
Kernwapens op Volkel?

De V.S. hebben kernwapens met

een kracht van 280 
keer Hiroshima

op Vliegbasis Volkel.

In totaal liggen er 20 B-61
kernwapens op Volkel.

Feiten over kernwapens

✓ Deze landen hebben kernwapens: Rusland 
(6.850), De VS (6.450), Frankrijk (300), China (280),
Engeland (215), Pakistan (150), India (140), Israël 
(80), Noord Korea (10-20).

✓ Deze landen deden hun kernwapens weg: Zuid-
Afrika, Wit Rusland, Kazachstan en Oekraïne. 

✓ In de VN stemden 122 landen in 2017 vóór een 
wereldwijd verbod op kernwapens. Alleen 
Nederland stemde tegen. 69 landen stemden niet.

✓ Wereldwijd is 80% van mensen voor een
algemeen verbod op kernwapens.

✓ Sinds 1950 zijn er meer dan 70 serieuze
ongelukken gebeurt met kernwapens. In de VS 
alleen al zijn 6 kernwapens kwijt geraakt en nooit 
teruggevonden.

Nieuwe kernwapens naar Volkel
Onder de naam 'Life Extension Program' wordt in de 
VS een nieuwe kernbom ontwikkeld, de B-61-12, die 
ook voor Vliegbasis Volkel is bestemd.

Deze nieuwe bom heeft een instelbare 
vernietigingskracht: klein voor bijvoorbeeld bunkers 
en hoog voor steden. Omdat de nieuwe bom ook 
met precisie naar zijn doel geleid kan worden en de 
F35 die hem afwerpt voor radar onzichtbaar is, 
wordt het risico op een ‘beperkte’ kernoorlog hoger 
en wordt de drempel lager om een nucleaire bom in 
te zetten in een 'gewone' oorlog. De nieuwe bom is 
geschikt voor de huidige F-16's en voor hun 
opvolger, de F-35 (JSF).

Er liggen op dit moment ongeveer 180 Amerikaanse 

B61-kernbommen in Turkije, Italië, België, Duitsland 

en Nederland. Het zijn ouderwetse 'vrijeval’ 

bommen die door vliegtuigen afgeworpen moeten 

worden. In Nederland heeft het F16-squadron op

Vliegbasis Volkel deze taak. De oude B-61 wapens 

hebben weinig militair nut vanwege de 

kwetsbaarheid van de opslaglocaties, de korte 

actieradius van de F-16 en de lage paraatheid. Ze 

worden vooral gezien als symbolisch voor de 

solidariteit binnen de NAVO.

Wat vindt u van de plannen van de V.S. om nieuwe kernwapens te plaatsen op Vliegbasis Volkel? Wordt
het daardoor veiliger in Nederland en in de wereld of juist niet? Hebben deze wapens een 

afschrikkende werking of zorgen ze juist voor escalatie? Bespreek het eens met de mensen waarmee u 
naar deze luchtmachtdagen gekomen bent, of met iemand die werkt op deze basis.

De kernwapens op Vliegbasis Volkel worden mede mogelijk gemaakt door:



Opslag kernwapens

De kernwapens op volkel liggen opgeslagen in 

Weapon Storage and Security System (WS3) 

Vaults die verwerkt zijn in de vloer van een aantal 

hangars. In totaal zijn er elf vaults op Volkel, 

waarvan er een is voor oefendoeleinden. In de 

andere �en zi�en elk twee kernwapens, die in het 

geval van een kernoorlog onder een F-16 of F-35 

gehangen kunnen worden. 

Voor meer informa�e

 over kernwapens in Europa zie: 

h�ps://fas.org/sgp/crs/nuke/RL32572.pdf

Vermoedelijke loca�e

B-61 kernwapens

Kernwapens op Volkel!


