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Beste mensen, 
 
Na enkele jaren van opschorting een nieuwe 
Kernafvalnieuwsbrief. De reden: tijdens de laatste 
vergadering van het noordelijk Zoutkoepeloverleg 
bleek de belangstelling voor de geboden informatie 
onverminderd. Een technisch verschil met de eerste 
achttien exemplaren: deze en de volgende 
nieuwsbrieven worden deels niet per post toegestuurd 
maar per email; vanaf de Milieufederatie Drenthe. 
Herman en ik zullen regulier vanaf nu twee keer per 
jaar een nieuwe aflevering verzorgen.  
 
Deze nieuwsbrief behandelt de perikelen rond het 
zogeheten opbranden van radioactief afval. Ook het 
NEA vindt dat de samenleving betrokken moet worden 
bij gevoerde discussies over mogelijke opslag van 
radioactief afval, staat in een volgend artikel te lezen. 
Wij besluiten met een opiniërend stukje over het, naar 
onze smaak verbazingwekkend, gemak waarmee bij 
sommige kernenergie-discussies over de problematiek 
van het radioactief afval wordt heengestapt.  De eerste 
twee verhalen zijn van de hand van Herman; het laatste 
is van Steef.  
 
Herman Damveld      h.damveld@hetnet.nl 
 
Steef van Duin           s.duin@wxs.nl 
  
 
 
VERKORTING GEVAARPERIODE KERNAFVAL 
 
Inleiding 
Een deel van het kernafval blijft miljoenen jaren 
gevaarlijk. Vandaar dat gedacht wordt over methoden 
om die termijn te verkorten en wel naar 250 jaar i. 
Nadere analyse leert dat het hier om een illusie gaat 
waar beter geen belastinggeld aan verspild kan worden. 
Een voorbeeld: deze methode werkt eventueel het beste 
in snelle kweekreactoren, zoals er één gepland was te 
Kalkar. Die kweekreactor is omgebouwd tot pretpark, 
omdat het kweekproces onrijp en te duur was. We 
krijgen dan de absurde situatie dat er ergens een 
Kalkar-centrale gebouwd moet worden om de 
langlevende radioactieve stoffen van kerncentrales te 
behandelen. Daar komt nog bij dat het kernafval van de 
kerncentrales Borssele en Dodewaard op zo'n manier 
opgewerkt en in glas verpakt wordt, dat de omzetting 
in minder gevaarlijk afval niet meer mogelijk is, 
gesteld al dat de technologie daarvoor er toch zou 
komen. 
 
 
Geschiedenis 
Al begin jaren zeventig waren er plannen voor 
verkorting van de levensduur van kernafval, maar ze 
zijn toen opgegeven. Zo stelde bijvoorbeeld het 

Economisch en Sociaal Comité van de Europese 
Gemeenschap in november 1975 om technische en 
economische redenen weinig heil te zien in deze 
methode, en ook van nieuwe algemene studies geen 
nieuwe resultaten te verwachten, omdat al vaker 
dergelijke studies zijn verricht ii. 
Eind jaren tachtig namen Japan en het Atoomenergie-
Agentschap van de Europese Gemeenschap, Euratom, 
dit idee weer op. In het verband van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
werd in 1990 besloten tot een onderzoeksprogramma, 
dat de naam OMEGA (Options for Making Extra Gain 
from Actinides) heeft gekregen.  
 
Technische achtergrond 
De achterliggende gedachte is de volgende. Vrijwel 
alle kerncentrales die nu in bedrijf zijn draaien op 
uranium. Tijdens het bedrijf van de centrale splijt dit 
uranium. Dit geeft splijtingsproducten en warmte die 
wordt omgezet in stroom. Daarnaast ontstaan door 
neutronenvangst uit uranium nieuwe stoffen als 
plutonium en neptunium. Dit zijn zwaardere stoffen 
dan uranium, hetgeen te zien is in de weergave van hun 
atoomgewicht achter hun naam: men spreekt van 
uranium-235 en van plutonium-239. De zwaardere 
radioactieve stoffen kennen als verzamelnaam  'actini-
den'; het gaat hier om onder meer actinium, uranium, 
neptunium, plutonium en americium. De 
splijtingsproducten, zoals jodium, strontium en cesium 
daarentegen zijn lichter: ze heten bijvoorbeeld jodium-
131 en jodium-129, strontium-90 en cesium-134. 
In een kerncentrale ontstaan een groot aantal stoffen: 
184 splijtingsproducten en 43 actiniden. Sommige ver-
liezen na korte tijd hun radioactiviteit, maar bij andere 
duurt dat honderdduizenden jaren. Deze langlevende 
stoffen zijn bepalend voor het risico op lange termijn. 
Als het nu mogelijk zou zijn de langlevende 
radioactieve stoffen om te zetten in kortlevende, zou 
het risico voor de lange termijn een stuk minder 
worden. Met atomaire alchemie moet het 
kernafvalprobleem aangepakt worden. 
 
Halfwaardetijd 
De radioactieve stoffen worden gekenmerkt door hun 
halfwaardetijd. Dit is de tijd waarin een stof de helft 
van de radioactiviteit verliest. Als vuistregel geldt dat 
een stof na tien halfwaardetijden tot onschadelijke ni-
veaus is vervallen. Van jodium-131 is de 
halfwaardetijd 8 dagen; dit vervalt in 80 dagen. Bij 
cesium-137 gaat het om een halfwaardetijd van 30 jaar 
en een vervaltijd van 300 jaar. Nog langer zijn de half-
waardetijden van plutonium-239, namelijk 24.400, en 
van neptunium, namelijk 2,14 miljoen jaar. De 
actiniden hebben een hoge halfwaardetijd en zijn 
daarmee bepalend voor het risico op lange termijn. 
 Een probleem is echter, dat sommige 
splijtingsproducten ook een extreem lange half-
waardetijd hebben: technetium-99 met 200.000 en 
jodium-129 met zestien miljoen jaar. Deze stoffen 
tellen ook mee bij het lange termijn risico. 
Het risico van kernafval wordt vaak vergeleken met dat 
van uraniumerts. Deze vergelijking gaat enigszins 
mank, omdat de risico's van het ertsafval van de 
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uraniumwinning er niet in worden meegenomen. 
Volgens deze vergelijkingsmaatstaf is het risico van 
kernafval na acht miljoen jaar vergelijkbaar met dat 
van het uraniumerts. Zou men er in slagen de 
langlevende stoffen om te zetten, in de vakterminologie 
'opbranden' geheten, dan komt het kernafval al na 250 
jaar op een vergelijkbaar risico-niveau. Dat maakt deze 
methode aantrekkelijk voor degenen die pleiten voor 
nieuwe kerncentrales. Opslag van kernafval wordt 
immers beschouwd als één van de grote problemen van 
kernenergie, juist vanwege de onvoorstelbaar lange tijd 
dat het kernafval gevaarlijk blijft. 
 
Opbranden 
Het opbranden van kernafval kent verschillende 
ernstige bezwaren. Het is geen gemakkelijk procédé. 
Het kan slechts op een deel van het afval worden 
toegepast. Het verloopt zo traag dat de vorming van 
nieuwe actiniden misschien wel sneller verloopt dan 
het opbranden. En tenslotte kost het veel energie. 
De gebruikte brandstof uit de kerncentrales zit in lange 
buizen, de brandstofelementen. Verkorten van de 
levensduur vereist ten eerste dat de verschillende 
radioactieve stoffen uit deze brandstofelementen 
worden gehaald. Dit gebeurt in een opwerkingsfabriek. 
Uit de gebruikte elementen wordt daar het in de 
kerncentrale gevormde plutonium en het nog 
resterende uranium gehaald. De rest heet kernafval en 
bestaat uit een cocktail van stoffen met zowel lange als 
korte levensduur. 
Het gaat hier om verschillende stromen kernafval. Zo 
is er afval dat bestaat uit stukken buizen van de 
gebruikte brandstofelementen. Er zit vaak nog een rest 
brandstof aan. Het heet daarom 'met-actiniden-besmet 
kernafval'. Dit afval gaat in vaten en is onbruikbaar 
voor het opbranden. 
Daarnaast is er hoog-radioactief, warmte-afgevend, 
giftig kernsplijtingsafval, afgekort met ksa. Het volume 
van het met-actiniden-besmet afval is zeker tien keer 
zo groot als het volume ksa. Alleen het ksa, een 
mengsel van radioactieve stoffen van uiteenlopende 
levensduur, komt in aanmerking voor opbranden. 
Daartoe  moet het opnieuw behandeld worden, waarbij 
de langlevende stoffen af worden gescheiden. In de 
bestaande en in aanbouw zijnde opwerkingsfabrieken 
is een dergelijke fase niet voorzien. De voormalige 
Franse minister van Onderzoek Hubert Curien heeft in 
december 1992 een rapport uitgebracht over 
afscheiding en versplijting van actiniden. De 
opwerkings-fabriek bij het Franse La Hague wordt 
twee keer zo groot door de uitbreiding die nodig is 
voor de afscheiding van de actiniden. iii Het ECN stelde 
in november 1993 dat voor het opbranden "een aantal 
ingrijpende veranderingen in de splijtstofcyclus nodig 
zijn" iv. 
Negen jaar later, in 2002, was de situatie onveranderd. 
Voordat in opwerkingsfabrieken de afscheiding van 
actiniden mogelijk is, moeten technologische drempels 
worden overschreden, stelde Dominique Greneche, 
onderdirecteur van de ontwikkelingsafdeling van 
Cogema, en één van de auteurs van een rapport van de 
Franse opwerkingsfirma Cogema te La Hague en de 
Engelse BNFL te Sellafield over transmutatie. 

Bovendien ontstaat volgens Greneche bij de 
geavanceerde opwerking en verwerking een nieuwe 
stroom radioactief afval.v 
Gesteld dat in de toekomst de opwerkingsfabriek aldus 
wordt uitgebreid, dan krijgt men de beschikking over 
de langlevende radioactieve stoffen. De volgende stap 
is de verwerking van deze stoffen in 
brandstofelementen die weer in kerncentrales moeten 
worden gebracht. 
Na een jaar is slechts een deel van de langlevende 
stoffen omgezet in kortlevende. Dan gaan de gebruikte 
brandstofelementen opnieuw naar de 
opwerkingsfabriek, waar zich het boven beschreven 
procédé herhaalt. 
Het kost tijd voordat alle langlevende stoffen zijn 
omgezet in kortlevende. Bovendien ontstaan in de 
kerncentrale telkens weer nieuwe actiniden en moet het 
tempo waarin actiniden opbranden groter zijn dan de 
snelheid waarmee nieuwe actiniden worden gevormd. 
Daar komt nog bij dat opwerken energie kost. 
Naarmate meer energie nodig is, daalt het netto 
rendement van de kerncentrale. De snelheid van 
opbranden is vooral een probleem in lichtwa-
terreactoren als Dodewaard of Borssele. In deze 
centrale houden het opbranden en de vorming van 
actiniden elkaar vrijwel in evenwicht: er worden 
evenveel nieuwe langlevende radioactieve stoffen 
gevormd als er verspleten worden. Dat stelde L.H. 
Baetslé van het Belgische kernonderzoekscentrum te 
Mol eind januari 1993 op een congres van het Duitse 
Atoomforum. Hij acht verwerking van actiniden in 
kweekreactoren een veel aantrekkelijker optie. Dat is 
ook de mening van de Franse minister Curien. Het is 
dan echter beter niet over een kweekreactor te praten, 
maar over een natriumgekoelde opbrand-centrale. 
Hetzelfde stelde het Nuclear Energy Agentschap te 
Parijs (onderdeel van de OECD) in een in 2003 
verschenen studievi.  
Baetslé maakte de volgende som voor de 
natriumgekoelde opbrandcentrale. Na acht cycli is 96 
procent van de actiniden verspleten. Bij elke cyclus 
gaat het volgens hem om bestraling in een 
kerncentrale, afkoeling, opwerking en 
brandstofelementen-fabricage. In totaal gaat het om 
twintig tot 25 jaar vii. Dit zou betekenen dat elke cyclus 
drie jaar duurt. Het is gezien de huidige ervaring echter 
realistischer te veronderstellen  dat het alleen al 
minstens vijf tot zeven jaar duurt, voordat opwerking 
plaats vindt; de opwerking zelf en de brandstofele-
mentenfabricage duren minimaal één tot drie jaar viii. 
Rekenen we daar nog de tijd van drie jaar bij dat een 
brandstofelement in de centrale zit, dan komen we bij 
acht cycli op 72 tot 104 jaar. Zo lang duurt het voor 96 
procent van de actiniden verspleten zijn, die zich in één 
jaar gevormd hebben. 
De gevormde kortlevende stoffen zenden veel meer 
straling uit dan de langlevende. Dit betekent een 
hogere stralingsbelasting voor het personeel dat 
betrokken is bij de opwerking en de fabricage van 
brandstofelementen. 
Indien Nederland de weg van het opbranden van 
actiniden op zou gaan, is men eind deze eeuw nog 
steeds bezig om de actiniden te bestralen die nu 



gevormd zijn. Daar zou een extra kweekreactor voor 
gebouwd moeten worden. De kosten belopen in de 
miljarden, maar bij gebrek aan concrete gegevens zijn 
nauwkeurige schattingen niet te geven. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de belangrijkste 
adviescommissie van de Engelse regering over 
kernafval, de Radioactive Waste Management 
Advisory Committee (RWMAC) in een op 3 december 
2003 verschenen rapport stelde: "afscheiding en 
transmutatie kan in de praktijk geen antwoord geven op 
het kernafvalprobleem". De transmutatie is "niet het 
magische antwoord" voor het omgaan met kernafvalix. 
 
SAMENLEVING, ETHIEK EN RADIOACTIEF 
AFVAL 
Het Nucleaire Energie Agentschap (NEA), met als 
belangrijke taak de bevordering van kernenergie, vindt 
dat de samenleving betrokken moet worden bij de 
besluitvorming over de opslag van kernafval. Maar hoe 
moet je dat doen? Daarover is in oktober 2004 een 
rapport uitgebrachtx. 
Sinds ongeveer 1990 zijn de instanties die zich bezig 
houden met de opslag van kernafval meer en meer 
gaan beseffen dat technische kennis onvoldoende is om 
oplossingen voor het kernafval te rechtvaardigen 
tegenover een breder publiek. Daarom moeten ook niet 
technici erbij betrokken worden om het kernafvalbeleid 
een succes - althans in de visie van de atoomindustrie - 
te maken. Wat zijn nu voorwaarden waaraan het 
kernafvalbeleid moet voldoen?  
Om te beginnen moet er helderheid zijn over de relatie 
tussen de opslag van kernafval en de toekomst van 
kernenergie. De bevolking moet bij alle relevante 
debatten betrokken worden. Pas dan ontstaat er 
vertrouwen in het beleid. Een tweede voorwaarde gaat 
over de noodzaak. Als er algemeen overeenstemming 
bestaat dat de situatie van het moment veranderd moet 
worden en dat een belangrijk probleem spoedig 
opgelost moet worden, dan is de kans groter dat 
plannen slagen om kernafval op te slaan. 
Risico's zijn in dit verband meer dan alleen de 
technische berekeningen daarvan: het gaat ook om de 
ervaring van risico's. Zo kan een mogelijke 
opslagplaats een negatieve bijklank krijgen, als een 
plaats die verbonden is met gevaar. Ook die opvatting 
van risico's moet men serieus nemen, stelt NEA. 
Verschillende betrokkenen hebben verschillende 
belangen en waarden. Daarom is het van belang alle 
betrokkenen aan tafel te krijgen. Er moet een dialoog 
plaats vinden. Maar verschillende partijen hebben 
verschillende visie op de zin van de dialogen en waar 
het over zou moeten gaan. Daarom moeten de partijen 
het eerst proberen eens te worden over wat het doel van 
de dialoog is.  
 
Sociale en ethische kwesties 
Waarden kunnen strijdig zijn met elkaar. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om waarden als technische efficiency, 
steun van de lokale gemeenschap, gelijke verdeling van 
lusten en lasten. Ook kunnen de overheersende 
waarden van een samenleving in de loop van de tijd 
veranderen. Uit onderzoek van NEA blijkt dat het 
onmogelijk is om tegelijk aan alle waarden te voldoen. 

Daarom is NEA op zoek gegaan naar een waarde die 
als het ware alles overstijgt. Die waarde meent men 
gevonden te hebben in "kwaliteit van leven". Als 
voorbeeld noemt NEA het Canadese kernafval-beleid, 
waarin nadrukkelijk staat dat maatschappelijke 
kwesties mee moeten worden gewogen. De regering 
eist per wet dat de ethische, maatschappelijke en 
economische aspecten bestudeerd moeten worden naast 
de relatieve voordelen, risico's en kosten van het 
kernafval-beleid.  
Ethische kwesties gaan volgens NEA over de 
eerlijkheid van de middelen en de uitkomsten. Het 
besluitvormingsproces moet eerlijk zijn, net als het 
resultaat. Maar wat is eerlijk? Daarover bestaat in de 
ethische literatuur geen eenduidigheid. Er zijn 
verschillende ethische theorieën. Daar moet men reke-
ning mee houden. En als men dat doet, bestaat er 
volgens NEA meer kans op het verkrijgen van brede 
maatschappelijke steun. Wat er zou moeten gebeuren is 
dat de verschillende belangengroepen een compromis 
vinden tussen de verschillende ethische 
uitgangspunten. Het rapport zwijgt echter over hoe dit 
zou moeten. 
 
Conclusie 
Het Nucleaire Energie Agentschap heeft een rapport 
gemaakt waarin allerlei behartenswaardige zaken staan. 
Men erkent dat er niet zonder betrokkenen besluiten 
genomen kunnen worden en dat ethische vragen 
volwaardig mee moeten tellen. Maar wat dit precies 
voor gevolgen heeft in discussies, wordt niet uitge-
werkt.  
 
POLITIEK, WETENSCHAP EN KERNAFVAL 
Een opmerkelijk feit in recente tijden bij de discussie 
rond de opslag van kernafval: de term 'zoutkoepel' 
komt in vrijwel geen enkele vaderlandse discussie 
meer voor. Dat kan aan twee zaken liggen. Of de 
zoutkoepels zijn voor opslag van de politieke agenda 
afgevoerd, òf de zoutkoepels zijn een sluitstuk van een 
politieke begroting waarbij voor opslag van radioactief 
afval over de grenzen wordt gekeken.  
 
Zoals eerder door ons gesteld: het hoogste 
bestuursorgaan binnen Europa, de Europese 
Commissie, drong eerder aan bij de Lidstaten om nu 
maar eens met een uitgewerkt voorstel te komen voor 
de opslag van bestaand en nog te produceren kernafval. 
Ook vond en vindt men in Brussel dat lidstaten zich 
moeten vastleggen op een datum waarop het spul, 
platweg gezegd, de grond in kan. In Nederland werd 
daar door staatssecretaris Van Geel (milieu) in eerste 
instantie wat ontwijkend op gereageerd.  
 
Brussel 
Inmiddels gewend aan het poldermodel, werd 
gesuggereerd dat aan die Europese voorstellen nog van 
alles te doen zou zijn. Bovendien denkt men in Den 
Haag dat voorstellen om kernafvalopslag  
internationaal te regelen, een kabinet in de verre 
toekomst zal verlossen van de pijnlijke beslissing om 
atoomafval in eigen land in klei of zout op te slaan. 
Dus : 'Waar maken we ons eigenlijk druk om', en 'Laat 



Beatrix een nieuwe bunker openen voor bovengrondse 
opslag: een majesteit die een lint doorknipt, daar kan 
toch niks mis mee zijn'. 
 
Transmutatie 
Een tweede punt speelt rond de transmutatie-
technologie: een manier om in een [kweek]reactor van 
langlevende- kortlevende radioactieve stoffen te 
maken. Voorstanders van de toepassing van 
kernenergie mikken op deze optie om het afval te 
'neutraliseren'. Kort en goed: je transmuteert [hoog] 
actief afval en je bent van een hoop problemen af. 
Deze actiniden-discussie duikt  in vrijwel alle door mij 
doorgebladerde en gelezen verhalen over een oplossing 
voor het radioactieve afval op.  
Met een zeer bedenkelijke kant. Naarmate de 
radioactieve afvalberg in Europa groeit wordt deze 
technologie door haar be-oefenaren steeds meer 
verpakt als 'geloof'. De  'Popperiaanse' methode (vrij 
naar Karl Popper, wetenschapsfilosoof); wat wil 
zeggen: jezelf en je eigen opvattingen voortdurend ter 
discussie stellen, lijkt volkomen afwezig. Deze  gang 
van  zaken kan wijzen op regelrechte corruptie van een 
fundamenteel uitgangspunt voor alle integere 
wetenschapsbe-oefening.  
 
Rathenau-werkdocument 
Het Rathenau-instituut deed voorjaar 2004 een 
werkdocument het licht zien (Het nucleaire landschap). 
Een werkdocument kun je gevoeglijk beschouwen als 
een soort anker in een  voortgaande discussie. Het 
rapport bevat een scala van informatie, bijeengebracht 
op basis van literatuurstudie en interviews. Uitsluitend 
ge-opinieer, zoals dit rapport, is in mijn ogen tijd en 
papier verknoeien. De Rathenau-studie is goed leesbaar 
en helder opgezet, maar bevat au fond weinig nieuws: 
is als inventarisatie een herhaling van zetten.  
Veel interessanter zijn de achtergronden van de in dit 
type rapporten geventileerde opinies. En die blijven in 
belangrijke mate ook in het Rathenau-rapport 
achterwege. De archivarissen van deze compilatie 
hadden kennelijk geen zin om hun vingers politiek te 
branden.   
Fundamenteel verschillende benaderingswijzen als 
'voortschrijdend inzicht' en/of 'het voorzorgsprincipe' 
als be-oordelingsbasis van het gepresenteerde materiaal 
zijn expliciet volkomen afwezig. Dat geldt voor de 
verhalen van voor- èn tegenstanders van de toepassing 
van kernenergie. Daarmee wordt aan geïnterviewden 
geen recht gedaan.  
 
Conclusie 
Concluderend vind ik dat het bewuste werkdocument 
oppervlakkig en niet echt interessant is.  
De voorstanders krijgen bijvoorbeeld niet de 
gelegenheid  om uit te leggen hoe het nu met de risico-
analyses/veiligheidsmodellen rond de opslag van 
radioactief afval gesteld is. Die worden namelijk in de 
bijlage van een nog niet al te oud OPLA-rapport 
(Commissie Opslag te Land) grotelijks onbetrouwbaar 
genoemd. We krijgen dus geen gelegenheid om te 
bezien hoe het met het voortschrijdend inzicht van de 
dames en heren technici heden ten dage is gesteld.  

Ook wordt niet duidelijk 'waarom'  het laatste 
omstreden rapport van de staatscommissie CORA nog 
recent ondergrondse opslag (in zout of klei) 
aanvaardbaar vindt. Belangrijke zaken voor de 
bevolking (in Noordoost-Nederland) blijven derhalve 
buiten beschouwing. Met dit type virtuele discussie, 
samengevat in een keurig kaftje, doet het Rathenau-
instituut haar wetenschappelijke naam geen goed. 
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