
De reactie in Europa op Fukushima:

Een stresstest
voor alle kerncentrales

De ervaringen met de ramp in Fukushima werden in Europa gebruikt om een stresstest uit te 
voeren. Van iedere afzonderlijke Europese kerncentrale werd bepaald hoe groot op dat moment 
de weerstand was tegen extreme gebeurtenissen. Ook bij kerncentrale Borssele. De jaren daarna 
volgden maatregelen die de veiligheidsmarge van alle EU-kerncentrales verder verhoogden. 

In 2019 waren deze in de kerncentrale Borssele gereed.
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Wat kwam er voor Borssele uit de stresstest?

Op 31 oktober 2011 werden de resultaten van de stresstest 
bekend gemaakt: boven op alle ontwerpeisen van kern-
centrale Borssele beschikt de installatie over een ruime 
veiligheidsmarge.

De EU-stresstest onderzocht de marge boven op de ontwerp-
eisen ten aanzien van:
1. Aardbeving bestendigheid
2. Overstroming
3. Extreem weer
4. Langdurig verlies van noodstroom en koelmogelijkheden
5. Andere extreme door de mens veroorzaakte 
 gebeurtenissen
6. Mogelijkheden om nucleaire ongelukken te bestrijden 

(Severe Accident Measures)

De kerncentrale was in 2011 op alle punten veiliger dan de 
vergunning eiste. Dat was het resultaat van het decennia-
lang voortdurend verbeteren van de kerncentrale. Maar de 
stresstest maakte ook duidelijk op welke gebieden de veilig-
heidsmarge ten opzichte van het ontwerp nog vérder kon 
worden verhoogd. Dit resulteerde in een lijst van (mogelijk) 
te nemen maatregelen. 

Eenvoudige maatregelen met een duidelijke veiligheids-
bijdrage werden direct genomen. Alle andere voorgenomen 
maatregelen werden beoordeeld op eventuele negatieve 
gevolgen. Waar meerdere maatregelen mogelijk waren, 
werd na onderzoek de beste gekozen. Soms was op voor-
hand niet duidelijk of maatregelen wel mogelijk waren. 
Ook in die gevallen werd aanvullend onderzoek gedaan.

Geselecteerde maatregelen werden verspreid over meerdere
jaren doorgevoerd. Sommige konden snel worden ingepast 
in reguliere onderhouds- en bedrijfsvoeringscycli. Voor 
enkele ingrijpende verbeteringen werden aparte projecten 
opgestart omdat ze meer voorbereiding nodig hadden, 
dieper ingrepen in de bedrijfsvoering van de kerncentrale of 
een vergunningswijziging vereisten. In 2019 zijn de laatste 
Fukushima-maatregelen doorgevoerd.

Dat betekent overigens niet dat er in Borssele gestopt is met 
leren. De lessen van Fukushima (en andere centrales) werken 
nog iedere dag door in de bedrijfsvoering. Denk bijvoor-
beeld aan de veiligheidscultuur die permanent aandacht 
vraagt voor houding en gedrag van managers en opera-
tionele medewerkers. Oefenen, elkaar kritisch houden zijn 
verplichtingen, evenals het rapporteren van een onveilige 
situatie of verbetermogelijkheden. Wat dat betreft is veilig-
heid dus nooit ‘af’.

Complementary Safety Assesment

Bij de Europese stresstest werden de ongevalscondities 
(in theorie) voor elke centrale steeds verder opgevoerd om 
te kijken op welk moment een centrale zou bezwijken. 
Zo werd elke kerncentrale inclusief organisatie stelselmatig 
doorgelicht aan de hand van de vraag: ‘wat als het nog erger 
wordt?’  Voor elke Europese kerncentrale werd vastgesteld 
hoe robuust de kerncentrale was en hoeveel marge er zat
tussen de ontwerpeisen en het ‘echte’ moment van bezwijken.
De officiële benaming van de stresstest was Complementary 
Safety Assesment. 

Uit de Europese stresstest kwam voor iedere individuele 
kerncentrale naar voren op welke onderdelen de 
veiligheidsmarges nog verder konden worden verhoogd. 
Voor iedere kerncentrale ontstond een lijst met te nemen 
maatregelen. Iedere afzonderlijke maatregel werd grondig 
bestudeerd. Dit moest voorkomen dat veranderingen op 
de ene plaats in de centrale zouden leiden tot ongewenste 
gevolgen op een andere plek. Na dit proces werden alleen 
die technische en organisatorische verbeteringen door-
gevoerd die de veiligheidsmarges van de Europese 
kerncentrales werkelijk verhoogden. 

In 2019 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralings-
bescherming (ANVS) in Borssele vastgesteld dat alle ver-
beteringen tot op de laatste maatregel waren doorgevoerd. 

Wat heeft EPZ geleerd van Fukushima? 

l	 De belangrijkste leerervaring van EPZ is dat wij sinds 
2011 robuustheid meenemen als we naar de eigen 

 veiligheid kijken. Er is meer inzicht in hoe robuust 
 kerncentrale Borssele is en tot welke (uiterste) grens 
 de veiligheid zeker gesteld is. 

l	 Een andere belangrijke les is dat dat je op elk moment 
klaar moet staan om te voorkomen dat een ongeluk tot 
schade aan mens of milieu leidt, ook voor onwaarschijn-

 lijke gebeurtenissen of omstandigheden. 

l	 Ook leert Fukushima dat dit langdurig volgehouden moet
 kunnen worden. De de voorbereiding op het bestrijden 

van ongevallen onder moeilijke omstandigheden en 
grote schade op en aan het complex is bij EPZ fors 

 verbeterd ten opzichte van vóór Fukushima.

https://epz.nl/sites/default/files/files/EPZ-1-jaar-na-Fukushima.pdf


Welke ‘Fukushima-maatregelen’ werden in Borssele doorgevoerd? 

Een samenvatting op hoofdlijnen

l	 Er is buiten het complex een tweede Emergency 
 Response Centre ingericht. Dit biedt meer en betere 

mogelijkheden om onder extreme omstandigheden de 
ongevalsbestrijding te coördineren en te faciliteren. 

l	 Op afstand van het complex is een aardbevings- 
 en overstromingsbestendige opslag gemaakt met 

mobiele hulpmiddelen zoals noodstroomgeneratoren, 
 pompen en een schuimblusvoertuig.

l	 EPZ beschikt over meerdere onafhankelijke (data)
communicatiemiddelen waarmee onder ongevals-

 omstandigheden binnen en buiten het complex kan 
worden gecommuniceerd.

l	 Er zijn extra mogelijkheden aangelegd voor de 
 aanvoer van koelwater in de installatie. 

 Denk bijvoorbeeld aan het bijvullen 
van het splijtstofopslagbassin en/of 
het primaire systeem. Ook kunnen 
voor extra koeling van buitenaf de 
holle ruimtes rond het reactorvat 
worden volgepompt om door-

 smelten te voorkomen.

l	 Het tijdsverloop voor het aansluiten van externe 
mobiele generatoren op noodstroomvoorziening 

 van de kerncentrale is verder teruggebracht.

l	 Het on-site dieseltransport voor het voeden van 
mobiele hulpmiddelen (generatoren en pompen) is 
verbeterd. Er zijn ruime voorraden aanwezig en naast 
leidingen staan er meerdere trailers en andere hulp-
middelen hiervoor stand by.

l	 De invoering van aanvullende noodprocedures. 
 Denk aan:
 » Het in veilige toestand brengen van de kerncentrale  

 met vervangend personeel als het bedienend 
  personeel is uitgeschakeld. 
 » Het omgaan met een total station black out 
  (wegvallen alle elektriciteit).
 » Het koelen van het reactorvat aan de buitenzijde 
  om doorsmelten te voorkomen.
 » Het gebruik en de inzet van de buiten het complex   

 opgeslagen mobiele hulpmiddelen.

l	 De verbetering van de elektriciteitsvoorziening 
van de kerncentrale vanuit het landelijk elektriciteits-
net. De kerncentrale heeft een extra, onafhankelijke 

 netaansluiting gekregen op het 380 kV-net.

l	 Een aantal studies die nog meer inzicht geven in de 
robuustheid van de kerncentrale (veiligheidsmarges 
boven op de vergunde specificaties):

 » Aardbevingsbestendigheid: het vaststellen tegen
  welke aardbeving de kerncentrale werkelijk 
  bestendig is. 
 » Onderzoek naar de overstromingsbestendigheid
  bevestigde een zeer ruime marge (9,80 meter boven
  NAP) ten opzichte van 1953. Toen bereikte het water
  in Vlissingen een stand van 4,55 meter boven NAP.
 » De marges van vliegtuigbestendigheid van de kern-
  centrale zijn opnieuw onderzocht en vastgesteld.

Zoals gezegd: het afronden van deze lijst met robuustheidsmaatregelen betekent niet dat het voortdurend verbeteren 
van de veiligheid van de kerncentrale stopt. Daar rust ook een verplichting op: het blijven behoren tot de wereldtop is 
voorwaarde om in bedrijf te mogen blijven tot 2034.

7.30 meter boven NAP

snorkel: 9.80 m. boven NAP



Hoewel de kracht van de aardbeving en de hoogte van de tsunami uitzonderlijk waren, wisten de 
exploitant en de overheid al jaren dat de zes kerncentrales van Fukushima onvoldoende bestand 
waren tegen een tsunami. Zij hadden nagelaten deze te verbeteren.

Wat gebeurde er in Fukushima? 

De kernramp in Fukushima was het gevolg van een zee-
beving die een tsunami veroorzaakte. 

De veiligheidssystemen van de Fukushima Daiichi kern-
centrales legden binnen enkele seconden na de aardbeving 
de drie werkende kernreactoren stil. Drie andere reactoren 
stonden al stil, ze waren niet in bedrijf. 

De aardbeving verwoestte op het vaste land het elektrici-
teitsnet, alle kernreactoren schakelden over op hun nood-
stroomdiesels. Die dreven de pompen aan waarmee de 
kernreactoren en de splijtstofopslagbassins werden gekoeld.  
De centrales hadden de aardbeving goed doorstaan.

Vervolgens overspoelde een enorme tsunami deze nood-
stroomdiesels waardoor ze alsnog onbruikbaar werden. 
De stroom (en dus de koeling) viel opnieuw uit. Er werd 
overgeschakeld op noodbediening met accu’s die voor 
enkele uren respijt zorgden. 

De verwoestingen waren echter zo groot, dat de stroom-
voorziening niet meer kon worden hersteld. Ook andere 
noodmaatregelen bleven uit of kwamen te laat. In drie 
operationele reactoren smolt door gebrek aan koeling de 
kern. Door de geproduceerde restwarmte liep in alle zes de 
kerncentrales de temperatuur in de bassins met gebruikte 
splijtstof steeds hoger op. 

Door de extreme hitte in de kern liep de druk op. Er werd 
hete stoom geloosd in het reactorgebouw, door een 
chemische reactie ontstond waterstofgas. Toen dat in 
twee van de zes reactoren ontplofte, gingen de beelden 
de wereld over. Door de ontploffing kwam radioactiviteit 
(ver) buiten de kerncentrales in de omgeving terecht. 

In de derde operationele reactor was de situatie zeer ernstig, 
maar minder catastrofaal. In de drie stilstaande centrales 
bleven de gevolgen beheersbaar. Het duurde vervolgens 
maanden om de situatie rond alle kerncentrales technisch te 
stabiliseren. De wijde omgeving werd geëvacueerd. Er vielen 
overigens geen directe stralingsdoden op of rond het 
complex. De ontruiming van de omgeving zorgde voor 
grote en langdurige sociale ontwrichting. Het opruimwerk 
van de verwoeste centrales gaat nog vele jaren duren. 
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https://www.trouw.nl/nieuws/na-acht-jaar-begint-de-grote-schoonmaak-in-de-kerncentrale-van-fukushima~b8cd9c31/

