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Maar hoe werkt een kerncentrale ? 

Kernenergie

Om elektriciteit te produceren, worden uraniumatomen met neutronen 
gebombardeerd. De kernen van de atomen zullen dan breken en energie 
vrijgeven om elektriciteit te produceren. Deze reactie wordt “splijting” 
genoemd.

Alles om ons heen bestaat uit atomen.

ATOOM

KERN: PROTONEN & NEUTRONEN 
ELEKTRON

BOEM 

Vandaag wordt in België meer dan de helft van de elektriciteit die wij 
verbruiken, geproduceerd in kerncentrales.

DE SPLIJTING



Wat is radioactiviteit ? 

Ten gevolge van de kernreactie worden de atomen onstabiel, d.w.z. ze 
worden te zwaar. Ze bevatten te veel protonen en neutronen. Zij zullen 
dan deeltjes uitstoten in de vorm van radioactieve straling om lichter te 
worden.

Er zijn drie soorten radioactieve stralen :

ALFASTRALEN 

 Ze kunnen geblokkeerd worden door een blad papier. 
 Ze dringen niet in de menselijke huid, maar verbranden die aan de  
 oppervlakte. 

BÈTASTRALEN

 Ze dringen door papier, maar worden tegengehouden door alu 
 minium of glas. Als ze de huid raken, dringen ze erin door en  
 vernietigen ze alle cellen die ze tegenkomen.

GAMMASTRALEN 

 Er is lood of beton nodig om die te stoppen.
 Ze kunnen de cellen in ons lichaam vernietigen.

PAPIER
ALUMINUM/GLAS

BETON/LOOD

alfa 

bèta

gamma



Radioactief afval
Bij de productie van kernenergie in kerncentrales ontstaat 
radioactief afval dat nog véééééééle, lange jaren straling zal 
afgeven.

Het meeste radioactieve afval is afkomstig van kerncentrales, 
maar zij zijn niet de enigen die het produceren! Het wordt 
aangetroffen in de industrie, vooral in de medische industrie, in 
de landbouw en bepaalde vormen worden op natuurlijke wijze 
geproduceerd.



Wij zijn allemaal van nature licht radioactief, maar te veel radioacti-
viteit kan gevaarlijk zijn en de cellen in ons lichaam vernietigen.

We kunnen niet meer dan 5 “millisieverts” verdragen. De sievert is de 
eenheid om de impact van straling op de mens te meten.

Is het gevaarlijk ?

A) Het grootste stuk van de taart =
70 000 m³ laag radioactief afval, d.w.z. 
82 % van het totale afval.
B) Stuk B = 
11 000 m³ middelactief afval, d.w.z. 13 % 
van het totale afval.
C) Het kleinste stukje van de taart =
4 500 m³ hoog radioactief afval, d.w.z. 
5 % van het totale afval.

Er zijn drie soorten afval :

A) LAAG RADIOACTIVIEF         B) GEMIDDELD RADIOACTIVIEF         C) HOOG RADIOACTIVIEF

Verschillende soorten afval

In België zijn volgens NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en 
verrijkte splijtstoffen) naar schatting op 100 jaar tijd de volgende hoe-
veelheden geproduceerd :

A

B
C



Volgens wetenschappers zal afval A en B binnen een hon-
derdtal jaar verdwijnen. Afval C daarentegen zal meer dan 
100 000 jaar op aarde blijven !! 

Wat doen we met dit afval ?

Momenteel weten we niet hoe we dit afval moeten recyclen. Maar wat 
kunnen we er mee doen ? Het opslaan. Maar waar ?

Het naar de zon sturen ? 
Daar zou een raket voor nodig zijn, en dat is 
te gevaarlijk omdat die kan ontploffen.

Het in zee gooien ?
Sommige landen hebben reeds voor deze oplossing 
gekozen, maar ze zijn ervan afgestapt omdat die ook te 
gevaarlijk is.

Het onder de grond stoppen ?
Dit is de oplossing die vandaag de voorkeur geniet !



Sarcofagen

Het afval zal gedurende honderdduizenden jaren in sarcofagen in de 
grond worden begraven.

Als de archeologen van de toekomst ze over 100 000 jaar opgraven, 
spreken zij dan dezelfde taal als wij ? Wat zullen hun communicatiemid-
delen zijn ? 

Hoe kunnen wij aan toekomstige generaties duidelijk maken dat poten-
tieel gevaarlijk afval in de grond begraven zit en onzichtbaar is aan de 
oppervlakte ? 

De kunstenares Cécile Massart is van plan deze vragen te beantwoorden. 
Laten we samen haar werk ontdekken !





Wie is Cecile Massart ?

Cécile is geboren in 1949. 
Zij is beeldend kunstenares en beoefent 
verschillende disciplines zoals gravure, 
fotografie, video, schilderen, tekenen en 
zeefdrukken.

In 1994 begint Cécile opslagplaatsen voor radioactief afval te be-
zoeken. Zij ontdekt dat dit afval diep in de grond begraven ligt 
en onzichtbaar is aan de oppervlakte. Je kan het niet zien in het 
landschap ! Haar artistieke project stelt voor de sites zichtbaar 
te maken. Zij zal werken aan de markering van de sites en aan de 
methoden om deze plaatsen aan toekomstige generaties door te 
geven. Laten we samen de verschillende stappen van haar werk-
proces ontdekken !



Identificatie van de gecamoufleerde 
sites

Cécile reist en identificeert opslagsites. Zij heeft ontmoetingen met 
wetenschappers en opslagbeheerders (de mensen die radioactief afval 
ondergronds begraven).
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FUKUSHIMA - JAPAN
2016

SOULAINES-DHUYS - FRANKRIJK
2001

DESSEL - BELGIË
2020



Reflectie over de tijd en
de vergankelijkheid

Met haar werken onderstreept Cécile dat de tijd verstrijkt en dat be-
paalde dingen gedoemd zijn te verdwijnen.

HERINNERINGSDOEKEN
Op de foto hangt de kunstenares oude kapotte schermen aan een muur. 
Tegenwoordig brengen we veel informatie over via tv-, computer- en 
smartphoneschermen. De schermen die Cecile ophangt zijn kapot, ze zijn 
ontdaan van alle inhoud. Digitaal transmissiemateriaal wordt regelmatig 
vervangen door nieuwe technologieën. 
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De herinnering opbouwen
Zoals we eerder hebben gezien, zal kernafval waarschijnlijk niet snel 
verdwijnen ! Zoals we eerder hebben gezien, zal kernafval waarschijnlijk 
niet snel verdwijnen
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Herinner je je de VHS-cassettes ? Dat waren de voorouders van de DVD 
en intussen de streaming ! Vroeger konden we er films mee bekijken, 
maar ze worden nu niet meer gebruikt. Zij zijn opgekomen in de jaren 
1970 en zijn blijven bestaan tot de jaren 2000. In een tijdsbestek van 
ongeveer 30 jaar, is dit verspreidingsmiddel verdwenen... 
Zullen onze digitale transmissiemiddelen in staat zijn om beelden en 
informatie gedurende honderdduizenden jaren te dragen ?



Cécile heeft “markers” uitgevonden. Het is een repertorium van vormen 
die ons in staat stellen op vereenvoudigde wijze aan te duiden dat deze 
plaatsen in het landschap aanwezig zijn en aan te geven wat zij bevatten. 

DE SYMBOLEN VAN CÉCILE 

De markering van de sites en markers





Bedenk je eigen markers ! 

Nucleair afval zit verstopt in dit landschap. Bedankt net als Cecile sym-
bolen om de aanwezigheid van afval in de grond aan te duiden ! 

1) Bedenk in de vakjes verschillende symbolen :

2) Teken vervolgens je voorstellen op de foto.



Bedenk een monument dat in het landschap kan worden geplaatst om 
toekomstige generaties te waarschuwen dat er gevaarlijk radioactief 
afval in de grond zit.

Een andere mogelijkheid zou de bouw van monumenten aan de opper-
vlakte van de opslagplaatsen zijn ! 

Monumenten



Cécile bedenkt “Bat Labs”. Het zijn gebouwen die wetenschap en cultuur 
vermengen en die in het landschap staan, op de opslagsites. Op deze 
plaatsen kunnen verschillende mensen uit verschillende disciplines samen 
nadenken over de overdracht van dit erfgoed en als hoeders ervan 
optreden. In de verbeelding van Cécile zouden kunstenaars hoeders van 
kennis worden en de herinnering aan kernenergie doorgeven. 

Bat Labs



En jij ? Wat zouden jouw ideeën zijn om het in het landschap verborgen 
nucleaire erfgoed over te dragen ?
Door te tekenen ? Te zingen ? Te dansen ? Te schrijven? Wees creatief ! 

Jouw voorstellen



Tot binnenkort om een nieuwe kunstena(a)
r(es) te ontdekken ! 


