerd. Nu, 50 jaar later, blijkt dat het een
geweldig document van de menselijke beïnvloeding van de atmosfeer. De schommeling in de
concentraties weerspiegelt de cyclus in de biologische activiteit. De concentratie van koolstof-
dioxide is sinds het begin van de metingen met 20% toegenomen. Ander onderzoek heeft
geleerd dat sinds het begin van de industriële revolutie - ongeveer 1750 - zelfs met 35% is

19A

‘nucleairexcavation’,ontgrondingmetnucleaireexplosieven.Ditonderzoekwasmedebe-
doeldalsvoorlopervanhethavenprojectinAlaska.HetgingbijdeSedantestomeenrelatief
kleinewaterstofbom,ongeveer100kton.Op6juli1962werddeSedantestinhetnoordelijk
vandeNevadaTestSiteuitgevoerd.Hetresultaat:eenkratervan100meterdiepenbijna
300meterindiameter.Dedeskundigenbeschouwdendetestalsgeslaagd:hetnutvannucle-
airladingenvooreendergelijkdoelwasaangetoondenerwasmaarweinigradioactiviteit
vrijgekomen.Tochwasdetestniethelemaalgeslaagd:erontsnaptetegendebedoelingin
eengrotehoeveelheidradioactievestoom.
Uiteindelijkblekenaldezeexperimentennietteleidentotcommercieeltoepasbaretechnie-
ken.Grootstebezwaarwasdatvrijwelaltijdteveelradioactiviteitvrijkwam.Bovendienbleken
dekostenveelteoptimistischgeraamd.UiteindelijkwerdhetPlowshareprogrammain1974
beëindigd.Sindsdieniserweinigmeervernomenoverdergelijkegrootschaligetoepassingen
vankernenergievoorvreedzametoepassingen.DeRussenhaddenoverigenseenvergelijk-
baarprogramma,zijhetopgrotereschaaldandeAmerikanen.Onderfraaietitelsals
‘Toepassingenvannucleaireexplosietechnologieëninhetbelangvandenationaleeconomie’
en‘Vreedzamenucleaireexplosiesvoordenationaleeconomie’werdentussen1865en1989
(!)156testsuitgevoerd.DetestenwerdenomdezelfderedenenalsindeVSbeëindigd.

LinksbovenNee,ditisgeen
maanlandschap,ditishet
noordelijkdeelvandeNevada
TestSiteopeensatellietfoto.
Depokdaligheidvanhetland-
schapishetgevolgvande
veleondergrondseatoom-
bomproeven.Depijlgeeftde
kratervanhetSedanexperi-
mentaan.Foto©Google.
RechtsbovenDekraterdie
overbleefnahetSedanexpe-
riment.Hetistegenwoordig
eenonderdeelvanNational
RegisterofHistoricPlacesvan
deVerenigdeStaten.
RechtsDekraterkanookbe-
zochtworden.Hetiszo’n160
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voordeaanlegvaneentweedekanaalinCentraalAmerikavoordeverbindingvandeAtlanti-
scheendeStilleOceaan.OokeentweedeSuezkanaalbehoordetotdemogelijkheden.
EenomvangrijkplanwasookdeaanlegvaneenzeehaveninAlaska.Hierzoudeneenaantal
megatonzwarethermonucleairebommenvoornodigzijn.Onderzoeknaardemogelijkheden
gebeurdeinhetprojectChariot.EdwardTeller,devadervandeAmerikaansewaterstofbom,
waseenvurigpleitbezorgervanhetproject.Hetonderzoekleerdeechterdathetgevaarvan
radioactievecontaminatienadeontploffingenveeltegrootwas.Bovendienleekdenoodzaak
vaneenhavendiedriekwartvanhetjaardichtgevrorenzouzijn,twijfelachtig.Hetenthousias-
mewaarmeeTellervooraldelokalebevolkingvanhetnutprobeerdeteovertuigen,riepech-
tereentegengesteldereactieop.Hetprojectverdweenineenbureaulade.[Laterbleekechter
daterinhetgeheim,envooruitlopendopdeexplosies,alexperimentenwarenuitgevoerdom
deinvloedvanbijexplosiesvrijkomendradioactiefmateriaalnategaan.]

BijzonderwaszekerookhetideeomdemoeilijkwinbareteerzandeninCanadateontginnen.
Eenals‘gering’omschrevennucleairexplosiefvan9ktonzouvoldoendewarmteleverenom
eenhoeveelheidolietergroottevanenkelehonderdduizendenvatenolieinvloeibaretoe-
standtebrengen,zodatwinninggemakkelijkzouzijn.Dezeveldenbevattennaarschatting
eenreservevan600biljoenvaten.Daarzoudendanheelwatbommenvoornodigzijnge-
weest.Nietminderspectaculairwashetplanomgebruiktemakenvangrotelaaggelegen
gebiedeninNoord-Afrika.GebiedenalsdeQattaraendeChottsDepressieliggenopkorte
afstandvandeMiddellandseZee.Nucleaireexplosievenzoudendangebruiktkunnenworden
omeendoorgangtemaken.Hetwaterzoudanviaeenwaterkrachtcentralenaardelaaggele-
dengebiedengeleidkunnenworden.Eengrootdeelvanhetwaterzoudoordewarmtesnel
verdampen,waardoordekrachtcentralelangetijdingebruikzoukunnenzijn.
Dekostenpereenheid‘explosief’inhetgevalvanhetgebruikvanthermonucleairebommen
werdenalsbijzonderlaagbecijferd.Alsbijkomendvoordeelwerdgeziendatgroteoppervlak-
kenineenkeerkondenwordenbestreken.Indeperiode1961totenmet1976werdentotaal
35experimentenmetnucleaireexplosievenuitgevoerd.Onderdeelhiervanwarenook23ther-
monucleaireontploffingeninNevada,tweeinNewMexicoendrieinColorado.Hetmeest
spectaculaireengrootsteexperimentwasSedan.DeSedantestwasdeeerste(enmeteen
ookdegrootste)ineenreeksexperimentenvoordeontwikkelingvandetechniekvande

VoorbeeldvanhoemeninhetPlowsahreprogrammadachtnucleaireexplosieveninde
praktijktekunnentoepassen.
Delinkerenmiddelsteafbeeldingtonendemanieromeendamaanteleggen.Tweeaan
weerszijdenvaneenkloofgeplaatstenucleaireladingenblazeneendeelvandezijkan-
tenvandekloofop.Hetvrijgekomenmateriaalvormteendam.
DerechterafbeeldinglaatzienhoemenzichdevormingvaneenhaveninAlaskahad
voorgesteld.Hiervoorwarentweegroteendriekleinewaterstofbommenvoornodig.
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Straling om ons heen

Straling om ons heen; straling is overal. Maar waar dan? En hoe? Daarom eerst een
paar voorbeelden; niet uitputtend, maar ter oriëntatie.

De aarde is geen koude bol. Zou dat wel zo geweest zijn dan had de aarde er niet zo uitge-
zien, zoals ze er nu uitziet. De aarde is in namelijk in zekere zin warm. Deze warmte is afkom-
stig van twee bronnen: de nog resterende warmte uit de tijd van het ontstaan van de aarde
(goed voor een twee derde van de warmte) en het radioactief verval van een aantal elemen-
ten (goed voor een derde). De aarde is inmiddels 4,5 miljard jaar oud. Het begon ooit als een
gloeiende bol van vloeibare materie die daarna langzaam afkoelde. En dat afkoelen is nog
steeds bezig en dat levert dus een deel van de warmte. De warmte uit het radioactief
verval komt van in de aardkorst aanwezige radioactieve isotopen met een zeer lange halve-
ringstijd. De belangrijkste zijn thorium-232, uranium-238 en uranium-235 die vervallen onder
het uitzenden van alfastraling en kalium-40 dat grotendeels vervalt onder het uitzenden van
bètastraling. We zouden dus met recht kunnen beweren dat we bovenop een gigantische,
natuurlijke kernenergiecentrale leven.

De ozonlaag is een laag in atmosfeer op ongeveer kilometer hoogte die als belangrijkste
kenmerk de verhoudingsgewijze hoge ozoncontractie. Het belang van de ozonlaag is vooral
dat de laag een groot deel van schadelijke ultraviolette straling absorbeert. Deze zelfde ultra-
violette straling zorgt voor de vorming ozon op deze hoogte. Als door wat voor oorzaak dan
ook de hoeveelheid ozon in de ozonlaag afneemt, dan zal meer ultraviolette straling worden
doorgelaten. Deze straling is schadelijk voor het leven op aarde. Er bestaat echter niet zoiets
als een ‘gat in de ozonlaag’. Een gat betekent het ontbreken van iets, maar daar gaat het hier
niet om. Het ‘gat in de ozonlaag’ is populair spraakgebruik voor de afgenomen hoeveelheid
ozon in de ozonlaag.

De aarde heeft aan zijn oppervlak een luchtlaag: de atmosfeer. De temperatuur op aarde is
voor een belangrijk deel afhankelijk van de aanwezigheid van zogenaamde broeikasgassen
in de atmosfeer. Deze stoffen houden de warmtestraling van de aarde gedeeltelijk vast, dit
noemen we de broeikaswerking. Belangrijke broeikasgassen zijn onder andere waterdamp
(H2O), koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4). De aanwezigheid van deze broeikasgassen
zorgt ervoor dat de temperatuur aan het aardoppervlak gemiddeld 14 °C is. Als de broeikas-
gassen er niet zouden zijn, dan zou de temperatuur op aarde -18 °C zijn. Brengen we nu
meer van deze broeikasgassen in de atmosfeer dan zal, als er in de andere omstandigheden
niets veranderd, meer warmtestraling worden vastgehouden. Het resultaat zal in eerste in-
stantie een stijging van de temperatuur zijn. Wetenschappers voorspellen verder onder ande-
re dat neerslagpatronen zullen veranderen en dat de zeespiegel stijgt. 

Klimaatverandering in Nederland

De effecten van klimaatverander5ing doen zich ook in Nederland voor. Zo was de jaargemid-
delde temperatuur in De Bilt n 2006 11,2 °C; dat is het warmste jaar sinds het begin van de
metingen in De Bilt rond 1900. Het oude record van 10,9 °C stond op naam van de jaren
1990, 1999 en 2000. Een analyse laat zien dat de trend in de jaargemiddelde temperatuur in
De Bilt een duidelijk stijgende tendens vertoont, vooral vanaf 1970. Het is nu 1,8 ºC warmer
dan in 1900. De opwarming blijkt ook uit andere effecten. Zo is het aantal zomerse dagen,
dat zijn dagen met een maximum temperatuur boven de 25 °C, in Nederland in de afgelopen
jaar verdubbeld. Maar ook de kans op een Elfstedentocht is aanzienlijk afgenomen. De kans
op een Elfstedentocht was in het begin van de 19de eeuw eens in de vijf jaar; nu is die kans
eens in de 12-13 jaar.
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Opbouw van de materie

Materie (‘stoffen’) is opgebouwd uit moleculen. Een molecuul is kenmerkend voor een bepaal-
de stof. Het is de kleinste eenheid van een stof. Moleculen zijn op hun beurt opgebouwd uit
atomen. Er zijn van nature slechts 92 atoomsoorten. De mens heeft hier nog een aantal
kunstmatig gemaakte atoomsoorten aan toegevoegd. De atoomsoorten hebben elk een eigen
naam en een eigen symbool. We kunnen nu het molecuul van een stof karakteriseren door op
te geven hoeveel van welke atoomsoort erin zit. Zo is water opgebouwd uit watermoleculen.
De chemische aanduiding voor de stof water is H2O. Dit betekent dat een molecuul water is
opgebouwd uit twee atomen van de soort H (waterstof) en één atoom van de soort O
(zuurstof). Dat de twee er een beetje ‘onder hangt’, is een kwestie van afspraak. Zo kan sui-
ker gekarakteriseerd worden als C12H22O11 en keukenzout als NaCl. C staat voor koolstof, Na
voor natrium en Cl voor chloor. Maar zo hebben we ook uranium (U), stikstof (N), jodium (I).
Misschien herinnert u zich nog het Periodiek Systeem van de Elementen. Dit is in feite niets
anders als een ordelijke opsomming van alle atoomsoorten. Elke atoomsoort heeft hierin een
nummer, het zogenaamde atoomnummer, gekregen. Dit nummer is uniek en dus karakteris-
tiek voor de betreffende atoomsoort. Waterstof heeft nummer 1, koolstof 6, zuurstof 8, jodi-
um 53 en uranium 92. Onderzoek heeft geleerd dat van veel atoomsoorten verschillende vor-
men kunnen voorkomen. Ze behoren wel tot dezelfde atoomsoort (en hebben dus hetzelfde
atoomnummer), maar verschillen in hun massa (zeg maar gewicht). Zulke verschillende vor-
men van een atoomsoort heten isotopen. Isotopen zijn chemisch volkomen identiek, maar
kunnen in andere eigenschappen wel degelijk verschillen. Zo heeft waterstof drie isotopen,
maar kent jodium bijvoorbeeld één van nature voorkomende en ruim 30 kunstmatige isotopen
en uranium 3 natuurlijke en enkele tientallen kunstmatige isotopen. Een aanduiding voor
isotopen die vaak gebruikt wordt, is om achter de naam van de atoomsoort de massa te ver-
melden. Dus zo kunnen we noteren voor de natuurlijke isotopen van uranium: uranium-235,
uranium-235 en uranium-238.
Maar waarin verschillen nu de atomen van elkaar? Daarvoor moeten we weten hoe de op-
bouw van een atoom is. De gemakkelijkste voorstelling is die van een soort planetenstelsel. In
het midden bevindt zich een kern (‘zon’) en daarom draaien deeltjes die elektronen
(‘planeten’) worden genoemd. De kern van een atoom bestaat uit neutronen (zeg maar bolle-
tjes zonder elektrische lading) en protonen (zeg maar bolletjes met een positieve elektrische
lading). Protonen en neutronen hebben vrijwel een zelfde massa. Het aantal protonen in een
atoom is gelijk aan het aantal elektronen. Het aantal protonen bepaalt tevens het atoomnum-

mer, terwijl de som van de aantallen
protonen, neutronen en elektronen de
massa bepalen. Hierbij tellen de elek-
tronen nauwelijks mee, omdat de
massa ervan 1860x zo klein is als de
massa van een proton (neutron).
Isotopen hebben een gelijk aantal
protonen, maar verschillen in het
aantal neutronen.

Links. Voorbeeld van een atoom: het heliumatoom. De kern bestaat uit twee protonen
(donkergrijs) en twee neutronen (lichtgrijs). Daarom cirkelen twee elektronen (wit). De afme-
tingen zijn niet op schaal. Bij de gegeven afmeting van de kern zouden de elektronen bij een
juiste weergave van de verhoudingen zich op een afstand van 50 meter moeten bevinden.
Hieruit blijkt dus een atoom grotendeels uit lege ruimte bestaat.
Rechts. De kern van uraniumatoom van de soort uranium-235 die bestaat uit 92 protonen en
143 neutronen.

21A

HetWieWatWaarjaarboek1956presenteerdeeenuitgebreidartikeloverkernenergieonder
detitel'Atoomkrachtindienstvandevrede'.Hetbeginspreektmeteenalboekdelen:
'Atoomenergie-degrootstepotentiëlekracht,diedemensheidtotophedenkent-ligtnu
binnen'smensenbereikenstaathemtendienste'.Beterkanhetgevoelenoverkernenergie
indejarenvijftignietwordenverwoord.Denogmaarruimtienjaardaarvoorontdekteener-
gieuitatomenwerdgezienalseenwondermiddel.Lichtenenergiezouinonmetelijkehoe-
veelhedenbeschikbaarkomen.Radioactiviteitzouhelpenveleziektentebestrijdenenzelfste
genezen.Onvruchtbaregrondenkunnenbruikbaargemaaktworden.Drogestrekenzouden
kunnenwordenbevloeid.Enooknietonbelangrijk:veelvindplaatsenvanhetnoodzakelijke
uraniumlageninNoord-AmerikaenAustralië.Degeopolitiekeproblemenmetfossielebrand-
stoffenzoudenbijgebruikvankernenergiedaaromtothetverledenbehoren.Watnatuurlijk
ooktotdeverbeeldingsprakwasdegrotehoeveelheidenergiedieblijkbaarineenatoom
beslotenlag.Ditleendezichvooraansprekendevergelijkingen.Indeeersteplaatsdenietig-
heidvanhetatoom.'Omdelezerhiervanenigideetegeven,beschouweneenstalenkogeltje
meteendiametervanslechts0,3millimeter.Niettegenstaandezijnkleinheid(alshetonderde
kastrolt,wordthetnooitmeerteruggevonden)bevathet1018,d.w.z.miljoenmaalmiljoen
maalmiljoenijzeratomen',schrijftFestinzijnboekEnergieuitatoomkernen.Ja,danmoet
eenenkelatoomwelergkleinzijn.Endandeenergie.'Eenkilogramuraniumdatindeuraan-
zuilwordtomgezet,levertevenveelenergieals40miljoentonsteenkool',meldthetboekje
'Jachtnaaruranium'.Hetisnietverwonderlijkdatdergelijkeverschijnselenvoordemeeste
mensennietalleenindrukwekkendmaartegelijkookverontrustendwaren.Hetgingimmers
omdezelfde'atoomkracht'diedeverwoestingvanHiroshimaenNagasakienhaarbewoners
hadveroorzaakt?!

Hetmeestopvallendecivieleprojectvoorhetvreedzamegebruikvankernenergiewashet
AmerikaansePlowshareprogramma.Detitelwasontleendaandebekendebijbeltekstuit
Jesaja:‘Zijzullenhunzwaardenomsmedentotploegijzersenhunsperentotsnoeimessen.
Geenvolkzalnoghetzwaardtrekkentegeneenandervolk,geenmenszalmeerwetenwat
oorlogis.’(Jesaja2:4).Hetprojectgingvanstartin1957.Hetonderzoekrichttezichopzoge-
naamde‘geographicalengineering’.Hierbijgingendegedachtengingenuitnaarhetverwijde-
renvantoplagenvoordewinningvandeonderliggendedelfstoffen,hetmakenvandoorgan-
geningebergtenvoorautowegenenspoorlijnen,hetaanleggenvankanalenenhavensen
hetcreërenvanondergrondseopslagruimten.Enditalleszoumetbehulpvankernbommen
gerealiseerdmoetenworden.Ookvoorontginningvanmaterialendachtmenkernbommente
kunneninzettendoorhetverpulverenvangrotehoeveelhedenrots.Enzokwamenerplannen

LinksHetopwekkenvankern-
energievereisturaniumals
grondstof.DebekendeAO-
reekskwamin1953daarom
meteeninformatiefboekje
onderdetitelJachtnaarura-
nium.
RechtsDeUSAtomicEnergy
Commissionbrachtin1966een
boekjeuitwaarindevoordelen
vanhetPLowshareprogramma
bereedwerdenuitgemeten.Op
devoorkantstaateenafbeelding
vanhetbeeldSwordsinto
PlowsharesvanMarnas.
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Kernenergieheeftdetoekomst

VreedzametoepassingvankernenergiewerdalsnelnaardeTweedeWereldoorlog
eengevleugeldbegrip.Dekrachtendieindekernvanhetatoomverscholenlagen,
sprakensterktotdeverbeelding.Hetleekimmersomeenkrachtbronvanonmete-
lijkeomvangtegaan.Nooit,nooitmeerzouereentekortaanenergiezijnalsdeze
krachteneenmaalbeteugeldzoudenzijn.Endatzebeteugeldzoudenwordendat
wasduidelijk.Kernenergiezoudemensheidvanzijnenergieprobleemafhelpen,zo
dachtmen.Kernenergiezoudedeuropenzettennaareenonbezorgdetoekomst
waaringeenschaarsteaanenergiemeerzoubestaanenallesdoorkernenergie
zouwordenaangedreven.Ookhinderlijkepolitiek-geografischeproblemendie
samenhingenmetdeenergievoorziening,zoudenweldratothetverledenbehoren.
Dewereldzouwordenzoalsdienognooitgeweestwas,dankzijkernenergie.

Hetwas2december1942:dedagvandeeerstebeheerstekernsplijting.Hetwasopdieda-
tumdatdefysicusEnricoFermienmedewerkersineengeheimlaboratoriuminChicagode
eerstebeheerstesplijtingsreactielietenbeginnen.Deonderzoekersvoerdenhetexperiment
uitmetwatzeeen'uraanzuil'noemden.OfficieelheettehetdeCP-1:deChocagoPilenumber
1.Tegenwoordigzoudenweheteenkernreactornoemen.DeCP-1waseenbouwwerkvan
uranium,grafietencadmiumstaven.Erwasgeenbeschermingtegenstralingende'reactor'
hadgeenkoeling.Hetwaseenexperimentmeteengrote,historischebetekenis.Hetbelang-
rijkstedoelwasomnategaanofeenzichzelfonderhoudendeenbovendienregelbareket-
tingreactiemeturaniummogelijkwas.Eenmisschiennogwelbelangrijkerdoelwasomnate
gaanofhetmogelijkwasomuitde'brandstof'uraniumdoordekettingreactietevenshet
nieuweelementplutoniumtemaken.Ditplutoniumwerdopdatmoment,naasturanium,als
eenuitstekendebasisingrediëntvooreenatoombomgezien.Probleemwasechterdatplutoni-
umgeennormaalindenatuurvoorkomendelementis.Hetmoetgemaaktviaeenkernreactie
'gemaakt'wordenuituranium.Hetwasopvoorhandnietduidelijkofhetexperimentzousla-
gen.Langetijdhadmengedachtdatereenrisicozoubestaandatdekettingreactie-een-
maalopganggebracht-onbeheersbaarzoublijken.Hetwasdaaromaanvankelijkdebedoe-
lingomhetexperimentopeenverafgelegenplaatsuittevoeren,zodatbijeenmislukkingin
iedergevalhetaantalslachtoffersbeperktzoublijven.Logistiekeargumentenwonnenhet
echter:hetwerdChicago.Hetexperimentduurde28minutenmetdestartvandekettingre-
actie,hetondercontrolehoudenenvervolgensweertotstilstandkomenvandereactie.

Tekeningvan
hethistori-
scheexperi-
mentmetde
ChicagoPile
Number1in
december
1942.Er
mochten
geenfoto's
gemaakt
worden;wel
zijntekenin-
genbewaard
gebleven.
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Straling is overal

Straling is overal om ons heen. Straling in alle soorten en maten. Sommige soorten
van straling zijn zelfs essentieel voor het leven op aarde. Toch roept het woord
straling bij velen een gevoel van afschuw op. Mogelijk omdat straling door velen als
synoniem met radioactiviteit of kernenergie wordt gezien. Maar straling heeft ook
te maken met zaken als hoogspanningsmasten, mobiele telefoons, magnetrons,
rookmelders, aantasting van de ozonlaag en klimaatverandering. Nu is straling he-
laas wel een lastig begrip en eigenlijk zijn we zonder een beetje fysica eigenlijk
nergens. Dus eerst een korte inleiding.

Straling is in het dagelijks spraakgebruik een vaag begrip. Wetenschappelijk is het daarente-
gen overzichtelijk. Een onderscheid dat tegenwoordig gewoonlijk wordt gemaakt is dat tussen
ioniserende en niet-ioniserende straling. Dit onderscheid heeft vooral te maken met het
al of niet of in meer of mindere mate schadelijk zijn van straling. Ioniserende straling komt
onder andere vrij bij radioactief verval. Vormen van ioniserende straling zijn alfa-, bèta- en
gammastraling. Deze straling wordt ioniserend genoemd, omdat ze voldoende energie om
elektronen uit atomen te verwijderen. Dit leidt tot de vorming van zeer reactieve stoffen die
dan een ernstig schadelijk effect kunnen hebben. Vormen van niet-ioniserende straling zijn
warmte, licht, microgolven en radiogolven. Deze hebben dus onvoldoende energie om elektro-
nen uit atomen te verwijderen.

Een andere manier om straling te bekijken is het onderscheid in golven en deeltjes. Alfa- en
bètastraling zijn voorbeelden van straling die uit deeltjes bestaat. De meeste andere vormen
van straling vallen onder de andere groep. Een overzicht van de meeste vormen van straling
geeft het zogenaamde elektromagnetische spectrum. Alleen de deeltjesvormige straling
treffen we hierin dus niet aan. Gaande van links naar rechts wordt de golflengte van de stra-
ling steeds groter en de energie daarvan steeds minder: gammastraling uit radioactief verval,
röntgenstraling bijvoorbeeld voor medische toepassingen, ultraviolette straling die grotendeels
wordt tegengehouden door de ozonlaag, zichtbaar licht (maar ook een vorm van straling) zoals
we dat met het oog kunnen zien van violet naar blauw, groen, geel en rood, infrarood licht dat
we ‘voelen’ als warmte en radiostraling onder andere voor het verzenden van radio- en televi-
sie-programma’s. Daaronder een uitvergroting van het deel dat het zichtbare licht beslaat. Het
licht dat de mens met de ogen kan zien, beslaat dus maar een klein deel van het spectrum. 

De getallen onder de bo-
venste rij symbolen in de
figuur links duiden op de
golflengte. Helemaal links
staat 0.01 nm, dat is 0.01
miljardste deel van een me-
ter. Helemaal rechts 1 kilo-
meter
B r o n a f b e e l d i n g e n :
Wikipedia Nederland.
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Bij de voorkant & over dit nummer

Nummer 13 van Voortschrijdende Inzichten verscheen
in januari 2005. Daarna kwam in september 2005
nummer 15 uit. Wij meldden toen dat nummer 14 nog
even op zich zou laten wachten. Het ging om een
speciaal themanummer waarvan de voorbereidingen
nog niet waren afgerond. Nu is het dan eindelijk zo
ver: het speciale themanummer over straling. Maar
toch ook weer anders dan beloofd. Het is een
themanummer geworden over straling én over
energie; twee onderwerpen die van alles met elkaar
van doen hebben. Om de zaak overzichtelijk te houden
hebben we dit nummer in tweeën verdeeld.

Deze kant gaat over straling en de andere kant - die
ook andersom gelezen moet worden - gaat over
energie. Eigenlijk krijgt u dus een beetje twee voor de
prijs van één; twee halve dat wel. Bovendien sluiten
we met ons onderwerp energie mooi aan bij de
discussie over het versterkt broeikaseffect - dat weer
met straling van doen heeft - en bij de discussie over
de toekomstige energievoorziening.

U ziet het: Vi praat u weer helemaal bij. Ja, dat is leuk
horen we u zeggen. Maar op wetenschap zit ik toch
echt niet te wachten. Kan zijn, maar u heeft niets te
klagen, want dit nummer wordt u als abonnee geheel
gratis aangeboden.

De redactie.
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VOORTSCHRIJDENDE INZICHTEN
Nummer 14A februari 2008
3A Straling is overal
Straling is overal om ons heen. Straling in alle soorten en maten. Sommige soorten van stra-
ling zijn zelfs essentieel voor het leven op aarde. Toch roept het woord straling bij velen een
gevoel van afschuw op. Een korte inleiding.

4A Opbouw van de materie
Een klein stukje over moleculen, atomen en nog meer.

5A Blootstelling aan straling
Straling om ons heen; straling is overal. Maar waar dan? En hoe? Daarom eerst een paar
voorbeelden; niet uitputtend, maar ter oriëntatie.

8A Straling in het dagelijks leven
Over de rookmelder, fijn stof in lucht en medische toepassingen van straling.

9A Stralende plaatsen
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Bijdevoorkant&overditnummer

Nummer13vanVoortschrijdendeInzichten
verscheeninjanuari2005.Daarnakwamin
september2005nummer15uit.Wijmelddentoen
datnummer14nogevenopzichzoulatenwachten.
Hetgingomeenspeciaalthemanummerwaarvande
voorbereidingennognietwarenafgerond.Nuishet
daneindelijkzover:hetspecialethemanummer
overstraling.Maartochookweerandersdan
beloofd.Hetiseenthemanummergewordenover
stralingénoverenergie;tweeonderwerpendievan
allesmetelkaarvandoenhebben.Omdezaak
overzichtelijktehoudenhebbenweditnummerin
tweeënverdeeld.

Dezekantgaatoverenergieendeanderekant-die
ookandersomgelezenmoetworden-gaatover
straling.Eigenlijkkrijgtuduseenbeetjetweevoor
deprijsvanéén;tweehalvedatwel.Bovendien
sluitenwemetonsonderwerpenergiemooiaanbij
dediscussieoverhetversterktbroeikaseffect-dat
weermetstralingvandoenheeft-enbijde
discussieoverdetoekomstigeenergievoorziening.

Uziethet:Vipraatuweerhelemaalbij.Ja,datis
leukhorenweuzeggen.Maaropwetenschapzitik
tochechtniettewachten.Kanzijn,maaruheeft
nietsteklagen,wantditnummerwordtuals
abonneegeheelgratisaangeboden.

Deredactie.

COLOFON
VOORTSCHRIJDENDEINZICHTEN

iseenuitgavevan
UitgeverijTinsentiep

Bovencamp57
3992RXHouten

0306373498(vr19-20uur)
info@inzichten.nl

GerritvanDam
hoofdredacteur

gvandam@inzichten.nl

BertOvereem
archiefendocumentatie
bovereem@inzichten.nl

BettyvanBerkel
abonnementen

bebe@inzichten.nl

HennydeGroot
vooraluwvragen
hehe@inzichten.nl

VoortschrijdendeInzichten
isin2001ontstaanopbasis

vaneenideevanEdBuijsman.
Hijistegenwoordig

alleennogalsadviseur
werkzaamvoordeuitgeverij.

VOORTSCHRIJDENDEINZICHTEN
Nummer14Bfebruari2008
3BKernenergieheeftdetoekomst

VreedzametoepassingvankernenergiewerdalsnelnaardeTweedeWereldoorlog
eengevleugeldbegrip.Dekrachtendieindekernvanhetatoomverscholenla-
gen,sprakensterktotdeverbeelding.Watiservangeworden?

7BEnergie,energie,energie…..

Allesindewerelddraaitomenergieenvoordieenergiezijnenergiedragersnodig.
Eenenergiedragerisalleswatenergiekanopleveren.Bijvoorbeeldolie,hout,gas
ofsteenkoolkunnenverbrandwordenendatlevertenergieop.Maarisernueen
tekortofniet?

11BDanmaarkernenergie!

Hetgebruikvanfossielebrandstoffengaatonmiskenbaargepaardmetmilieueffec-
ten.Milieueffectenbijdewinning,maarookbijhetgebruikervan.WijinNeder-
landhebbenluchtverontreinigingindevormvanstikstofoxidenenfijnstof,maar
ookindevormvanverzuringenvermesting.Gelukkigiserkernenergie!
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