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Kerncentrales 

Stilleggen Doel 3 zet discussie nucleaire 
veiligheid op scherp 
Discussie over veiligheid kerncentrales blijft duren 

22-04-16, 06.48u - JEROEN VAN HORENBEEK 
Lees later 
2 CANP   

Een slechtere timing kan niet, maar de 'scheurtjescentrale' Doel 3 is onverwachts stilgevallen. 
De Duitse milieuminister had woensdag gezegd dat de reactor moet stoppen met draaien 
omdat de veiligheid niet verzekerd is. Uitbater Electrabel blijft volhouden dat dit niet klopt. 

 

Kristof Calvo ©BELGA 

 

'Alleen onze regering merkt niets van al die kuren. Dat de minister de Duitse kritiek 
onbeantwoord laat, is dan ook straf 

Kristof Calvo, energiespecialist Groen 

"Tijdens tests van de stoomturbines, die in het niet-nucleaire deel van de kerncentrale staan, is 
er een probleem opgedoken. De centrale schakelt zichzelf dan automatisch uit. Dat is de 
normale procedure als er iets niet klopt", zegt woordvoerder Geetha Keyaert. 

Bij het ter perse gaan van deze krant was de oorzaak van de noodstop niet gevonden. 
Ingenieurs van Electrabel waren nog volop op zoek. "Maar het gaat niet om een ontploffing of 
een brand", vervolgt Keyaert. "Dat ontdekken we snel. De veiligheid was sowieso nooit in 
gevaar." 



Eerder op de dag had Electrabel al bekendgemaakt dat Doel 1 nog langer uit zal liggen. Deze 
kernreactor werd op 13 april stilgelegd voor herstellingswerken. Maar die nemen meer tijd in 
beslag dan eerst aangekondigd. De heropstart is nu uitgesteld tot eind mei. 

Doel 2 ligt ondertussen ook stil, maar dan wel voor een gepland onderhoud. Alles samen 
betekent dit dat nog maar één reactor van de kerncentrale draait, meer bepaald Doel 4. Voor 
de stroombevoorrading lijkt er voorlopig echter geen probleem. Er is meer dan genoeg zon en 
wind. 

Doel 3 staat samen met Tihange 2 bekend als de tscheurtjescentrales'. Ze werden in maart 
2014 stilgelegd vanwege duizenden kleine scheurtjes (technisch gezien waterstofbelletjes) in 
het reactorvat, maar mochten na een lang onderzoek toch heropstarten eind vorig jaar. 

Volgens de Belgische kernwaakhond FANC is de veiligheid gegarandeerd. Maar de Duitse 
minister van Milieu Barbara Hendricks trok dat woensdag in twijfel. Ze vindt, op basis van 
het onderzoek van de Duitse kernwaakhond, dat de centrales stilgelegd moeten worden. 

De Duitse minister en haar specialisten mogen hun mening binnenkort toelichten in het 
parlement. Jan Jambon, de federale minister die ook bevoegd is voor nucleaire veiligheid, 
blijft volmondig achter het oordeel van het FANC staan. "Ik twijfel niet aan hun expertise." 

En toch: het lijkt ondertussen alsof er geen dag meer voorbij gaat zonder dat er wel ergens een 
probleem opduikt aan onze kerncentrales. Er wordt altijd benadrukt dat het om perfect 
verklaarbare incidenten gaat, maar op een bepaald moment is trop toch stilaan te veel? 
Statistieken van het FANC leren dat het aantal incidenten in onze kerncentrales niet 
beduidend gestegen is tussen 2004 en vandaag. De cijfers zijn niet perfect. De twee 
scheurtjescentrales moesten lang gesloten blijven en ook Doel 4 lag maanden plat door 
sabotage. Maar de stelling dat onze kerncentrales onveilig zijn valt statistisch dus moeilijk 
hard te maken. 

"De kerncentrales liggen onder een vergrootglas", zegt Keyaert, "maar in vergelijking met het 
buitenland doen we het erg goed. Doel 3 is de laatste tien jaar maar zes keer automatisch 
stilgelegd. Dat is heel weinig. We begrijpen de ongerustheid, maar de veiligheid is 
verzekerd." 

Kristof Calvo, de energiespecialist van oppositiepartij Groen, is het hier niet mee eens. "Onze 
kerncentrales hebben weer hun kuren. Iedereen merkt het, alleen onze regering niet. Dat 
Jambon de Duitse kritiek zomaar onbeantwoord laat, is dan ook heel straf." 

Een aantal milieuorganisaties heeft een rechtszaak lopen bij het grondwettelijk Hof tegen de 
levensduurverlenging van Doel 1 en 2. De regering besloot vorig jaar om die tien jaar langer 
open te houden dan gepland, tot 2025, om stroomtekorten te voorkomen. 

Bron: htto://www.demorgen.be/wetenschap/stilleogen-doe1-3-zet-discussie-nucleaire-veiligheid-op-
scherp-bd065510/  



Kerncentrales 

Kerncentrale Doel 3 heropgestart 
Luxemburg én Duitsland vragen scheurtjescentrales stil te leggen 

24-04-16, 08.15u - redactie - Bron: Belga 
Lees later 

1 CANP 

De kernreactor Doel 3 werd zondagochtend heropgestart, zo bevestigt uitbater Engie 
Electrabel. De centrale was donderdagnamiddag automatisch stilgevallen na een probleem 
met een testprogramma. 

Lees later Deelop Facebook Deelop Twitter 
Deel op Google + Deel op Linkedin 
37 shares 

"Doel 3 werd rond 5 uur deze ochtend heropgestart. In de loop van de dag gaan we naar 100 
procent capaciteit", aldus woordvoerster Geetha Keyaert. 

Het probleem werd veroorzaakt omdat twee testprogramma's tegelijkertijd uitgevoerd werden 
op de turbine, zo meldde Engie Electrabel eerder. De uitbater moest de nodige correctieve 
stappen ondernemen aan de software. 

Van de zeven reactoren in Doel en Tihange liggen momenteel Doel 1 en 2 nog stil. Doel 1 
werd op 13 april stilgelegd voor herstellingswerken, die meer tijd in beslag nemen dan eerst 



aangekondigd. De heropstart van Doel 1 is nu voorzien eind mei. Doel 2 ligt ook stil, maar 
voor een gepland onderhoud. 

Buurlanden ongerust 
Doel 3 staat samen met Tihange 2 bekend als 'scheurtjescentrale'. Ze werden in maart 2014 
stilgelegd, maar mochten na onderzoek en met goedkeuring van de Belgische nucleaire 
waakhond Fanc weer opgestart worden. Inmiddels meldde de krant Luxemburger Wort dat 
Luxemburg zich aangesloten heeft bij de vraag van Duitsland om Doel 3 en Tihange 2 
opnieuw stil te leggen, zolang er vragen blijven bestaan over de veiligheid. 

Eerder deze week vroeg de Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks de Belgische 
regering om de centrales toch weer stil te leggen zolang er vragen blijven bestaan over hun 
veiligheid. De Duitse ambassadeur in België, Riidiger Ltideking, preciseert vandaag dat de 
vraag komt van de regering in Berlijn, en niet alleen van Hendricks. "Er moet meer gebeuren 
dan enkel theoretische oefeningen. Er moeten praktische tests worden uitgevoerd die 
verzekeren dat de reactoren betrouwbaar zijn", zegt Ludeking in 'Les Décodeurs' op RTBF. 

Bron: http://www.demorgen.be/wetenschap/kerncentrale-doe1-3-heropgestart-b1e84055/  
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Doel 1 en 2 berMiken bij beving 6 op Richter 

Kernenergie 

"Doel 1 en 2 bezwijken bij aardbeving van 
zes op schaal Richter" 
03-05-16, 12.21u - Bron: Belga 
Lees later 

Van alle mogelijke natuurrampen vormen aardbevingen de grootste bedreiging voor de 
Belgische kerncentrales. Dat concluderen Groen en Ecolo uit een reeks nieuwe vragen aan het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Volgens de partijen blijven Doel 1 en 
2, de oudste kerncentrales van het land, niet overeind bij een aardbeving van meer dan zes op 
de schaal van Richter. 

'De uitbater zal zich moeten conformeren aan de regelgeving, ofwel zal hij Doel 1 en 2 
moeten stoppen' 

FANC 

In maart kwam aan het licht dat het FANC Electrabel de tijd zou geven tot 2025, het jaar van 
de sluiting, om de reactoren in Doel te laten voldoen aan de nieuwe Europese seismische 
normen. 

Tijdens een hoorzitting in de Kamer ontkende het agentschap dat. Volgens het FANC was de 
bewering gebaseerd op een werkdocument dat uit zijn context werd gerukt. "De uitbater zal 
zich moeten conformeren aan de regelgeving, ofwel zal hij Doel 1 en 2 moeten stoppen", was 
te horen. 

"Foute veronderstellingen" 



'Zonder paniek te willen zaaien: een aardbeving is de meest waarschijnlijke natuurramp in 
onze contreien' 

Kristof Calvo (Groen) 

Maar de datum van de aanpassingen is niet het enige probleem, stellen Groen en Ecolo. Uit 
een reeks vragen aan het FANC concluderen ze dat het agentschap zich baseert op foute 
veronderstellingen. 

Het FANC koppelt een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter, de krachtigste die in 
België kan voorkomen, aan een grondversnelling van 0,17g. In deze situatie kunnen de 
reactoren nog op een veilige manier worden stilgelegd. 

Er bestaat echter geen rechtstreeks verband tussen de magnitude van een aardbeving en de 
snelheid van de grondversnelling, stelt Groen. In sommige modellen kan een aardbeving van 
6,5 zelfs leiden tot een grondversnelling van 0,34 tot 1,24g. 

"De beslissing over de verlenging van de levensduur kan niet worden genomen zonder dat dit 
wordt uitgeklaard", vindt Kamerfractieleider Kristof Calvo. "Voor ons is dit een bijkomend 
element om de verlenging naar de prullenmand te verwijzen. Zonder paniek te willen zaaien: 
een aardbeving is de meest waarschijnlijke natuurramp in onze contreien." 

Volgens het FANC is de grondversnelling in de onderzoeken echter nooit gekoppeld aan een 
kracht op de schaal van Richter. "Onze experts weten ook wel dat die rechtstreekse link niet 
kan worden gelegd", zegt Nele Scheerlinck van het FANC. "De schaal van Richter is enkel 
gebruikt om didactische redenen, om parlementsleden een concreet voorbeeld te geven." 

In de uitgevoerde stresstests werd rekening gehouden met een grondversnelling van 0,17g en 
dat konden de reactoren aan, is te horen bij het FANC. Hogere waarden vormen het 
onderwerp van verder onderzoek. 

"Uitspraak Europa nodig" 

De conventie over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 kan overigens niet in werking 
treden alvorens de Europese Commissie zich over het dossier heeft uitgesproken. Dat staat 
volgens de krant L'Echo in een niet-dwingend advies van de Raad van State. 

De tekst, die van 25 april dateert, benadrukt dat het wetsontwerp dat de conventie uitvoert, 
pas kan worden toegepast nadat Europa heeft geoordeeld of er al dan niet sprake is van 
staatssteun die strijdig is met de concurrentieregels. 

Bron: http://www.demorcien.be/wetenschap/-doel-1-en-2-bezwiiken-bii-aard  beving-van-zes-op-
schaal-richter-b8e55d1a/ 



21-04-16, 16.02u - redactie - Bron: Bel :a 

Kernenergie 

Kernreactor Doel 3 ligt ongepland stil 

CAFP 

De kernreactor Doel 3 is donderdag om 15.31 uur automatisch stilgevallen. "Tijdens 
periodieke testen heeft de centrale zichzelf in veiligheid gezet. Dat is de normale procedure 
als er iets niet helemaal klopt. We gaan na waar het probleem zit", zegt woordvoerster Geetha 
Keyaert van uitbater Engie Electrabel. 

Eerder op de dag had Engie Electrabel bekendgemaakt dat Doel 1 nog langer uit zal liggen. 
Die centrale, samen met Doel 2 de oudste van het land, werd op 13 april stilgelegd voor 
herstellingswerken. Die nemen meer tijd in beslag dan eerst aangekondigd. De heropstart van 
Doel 1 is nu voorzien eind mei. Doel 2 ligt ook stil, maar voor een gepland onderhoud. Dat 
maakt dat enkel de vierde reactor in Doel nog draait. 

Doel 3 en Tihange 2 zijn de twee 'scheurtjesreactoren' die in de zomer van 2012 werden 
stilgelegd. Na uitgebreid onderzoek gaf het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
(FANC) uitbater Engie Electrabel in november 2015 de toestemming de centrales opnieuw op 
te starten. Deze week vroeg de Duitse minister van Milieu Barbara Hendricks de Belgische 
regering om de centrales toch weer stil te leggen zolang er vragen blijven bestaan over hun 
veiligheid. 

Volgens de woordvoerster hoeven klanten van Engie Electrabel niet te vrezen voor 
bevoorradingsproblemen. Netbeheerder Elia bevestigt dat: "Het systeem is in evenwicht en er 
is nog voldoende marge op de importcapaciteit." 

Bron:  http://www.demorgen.be/wetenschap/kernreactor-doe1-3-ligt-ongepland-stil-bd462eeb/  



21-04-16, 10.52u - Bewerkt door: Redactie - Bron: Bel(...,,a 

Update 

Doel 1 ligt nog tot eind mei stil 

1 ©BELGA 

Kernreactor Doel 1 ligt nog stil tot minstens 31 mei. Dat heeft uitbater Engie Electrabel 
aangekondigd. Er is een interventie nodig op de vermogensregeling van de reactor, aldus het 
bedrijf. 

Doel 1 werd op 13 april stilgelegd voor herstellingswerken, wegens een afwijking op een 
afsluiter van een temperatuursmeter. Toen werd ook beslist om de vermogensregeling te 
testen. "Er is beslist tot een interventie op de vermogensregeling", aldus een woordvoerster 
van de kerncentrale. De centrale zal bijgevolg tot minstens 31 mei stil liggen, aldus de laatste 
prognoses. 

De vermogensregeling regelt de productie van de centrale, en heeft geen impact op de 
nucleaire veiligheid, aldus nog de woordvoerster. De bevoorradingszekerheid is gewaarborgd, 
verzekert het bedrijf. 

10 jaar langer open 

Doel 1 werd op 15 februari 1975 in dienst genomen. Het was de eerste Belgische reactor die 
veertig jaar werd, samen met Doel 2. Normaal zouden de reactoren na veertig jaar worden 
stilgelegd, maar de levensduur werd verlengd met tien jaar. 

Bron: htto://www.demorgen.be/wetenschap/doe1-1-ligt-nog-tot-eind-mei-stil-b53db019/  



Dossier Kernenergie 

Doel 1 ligt enkele dagen stil voor 
herstellingen 
13-04-16, 02.42u - Bron: Belga 

De kerncentrale Doel 1 werd afgelopen nacht om 1.30 uur van het elektriciteitsnet gekoppeld 
om herstellingswerken uit te voeren. Dat meldt Geetha Keyaert, de woordvoerster van uitbater 
Engie Electrabel. 

Engie Electrabel besliste om Doel 1, buiten de geplande revisieperiode, tijdelijk van het 
elektriciteitsnet te koppelen om een herstelling uit te voeren op een afsluiter van een 
temperatuurmeting op het koelwatercircuit van de centrale. "De centrale is dus niet 
automatisch stilgevallen, we hebben zelf die beslissing genomen om de herstelling te kunnen 
uitvoeren", zo zegt woordvoerster Geetha Keyaert. 

Engie Electrabel benadrukt dat het stilleggen van de centrale geen impact heeft gehad op de 
veiligheid van de medewerkers, de omgeving of de installaties van de kerncentrale. Wel zal 
Doel 1 een paar dagen onbeschikbaar zijn. "We gaan nu de nodige correctieve maatregelen 
nemen, en pas dan zal duidelijk worden wanneer we kunnen heropstarten. De eerste 
inschatting is dat dat op 15 april zal zijn, maar die datum kan nog veranderen", aldus Keyaert. 

Bron:  http://www.demorgen.be/wetenschap/doe1-1-ligt-enkele-dagen-stil-voor-herstellingen-b2ba05cf/  



Kernenergie 

Doel 1 heropgestart na storing in nucleair 
gedeelte 
08-04-16, 09.14u - Bron: Belga 
Lees later 
1 ©Photo News 

De kerncentrale van Doel 1 is afgelopen nacht omstreeks 02.15 uur na correctieve acties 
opnieuw aan het net gekoppeld. 

In de loop van de dag wordt de capaciteit geleidelijk aan verder verhoogd tot volle capaciteit. 
Dat is vernomen van Geetha Keyaert, de woordvoerder van uitbater Engie Electrabel. 

Door een technisch defect in het nucleaire gedeelte van de centrale viel de kernreactor Doel 1 
woensdagnacht uit. De storing werd veroorzaakt door een storing op de aansturing van de 
vermogensregeling van de centrale. De vermogensregeling situeerde zich in het nucleaire 
gedeelte van de centrale, maar volgens de woordvoerster van de kerncentrale was de 
veiligheid nooit in gevaar. 

Bron: http://www.demorgen.be/wetenschap/doe1-1-heroppestart-na-storing-in-nucleair-gedeelte-
b98a0af71  

Doel 



Defect Doel 1 deed zich voor in nucleair 
gedeelte 

07-04-16, 17.40u - Bron: Belga 
1 CANP 

Het technisch defect waardoor de kerncentrale Doel 1 afgelopen nacht stopgezet werd, werd 
veroorzaakt door een storing op de aansturing van de vermogensregeling van de centrale. Dat 
heeft de analyse van het voorval uitgewezen, zo meldt woordvoerster Els De Clercq van de 
kerncentrale van Doel. De heropstart is in de loop van donderdagnacht voorzien. 

'Het veiligheidssysteem heeft perfect gewerkt' 

Els De Clercq 

Operator Engie Electrabel onderneemt nu de nodige correctieve maatregelen om het probleem 
op te lossen. "Volgens de huidige inzichten kan de centrale in de loop van de nacht 
heropgestart worden", zegt De Clercq. 

De vermogensregeling situeert zich in het nucleaire gedeelte van de centrale, maar volgens de 
woordvoerster was de veiligheid nooit in gevaar. "Het veiligheidssysteem heeft perfect 
gewerkt", klinkt het. Het probleem situeerde zich in de aansturing van het systeem. 

Pomp viel stil 

'Dit is een klein incident, zonder impact op de veiligheid' 

Ine Wenmaekers 

Bij de nucleaire waakhond FANC, die de kwestie mee opvolgde, preciseert men de 
problematiek: "In het primaire circuit, in het nucleaire gedeelte, heb je pompen die water 
voortstuwen. Aan de dichtingen van die pompen is er waterverlies. Om dat verlies van water 
op te vangen, is aan die dichtingen een andere pomp opgezet", legt woordvoerster Ine 



Wenmaekers uit. "Het is die pomp die stilviel door een technisch defect, waarop een 
veiligheidspomp overnam. Die veiligheidspomp haalt water met een hogere 
boorzuurconcentratie uit een andere reservoir, waardoor het vermogen van de reactor lager 
wordt. Daarop trad het gevoelig afgestelde veiligheidssysteem in werking en viel de reactor 
automatisch stil." 

"Dit is een klein incident, zonder impact op de veiligheid. Het wordt wellicht niet ingedeeld 
op de INES-schaal (International Nuclear and Radiological Event Scale, red.)", aldus 
Wenmaekers nog. 

Groen stoort zich aan "minimalisering" 

Groen stoort zich aan de "minimalisering" van de opeenstapeling van incidenten in de 
Belgische kerncentrales, zegt Kristof Calvo. Hij gaat de kwestie aankaarten bij minister van 
Binnenlandse Zaken Jan Jambon. 

"Die panne gebeurde in het nucleaire gedeelte van de centrale. Bij eerdere incidenten zei men 
steeds 'maak u geen zorgen, het incident gebeurde in het niet-nucleaire gedeelte'. Nu er wel 
een incident in het nucleaire gedeelte is, luidt het dat 'het veiligheidssysteem goed heeft 
gewerkt'. Ik stoor me aan het geminimaliseer, aan de schijnbaar ongebreidelde creativiteit die 
aan de dag wordt gelegd om te zeggen dat er zeker geen gevaar is geweest. Wat is het 
volgende, 'Gelieve uw jodiumpillen in te nemen", zegt Calvo. 

"Wij erkennen dat er geen direct gevaar was, maar gaan de kwestie toch aankaarten bij 
Jambon. Dit kan hij niet naast zich neerleggen", aldus nog Kristof Calvo. 

Bron: http://www.demorgen.be/wetenschap/defect-doe1-1-deed-zich-voor-in-nucleair-gedeelte-
bc712c8a/  

Kernenergie 



"Doel 1 en 2 pas afdoende bestand tegen 
aardbevingen in sluitingsjaar 2025" 
10-03-16, 22.36u - Redactie - Bron: RTBF 

Kernreactoren Doel 1 en Doel 2 zullen "ten laatste tegen 2025" voldoen aan de nieuwe 
Europese normen om bestand te zijn tegen aardbevingen. Dat blijkt uit documenten van de 
nucleaire waakhond FANC waarover RTBF bericht. Alleen: dat is het jaar waarin de 
kerncentrales normaal gezien moeten sluiten. 

Nu de Europese kernregulatoren - verenigd in Wenra - in 2014 nieuwe normen hebben 
vastgelegd waaraan kerncentrales moeten voldoen om aardbevingen te kunnen weerstaan, 
wordt het tijd om Doel 1 en Doel 2 in die zin te passen. Vanaf 2017 zijn die normen namelijk 
ook bij ons van toepassing en Le Soir onthulde eerder deze week dat Doel 1 en Doel 2 nog 
niet in orde zijn op dat vlak. 

Volgens de nieuwe normen moet een kerncentrale bij een aardbeving een versnelling van 0,1 
g kunnen weerstaan. De centrales Doel 1 en 2 kunnen momenteel 0,058 g aan. 

Het FANC reageerde gisteren dat het sinds 2015 in overleg is met Electrabel "om te zien hoe 
deze nieuwe WENRA referentieniveaus toegepast zullen worden op alle Belgische reactoren 
na omzetting in de Belgische regelgeving". "Voor Doel 1 en 2 zal inderdaad een verificatie 
van de seismische weerstand ten opzichte van de nieuwe 0.1 g PGA waarde moeten gebeuren. 
Er zijn vandaag nog geen details beschikbaar over de omvang en kostprijs van de mogelijke 
verbeteringswerken." 

2025 

Maar de RTBF ontdekte documenten van een recente vergadering tussen het FANC, de 
Nederlandse tegenhanger ANVS en FANC-dochter Bel-V. Daarin wordt aangegeven dat Doel 
1 en 2 pas "tegen 2025", en enkel mits ingrijpende werken, kunnen voldoen aan de nieuwe 
normen. Intussentijd moeten 'overgangsmaatregelen' worden genomen. Heel bizar aan die 
datum is dat 2025 het jaar is waarin de kernreactoren van Doel zouden moeten sluiten. In dat 
opzicht zouden die werken weggegooid geld zijn. Tenzij Doel 1 en 2 nog langer worden 
opengehouden natuurlijk... 

Bron:  http://www.demomen.be/wetenschap/-doe  I-1-e n-2-pas-afdoende-bestan d-tegen -aard bevi nge n-
in-sluitinasjaar-2025-bbl  e092a1 

Update 
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Kernreactor Doel 1 opnieuw opgestart 

1 ©BELGA 

De kernreactor Doel 1, die zaterdagavond automatisch was stilgevallen na een probleem met 
de alternator, is deze voormiddag om 11 uur weer aan het stroomnet gekoppeld. Dat bevestigt 
een woordvoerster van de centrale. 

Doel 1 werd zaterdag kort na 18 uur automatisch uitgeschakeld na een probleem met de 
alternator. De alternator maakt geen deel uit van het nucleaire gedeelte van de centrale. Het is 
een grote dynamo waarin de elektriciteit gemaakt wordt. 

Van de zeven Belgische reactoren werkt enkel Doel 3 momenteel niet. Normaal wordt die op 
6 januari weer opgestart. Doel 3 werd bij kerst stilgelegd wegens een lek aan een lasnaad, 
eveneens in het niet-nucleaire gedeelte van de reactor. 

Bron: http://www. demorg  en. be/wetenschap/kern  reactor-doe1-1-opn ieuw-opgestart-b88d7e1 c/ 

5 vragen 



De kerncentrales rammelen voort 
Duitsland stelt zich vragen over onze atoomveiligheid na recente problemen 

29-12-15, 08.15u - DIETER BAUWENS 
Lees later 

1  De  centrale in Doel. De heropstart van 1 en  3  is uitgesteld. eStefaan Temmerman 

Voor de zoveelste keer liggen meerdere kerncentrales in ons land stil. De heropstart van 
kernreactor Doel 3 is uitgesteld tot 6 januari, en ook op de heropening van Doel 1 is het nog 
enkele dagen langer wachten dan gepland. De lijst met incidenten in de Belgische 
kerncentrales is intussen ellenlang. Ook uit Duitsland komt nu kritiek. 

1. Welke kerncentrales draaien er nu eigenlijk nog? 

Ons land telt in totaal zeven kerncentrales, vier in Doel, drie in Tihange. In Tihange werken 
alle reactoren op dit moment normaal. Doel 2 werd begin november stilgelegd, toen die 
reactor de verjaringstermijn van 40 jaar bereikt had die de regering-Verhofstadt in 2003 had 
vastgelegd. 

Bron:  http //www.demorgen.be/wetenschap/de-kerncentrales-rammelen-voort-b1170f4e/  

Kerncentrale Doel 



Doel 3 door nieuw probleem wellicht pas 
volgende week heropgestart 
28-12-15, 09.11u - Bron: Belga 
Lees later 
1 De kerncentrales van Doel. OPHOTO NEWS 

Kernreactor Doel 3 zal naar verwachting op 6 januari heropstarten. Dat zei Els De Clercq, 
woordvoerder van Electrabel, aan VRT Nieuws. Volgens VRT Nieuws moest de reactor 
vandaag heropstarten, maar is er een nieuw probleem opgedoken. 

Doel 3 werd donderdagnacht stilgelegd vanwege een lek aan een lasnaad, in het niet-nucleaire 
gedeelte. De uitval zou "maximaal een paar dagen duren", klonk het vrijdag. Doel 3, een van 
de twee zogenaamde scheurtjesreactoren, was amper vier dagen ervoor heropgestart na meer 
dan een jaar te hebben stilgelegen. 

"We hebben gemerkt dat er ook een klein probleem was met een elektrische schakelaar die de 
alternator van de centrale, die de elektriciteit opwekt, verbindt met het hoogspanningsnet. Ook 
dat willen we herstellen. We hebben daarvoor de hulp nodig van een gespecialiseerd bedrijf, 
maar die is moeilijk op de locatie te krijgen vanwege de eindejaarsfeesten. We hebben de 
planning herzien en schatten nu dat de reactor op 6 januari kan heropstarten", zei De Clercq 
aan VRT Nieuws. 

Ook Doel 1 ligt nog stil. Normaal zou de reactor, een van de twee reactoren waarvan de 
levensduur met tien jaar werd verlengd, zaterdagnacht opnieuw op het net worden 
aangesloten. Maar "wegens een nieuwe inschatting van de werkzaamheden" werd die 
heropstart uitgesteld, zo raakte afgelopen weekend al bekend. De nieuwe opstartdatum is 31 
december. 

Doel 2, de andere reactor waarvan de levensduur verlengd werd, werd donderdag heropgestart 
en leverde zaterdag al de volle honderd procent stroom. Ook Doel 4 draait aan honderd 
procent. 

Bron: http://www.demorcien.be/wetenschap/doe1-3-door-nieuw-probleem-wellicht-pas-volciende-week-
heropgestart-be541219/  

Dossier Kernenergie 



Amper 4 dagen open en Doel 3 opnieuw 
stilgelegd na lek 
25-12-15, 07.08u - Bron: Belga 

Electrabel heeft in de nacht van gisteren op vandaag, om 1.00 uur, onvoorzien de kernreactor 
Doel 3 stilgelegd. Dat is bevestigd door het elektriciteitsbedrijf zelf. De uitval zou "maximaal 
een paar dagen" kunnen duren, aldus de woordvoerster van de centrale. 

"We hebben zelf beslist om de reactor van het net te koppelen. Er was in het niet-nucleaire 
gedeelte een beperkt verlies op een leiding met water met een hoge temperatuur naar de 
stoomgeneratoren. Om dat te herstellen was het noodzakelijk de centrale van het net te 
koppelen, om isolatie te verwijderen en de herstelling uit te voeren", verklaart woordvoerster 
Els De Clercq. 

Intussen is de isolatie rond de leiding verwijderd. Het blijkt te gaan om een heel klein lek ter 
hoogte van een lasnaad. "We zijn nu bezig om de nodige mensen op te trommelen om dat te 
herstellen. Hopelijk gebeurt dat heel snel". 

De centrale wordt volgens De Clercq nu in afwachting in 'warme stilstand' gehouden, waarbij 
de centrale snel kan worden heropgestart zodra dat kan. Een exacte timing voor het 
heropstarten kon niet meteen worden gegeven. "Maximaal een paar dagen", aldus de 
woordvoerster over de duur van de uitval. 

Doel 3 is één van de twee zogenaamde scheurtjesreactoren, en was amper vier dagen geleden 
weer opgestart na meer dan een jaar te hebben stilgelegen. Doel 2 werd gisteren weer 
opgestart en zal zaterdag aan de volle honderd procent stroom leveren. De opstart van Doel 1 
volgt begin volgende week. Doel 4 draait aan honderd procent. 

Bron:  http://www.dennorgen.be/wetenschap/amper-4-dagen-open-en-doe1-3-opnieuw-stilgelegd-na-
lek-be70163f/  

Update 



Explosie in kerncentrale Doel: "Geen 
aanwijzingen voor kwaad opzet" 
01-11-15, 15.00u - Patrick Lefelon, redactie - Bron: Eigen berichtgeving - Belga 

Rond 23 uur gisteravond is in de kerncentrale van Doel alarm geslagen, nadat een 
transformator was ontploft op de site van kernreactor Doel 1. De ontploffing ging gepaard met 
een kleine brand. Het is nog niet duidelijk wat de ontploffing heeft veroorzaakt, maar het 
parket zegt dat er geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. In de Nederlandse gemeenten 
Bergen op Zoom en Woensdrecht, vlak bij de Belgische grens en de kerncentrale, is men 
bezorgd. De lokale politieke partij GBWP roept op tot een definitieve sluiting. 

Iets voor 23.00 uur vond een kleine ontploffing plaats, gevolgd door een brand op een 
transformator in Doel 1 van de kerncentrale van Doel. Het ging om een redelijke knal, die ook 
in de omgeving te horen was. De brand duurde zo'n 20 minuten, aldus Doel-woordvoerster 
Els De Clercq. De ontploffing en brand kenden een accidentele oorzaak en er zijn geen 
aanwijzingen van kwaad opzet, zegt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-
Vlaanderen. 

De automatische blusinstallatie boven de transformator is in werking geschoten. De 
bedrijfsbrandweer zorgde voor de nabluswerken. De brandweer van Beveren was opgeroepen, 
maar diende niet tussen te komen. Uitbater Electrabel en het Federaal Agentschap voor 
Nucleaire Controle (FANC) onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Het Oost-Vlaamse 
parket werd op de hoogte gebracht, maar het gaf geen opdrachten en stelde geen eigen 
branddeskundige aan. "Er was geen reden voor het parket om tussen te komen en er waren al 
deskundigen van het FANC aanwezig. Het ging om een accidentele oorzaak. Er is geen 
enkele aanwijzing van kwaad opzet of vermoeden van een misdrijf', zegt 
parketwoordvoerster Eva Brantegem. 

De kernreactor Doel 1 lag al sinds begin van het jaar stil, omdat de levensduur van veertig 
jaar was bereikt. Er was dan ook geen splijtstof aanwezig. Er zijn dan ook geen gevolgen voor 
medewerkers, omwonenden of voor het leefmilieu, maakt de kerncentrale zich sterk. 

Doel 4, die wel nog actief is en stroom levert, heeft tijdens of na het incident nooit stilgelegen. 

"Zoveelste incident" 



"Dit toont nog maar eens aan hoe onvoorzichtig het is om geen 
milieueffectenrapport te eisen voor de heropstart en levensduurverlenging van Doel 1."  
©belga 

Het incident in de kerncentrale van Doel 1 toont nog maar eens aan hoe onvoorzichtig het is 
om geen milieueffectenrapport te eisen voor de heropstart en levensduurverlenging van Doel 
1. Dat zegt sp.a-kamerlid Johan Vande Lanotte. "Dit is het zoveelste incident in een 
kerncentrale, deze keer net in die die men wil verlengen. Dit zegt veel over de keuze die is 
gemaakt om met deze oude installaties verder te willen werken", aldus Vande Lanotte nog. 

Hij wijst er op dat sp.a en Groen hebben voorgesteld om, in plaats van Doel 1 en 2 te 
verlengen, een extra kabel met Nederland te leggen. "Men wou dit niet doen en wou verder 
gaan met Doel 1 en 2. Als blijk dat dat nu niet meer kan en men met stroomtekorten zit, is dit 
de verantwoordelijkheid van de regering", argumenteert het sp.a-kamerlid. 

Kristof Calvo (Groen) treedt Vande Lanotte bij: "Dit is nog maar eens een incident in een 
kerncentrale. De tel is bijna niet meer bij te houden", aldus Calvo. Het Groen-kamerlid ziet in 
de explosie en brand geen reden tot paniek, maar wel tot actie. "Er is nog een parlementaire 
stemming nodig over de verlenging. Ik roep de regering op de verlenging van Doel 1 en 2 niet 
te laten doorgaan." 

"Nieuw hoofdstuk in een reeks incidenten" 
In de Nederlandse gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, vlakbij de kerncentrale, is 
men bezorgd. De lokale politieke partij GBWP roept op tot een definitieve sluiting. Evert 
Weys, fractievoorzitter van de lokale partij GBWP in Bergen op Zoom, wijst er op dat de 
ontploffing een nieuw hoofdstuk is in een reeks incidenten in de centrale, en verslechteren die 
het gevoel van veiligheid in de omgeving. GBWP vindt dat de reactoren Doel 1 en Doel 2 dan 
ook niet langer opengehouden mogen worden. 

Grensoverschrijdende inspraak 
Weys roept de gemeenten in de omgeving, de veiligheidsregio's, de provincies Noord-Brabant 
en Zeeland en de Nederlandse overheid op om de handen ineen te slaan en te eisen dat er een 
grensoverschrijdende inspraakprocedure komt, waarin op definitieve sluiting kan worden 
aangedrongen, zo meldt Omroep Brabant. 

De burgemeester van de Nederlandse grensgemeente Woensdrecht, Steven Adriaansen, deelt 
die zorgen om de veiligheid. Het incident is geen aanleiding om de onmiddellijke sluiting te 



eisen, maar dit is het zoveelste incident op rij, zegt hij de regionale krant BN DeStem. "Onze 
zorgen om de veiligheid blijven". 

Spanningsdip 

Tegelijkertijd met de ontploffing en brand in Doel 1 vond een kleine spanningsdip op het 
stroomnet plaats. Dat bevestigt Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet zondag. Die 
spanningsdip was lokaal merkbaar, in het noorden van het land. "Het is mogelijk dat mensen 
dat thuis gemerkt hebben. De lichten kunnen heel kort hebben geflikkerd", luidt het bij Elia. 
"Er is momenteel geen enkele impact meer op het net. Er is geen probleem met de 
bevoorradingszekerheid", aldus nog Elia. 

De transformator van Doel 1 stuurt normaal elektriciteit die wordt opgewekt in Doel 1 naar 
het stroomnet. Doel 1 ligt evenwel stil, er werd dus geen elektriciteit in het net gestuurd. Wel 
was de transformator nog gekoppeld aan het net, om elektriciteit te kunnen halen uit het net. 
Het is nog niet duidelijk wat de link is tussen de brand en de spanningsdip op het net, luidt het 
bij Electrabel. 

Noodstop 

Door die stroomval trad zaterdagavond een noodstop in werking bij afvalverwerkingsbedrijf 
ISVAG in Wilrijk. Daar wordt afval verbrand en omgezet in energie voor meer dan 20.000 
gezinnen. "Er is geen schade aan onze turbine, alles is perfect onder controle", aldus een lid 
van het management van ISVAG. Pas als Electrabel het licht op groen zet, zal de centrale 
weer worden heropgestart. 

Bron: http://www.demorgen.be/wetenschap/explosie-in-kerncentrale-doel-geen-aanwijzingen-voor-
kwaad-opzet-b9e13555/  
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FANC ONGEMEEN HARD OVER AANSLEPENDE LAKSHEID IN KERNCENTRALES 

'Wat Electrabel doet, is de schaamte 
voorbij' 
20/11/2016 om 07:20 door Werner Rommers 1 Bron: Het Nieuwsblad 

De topman van de nucleaire waakhond in ons land haalt keihard uit naar Engie 
Electrabel, het bedrijf dat de kerncentrales van Doel en Tihange uitbaat. Volgens 
FANC-baas Jan De Bens, ooit zelf directeur van een Electrabel-kerncentrale, treedt het 

bedrijf in tal van veiligheidsdossiers veel te laks op, 'wat van een enorme 
schaamteloosheid getuigt'. 

De FANC-topman uitte zijn grote ongenoegen aan het adres van Engie Electrabel in twee scherpe 

brieven, waar de Franstalige krant La Libre de hand op kon leggen. 

OK 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161119  02580651 	 22/11/2016 
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Een eerste brief van de nucleaire waakhond van onze overheid gaat over een studie rond de 

battatvgfigiitgdriikall »13fitikzaftilebeMin1401 11111~~41YEBens neteg Electrabel die 

vagVall@gsiC&BerMbliC(50filUesMigfig, gfiltiktit 131Wiksteacklikg van Electrabel van een 'enorme 
shismigaságormatie (http://www.mediahuis.be/surf-policv)   

Cultuur van zelfgenoegzaamheid 

In een tweede brief maakt De Bens zich bijzonder kwaad over hoe slordig in de kerncentrale van 

Tihange met de veiligheidsregels wordt omgesprongen. Dat is niet de eerste keer. Enkele maanden 

geleden tikte het FANC de directie van Tihange al eens op de vingers, vanwege een 'cultuur van 

zelfgenoegzaamheid' en het tolereren van een 'gebrekkige veiligheidscultuur'. Personeel lapte de 

veiligheidsregels en -procedures constant aan zijn laars. Incidenten werden soms niet ontdekt of niet 

gemeld, terwijl dat wettelijk verplicht is. Het FANC diende daarom ook een klacht in bij het gerecht. 

Electrabel beloofde beterschap. Maar daar is weinig van in huis gekomen, te merken aan de bijzonder 

felle toon van De Bens. Hij veroordeelt in zijn brief 'het onvermogen, nu al meer dan een jaar, van 

Electrabel om structureel, snel en efficiënt te reageren om de veiligheid significant te verhogen'. Zo 

bleek bij een recente inspectie van het FANC nog dat een opgesteld actieplan om de veiligheidsregels 

in de kerncentrale van Tihange beter te doen respecteren maar gedeeltelijk was ingevoerd. 

Munitie voor tegenstanders 

Voor Engie Electrabel — dat in zijn communicatie altijd met veel aplomb beklemtoont dat de 

veiligheid van zijn zeven kerncentrales (vier in Doel, drie in Tihange) de absolute topprioriteit is — 

zijn beide brieven de zoveelste kaakslag. Begin deze week bleek nog dat het FANC geen 

veiligheidsmachtiging voor de communicatiehuishouding van de kerncentrales aflevert. Reden: 

Electrabel beveiligt de informatie over haar kerncentrales veel te slordig. 

De brandbrieven van de topman van het FANC zijn bovendien ongetwijfeld extra munitie voor de 

almaar groter wordende groep organisaties en regeringen die minstens de scheurtjesreactoren Doel 3 
en Tihange 2 zo snel mogelijk dicht willen. Onder hen ook de bezorgde Nederlandse en Duitse 

regering, Luxemberg en ook de Duitstalige gemeenschap in ons land. 

In een reactie zegt Engie Electrabel de opmerkingen van het FANC 'heel serieus' te nemen. 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161119_02580651 	 22/11/2016 
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