
Hoe werkt het? In een kerncentrale worden atomen gesplitst. Atomen zijn superkleine deeltjes die voor het 
blote oog niet zichtbaar zijn maar in alles wat leeft en niet leeft aanwezig is. Tijdens het splitsen van 
atomen ontstaat er warmte waarmee een grote hoeveelheid water wordt verwarmd. Uit dit hete water 
ontstaat stoom, die dingen doet bewegen. Denk maar aan het dansende deksel van een pot kokend 
water. Deze stoom doet een soort reuzedynamo bewegen. Wanneer de reuzedynamo beweegt,  ontstaat 
er elektriciteit. Net zoals bij de dynamo van een fiets. De opgewekte energie wordt door leidingen 
verdeeld naar o.a. huizen. 
Grondstof? De atomen die gesplitst worden komen uit uranium. Uranium is een grondstof uit gesteenten. 
Gesteenten kan je niet opnieuw laten groeien. Dat betekent dat kernenergie niet herbruikbare energie is. 
Uranium is giftig en radioactief.  
In België?In België zijn er in totaal 7 kerncentrales, vier in Doel en drie in Tihange. Kernenergie is de 
belangrijkste bron van energie in België. Liefst 32% van alle energie komt uit onze kerncentrales.  
Voordelen? Kernenergie is schoner dan “fossiele brandstoffen” zoals aardolie, steenkool en gas. Er komt 
namelijk geen CO2 of andere vieze luchtjes vrij bij het maken van kernenergie. 
Gevolgen voor natuur en mens? Kernenergie is niet zonder gevaar. Uranium is radioactief. Als we in contact 
komen met radioactieve stoffen kunnen we heel ziek worden. We kunnen kanker krijgen of zelfs dood 
gaan. Daarom moet het kernafval heel voorzichtig in bunkers opgeslagen worden want het duurt 
honderden jaren voordat radioactieve stoffen verdwenen zijn. Ook wanneer er iets met de kerncentrale 
gebeurt, zoals bij een aardbeving, een aanval op de centrale, een menselijke fout, komen er radioactieve 
stoffen vrij die mensen en dieren in de omgeving heel ziek laten worden.  

Kerncentrale

Windmolenpark
Hoe werkt het? ? De wind brengt de windmolen in beweging. Die beweging zet een soort reuzedynamo in 
beweging.  Wanneer de reuzedynamo beweegt,  ontstaat er elektriciteit. Net zoals bij de dynamo van een 
fiets. De opgewekte energie wordt door leidingen verdeeld naar o.a. huizen. Windturbines hebben geen 
brandstof nodig: ze gebruiken een kracht van de natuur nl. de wind. 
Grondstof? Wind. De grondstof voor windmolens is dus hernieuwbaar en onuitputtelijk. Dat betekent dat 
wind nooit op kan geraken. Ideaal zijn windsnelheden van 40 km/u. 
In België? Wij hebben een 20-tal windmolenparken, waarvan de grootste in de Noordzee, vlak voor onze 
kust. 14% van onze energie komt uit windmolenparken. 
Voordelen? Windenergie is schone energie. Bij het maken van elektriciteit uit wind komen geen 
afvalstoffen en geen schadelijke stoffen vrij. Windenergie heeft het grote voordeel dat haar brandstof 
onuitputtelijk is: wind is er overal en zal er altijd zijn, nog minstens 4.5 miljard jaar. Het is dus goed voor 
het klimaat. 
Gevolgen voor natuur en mens?  Windmolens nemen veel ruimte in beslag en zijn opvallend aanwezig in 
het landschap. Ze maken het landschap lelijk. Vogels, eenden en vleermuizen zijn vaak het slachtoffer van 
de wieken van een windmolen. Jaarlijks sterven ongeveer 20.000 vogels als gevolg van de aanwezigheid 
van windmolens. 
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Hoe werkt het? Bij een gascentrale wordt aardgas verbrand in een stoomketel. Daardoor ontstaat warmte 
die water zal opwarmen. Uit dit hete water ontstaat stoom, die dingen doet bewegen. Denk maar aan het 
dansende deksel van een pot kokend water. Deze stoom doet een soort reuzedynamo bewegen. 
Wanneer de reuzedynamo beweegt,  ontstaat er elektriciteit. Net zoals bij de dynamo van een fiets. De 
opgewekte energie wordt door leidingen verdeeld naar o.a. huizen. 
Grondstof? Aardgas is een verzamelnaam voor soorten gassen die zich onder de grond bevinden. Deze 
gassen zijn niet hernieuwbaar want er is maar een beperkte hoeveelheid gas beschikbaar in onze aarde. 
Aardgas is een “vuile” fossiele brandstof en raakt ooit op. 
In België? Wij hebben nog 18 gascentrales. Daarmee zijn gascentrales de 2de belangrijkste 
energieleveranciers.  24% van alle energie wordt geproduceerd door gascentrales. 
Voordelen? Aardgas is schoner dan steenkool of stookolie. Bij de verwerking van aardgas komt immers 
minder CO2 vrij dan bij de verbranding van steenkool of olie. 
Gevolgen voor natuur en mens? Mensen die werken aan een installatie die gas uit de grond haalt, lopen 
gevaar door het risico op explosies. Er worden soms gevaarlijke chemische stoffen gebruikt bij het naar 
boven halen van aardgas. Die chemische stoffen vervuilen soms de omgeving. 
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