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-----SAMENVATTING-----

Belemmert het kernafval de toepassing van kernenergie? 
De mening is wijd verbreid dat dit inderdaad zo is. 
Dit boekje geeft een beknopte beschrijving van de behande
ling van dit afval. 
Na lezing kan ieder voor zich beoordelen of die mening ge
fundeerd is. 

Kernafval ontstaat bij het splijten van uraniumkern en. 
Gevaar schuilt in de stralingsgiftigheid van enkele tientallen 
soorten radioactieve atomen daarin. 
Die stralingsgiftigheid is aanvankelijk groot. 
Echter, omdat deze atomen vervallen en daarmee hun ra
dioactiviteit verliezen is het gevaar niet eeuwigdurend. 
Na een periode van ongeveer duizend jaren vormt het afval 
geen groter gevaar dan de natuurlijke radioactiviteit van 
onze omgeving. 

De hoeveelheid afval is klein. 
Een grote kerncentrale, die 1000 MW elektriciteit produ
ceert, levert enkele kubieke meters kernsplijtingsafval per 
jaar. Daarnaast ontstaan jaarlijks enkele honderden kubieke 
meters materiaal, dat met radioactieve atomen is besmet; de 
ontwikkeling om dit bedrijfsafval tot een paar procent van die 
omvang te verkleinen is ver gevorderd. 
Tenslotte zal bij afbraak van die kerncentrale een paar 
duizend kubieke meters sterk actief afval en ongeveer dub
bel zoveel zwak actief afval vrijkomen. 

--------------------7---------------------



--------SAMENVATTING---------

Een zeer klein deel van het gasvormige en het vloeibare afval 
wordt na verdunning in de omgeving geloosd; daarvoor wor
den normen gehanteerd die zijn afgeleid van de natuurlijke 
radioactiviteit van de omgeving. 
Verreweg het grootste deel van het afval wordt ingesloten, 
zodat een verspreiding door water of anderszins sterk wordt 
bemoeilijkt. 
Bestaande technieken en materialen zijn toereikend, maar 
wel wordt voortdurend gezocht naar verbeteringen. 
Goede methoden zijn cernentering of plastificering van het 
bedrijfsafval en insmelting in borosilicaat-glas van het (opge
werkte) kernsplijtingsafval. 

Tussentijdse opslag van het afval is wenselijk. 
Hiervoor zouden in Nederland, indien noodzakelijk, hoog
stens twee bunkers moeten worden gebouwd met de grootte 
en het karakter van een sporthal en een sportzwembad. 
Voor het vervoer zijn speciale vaten ontwikkeld. 

De eindopslag van het bedrijfsafval is momenteel op de bo
dem van de Atlantische Oceaan; een alternatief dat wordt 
voorgesteld is het ondiep begraven in een Nederlandse 
keileembod em. 
De eindopslag van het (opgewerkte) kernsplijtingsarval is 
nog in studie, maar zal waarschijnlijk het beste kunnen ge
schieden in diepe plastische gesteentes, zoals steenzout. 
De noodzaak van die eindopslag wordt, wat Nederland be
treft, over enkele decennia dringend. 
In de natuur bestaat tenminste één voorbeeld, waaruit kan 
worden afgeleid dat de meeste splijtingsprodukten zich nau
welijks verspreiden, ook in de aanwezigheid van grondwa
ter. 

--------------8--------------



--------SAMENVATTING---------

Dit boekje heeft vijf hoofdstukken. 
Eerst worden uitgangspunten van de afvalbehandeling be
sproken. Dan volgt een karakterisering van het afval. 
Twee langere hoofdstukken volgen over de praktische be
handeling van het bedrijfsafval en van het kernsplijtingsafval. 

Tenslotte wordt ingegaan op het afval bij afbraak van de cen
trale. 
De noten achterin geven de wetenschappelijke verantwoor
ding. 

------------------9-----------------





-----1. INLEIDING------

Het afval van onze industriële bedrijvigheid bedreigt onze gezondheid 
en ons milieu. Met name het afval van de kernenergie leidt tot publieke 
zorg. Dit is begrijpelijk, omdat de praktische oplossing van dit nieuwe 
afvalprobleem nog nergens ter wereld is voltooid. Ook al zijn vakmen
sen vol vertrouwen dat goede oplossingen bestaan en in de praktijk ge
bracht kunnen worden, toch heerst bij het publiek veel twijfel. Deze 
twijfelleidt er toe dat de uitvoering wordt vertraagd, omdat een publie
ke aanvaarding daarvan noodzakelijk is. Die vertraging leidt er weer toe 
dat de twijfel aan de voorgestelde uitvoering toeneemt. Zo'n neer
waartse vertrouwensspiraal kan alleen doorbroken worden als de com
municatie tussen vaklui en het publiek aanzienlijk wordt verbeterd. Om 
daaraan bij te dragen is dit boekje geschreven. 

Denk niet dat het probleem van kernafval pas onlangs onderkend is. Het 
gevaar van de stralingsgiftigheid van radioactieve stoffen is minstens 
een halve eeuw bekend. Dat ze een industrieel probleem vormen was al 
duidelijk in 1943, toen een studie begon van het effect van die stoffen op 
vis in de rivier waarmee de eerste kernreactoren werden gekoeld, ter
wijl tevens werd gelet op effecten op bomen en planten, dieren en men
sen. In de veertiger jaren zijn alle belangrijke effecten gevonden en de 
belangrijkste methoden voor het voorkomen ervan ontwikkeld. In 1955 
vond de eerste internationale conferentie plaats over de afvalbehande
ling. Toen reeds waren de specialisten het er over eens dat de beste 
methode voor het behandelen van het kernsplijtingsafval bestaat in het 
vastleggen in lekdichte materialen en het onderbrengen daarvan in 
diepe, stabiele bodems. De eerste gedetailleerde studies over het ge
bruik van steenzout-formaties daarvoor verschenen in 1964. In 1965 be
gon een 19 maanden durende proefopslag van verglaasd afval in een 
verlaten zoutmijn bij Lyons (Kansas, V. S. ). De proeven hadden een gun
stig resultaat, maar plannen om hier een eindopslagplaats te maken wer
den in 1972 opgegeven wegens twijfel aan de lekdichtheid van de des
betreffende formatie. Deze gerechtvaardigde beslissing bracht destijds 
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----------INLEIDING----------

grote schade toe aan het publieke vertrouwen in de deugdelijkheid van 
welke ondergrondse opslag dan ook. Het laatste decennium is bodem
onderzoek voor dit doel overal ter wereld bemoeilijkt en in Nederland 
zelfs verboden. 

Laten we in deze inleiding proberen het probleem ruwweg in kaart te 
brengen. We stippen aan wat radioactiviteit is, in welke tijd die ver
dwijnt, om welke straling het gaat, wat de effecten daarvan zijn op onze 
gezondheid, welke grenzen we kunnen stellen en, tenslotte, hoe deze 
uitgangspunten leiden tot een behandelings-strategie. 

Om te beginnen dus de radioactiviteit, die bijzondere eigenschap van 
het afval van kerncentrales. Bij het splijten van uraniumkernen ontstaan 
een groot aantal verschillende atoomkernen, waarvan verreweg de 
meeste instabiel zijn. Een atoomkern is namelijk een bouwsel van kern
deeltjes dat zowel stevig in elkaar kan zitten en dan stabiel is, als wat 
losjes opgebouwd kan zijn en dan instabiel is. De overgang van de losse 
bouw naar de stevige bouw gaat gepaard met het uitzenden van straling 
en dit uitzenden wordt radioactiviteit genoemd. De kans op die over
gang kan groot zijn. In dat geval vervallen de instabiele kernen in korte 
tijd. Hij kan ook klein zijn. In dat geval duurt het lange tijd voordat de 
instabiele kernen zijn overgegaan in stabiele. Wij karakteriseren het 
verval met een halveringstijd, die aangeeft na hoeveel tijd de helft van 
een bepaalde soort instabiele atoomkernen is vervallen. Deze halve
ringstijd varieert tussen (fracties van) seconden en (vele) miljoenen 
jaren. 

Voor de behandeling van het afval is het belangrijk een onderscheid te 
maken naar halveringstijd. Verreweg de meeste produkten van de splij
ting van een uraniumkern vervallen snel. Dit betekent dat ze in de 
praktijk reeds tijdens het bedrijfvan de kerncentrale hun straling (en 
daarmee warmte) afgeven en daarna niet meer bijdragen aan de ra
dioactiviteit van het afval. Over blijven enkele tientallen soorten lang
zaam vervallende atoomkernen. De stralingsafgifte strekt zich over twee 
karakteristieke perioden uit. We maken onderscheid tussen het tijdvak 
tot 300 jaar en het tijdvak na 300 jaar. In het eerste tijdvak neemt de stra
lingsafgifte betrekkelijk snel af tot een laag niveau. In het tweede tijdvak 
neemt de stralingsafgifte maar langzaam verder af, zodat het lage niveau 
nog zeer lang aanwezig blijft. Dit niveau bepaalt een zeker stralingsge
vaar. 
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----------INLEIDING----------

Over welk gevaar hebben we het hier? De kernstraling is energierijk en 
dringt makkelijk binnen in levend weefsel. Daar brengt hij beschadigin
gen teweeg. Wanneer de stralingshoeveelheid of stralingsdosis, waar
aan men wordt blootgesteld, groot is kunnen stralingsziekten ontstaan, 
die dodelijk kunnen aflopen. Echter, dan moet die dosis tenminste 
duizend keer groter zijn dan de dosis die men jaarlijks van de natuurlijke 
straling ontvangt. Natuurlijke straling ontstaat door radioactiviteit van 
onze natuurlijke omgeving en de eventuele schadelijke gevolgen daar
van zijn te klein om ze te kunnen aantonen. Mogelijke effecten zijn een 
vergrote kans op kanker en een vergrote kans op wijziging van de erfe
lijke eigenschappen 1. Echter, de mens heeft zich ontwikkeld in een 
omgeving waar die natuurlijke straling voortdurend aanwezig is ge
weest en is er op de een of andere manier aan aangepast. Het gevaarni
veau van de natuurlijke straling is een uitgangspunt voor de beoordeling 
van de gevaren van de kunstmatige straling, zoals afgegeven door het 
kernafval. 

We stuiten nu op een moeilijke vraag. Mogen wij het gevaarniveau dat in 
onze natuurlijke omgeving aanwezig is vergroten? Meer in het alge
meen: mogen wij in de natuur ingrijpen? Stelt men de omgeving of de 
natuur centraal, dan is het antwoord: nee! In strikte zin sluit zo'n antwoord 
de aanwezigheid van de mens uit, want die mens kàn niet anders dan 
ingrijpen in zijn omgeving. Stelt men de mens centraal, dan is het 
antwoord: ja! Zo'n antwoord leidt echter meteen tot de vraag hoeveel het 
gevaarniveau mag worden verhoogd. Dit geldt niet alleen voor kunst
matige radioactiviteit, maar ook voor chemische stoffen, machines, ver
voermiddelen e.d. Het blijkt moeilijk om hierop een antwoord te geven 
dat iedereen bevredigt. Over de toelaatbare hoeveelheid bestaat een 
eeuwenoude controverse, die bekend staat onder de Iatijnse aanduiding 
de minimis. Het is een controverse over de bepaling van kosten en ba
ten van onze activiteiten. Het gevaarniveau mag wat worden verhoogd, 
als daar een duidelijk maatschappelijk voordeel tegenover staat. Die 
verhoging moet dan zo weinig zijn als redelijkerwijs mogelijk is. Zoekt 
men een getalswaarde, dan zou men zich kunnen aansluiten bij de aan
beveling dat het toegevoegde gevaarniveau een honderdste mag zijn 
van het gevaarniveau van de natuurlijke stralinçf. Daarbij valt te beden
ken dat de plaatselijke variatie van de natuurlijke straling makkelijk een 
derde kan bedragen. Verschillen ontstaan door de bodem, waarin ver
schillende concentraties radioactieve stoffen voorkomen, en door de 
hoogte t.o.v. het zeeniveau, waardoor het aandeel van de kosmische 
straling varieert. Ook deze variatie suggereert een getalswaarde voor 

--------------------13--------------------



----------INLEIDING----------

de toelaatbare toevoeging. Het stellen van normen en het geven van 
voorschriften is een taak van de daarvoor aangewezen overheid. Waar 
in het volgende over norm gesproken wordt worden deze normen en 
voorschriften bedoeld. 

De behandeling van het kernafval is er op gericht om aan de norm te 
voldoen. Zou men het afval ergens achteloos laten liggen, dan wordt de 
norm vrij zeker overtredenen kan een gevaar optreden voor gezond
heid en milieu. Zo kan het dus niet. Hoe lager de norm gesteld wordt, 
hoeveel meer gedaan moet worden om er aan te voldoen, maar met de 
beschikbare technieken is dat altijd mogelijk In beginsel hebben we er 
twee. De eerste bestaat uit verdunning en verspreiding, de tweede uit 
volume-verkleining en insluiting. Aan de tweede wordt duidelijk de 
voorkeur gegeven, maar hij kan niet altijd worden toegepast. Waar het 
afval gasvormig of vloeibaar is (waarmee bedoeld wordt dat de desbe
treffende radioactieve stoffen makkelijk in lucht of water worden 
opgenomen), ligt de eerste techniek voor de hand. Waar het afval vast is, 
de tweede. Dikwijls echter kunnen we ook vloeibaar en gasvormig afval 
vast maken en vervolgens als vast afval insluiten. 

De techniek van verdunning en verspreiding in de omgeving is er op 
gericht dat de bijdrage van het afval aan de straling van de omgeving 
verwaarloosbaar is (binnen de norm ligt). Hiervoor moeten we goed op 
de hoogte zijn van de verspreidings-mechanismes in onze omgeving. 
We weten dat in sommige gevallen de natuurlijke verspreiding wordt 
tegengewerkt door een natuurlijk concentratieproces. Een bekend 
voorbeeld is het gedrag van strontium, dat zich in een voedselketen tus
sen gras op een weiland en bot in ons lichaam concentreert (via de melk 
van grazende koeien, die wij drinken, en via het selectieftransport van 
strontium, dat zich in dit opzicht als calcium gedraagt, in ons lichaam naar 
het bot). Op het bot afgezet, vergroot radioactief strontium de kans op 
botkanker en leukemie. Een enkele keer is het moeilijk om de veronder
stellingen over de wijze waarop de verspreiding plaats vindt te toetsen: 
onze kennis van de omgeving is beperkt. Naarmate we minder weten 
van die omgeving is de techniek van verdunning en verspreiding min
der verantwoord. 

Het streven is om zoveel mogelijk afval in te sluiten en zodanig op een 
bekende en afgeschermde plaats te bewaren, dat de bijdrage van het 
afval tot de straling van de omgeving verwaarloosbaar is. Het probleem 
dat zich hierbij voordoet is, dat de insluiting gedurende de eerder ge-
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----------INLEIDING----------

noemde tijdvakken deugdelijk moet zijn. We stellen eisen aan de stabili
teit van insluitsystemen, die in de industriële samenleving nog nauwe
lijks aan de orde zijn geweest. 

Ter afsluiting van deze inleiding nog het volgende. Ook bij een be
knopte beschrijving van de behandeling van het kernafval willen we ons 
nog beperken tot wat er in Nederland gebeurt. Alleen dat vult al een 
boekje. Het onderwerp is zeer uitgebreid en de literatuur is haast niet te 
overzien. Achterin zijn tien boeken genoemd die een algemene indruk 
geven van de wetenschappelijke en technische stand van zaken. Hier 
gaan we geheel voorbij aan het afval bij de uraniumwinning en we stip
pen het belangrijke opwerkingsproces maar nauwelijks aan. Beide za
ken zijn in Nederland niet aan de orde. 
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-2. KARAKTERISTIEKVANBET AFVAL-

Voor een goed begrip van de behandeling moeten we ingaan op enkele 
eigenschappen van het afval. Dit hoofdstuk bespreekt vijf karakteris
tieke verschilpunten. Fysische verschillen ontstaan door de wijze 
waarop het afval wordt gevormd. Verschillen in de afgegeven straling 
zijn bepalend voor de maatregelen ter afscherming. Verschillen in de 
chemische eigenschappen zijn belangrijk voor de mate waarin versprei
ding kan optreden. Verschillen in stralingsgiftigheid zijn bepalend voor 
strategie van insluiting. De praktijk, tenslotte, leidt tot het verschil tussen 
bedrijfsafval en kernsplijtingsafval. In deze volgorde zullen we die vijf 
punten doornemen. 

De radioactieve atoomkernen, die gevormd worden door het splijten 
van uraniumkernen in een kernreactor, bestaan om te beginnen uit de 
brokstukken van die uraniumkernen. Deze zogenaamde splijtingspro
dukten zijn ruwweg half zo zwaar als de uraniumkern. Nu bevat de splijt
bare uraniumkern niet minder dan 236 kerndeeltjes, zodat ook de splij
tingsprodukten met gemiddeld 117 kerndeeltjes nog als zware 
elementen moeten worden aangemerkt. De spreiding rond het gemid
delde gewicht van 117 is aanzienlijk De lichtsten die veel aandacht be
hoeven zijn krypton-86 en strontium-90, en de zwaarsten waarop we spe
ciaal moeten letten zijn caesium-134 en caesium-137. Naast de 
gewichtsverdeling van de splijtingsprodukten is ook hun lading interes
sant. Een uraniumkern heeft 92 positieve ladingen, zodat bij splijting een 
gemiddelde lading ontstaat van 46. Nu zijn atoomkernen met 117 kern
deeltjes pas stabiel als ze een lading van 60 hebben. De splijtingspro
dukten moeten dus gemiddeld 60-46 = 4 negatieve ladingen 
(elektronen) afstoten voordat ze stabiel zijn. Dit betekent dat elk produkt 
gemiddeld vier keer radioactief vervalt. Figuur 1 toont in welke aantal
len de splijtingsprodukten zijn verdeeld rondom het gemiddelde ge
wicht van 117; tevens toont die figuur welk deel daarvan na 10 jaar nog 
radioactief is. 
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---------KARAKTERISTIEK---------
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Figuur 1: Splijtingsprodukten van uranium naar hoeveelheid 
(uitgedrukt in het opbrengstpercentage per splijting) en naar 
massa (uitgedrukt in atomaire eenheden); de hoeveelheid die na 
10 jaar nog radioactief is is zwart weergegeven. 
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---------KARAKTERISTIEK---------

Naast deze splijtingsprodukten ontstaan radioactieve kernen door het 
invangen van één of meer neutronen uit de kernreactor. Dit zijn de zoge
naamde activeringsprodukten. Hier kan men nog weer een onderscheid 
maken tussen activeringsprodukten in de splijtstof en de activeringspro
dukten in de reactorconstructie. De eerstgenoemde worden trans
uranen genoemd, omdat ze zwaarder zijn en deswege verder in het 
periodieke systeem staan dan uranium. In Figuur 2 wordt de vorming 
van deze transuranen toegelicht. Veel aandacht behoeven neptunium-
237 en plutonium-239. De activeringsprodukten die ontstaan in de reac
torconstructie zijn veellichter en vormen een groep met een geheel 
aparte problematiek. Kortheidshalve wordt deze groep aangeduid met: 
activeringsprodukten (zonder meer). Veel aandacht behoeft kobalt -60, 
dat in het stalen reactorvat ontstaat. 

Tabel I: Gegevens van enkele radioactieve atoomkernen. 

halveringstijd belangrijkste energie 
naam Gaar) straling (Me V) 

tritium (waterstof-3) 12,3 beta 0,019 
kobalt-60 5,27 gamma 1,33+ 1,17 
krypton-85 10,7 beta/gamma 0,69 
strontium-90 29 beta 0,546 
yttrium-90 0,0004 beta 2,32 
jodium-131 0,022 beta/gamma 0,60/0,36 
caesium-134 2,06 beta/gamma 0,66/0,80 + 0,60 
caesium-137 30,1 beta/gamma 0,51/0,66 
uranium-235 704.000.000 alfa 4,4 
neptunium-237 2.140.000 alfa 4,78 
uranium-238 4.470.000.000 alfa 4,2 
plutonium-239 24.400 alfa 5,15 

De genoemde radioactieve atoomkernen zijn nog eens weergegeven in 
Tabell, waar bovendien enkele andere zijn genoemd. We zullen deze 
kernen in het vervolg voortdurend tegenkomen. 

Vervolgens kijken we naar de soort straling die door het afval wordt 
uitgezonden. Men onderscheidt alfa-, beta-en gammastraling, al naar 
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Figuur 2: Vorming van transuranen; verticaal neemt in ieder hokje 
de kernlading met één toe- U = uranium met 92 protonen, 
Np = neptunium (93), Pu = plutonium (94), Am = americium (95) 
en Cm = curium (96); horizontaal neemt in ieder hokje het aantal 
neutronen in de kern met één toe- de som van het aantal protonen 
en neutronen (het massagetal) staat schuin gedrukt; de horizontale 
pijltjes geven neutronvangst weer- bijgeschreven is de kans 
daarop in barn; de schuine pijltjes geven betaverval weer
bijgeschreven is de vervaltijden in minuten (m), uren (u), dagen ( d) 
of jaren (j); het in splijtstof overvloedig aanwezige uranium- 238 is 
gestreept en de makkelijk splijtbare kernen zijn licht 
gearceerd. 
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gelang de massa en lading van de deeltjes die bij het verval worden 
afgestoten. Rekenen we in atomaire eenheden, dan nemen bij 
alfa-verval de massa met 4 en de lading met 2 af, bij beta-verval blijft de 
massa gelijk en neemt de lading met 1 toe (er wordt een negatief 
geladen deeltje- een elektron- afgestoten), terwijl bij gamma-verval 
zowel massa als lading gelijk blijven. In alle drie de gevallen wordt een 
pakketje energie afgestoten, waarvan de grootte in de regel wordt 
uitgedrukt in een miljoen elektronvolt (Me V). Tabel 1 geeft enkele 
getalswaarden. De verschillen tussen deze stralingssoorten komen tot 
uitdrukking in de wisselwerking met de omgeving. De zware geladen 
alfadeeltjes worden binnen een kleine afstand gestopt, de (zeer lichte) 
betadeeltjes die ook geladen zijn worden pas op grote afstand gestopt, 
en de gewichtsloze, ongeladen gammastraling dringt het verste door. In 
de praktijk betekent dit dat alfa-straling al door een blad papier kan 
worden afgeschermd en dat voor de afscherming van gamma-straling 
dikke muren van zwaar materiaal nodig zijn (decimeters lood, meters 
beton). Is de afscherming van alfa-straling dus een kleinigheid, toch 
wordt in die korte remweg veel energie afgegeven. Dit maakt alfa
straling wel degelijk gevaarlijk: komt bijvoorbeeld neptunium-237 in het 
lichaam terecht, dan zal dat inwendig betrekkelijk grote schade kunnen 
aanrichten. Globaal geldt, dat de transuranen alfa stralers zijn en dat de 
splijtingsprodukten en activeringsprodukten betastralers zijn. 
Gammastraling wordt in bijna alle gevallen uitgezonden. 

Komen we dan nu op de chemische eigenschappen van de radioactieve 
produkten. Deze bepalen in belangrijke mate hoe snel ze zich in het 
milieu en, na opname uit het milieu, in het lichaam kunnen verspreiden. 
Wanneer men kiest voor een afvalbehandeling door verdunning en 
verspreiding, dan is dit punt natuurlijk erg belangrijk. Maar ook 
wanneer men kiest voor volume-verkleining en insluiting- en dit wordt 
primair nagestreefd- zijn de chemische eigenschappen belangrijk. 
Immers, een honderd procent perfecte insluiting voor de duur van 
miljoenen jaren (zie Tabel 1) kan nooit gegarandeerd worden door een 
geconstrueerd insluitsysteem Bij veiligheidsbeschouwingen gaat men 
er daarom van uit dat de insluiting kapot gaat en de radioactieve stoffen 
zich door het milieu tot in ons lichaam zullen verplaatsen. De tijd die 
daarvoor nodig is, is dus erg belangrijk. Het gaat er nu om of de zeer 
langzaam vervallende kernen zich ook zeer langzaam verplaatsen of dat 
ze dat snel doen. 
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De eerste zorg geldt de transuranen, die voor het merendeel zeer lange 
halveringstijden hebben. Zij maken makkelijk stabiele verbindingen 
met andere elementen, die weinig vluchtig en slecht oplosbaar zijn. Dit 
betekent dat ze zich moeilijk in het milieu kunnen verplaatsen! De 
tweede zorg geldt de splijtingsprodukten en activeringsprodukten met 
een aanzienlijk kortere maar toch nog jarenlange halveringstijd, die 
vluchtig zijn of makkelijk in water oplossen. De belangrijkste zijn reeds 
in Tabel 1 aangegeven. Het tritium wordt erg makkelijk in water 
opgenomen en het edelgas krypton ontsnapt ook erg makkelijk Deze 
twee produkten worden daarom in de praktijk behandeld met de 
methode van verdunning en verspreiding. De overige vier, die 
voorkomen in de drie elementen kobalt, strontium en caesium, bepalen 
in hoge mate de insluitingsproblematiek. Voor de goede orde dient hier 
te worden opgemerkt, dat deze drie niet de enigen zijn die aandacht 
behoeven en aandacht krijgen! We wijzen met name op het radioactieve 
jodium-131 (zie Tabell), datvluchtigisengevaarlijkisvoorde 
schildklier, maar dat snel zo vervalt (halveringstijd: 8 dagen) dat het 
geen bijdrage van betekenis geeft aan de radioactiviteit van het te 
behandelen afval. 

Nu we de verspreidbaarheid van de verschillende produkten hebben 
aangestipt komen we op hun stralingsgiftigheid (radiotoxiciteit). Deze 
speciale giftigheid wordt bepaald door de tijd dat de desbetreffende 
atoomkern in het lichaam wordt vastgehouden, de hoeveelheid, soort en 
energie van de straling die hij daarin afgeeft, het type weefsel waarin de 
straling bij opname zal worden geconcentreerd en het effect van dit 
alles op de gezondheid. De kennis van dit alles is zeer uitgebreid, maar 
berust voornamelijk op een combinatie van de afzonderlijke effecten: 
feitelijke vergiftigingsverschijnselen door straling zijn zeldzaam. 
Toch kan men niet zeggen dat we er alles van afweten. Zo is onlangs de 
stralingsgiftigheid van neptunium-237 meer dan tweehonderd keer ho
ger gesteld dan men in het verleden meende, omdat deze kern makkelij
ker dan verondersteld door de darmwand heendringt en zich in dele
ver afzet. Anderzijds is, eveneens nog maar onlangs, de 
stralingsgiftigheid van strontium-90 meer dan vijftig keer lager gesteld 
dan men aanvankelijk meende, omdat deze kern zich niet in maar op het 
bot afzet. In de praktijk leiden deze nieuwe inzichten niet tot wijziging 
van de insluitsystemen, omdat die als regel met een ruime veiligheids
marge zijn ontworpen. Toch kan men er niet zonder meer voorbijgaan. 
Het overheersend effect is één of andere vorm van kanker- een ziekte, 
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waarbij het celdelingsproces ongecontroleerd verloopt. De altijd al 
aanwezige kans op ongecontroleerde celdelingen wordt verhoogd: 
straling vergroot de kans dat kanker optreedt maar niet de ernst daar
van. 

In Figuur 3 wordt een indruk gegeven van de stralingsgiftigheid van het 
afval van één ton verspleten uranium3. Hij is hier uitgedrukt in het aantal 
kankerdoses. Aanvankelijk- dat is in de praktijk na tien jaar- is dit aan
tal ongeveer 2 miljoen; dat wil zeggen dat het afval van die ton uranium, 
na verdeeld te zijn in 2 miljoen gelijke delen van een halve gram elk, die 
aan 2 miljoen mensen wordt toebedeeld, een zeer grote kans geeft op 
2 miljoen kankergezwellen (een dergelijke toebedeling is louter 
denkbeeldig)*. Door radioactiefverval daalt het aantal kankerdoses in 
de loop van de tijd, waarbij steeds andere atoomkernen het belangrijk
ste gevaar leveren: de eerste 300 jaar zijn dat strontium-90 en caesium-
137, en na die periode zijn het achtereenvolgens de transuranen ameri
cium-241, americium-243 en neptunium-237. Pas na 8 miljoen jaar daalt 
de dosis onder die van het uranium-erts, waaruit die ton splijtstof is be
reid. Sluiten we de zich moeilijk verspreidende transuranen uit dan 
daalt de dosis na 600 jaar onder de grenswaarde van het uranium-erts. 
Dit suggereert dat het gezondheicts-probleem van het kernafval alleen. 
speelt op een termijn van ongeveer duizend jaar. We zien opnieuw de 
rol van het min of meer beweeglijke strontium en caesium daarin. Overi
gens geldt hier de waarschuwing, dat Figuur 3 betrekking heeft op 
kernafval, waar zowel het uranium als het plutonium door een opwer
kingsproces (grotendeels) zijn verwijderd: de aanwezigheid van deze 
stoffen zou de stralingsgiftigheid op de zeer lange termijn verhogen. 

Tenslotte- hoe komen de afvalstoffen tevoorschijn? Kijken we naar de 
praktijk van het reactor bedrijf, dan zal verreweg de meeste radioactivi
teit, met zijn gevaren, ingesloten blijven in de gebruikte splijtstof. Glo
baal geldt dat een tienmiljoenste deel van de stralingsgiftigheid uit de 
insluiting weet te ontsnappen; die giftigheid zit dan in het opgevangen 
en apart behandelde bedrijfsafval. Dat zo weinig ontsnapt heeft te ma
ken met technische voorzieningen. De gekozen vorm van de splijtstof 
waarborgt dat de meeste splijtingsprodukten goed worden gebonden. 

* Ter vergelijking: een ton zout, uitgestrooid op gladde wegen, bevat ongeveer tienduizend 
dodelijke doses; in Figuur 3 is dat een lijn op de hoogte van 4. 
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Figuur 3: Stralingsgiftigheid van kernafval in de loop der tijd, 
vergeleken met die van het erts waaruit het is voortgekomen 
(streepjeslijn); de giftigheid is uitgedrukt in de logarithme van het 
aantalkankerdoses(6betekent 1.000.000,4betekent 10.000, enz.)
zie tekst; de tijd is uitgedrukt in de logarithme van het aantal jaren 
na opwerking. 
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Bovendien is de splijtstofingesloten in gasdichte metalen hulzen, die ook 
de vluchtige splijtingsprodukten zeer redelijk vasthouden. De radioac
tiviteit blijft dus sterk geconcentreerd in de splijtstof zitten en wordt 
daarmee, na een opslagperiode van ongeveer een jaar in een bassin, ter 
opwerking naar het buitenland afgevoerd. Als het afval daar van de 
splijtstof is afgezonderd wordt het opnieuw ingesloten, nu in glas. Daar 
krijgen we in de toekomst eventueel ook in Nederland weer mee te ma
ken. Waar we thans mee te maken hebben is met het kleine beetje dat 
tijdens het reactorbedrijfvrijkomt 

Hoe komt dit bedrijfsafval vrij? Om te beginnen is de splijtstof enigszins 
lek, waardoor een klein gedeelte van de vluchtige splijtingsprodukten in 
het reactorwater en het water van het opslagbassin terechtkomt. Bij zui
vering van dit water worden ze grotendeels in filters neergeslagen, die 
zodoende radioactiefbesmet raken. Voorts hebben we te maken met 
kleine beetjes activeringsprodukten, die in de reactorconstructie ont
staan. Het zijn in de praktijk vooral de corrosieprodukten van deze con
structie die, opgenomen in het circulerende water, in de reactorkern 
worden geactiveerd. Bij de waterzuivering worden ook zij grotendeels 
in filters neergeslagen. Zeer kleine resthoeveelheden activeringspro
dukten en splijtingsprodukten ontsnappen aan fiitering en worden via 
een ventilatieschacht en met het koelwater geloosd. Die lozing ge
schiedt binnen door de overheid daarvoor gestelde grenzen. Het be
drijfsafval bestaat dus uit radioactieve vloeistoffen, filters en andere 
schoonmaakmiddelen. 

Na deze beschrijving van de aard van het afval kunnen we de daarvoor 
geëigende behandeling onder de loep nemen. Eerst het bedrijfsarval
het kleinste probleem, dan het kernsplijtingsafval- het grootste 
probleem, en tenslotte het afval bij afbraak van een kerncentrale- een 
probleem met grote hoeveelheden. 

-----------------------25------------------------





----3. BEDRIJFSAFVAL----

Het onderwerp bedrijfsafval omvat zoveel praktische facetten, dat het 
raadzaam is dit hoofdstuk in zeven onderdelen te splitsen. Achtereenvol
gens stellen we aan de orde: lozingen, hoeveelheden, volume
verkleining, insluiting, vervoer, tussentijdse opslag en eindopslag. 

3.1. Lozingen. 
Zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk, is het onvermijdelijk dat een 
kleine hoeveelheid radioactieve stoffen, afkomstig uit de reactor
splijtstof of uit geactiveerde materialen in de reactor, ontsnapt aan filte
ring en wordt geloosd. Het betreft hier in hoofdzaak gasvormige splij
tingsprodukten en tritium, en sporen van vaste radioactieve stoffen in de 
vorm van zwevend stof ( aerosol). De behandeling die wordt uitgevoerd 
is filtering en vertraging van de lozing, waardoor er geen kortlevende 
atoomkernen worden verspreid. De lozing geschiedt door een hoge 
ventilatieschacht en via het koelwater van de condensor van de centrale. 

Tabel2: Lozingen van kerncentrales in Nederland, uitgedrukt in 
curie per jaar. 

Dodewaard Borssele 
gemiddeld vergunning gemiddeld vergunning 

uit ventilatieschacht 
edelgassen 7200 

}~ 
2050 12000 

jodium-131 0,005 0,009 0,24 
tritium 10 15 50 
aerosol 0,003 0,0005 1 

via koelwater: 
tritium 10 140 500 
overig 0,9 2,6 0,6 15 
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De hoeveelheid die mag worden geloosd is vastgesteld in de van over
heidswege verleende bedrijfsvergunning. Hij wordt in de praktijk aan 
de lozingspunten gemeten en aan de overheid gerapporteerd. Tabel2 
geeft de toegestane en de gemiddelde feitelijke lozingen weer van de 
beide Nederlandse kerncentrales. 

De milieubelasting is zo klein, dat het bijzonder moeilijk is enige 
toename van de natuurlijke radioactiviteit van de omgeving te 
registreren, zelfs met de gevoeligste meetapparatuur. Ter controle 
wordt namelijk op een aantal vaste punten in de omgeving van de beide 
kerncentrales de radioactiviteit geregeld gemeten en vergeleken met 
de radioactiviteit die er was voordat de centrales in bedrijfwerden 
gesteld. Deze metingen hebben zelden een verhoging geregistreerd 
die in verband kon staan met de geloosde hoeveelheid radioactiviteit4. 

3.2. Hoeveelheden. 
Waar men kosten moet maken om het afval te behandelen loont het de 
moeite om er zo weinig mogelijk van te produceren. Voor kernsplijtings
arval is de hoeveelheid evenredig met de geproduceerde elektrische 
energie en daarom valt hier bij een bepaalde productie niets te ver
dienen. Voor bedrijfsafval geldt echter, dat weloverwogen procedures 
de hoeveelheid kunnen verkleinen. De bron, die gevormd wordt door 
lekkage van de splijtstofhulzen, zal kleiner zijn naarmate de thermisch/ 
mechanische belasting van de splijtstofkleiner is. Dit wordt bereikt door 
de reactor "voorzichtig" in en uit bedrijfte nemen. Verder geldt, dat de 
hoeveelheid filter- en schoonmaakmaterialen, die nodig zijn om radioac
tief besmet water en onderdelen te reinigen, tot een strikt minimum kan 
worden beperkt door de volgorde van de handelingen slim te kiezen. In 
de praktijk vindt men grote verschillen in de hoeveelheid bedrijfsafval 
van verschillende kerncentrales, en ook grote verschillen in die hoe
veelheid van dezelfde centrale in verschillende jaren. Het verschil tus
sen "gewoon" en "netjes" werken is gauw 26%. 
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Tabel3 geeft praktijk-gemiddelden voor de jaarlijkse productie van 
bedrijfsafval van de beide Nederlandse kerncentrales en daarop geba
seerde schattingen voor drie nieuwe kerncentrales van elk 
1000 MW(e)6. Van de genoemde vijfafvalsoorten wordt aangegeven met 
hoeveel radioactiviteit (uitgedrukt in curie) ze zijn besmet. (We ge
bruiken hier de sinds enige tijd niet meer officiële eenheid van radioac
tiviteit, omdat de nu officiële eenheid, de becquerel, tot weinig spre
kende, zeer grote waarden leidt; 1 curie is de radioactiviteit van 
ongeveer 1 gram radium en komt overeen met 37 miljard vervallende 
atoomkernen per seconde). In de Tabel staat ook hoe groot het volurne 
van de onbewerkte afvalsoorten is. Tevens wordt aangegeven welke 
volurne ze innemen als ze met de thans gangbare behandeling worden 
verwerkt tot vast afval. 

Tabel3: Jaarlijks bedrijfsafval van kerncentrales in Nederland. 

Dodewaard Borssele drie 1000 MW(e) 

1. Licht besmet 1 2 10 curie 
vastafval 100( 40) 200( 80) 1000( 400) rn3 

2. Nat afval in 100 350 2500 curie 
opslagtanks 20(200) 50(500) 300(3000) rn3 

3. Besmette olie 0,005 0,005 0,025 curie 
1( 10) 1( 10) 5( 50) rn3 

4. Besmet 5 20 90 curie 
hulpmateriaal 1( 1) 1( 1) 3( 3) rn3 

5. Reactorcornponen- 1000 10000 40000 curie 
ten en filterharsen 1(100) 1(100) 3( 300) 

Opmerkingen: Alle afvalsoorten worden zodanig verwerkt dat hun straling weinig direct 
gevaar meer oplevert. Hiertoe past men de volgende bewerkingen toe (de uiteindelijke 
volumes staan in de bovenstaande Tabel tussen haakjes). 

rn3 

Ad l. Eerst samenpersen tot een kwart van het volume en dan verpakken in 200-litervaten 
met cementspecie, waardoor het volume weer met de helft toeneemt. 
Ad 2. Verpakken in 1000-litervaten vermengd met cement, waardoor het volume vertien
voudigt. 
Ad 3. Wordt samen met het natte afval verpakt. 
Ad 4. Wordt tijdens het cementeren aan het natte afval toegevoegd. 
Ad 6. Eerst verpakken in loden of stalen vaatjes en dan tijdens het cementeren toevoegen 
aan het natte afval. 
Naast het cementeren wordt ook plastificering gebruikt (zie 3. 4.) 
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Ter verdere toelichting van Tabel3 moge nog het volgende dienen. Het 
licht besmette vaste afval bestaat uit gereedschap, handschoenen, 
schoenhoezen, overalls, poetsdoeken, luchtfilters, isolatiemateriaal en 
metalen onderdelen. Vaak is het moeilijk om een duidelijk onderscheid 
te maken tussen al dan niet besmet materiaal; in zulke gevallen wordt 
mogelijk besmet of van besmetting verdacht materiaal als besmet be
schouwd. Het grote volume en de lage radioactiviteit maken deze afval
soort geschikt voor volume-verkleining. Besmette olie is afkomstig uit 
pompen in de waterkringlopen van de kerncentrale en speelt in het 
totaal een ondergeschikte rol. Gerekend naar radioactiviteit wordt veel 
afval geleverd door de filtering van het besmette reactorwater. Het om
vat de hars-ionenwisselaars, het (precoat-)slib uit filters, neerslagen uit 
chemische behandelingen, bezinksels en ingedampte zoutoplossingen. 
Dit zogenaamde natte afval wordt gedurende het reactorbedrijf in een 
aantal opslagtanks verzameld, waaruit het op gezette tijden (bijvoor
beeld eens per jaar) wordt afgetapt voor de verdere behandeling. 
Klein van volume, maar nog niet onbelangrijk wat radioactiviteit betreft, 
zijn besmette, in ongerede geraakte en daarom vervangen pompen, 
afsluiters en leidingen. Het meest actieve afval, tenslotte, ook klein van 
volume, bestaat uit geactiveerde steunen van splijtstofelementen, regel
staafvolgers, afstandsstukken en filterkaarsen. Deze onderdelen worden 
voor de behandeling een tijd bewaard om de activiteit door verval te 
laten afnemen. 

3.3. Volume-verkleining. 
Boven werd al aangestipt dat bij volumineuze afvalstoffen, die maar wei
nig activiteit vertonen, een verkleining van het volume wenselijk is. Dit 
leidt tot besparingen in de insluiting, het vervoer en de opslag. Tevens 
geeft volume-verkleining de gelegenheid om de chemische- en biolo
gische stabiliteit van het afval te vergroten, waardoor een eventuele 
toekomstige verspreiding in het milieu wordt bemoeilijkt. Deze zoge
naamde inertisering wordt, indien nagestreefd, meestal bereikt door 
verbranding. We zullen hier in 't kort enkele praktische voorbeelden 
van samenpersing en verbranding en ook een nieuwe methode (de 
zuurvertering) bespreken6. 

Van de in Tabel3 gegeven hoeveelheden bedrijfsafval is zowat drie
kwart samendrukbaar tot maximaal een tiende van het aanvankelijke 
volume. In de praktijk komt men tot een kwart of iets beter. Daarvoor zijn 
persen nodig met een druk van 60 tot 80 atmosfeer. Zulke persen horen 
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tot de standaard-uitrusting van kerncentrales. De betrekkelijk lage druk 
maakt dat ze technisch eenvoudig kunnen zijn. Bevat het secundaire 
afval ook glas of metalen onderdelen, dan zijn hogere drukken nodig om 
een volumeverkleining tot een kwart (of een tiende) te verkrijgen. Een 
fraaie hoge-druk pers, die 800 atmosfeer bereikt, is ontwikkeld door het 
Energieonderzoek Centrum Nederland. Bij deze pers hoeft het afval niet 
gesorteerd te worden op glas en metaal. De persen staan in een afgeslo
ten, geventileerde ruimte, wat nodig is om de eventuele verspreiding 
van radioactiefmateriaal tijdens het persen tegen te gaan. Samenper
sing maakt het materiaal echter niet inert. 

Sinds vele jaren zijn ontwikkelingen gaande naar volume-verkleining bij 
gelijktijdige inertisering. Hier zijn verkleiningen tot bijna een honderd
ste te halen. Echter, op dit moment hebben deze ontwikkelingen nog 
niet tot toepassingen op grote schaal geleid. We kijken eerst naar 
verbranding en vervolgens naar zuurvertering, zoals die mede door de 
KEMA zijn bestudeerd7. 

Zoals altijd moet er voor gezorgd worden dat de radioactiviteit binnen 
het produkt blijft en niet samen met de ontwijkende damp wordt ge
loosd. Dit betekent dat voor afdoende filtering gezorgd moet worden. 
Voor de verbrandings-ovens is het cycloon-concept waarschijnlijk het 
eenvoudigst en meest belovend. Figuur 4 toont een prototype, waarvan 
de werking is geoptimaliseerd op roetloze, complete verbranding bij 
ongeveer 1 000°C, met een capaciteit van 20 kg per uur. De verbran
dingskamer bestaat hier uit een metalen cylinder, waarin langs de om
trek voorverwarmde lucht wordt geblazen, zodat een wervel ontstaat. 
Het afval wordt versnipperd, wat noodzakelijk is voor een gelijkmatige 
verbranding. (Het afval dient overigens eerst gesorteerd te worden, 
want niet al het vaste afvallaat zich verbranden.) De as heeft een dicht
heid van ongeveer 0, 1 kg per liter en kan, met een gelijk gewicht aan 
cement vastgelegd, een volume-verkleining tot 2 procent opleveren. 
Een probleem vormt nog het ontwijkende rookgas, ook al is dat roetloos, 
en wel om twee redenen. Bevat het afval plastics (polyvinylchloride), 
dan zal de ontwijkende damp, die bovendien heet is, sterk corrosief zijn, 
zodat dure, bestendige metaal-legeringen nodig zijn voor de schoor
steen. Voorts bemoeilijkt een hoge uitlaattemperatuur de filtering. Beide 
problemen worden verkleind als de rookgassen tot ongeveer 150°C 
gekoeld worden, bijvoorbeeld door ze de voor de verbranding beno
digde lucht te laten verwarmen. Het ligt in de bedoeling binnen afzien
bare tijd een demonstratie-oven bij de kerncentrale Dodewaard te reali-
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Figuur 4: Proefopstelling voor verbranding van bedrijfsafval; 
A = versnipperaar, B = ventilatormotor, C = aanvoerpijp, 
D = cycloon-oven, E = schoorsteen met filters. 
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seren. In het buitenland is een tiental ovens soms al jaren in bedrijf. 

Verbranding is niet bij alle materialen mogelijk. Hierom, en ook van
wege de ingewikkeldheid van een oven die aan alle wensen voldoet, is 
naar alternatieven gezocht. Een om zijn eenvoud aantrekkelijke moge
lijkheid is de vertering in een oplossing van salpeterzuur en zwavelzuur 
bij 250°C. Hierin wordt het afval, waar nu in beginsel ook het natte afval 
(zie Tabel3) toe kan worden gerekend, door het zwavelzuur gedehydra
teerd terwijl de overblijvende koolstofin het salpeterzuur wordt geoxy
deerd. Het produkt bestaat uit een mineraal residu met een volume dat 
een paar procent is van de oorspronkelijke hoeveelheid. Problematisch 
aan deze ontwikkeling is, dat grote hoeveelheden zure oplossing veilig 
gehanteerd moeten worden en dat de ontwijkende zwavel- en stikstof
oxyden gefilterd en tot de oorspronkelijke zuren geregenereerd moeten 
worden. Ook al valt hier nog enig ontwikkelingswerk te verrichten, toch 
ziet het er niet naar uit dat de problemen onoverkomenlijk zullen zijn. 
Figuur 5 toont een proefopstelling van het zuurverteringsproces. Ook 
hiervan zal binnen afzienbare tijd een demonstratie-installatie worden 
gerealiseerd bij de kerncentrale Dodewaard. 

3.4. Insluiting. 
Het doel van insluiting is dat het afval, gedurende de tijd dat het een gro
ter gevaarniveau heeft dan de in het eerste hoofdstuk besproken norm, 
niet in de buurt van de mens mag belanden. Voor het bedrijfsafval kan 
die tijd worden gesteld op 300 jaar, dat wil zeggen tien halveringstijden 
van strontium-90 of van caesium-137. In tien halveringstijden is de ra
dioactiviteit ongeveer duizend keer zo klein geworden. Verreweg het 
belangrijkste verspreidingsmiddel is water, hetzij als grondwater, hetzij 
als zeewater. Treedt binnen die tijd een- op zich niet voorziene of ge
wenste- verspreiding via water op, dan zal deze gepaard gaan met een 
verdunning die in het algemeen sterk bijdraagt aan de verlaging van het 
gevaarniveau. Op dit punt zullen we nog terug komen als de eindopslag 
ter sprake komt (zie 3. 7). 

Men kan de hier te bespreken insluiting niet los zien van de beoogde 
plaats van eindopslag. De plaats van eindopslag geeft immers een 
tweede insluiting. Al naar gelang die beter is, hoeft de eerste, gecon
strueerde insluiting minder goed te zijn om toch hetzelfde doel te berei
ken. Niettemin bestaat de neiging om van de geconstrueerde insluiting 
te eisen dat hij reeds in zijn eentje aan het doel beantwoordt. Het beste 
opsluitmiddel is glas, maar dit wordt voor het bedrijfsafval als te kostbaar 
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A B 

Figuur 5: Proefopstelling voor zuurvertering van bedrijfsafval 
(gedeeltelijk: men ziet niet het feitelijke verteringsvat, maar de 
beide kolommen waarin zwavelzuur en salpeterzuur 
teruggewonnen worden). A: reactiekolom op l25°C, waarin 
zwaveldioxyde met salpeterzuur wordt omgezet in zwavelzuur en 
stikstofoxyden. B: reactiekolom op 35°C, waarin de stikstofoxyden 
met zuurstof en water worden omgezet in salpeterzuur; in het niet 
getoonde verteringsvat wordt het afval ondergedompeld in 
zwavelzuur op 250°C onder toevoeging van salpeterzuur. 
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geoordeeld ("over-engineering"). De thans ontwikkelde en toegepaste 
insluitingen gebruiken cement, bitumen en plastics, die we in deze volg
orde zullen bespreken. 

De vastlegging in cement is de oudste, eenvoudigste en goedkoopste 
methode. Het proces heeft enkele kleine praktische problemen, zoals 
stuiven en verstoppingen, maar die zijn niet ernstig. Een verregaand 
geautomatiseerd en op afstand bedienbaar cementeringssysteem is in 
gebruik in de kerncentrale Dodewaard (zie Figuur 6). Het voornaamste 
nadeel van cernentering is de zeer sterke vergroting van het afval
volume (zie Tabel3). Zolang voldoende en goedkope opslagcapaciteit 
bestaat is dit niet erg, maar anders wel. Voor de meeste beoogde 
opslagplaatsen is de kwaliteit van het produkt voldoende. Echter, zure 
bestanddelen, zoals boorzuur, en beitsmiddelen, zoals oxalaten, worden 
niet gebonden en geven aanleiding tot een onstabiel produkt. Hierin 
treedt enige verbetering op als aan het cement kalk wordt toegevoegd. 
Verder is het produkt enigszins poreus, wat verbeterd kan worden door 
toevoeging van polyester of epoxyharsen. We komen dan al dicht bij de 
hierna te bespreken insluitingen. 

In een aantal opzichten is de bituminisering superieur aan cementering. 
Hierbij wordt het vloeibare afval, na te zijn gedroogd, samengevoegd 
met een betrekkelijk kleine hoeveelheid van het teerprodukt bitumen. 
In dit geval wordt het afval-volume bijna verdubbeld. De bituminisering 
geeft in de praktijk enige problemen als er nog restwater in het afval 
aanwezig is en als de temperatuur boven de 200°C komt (brandgevaar of 
ontledingsgevaar). Het plastische produkt, gegoten in opslagvaten, is 
echter moeilijk brandbaar en geeft een zeer goede afsluiting van water. 
De goede afsluiting zorgt er aan de andere kant voor dat gas, dat zich in 
het afval kan ontwikkelen (met name: waterstof), niet ontwijkt en aanlei
ding kan geven tot zwellen. Het slecht uitloogbare produkt is echter 
duur, vanwege de hoge investeringskosten in de installatie. Als het 
transport en de opslag duurder worden, hoeft dit geen blijvend nadeel 
te zijn. 

Een recente ontwikkeling is de plastificering. Ook hiervoor moet het 
afval eerst worden gedroogd. Het kan hier zowel gaan om thermoplas
tisch- als om thermohardende polymeren. In het eerste geval wordt 
veelal polytheen gebruikt. Dit is een stof die veel gebruikt wordt voor 
emmers, gieters e.d. en die bij temperaturen van 150 tot 200°C dun vloei
baar is. Men brengt vloeibaar, gedroogd afval samen met brokjes po-
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Figuur 6: Cernentering van bedrijfsarval in de kerncentrale 
Dodewaard. Boven: vulling van een 200-litervat met een mengsel 
van nat afval en cement. Onder: bedieningsstraat waar de vaten in 
B-containers worden opgesloten (alle bewerkingen geschieden in 
een afgeschermde ruimte met vensters van loodglas). 
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lytheen in een pers (extrudor), waarvan de temperatuur geleidelijk 
wordt verhoogd. Het warme, kneedbare produkt kan daarna in 
opslagvaten worden gegoten. Zo'n extrudor is in gebruik in de kerncen
trale Borssele. Het produkt houdt het afval goed vast, met name ook (ge
droogde) harsen, is waterdicht en slecht uitloog baar. De volume
vergroting van het afval is ook in dit geval niet meer dan twee keer; 
Praktische problemen door verstopping van de extrudor met polytheen
resten zijn lastig. Thermohardende plastics worden meer en meer toe
gepast, vooral de combinatie van polystyreen en divinylbenzeen. Men 
mengt deze dikke vloeistoffen met elkaar en met het gedroogde afval en 
laat het geheellangzaam uitharden. Het uithardingsproces blijkt belang
rijk voor de waterdichtheid en uitloogbaarheid van het produkt, die ove
rigens goed zijn. Men kan zeggen dat de plastificering nog volop in ont
wikkeling is. 

Geen van de boven beschreven methoden kan ideaal genoemd worden. 
Het ideale produkt is trouwens ook moeilijk te definiëren. Behalve de 
mate van volume-vergroting, de lekdichtheid, de uitloogbaarheid, de 
brandbaarheid, de mechanische sterkte en de stabiliteit tegen effecten 
van straling speelt mee hoe moeilijk de insluiting is te maken, hoe duur 
hij is en welke plaats van eindopslag wordt beoogd. 

3.5. Vervoer. 
In het algemeen zal het afval van de kerncentrale vervoerd moeten wor
den naar de plaats van tussentijdse opslag of eindopslag. Bij dit vervoer 
bestaan verhoogde risico's van breuk of brand van de afval-insluiting. 
Daarom zijn speciale transportvaten noodzakelijk volgens internationaal 
overeengekomen normen en daarop gebaseerde wettelijke rege
lingen8. Een deel van het bedrijfsafval wordt vervoerd in transportvaten 
volgens de strengste norm (B-containers, zie Figuur 7). Die norm houdt 
in dat ze zonder vervorming van het oppervlak een val kunnen doorstaan 
van 9 meter op een betonnen vloer, en voorts dat ze gedurende een half 
uur een vuurhitte kunnen doorstaan van minstens 800°C. Daarnaast gel
den voorschriften voor de maximale stralingsafgifte, die in feite vastleg
gen hoeveel radioactiviteit in die vaten magworden verpakt (niet meer 
dan 0,2 röntgen per uur, wat ze bestempelt tot licht actief vast afval). Een 
groot deel van het bedrijfsafval hoeft, gelet op de zeer lage radio
activiteit, niet aan de strengste norm te voldoen en mag in minder sterke 
vaten worden vervoerd (A-containers). Het betreft hier het in Tabel3 
gespecificeerde vaste afval. Deze vaten mogen bij een botsing 
breken en hun inhoud mag daarbij worden verspreid, omdat de eerder 
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Figuur 7: B-containers voor het vervoer van bedrijfsafval. 
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besproken milieu-norm ook dan niet wordt overschreden. Overigens 
zullen we ook in het volgende hoofdstuk, dat gaat over het kernsplijtings
afval, over vervoer schrijven. 

3.6. Tussentijdse opslag. 
Waar een eindopslag nog niet ter beschikking staat of waar de 
werkzaamheden, die voor de eindopslag gedaan moeten worden, niet 
voortdurend mogelijk zijn, is tussentijdse opslag noodzakelijk. We kun
nen hier denken aan perioden van een jaar tot tien jaren, gedurende 
welke het afval in een droge ruimte wordt opgeslagen. De eis van 
droogte is, strikt genomen, niet nodig als het afval reeds waterdicht is 
ingesloten, maar kan in de praktijk makkelijk gerealiseerd worden. Aan 
het gebouw worden geen verdere eisen gesteld dan dat het voldoende 
groot is en onderhouden wordt. Met gebruik van de gegevens in Tabel3 
kunnen we vaststellen, dat het in tien jaren geproduceerde bedrijfsafval 
van kerncentrales met een totaal vermogen van 3500 MW( e) ruim
schoots past in een hal van 50 bij 40 meter in oppervlak en met een 
hoogte van 10 meter; er zijn enkele sporthallen en vele fabriekshallen 
van deze maat. Bij een toekomstige toepassing van de besproken vo
lume-verkleining tot een paar procent zal een dergelijk gebouw voor de 
hele vervalperiode van 300 jaar toereikend zijn. Een overzichtelijk in
gericht opslaggebouw voor bedrijfsafval bevindt zich op het terrein van 
het Energieonderzoek Centrum Nederland (zie Figuur 8). 

3.7. Eindopslag. 
Wenst men geen omkijken meer naar het bedrijfsafval, dan gaat men 
over tot eindopslag. Bij lekdichte insluiting is dit op zeer veel plaatsen 
mogelijk. Indien een lekdichte insluiting niet voor 300 jaar kan worden 
gegarandeerd, worden echter speciale eisen gesteld aan de plaats 
waarop dit gebeurt. Deze eisen hebben betrekking op de mogelijke 
verspreiding van met name strontium en caesium, dat in dit afval in zeer 
lage concentraties voorkomt, van die plaats naar de omgeving of, in 
engere zin, de omgeving van de mens. Het uitgangspunt van de 
veiligheidsanalyse is dan dat de insluiting geacht wordt helemaal kapot 
te zijn op het moment dat het afval op de plaats van eindopslag is ge
bracht (hetgeen op zich een onzinnige veronderstelling is) en dat van dit 
moment af natuurlijke verspreidings-mechanismes bepalen in welke 
mate de afvalstoffen zich zullen verplaatsen. Van primair belang daar
voor is de waterbeweging (hydrologie) van de opslagplaats. Dit, om 
veiligheidsredenen gekozen, uitgangspunt is echter geenszins in over
eenstemming met de werkelijkheid en leidt tot een zeer grote over
schatting van de milieu-effecten. 
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Figuur 8: Tussentijdse opslag van ingesloten bedrijfsafval 
(A-containers) op het Energieonderzoek Centrum Nederland. 
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Diverse methodes van eindopslag worden in de praktijk gebracht. Zo 
brengt men het afval onder in een verlaten zoutmijn (Duitsland), in een 
rotsholte (Zweden) en in bunkers (Canada, Tsjechoslowakije, Frankrijk). 
Hier zullen we ons beperken tot de twe~ methodes van (ondiep) begra
ven op land en storten in diepe zee (oceaan), die voor Nederland bete
kenis hebben. Ze zijn als volgt te onderscheiden: de hydrologische ver
spreiding is bij begraven beter bekend en te controleren dan bij 
zeedumping, terwijl de verdunning, die optreedt voordat afvalstoffen 
eventueel door de mens worden opgenomen, bij zeedumping groter is 
dan bij begraven. Heeft men goede gronden om aan te nemen dat de 
hydrologische verspreiding bij begraven reeds binnen de milieunorm 
(zie Hoofdstuk l) beperkt kan blijven, dan is zeedumping niet nodig. 
Deze gedachte vindt men toegespitst in de regel, die voor het bedrijfsar
val in de Verenigde Staten geldt, dat zeedumping alleen is toegestaan 
als wordt aangetoond dat het minder schadelijk is voor de mens dan 
andere methodes (zoals begraven). Dit overtuigend aan te tonen is bui
tengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk. Men bedenke dat er ook op het 
land nog veel ruimte is, waar weinig of geen gebruik van wordt gemaakt 
(woestijnen bijvoorbeeld). Eerst bespreken we de methode van begra
ven, die, op wereldschaal gezien, voor het meeste bedrijfsafval wordt 
toegepast. 

Eisen aan een goede begraafplaats zijn de volgende: een zeer langzaam 
watertransport, een grond die strontium en caesium redelijk vasthoudt 
en een grote uitgestrektheid en dikte van die grond. We denken dan al 
snel aan klei en keileem, met voorkeur voor de laatste. Figuur 9 toont de 
gebieden waar in Nederland keileem dicht bij het oppervlak voorkomt. 
Er is daar echter geen begraafplaats gerealiseerd en er bestaan ook 
geen plannen daarvoor. Niettemin, mocht gezocht worden naar een 
geschikte plaats, dan ware te denken aan de in Figuur 9 aangegeven 
streken. 

We zullen zo'n begraafplaats beschrijven die is gerealiseerd bij 
Bamwen in het vochtige klimaat van Zuid Carolina (V. S. ). Door een com
merciëel bedrijf9 geëxploiteerd bergt deze plaats ruwweg de helft van 
al het bedrijfsafval van de kerncentrales in de Verenigde Staten. Het 
terrein is zowat 100 hectare groot en de grond ervan bestaat uit een tien
tallen meters dik sediment van rode klei, met grondwater 10 meter on
der het oppervlak. De waterbeweging is uiterst traag en in de orde van 
centimeters per jaar. In dit terrein graaft men per jaar gemiddeld twee 
sleuven met een lengte van 300 meter, een breedte van 30 meter en een 
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Figuur 9: Keileem aan of nabij het oppervlak in Nederland. 
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Figuur 10: Begraafplaats van bedrijfsafval bij Barnweil (Zuid 
Carolina). Boven: werkzaamheden aan de rand van een nieuwe 
sleuf en overzicht over het terrein met reeds gevulde en 
afgedichte sleuven. Onder: werkzaamheden onder in een sleuf 
met enkele kisten bedrijfsafval (let op de droge bodem en de 
gelaagdheid van de klei in de zijwand). 
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diepte van 6 meter, waaruit het regenwater voortdurend verwijderd 
wordt en die aan de zijkant worden voorzien van putten (zie Figuur 1 0). 
Na instapeling van de vaten of kisten met afval wordt het desbetreffende 
deel meteen met ongeveer 2 meter klei afgedicht. Vervolgens wordt 
ondiep wortelende begroeiing bevorderd, momenteel in hoofdzaak 
grassen. De gedichte sleuven worden met genummerde granietpalen 
aangegeven en dit, samen met een specificatie van de inhoud van de 
gleuf, wordt meervoudig gedocumenteerd. Grondwatermonsters, die 
sinds de tien jaar dat de plaats in gebruik is uit de genoemde putten wor
den genomen, hebben geen meetbare besmetting met strontium-90 en 
caesium-137 opgeleverd; dit is opmerkelijk, omdat de insluiting van het 
afval in de vaten of kisten hier niet altijd deugdelijk is (geweest). De 
plaats is wettelijk voor een periode van 300 jaar voor dit doel gereser
veerden zal, onuitgebreid, nog tien jaar meekunnen. Waar de grond 
minder goede hydrologische eigenschappen heeft, kan men barrières 
inbouwen en tot een concept komen dat het midden houdt tussen een 
duurzaam gebouw en begraven. Een voorbeeld is hetCentrede la Man
che10 in Frankrijk (zie Figuur 11). 

Gaan we dan nu over tot een bespreking van de zeedumping. Ter be
scherming van het zeemilieu is een internationaal verdrag gesloten dat 
afvaldumpingen uitsluit die uitgaan boven een nader te bepalen norm 11• 
Het is aan het Internationaal Atoomenergie Agentschap overgelaten om 
die norm voor radioactieve stoffen vast te leggen, en dit Agentschap 
heeft zich van die taak gekweten. De vier landen, waaronder Nederland, 
waarvan bekend is dat ze bedrijfsafval in de oceaan storten, voldoen aan 
de gestelde norm. Daarmee is niet gezegd dat er geen vragen overblij
ven over het effect van de zeedumping. Die vragen concentreren zich 
op onzekerheden in het verspreidingsmechanisme. Figuur 12 toont de 
zeven stortplaatsen van industriëel afval in het noordoostelijk deel van 
de Atlantische Oceaan, waarvan er één bestemd is voor radioactief be
drijfsafval. De bodem is daar ongeveer 4 km diep en bedekt met een 
dikke laag slib. Het water staat onder een druk van 400 atmosfeer en 
heeft een temperatuur van 4°C; licht dringt er praktisch niet door. 
De hier bestaande levensvormen (wormen?) staan waarschijnlijk niet in 
contact met de levensvormen aan het oppervlak van de oceaan. Alleen 
al het enorme drukverschil maakt dit bijna zeker, maar helemaal uit te 
sluiten is het contact niet. Verder bestaan er waarschijnlijk geen sterke 
waterbewegingen tussen bodem en oppervlak. Zulke bewegingen zijn 
alleen mogelijk bij een abnormaal temperatuursverloop in de zee, ter
wijl uitzonderlijke opwellingen van koud water goed bekend zijn. Ten-
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Figuur 11: Opslagplaats van bedrijfsafval bij kaap La Hague, 
Centrede la Manche (Frankrijk). Boven: stapelingvan A- en 
B-containers ter vulling van een rechthoekige structuur, die na 
bedekking met aarde een tumulus zal vormen. Onder: in het 
centrum van een tumulus bevinden zich apart afgesloten bunkers 
met sterk actief vast afval. 
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Figuur 12: Stortplaatsen van industriëel afval in de Atlantische 
Oceaan (zwart: bestemd voor licht radioactief afval); getrokken 
dunne lijn: 4000 m, gestreepte lijn: 1000 m, stippellijn: 200 m diep. 
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slotte vallen de B-containers met een snelheid van ongeveer lO meter 
per seconde in de zachte bodem (vergelijk de eisen waaraan de B
containers moeten voldoen, 3. 5. ), wat het waarschijnlijk maakt dat ze niet 
openbarsten. Voor onderzochte gevallen is dit ook vastgesteld. 
Niettegenstaande deze waarschijnlijkheden is de wetenschap-
pelijke toetsing van de verspreidingsmodellen 12, gelet op de omstandig
heden ter plekke, buitengewoon lastig. Oceanografisch onderzoek, dat 
plaats vindt, zal onze kennis van dit milieu vergroten, maar zal niet snel 
een gedetailleerdheid bereiken die vergelijkbaar is met de kennis van 
het land waarop we wonen. Wetenschappelijke scrupule staat hier te
genover het sterke vermoeden dat zeedumping voor de mens de beste 
methode van eindopslag is. 

Als in de toekomst het bedrijfsafval tot een paar procent van het volume 
is teruggebracht, komt het in aanmerking voor de kostbare eindopslag 
in zeer diepe, waterdichte bodemforma ties, samen met het kernsplij
tingsarval 
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Thans komen we aan de behandeling van gebruikte splijtstof. 
Ook al gaat het om betrekkelijk kleine hoeveelheden materiaal, toch zit 
er zeer veel radioactiviteit in (zie Tabel4). Daarom komt het voor
naamste veiligheidsprobleem en de oplossing daarvan nu pas aan de 
orde. Wederom is het nuttig het hoofdstuk onder te verdelen. We zullen 
apart ingaan op opslag bij de reactor, vervoer gebruikte splijtstof, 
opwerking, insluiting, tussentijdse opslag en eindopslag. Van deze on
derwerpen zijn opwerking en eindopslag het belangrijkst, maar over 
opwerking zullen we uiterst kort zijn omdat het niet in Nederland ge
beurt. 

Tabel4: Jaarlijks kernsplijtingsafval van kerncentrales. 

Dodewaard Borssele drie 1000 MW(e) 

gebruikte 
1.500 15.000 90.000 kg 

splijtstof 
activiteit 

2.500.000 25.000.000 150.000.000 curie 
na l jaar 
afval na 

50 500 3.000 kg 
opwerking 
volume afval 

0,25 2,5 15 ffi3 
in glas 
aantal 

1,25 12,5 75 
cylinders 
activiteit 

250.000 2.500.000 15.000.000 curie 
na lOjaar 

4.1. Opslag bij de reactor. 
Als regel wordt een lichtwaterreactor na een jaar bedrijf stilgelegd om 
ongeveer een vierde deel van de splijtstof door nieuwe te vervangen. 
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Figuur 13: Samenstelling splijtstofvoor (links) en na (rechts) 
gebruik in een kernreactor; de splijtingsprodukten zijn gearceerd 
weergegeven (splijtingsprodukten en de transuranen neptunium, 
americium en curium vormen het kernsplijtingsafval) 
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De dan ontladen splijtstof heeft, voor de reactor van een 1000 MW( e) 
centrale, een radioactiviteit in de orde van een miljard curie! Deze ra
dioactiviteit is zo hoog, dat hij de hantering onmiddellijk na de ontlading 
bemoeilijkt omdat veel afscherming en koeling noodzakelijk zijn. 
Daarom wordt de afvoer minstens een jaar uitgesteld, in welke periode 
de radioactiviteit en de daarmee samenhangende warmteproduktie 
ongeveer tien keer zo klein worden. Gedurende die tijd bevindt de ge
bruikte splijtstofzich in een bassin dat binnen de veiligheidsomhulling 
van de kernreactor is geplaatst. Het water van dit bassin moet gezuiverd 
worden van de kleine hoeveelheden splijtingsprodukten uit de ( enigs
zins) lekkende splijtstothulzen. 

Om een indruk te krijgen vari de verandering in de samenstelling van de 
splijtstof, die tijdens het gebruik is opgetreden, bezien we Figuur 13. Het 
uranium-236 is voor ruim 213 verspleten in splijtingsprodukten, die be
trekkelijk snel vervallen en dus betrekkelijk snel hun warmte afgeven 
(vergelijk Figuur 1). Het niet splijtbare uranium-238, dat veel meer in de 
splijtstofvoorkomt dan uranium-236, is door neutronvangst voor een paar 
procent omgezet in transuranen, die betrekkelijk langzaam vervallen. 
De warmte-afgifte 13 van de gebruikte splijtstof is weergegeven in Fi
guur 14. Men kan als vuistregel aanhouden dat, zolang de splijtingspro
dukten de warmte-afgifte bepalen, 1 watt wordt geproduceerd bij onge
veer 200 curie radioactiviteit. Uit Figuur 14 valt dan bijvoorbeeld af te 
lezen, dat de gebruikte splijtstofvan de kerncentrale Borssele van 
0,46 GW(e)naeenjaareenwarmteafgeeftvan 0,46x300kW = 136kW 
= 136.000 watt, watmetdegenoemdevuistregelovereenkomtmeteen 
radioactiviteit van circa 135.000 x 200 curie = 27 miljoen curie; meteen 
na ontlading is die radioactiviteit dicht bij de 1 miljard curie. 
Dit voorbeeld maakt duidelijk dat nogal wat warmte aan het bassin 
onttrokken moet worden. 

De grootte van de bassins wordt bepaald door de tijd van opslag en de 
ruimte die de gebruikte splijtstofelementen innemen. De laatste wordt 
beperkt door de wens kettingreacties te voorkomen: de elementen 
moeten op enige afstand van elkaar staan. In het verleden is men er van 
uit gegaan dat ruimte voor drie tot vijf jaarladingen voldoende is, maar 
door vertragingen in de afvoer blijkt die ruimte in de praktijk aan de 
krappe kant. Bij een eenmaal gebouwd bassin bestaat dan een uitweg in 
een meer compacte opslag, met gebruikmaking van neutronen-absor
berende platen tussen de splijtstofelementen die kettingreacties blok
keren. 
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Figuur 14: Warmteafgifte van splijtstof, die in een jaar wordt 
gebruikt in een 1 GW( e) -kerncentrale, in de loop van de tijd na 
ontlading; dewarmte is weergegeven in de logarithme van het 
aantal kilowatts (3 betekent 1. 000 kW, 2 betekent 100 kW, enz.); de 
tijd is weergegeven in de 1ogarithme van het aantal jaren ( -2 
betekent 0, 01 jaar, -1 betekent 0, 1 jaar, 0 betekent 1 jaar, enz.). 
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Een andere uitweg bestaat uit het boven elkaar opslaan van de elemen
ten, omdat de meeste bassins diep genoeg zijn daarvoor. Deze oplossin
gen is voor het opslagbassin van de kerncentrale Borssele wel over
wogen, maar niet uitgevoerd toen duidelijk werd dat de afvoer van 
gebruikte splijtstofvoldoende kon worden verzekerd. 

4.2. Vervoer gebruikte splijtstof. 
Voor de goede orde: nieuwe splijtstof is weinig radioactief en zendt al
leen alfastraling uit die in de splijtstofhuls wordt gevangen; hij kan 
daarom zonder stralingsgevaar worden vervoerd. Wat hier aan de orde 
is, is het vervoer van de gebruikte, sterk radioactieve splijtstofuit het 
opslagbassin bij de reactor naar een opwerkingsfabriek14. Voor dit doel 
zijn speciale transportvaten ontwikkeld, waarin een beperkt aantal 
splijtstofelementen vervoerd kan worden (zie Figuur 15). Behalve aan de 
in 3. 5. genoemde eisen voor mechanische- en thermische sterkte 
moeten deze vaten aan de volgende drie voorwaarden voldoen. Ten 
eerste moeten ze de beta- en gammastraling van de splijtstof afscher
men tot een niveau beneden 0,2 röntgen per uur. Dit kan bereikt worden 
met behulp van zware constructiematerialen, waar ijzer en lood een 
hoofdrol spelen. Ten tweede moeten ze zorg dragen voor koeling van de 
splijtstofbeneden 82°C, wat bij een veronderstelde maximale buiten
temperatuur van 38°C geen bijzondere problemen geeft: men maakt het 
vat voldoende groot dat het buitenoppervlak een warmtestroom van 
ongeveer 100 kilowatt door convectie en straling kan afgeven. Uit Fi
guur 14 blijkt dát ongeveer drie keer deze warmtestroom een jaar na de 
ontlading wordt geproduceerd door de splijtstof gebruikt in een 
1 GW( e) centrale. Dit betekent dat drie afvoertransporten per jaar in 
zo'n vat voldoende zijn. Ten derde moet voorkomen worden dat zich 
kettingreacties in het vat zullen voordoen. Dit kan bereikt worden met 
neutronen-absorberende platen (waarin cadmium en/ of borium is 
opgenomen). 

De aldus geconstrueerde vaten zijn enorm zwaar, namelijk 100 tot 
200 ton, afhankelijk van het type splijtstof en de uitvoeringsvorm Zo'n vat 
bevat dan 10 ton splijtstof, wat op het totale gewicht dus niet zoveel uit
maakt. Met behulp van de gegevens in Tabel4 kunnen we berekenen 
dat een 1000 MW( e) centrale een vervoersstroom behoeft (heen en 
weer naar een opwerkingsfabriek) van 600 tot 1200 ton per jaar. De 
praktijk van deze transporten, waarvan er al zeer veel hebben 
plaatsgevonden, laat zien dat ze weinig problemen geven. 
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Figuur 15: Transportvat voor gebruikte splijtstof 
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4.3. Opwerking. 
Gebruikte splijtstofbevat niet véél minder splijtbare kernen (uranium-
235 en plutonium-239) dan nieuwe splijtstof (alleen uranium-235): het 
verdere gebruik wordt belemmerd door de aanwezigheid van de splij
tingsprodukten, die veel neutronen absorberen. Men raadplege op
nieuw Figuur 13. De gebruikte splijtstofkan als geheel als afval worden 
beschouwd en als zodanig, na minimale behandeling worden opgesla
gen op een daarvoor geschikte plaats. Na het intermezzo van de Carter
politiek, die dit voorstond, bestaat er een sterke neiging tot hergebruik 
van de splijtstof, om zodoende de daarin potentieel aanwezige splijtings
energie beter te benutten 15. Dit houdt in dat de splijtingsprodukten uit 
de splijtstof worden verwijderd, een proces dat bekend staat onder de 
naam opwerking. We zullen dit proces, dat berust op afscheiding van 
uranium en plutonium met behulp van een organisch oplosmiddel (tribu
tylfosfaat), hier niet beschrijven. Als we met dezelfde gedetailleerdheid 
als elders in dit boekje over opwerking zouden schrijven, dan werd het 
boekje dubbel zo dik. Een goed leesbaar overzicht van de tegenwoor
dige stand van zaken is te vinden in "Rede-Gegenrede", een sympo
sium-verslag dat op de literatuurlijst achterin is vermeld 16. Voldoende is 
dat we vaststellen dat er geen plannen bestaan om ook in Nederland op 
te gaan werken, dat het proces redelijk ver ontwikkeld is en dat de te
genwoordige problemen te maken hebben met schaalvergroting. Het 
kernsplijtingsafval van de kerncentrale Dodewaard wordt behandeld in 
de opwerkingsfabriek bij Windscale (Engeland) en dat van de kerncen
trale Borssele in de opwerkingsfabriek op kaap La Hague (Frankrijk). 

Bezien als afvalbehandeling is opwerking zeer wenselijk Niet alleen 
wordt daarmee verreweg het meeste geactiveerde materiaal, dat een 
lange-termijn probleem vormt (namelijk het plutonium), afgescheiden 
ter hergebruik in een kernreactor, ook wordt een zeer aanzienlijke 
verkleining verkregen van het volume van het afval. Het volume wordt 
dertig keer zo klein! Tabel4 laat zien dat het jaarlijks door de kerncen
trale Borssele geproduceerde sterk radioactieve afval na opwerking 
niet meer is dan 500 kg, wat bij een gemiddelde dichtheid van de des
betreffende zware elementen van 5 kg per liter neerkomt op een volume 
van 100 liter. Voor de kerncentrale Dodewaard is dit slechts 10 liter. De 
insluiting van dit afval- zie 4. 4. -maakt dat de uiteindelijk op te bergen 
volumes weer 5 tot 10keer zo groot zijn. 

Studies zijn gedaan van de mogelijkheid en wenselijkheid om behalve 
het plutonium ook de overige transuranen uit de gebruikte splijtstof afte 
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zonderen en te versplijten in een kernreactor17. Daarmee zou het kern
splijtingsarval geheel zijn teruggebracht tot een 300-jarig probleem, wat 
voordelen zou bieden voor de insluitingstechniek. Tevens zou praktisch 
alle alfastraling uit het afval verdwijnen. In feite gaat het hier om een 
verdere ontwikkeling van de opwerkingstechniek, waarbij nu tevens de 
minder makkelijk splijtbare atoomkernen van neptunium, americium en 
curium worden betrokken. Het totale proces van afzondering en 
versplijting wordt transmutatie genoemd. De studies maken duidelijk 
dat de mogelijkheid bestaat, maar dat het vanwege de stralingsbelasting 
die ermee gepaard zou gaan niet erg wenselijk is. Daarom bestaan er 
geen plannen om transmutatie toe te passen. 

4.4. Insluiting. 
Bij contract is vastgelegd dat het in het buitenland afgezonderde kern
splijtinggafval naar Nederland kan worden teruggevoerd, samen met 
een evenredig deel van het bedrijfsafval dat bij het opwerken ontstaat. 
Daarom is er alle reden om bij de insluiting daarvan langer stil te staan 
dan bij het opwerkingsproces. Voor we ingaan op praktische insluitings
metboden staan we even stil bij de insluiting, die men in de natuur kan 
verwachten. 

Een natuurlijk gevormde afzetting van splijtingsprodukten is te vinden in 
de Oklo-uraniumgroeve in Gaboen (Afrika)18. Tweemiljardjaar geleden 
hebben natuurlijke splijtingsreactoren in door grondwater kritisch ge
worden uraniumafzettingen daar meer dan 10 ton afval geproduceerd. 
Dit afval is in bijna elk opzicht vergelijkbaar met het kernsplijtingsafval 
van de tegenwoordige lichtwater-reactoren; alleen enkele goed oplos
bare stoffen, zoals strontium en caesium, en de edelgassen komen min
der voor c.q. ontbreken. Het afval is in het uranium-erts opgenomen, 
gedurende tweemiljard jaar onderworpen aan natuurlijke verspreiding 
met het grondwater en toch niet of nauwelijks van zijn plaats verwijderd. 
Het blijkt dat de verspreiding wordt belemmerd door een zeer 
langzame diffusie in de uraniet-korrels, die bovendien nauwelijks opge
lost zijn. Een conclusie is, dat de insluiting van transuranen betrekkelijk 
makkelijk te realiseren valt en dat we ons dienen te concentreren op de 
insluiting van goed oplosbare splijtingsprodukten. Reeds eerder, in 
hoofdstuk 2, hebben we op dit punt gewezen. Gelet op de zeer grote 
radioactiviteit van die goed oplosbare splijtingsprodukten zal het echter 
onvoldoende zijn ze slechts tien halveringstijden deugdelijk in te sluiten. 
Na tien halveringstijden is de straling tot een duizendste teruggebracht. 
In plaats van 300 jaar moeten we over een langere termijn spreken, maar 
hoelang? 
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Om deze vraag te beantwoorden moet eerst een andere vraag worden 
gesteld en beantwoord. Hoe meten we het gezondheidsrisico van het 
kemsplijtingsafval? Bij de bespreking van de kanker doses, die het bevat 
(Figuur 3), ging het zowel over die kankerdoses als over de verspreid
baarheid. Letten we niet op de verspreidbaarheid, dan bevat het afval 
gedurende 8 miljoen jaar meer kankerdoses dan het uraniumerts 
waaruit het is ontstaan. Letten we niet op de kankerdoses, dan bevat het 
afval gedurende 600 jaar (zie Figuur 3) stoffen die zich makkelijk kunnen 
verspreiden en die een groter gevaar betekenen dan het uraniumerts 
waaruit ze zijn ontstaan. Letten we op beide, dan zouden we de kans op 
de natuurlijke verspreiding van de plaats van insluiting naar de mens 
moeten vermenigvuldigen met de kankerdoses19. Het aldus vastge
stelde gezondheidsrisico moet dan vergeleken worden met andere 
gezondheidsrisico's ter bepaling van een norm. Onze vraag leidt dan tot 
een vraag naar (realistische) verspreidingsmodellen en bovendien tot 
een vraag naar de norm. Welnu, waar zowel de ene als de andere moei
lijk te beantwoorden is, zal een zekere vaagheid optreden in het 
antwoord voor de gewenste insluitingstijd. Enerzijds is 8 miljoen jaar 
veel en veel te lang, gezien de moeilijke verspreidbaarbeid van ameri
cium en neptunium, anderzijds is 300 jaar te kort, gezien de vele kanker
doses in het makkelijk verspreidbare strontium en caesium, en zelfs 
600 jaar is misschien wat te kort. Na 30 halveringstijden zijn het strontium 
en het caesium echter vervallen tot een miljardste van hun aanvankelijke 
radioactiviteit en dragen ze, per ton splijtstof, niet meer bij dan een 
duizendste kankerdosis (zie Figuur 3). Zo komt men op een termijn in de 
orde van duizend jaar. 

Van de thans beschikbare insluitingsmaterialen is glas het beste. In het 
bijzonder voldoet borosilicaat-glas aan de te stellen eisen van lekdicht
heid, lage oplosbaarheid, stralingsbestendigheid en stabiliteit van deze 
eigenschappen over tenminste duizend jaar. Echter, glazen zijn thermo
dynamisch instabiel en kunnen daarom, bijvoorbeeld door verhitting tot 
hoge temperatuur, uitkristalliseren20. We moeten dus zorgen dat het 
ingesloten afval niet tot een grote verhitting van het glas leidt. De inslui
ting geschiedt als regel volgens een proces dat op het Atelier de Vitrui
cation te Marcoule (Frankrijk) is ontwikkeld en deswege het A VM
proces wordt genoemd. Gebakken (gecalcineerd, d.w.z. door verhitting 
gedroogd en geoxydeerd) afval uit de opslagtanks van de opwerkings
fabriekwordt in een volumeverhoudingvan 1:25 samengesmolten met 
dit borosilicaat-glas. Het product bestaat uit cylinders van 2 meter 
hoogte en een doorsnede van ongeveer 40 cm.(zie Figuur 16). Elke cylin-
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Figuur 16: Cylinder van chroom-nikkelstaal met verglaasd 
kernsplijtingsafval (gearceerd)- zie ook de foto van het model 
(met afwijkende afmetingen) op de omslag. 
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der bevat ongeveer 8 liter kernsplijtingsafval, bijna zoveel als de kern
centrale Dodewaard in een jaar produceert. Behalve gammastraling 
straalt de cylinder een nog niet verwaarloosbare hoeveelheid warmte 
uit: tien jaar na de ontlading van de splijtstof is dat nog een kilowatt. Ter 
vermijding van hoge temperaturen in het glas is extra koeling wenselijk. 
Figuur 14laat zien dat die koeling lang voortgezet moet worden, omdat 
de warmteproductie pas honderd jaar na de ontlading beneden 100 watt 
daalt. 

Naast het glas, waarmee thans in de praktijk kernafval wordt ingesloten, 
zijn thermodynamisch stabiele materialen in onderzoek en ontwikkeling: 
keramische materialen, koolstof, geperst en geïmpregneerd beton en 
synthetische titanaat- en zirconaat mineralen (synroc). Naast het staal, 
dat thans de wand van de cylinders vormt, onderzoekt men extra bekle
dingen van corrosievaste metalen, zoals lood en legeringen van nikkel 
met titanium. Waar de beoogde plaats van eindopslag slechte garanties 
biedt tegen contact met grondwater, wordt zo'n extra bekleding wense
lijk geoordeeld. 

Tenslotte een opmerking over het transport van de cylinders. Vinden 
opwerking en insluiting plaats bij of direct boven de plaats van de eind
opslag (Gorleben-concept), dan is dit transport minimaal en hoeven 
geen bijzonder zware eisen te worden gesteld ter vermijding van pu
blieke risico's. In het algemeen is dit niet het geval. Daarom zullen be
trekkelijk kleine B-containers moeten worden gemaakt. De vervoers
stroom tussen de opwerkingsfabriek (waar ook de verglazing plaats 
vindt) naar de opslagplaats bestaat dan uit ongeveer 25 cylindersper 
jaar per 1000 MW( e) kerncentrale. 

4.5. Tussentijdse opslag. 
In afwachting van de keuze en inrichting van een plaats voor de eind
opslag- iets waar veel tijd mee gemoeid is- is thans een tussentijdse 
opslag van verglaasd kernsplijtingsarval noodzakelijk. Gaan we er van 
uit dat de eerste cylindersmet dit afval in de negentiger jaren naar Ne
derland worden vervoerd, dan moet zo'n opslagplaats over tien jaar be
schikbaar zijn. Een dergelijke opslag is reeds gerealiseerd bij het 
bovengenoemde Atelier de Vitrification en betreft het afval van Franse 
gasgekoelde reactoren. 

Ervaringen, hier en elders opgedaan, en algemene overwegingen heb
ben geleid tot een aantal ontwerpen van grote opslagruimtes. Men 
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denkt zich dergelijke pakhuizen van een stevige constructie, eensdeels 
om afscherming te bieden tegen de gammastraling en anderdeels om 
bestand te zijn tegen de meest voorkomende vormen van geweld. Als 
voornaamste probleem rest dan een afdoende koeling van de glascylin
ders. Het zou ideaal zijn als de warmte door natuurlijke convectie van 
lucht kon worden afgevoerd- dan zou het pakhuis aan zichzelf overgela
ten kunnen worden. Echter, dit kan alleen als men afziet van de filtering 
van de ventilatielucht. Dit moeten we afwijzen, omdat het uitsluit dat door 
een eventuele breuk of lekkage van een cylinder besmette lucht wordt 
gereinigd. Bij filtering is de convectiekoeling juist ontoereikend. Dit be
tekent dat de cylindersmet kunstmatige middelen gekoeld moeten wor
den, waarbij een combinatie van een waterbassin en waterkoeling via 
een warmtewisselaar wordt overwogen. Geforceerde luchtconvectie, 
zoals bij het Atelier de Vitrification, is ook een mogelijkheid. Het gebouw 
kan modulair worden opgebouwd om uitbreiding te vereenvoudigen, en 
moet een transportmechanisme voor de cylinders bevatten. Het zou 
onderdeel kunnen zijn van een klein complex, waar ook de hal voor tus
sentijdse opslag van het bedrijfsafval deel van uitmaakt. 

Nu bepalen we onze gedachten tot wat in Nederland nodig is, veronder
stellende dat verglaasd kernsplijtingsarval inderdaad terugkeert en dat 
op dat moment nog geen plaats voor de eindopslag beschikbaar is. We 
kiezen bijvoorbeeld voor waterkoeling en rekenen 1/4 m2 voor de ruimte 
die elke glascylinder inneemt. Dit levert een bassin van de orde van een 
diep wedstrijdzwembad voor alle kernsplijtingsarval van een 3500 MW( e) 
kerncentraleprogramma over 25 jaar (540 m2). Als het bassin vol is, pro
duceert het ruim een megawatt aan warmte, die in principe te ge
bruiken is voor broeikassen en andere ruimteverwarming. Gedurende 
die periode van 25 jaar halveert de warmteafgifte, waarna verdere con
vectiekoeling in gefilterde lucht mogelijk wordt. Het verdient aanbeve
ling de bouw van zo'n tussentijdse opslag voor te bereiden. In Engeland 
wordt serieus overwogen om de tussentijdse opslag minstens 50 jaar te 
laten duren. 

4.6. Eindopslag. 
Bij het voorgaande onderwerp bestond er nog een praktijk-voorbeeld, 
bij dit laatste niet meer. We moeten ons beperken tot de beschrijving 
van onderzoek en voorstellen, omdat het verst ontwikkelde programma 
pas aan het eind van de tachtiger jaren tot feitelijke eindopslag zalleiden 
-zo althans wil de Reagan-politiek21. Vergissen we ons niet, dan wordt 
dit onderdeel van de afvalbehandeling, juist vanwege het ontbreken van 
praktische ervaring, als het voornaamste probleem gezien. 
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Anders dan bij de eindopslag van bedrijfsafval hebben we hier te doen 
met afval dat zijn omgeving beïnvloedt, zowel door de gammastraling als 
-wat belangrijker is- door de warmte-afgifte. Dit betekent dat stra
lingseffecten en warmteëffecten op de opslagplaats (of op stoffen die de 
opslagplaats nabootsen) onderzocht moeten worden, zodat de invloed 
voorspeld kan worden. Aan dit onderzoek is veel aandacht besteed, 
zodat nu reeds gesteld kan worden dat de straling en de warmte van de 
glascylinders, mits verstandig geplaatst, geen wezenlijke verandering 
zullen veroorzaken. Die verandering is kleiner naarmate de opslag
plaats droger is. Immers, warmte kan een transpor:tmechanisme in wer
king zetten en water is een goede hulp daarbij. Droogte is wenselijk, 
omdat het de eventuele verspreiding van splijtingsprodukten via water 
uitsluit. Reeds eerder hebben we aangestipt dat de transuranen, die op 
de lange duur de stralingsgiftigheid van het kernsplijtingsafval bepalen, 
moeilijk oplossen en dat het voornaamste gevaar zit in de eventuele ver
spreiding van strontium en caesium (zie Figuur 3). Dit betekent dat de 
lange- termijn stabilieit- men denke aan perioden die veellanger zijn 
dan duizend jaar- minder belangrijk is dan de korte- termijn water
dichtheid van de opslagplaats (zie ook 4. 4. ). 

Zoeken we naar droge opslagplaatsen in overigens vochtige klimaten, 
dan moeten we diep onder de grond kijken. Dit leidt tot het reeds tiental
len jaren oude concept van opslag in een geologische formatie, die te
vens een geologische extra-insluiting levert. Omdat op een diepte van 
enkele honderden meters de stabiliteit van de bodem voor minstens 
duizend jaar verzekerd is (afgezien van enkele smalle breukzone's in de 
bodem, waar verschuivingen kunnen optreden), letten we primair op de 
waterdichtheid van de formatie. Sterk ingeklonken (oude) klei
afzettingen hebben die eigenschap, maar bevatten nog waterresten. 
Zoutafzettingen hebben die eigenschap ook en zijn bovendien meestal 
vrij van kristalwater (de beweeglijkheid van dit water via pekelmigratie 
is overigens erg klein); ze komen zowel voor in lagen (waarvan de sa
menstelling meestal inhomogeen is) als in opgestulpte koepels (waarvan 
de samenstelling soms zeer homogeen is). Kijken we naar zeer droge 
klei-afzettingen, dan komen we bij schalies, die echter zo verhard zijn 
dat ze vol scheuren zitten en dus doordringbaar zijn voor water. Dit geldt 
meestal ook voor graniet en basalt, die niettemin ernstig voor eindopslag 
overwogen worden. Rangschikken we de genoemde formaties naar 
afnemende waterdichtheid als het product van plasticiteit, porositeit en 
waterinhoud, dan is de volgorde: zoutkoepels- zoutlagen- oude klei
schalie/graniet/basalt. 
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Figuur 17: Zoutkoepels in de bodem van Nederland, 
I = Pieterburen, 2 = Winschoten, 3 = Zuidwending, 
4 = Onstwedde, 5 = Anlo, 6 = Gasselte-Drouwen, 7 = Schoonlo; 
breuken in de bodem zijn aangeduid met streepjes. 
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In de Nederlandse bodem vinden we een aantal zoutkoepels (zie Fi
guur 17). Wat we zouden moeten weten is de samenstelling van het zout 
daarin, of er kristalwater is ingesloten en hoeveel dat is, de stijgsnelheid 
(de koepels hoeven nog niet stil te liggen, tenslotte zijn ze lang geleden 
door de druk van omliggend zwaar gesteente naar boven geperst) en 
verder de thermische en mechanische eigenschappen. Onderzoek 
daarnaar is echter verboden. Daarom is het niet mogelijk het sterke ver
moeden te toetsen dat ze gunstige insluitende eigenschappen voor een 
eindopslag hebben. Zulk onderzoek is elders wel mogelijk, zoals in 
Duitsland en Denemarken. Daar komen geologisch verwante zoutforma
ties (uit het zogenaamde Zechstein) voor. Wellicht is het onderzoek van 
de Deense zoutkoepels het meest relevant voor de Nederlandse. De 
koepel van Linde bleek diep te liggen en heeft een ingewikkelde struc
tuur met vreemde insluitsels, wat niet gunstig is. De koepel van Mors 
bleek minder diep (600 meter) en heeft een eenvoudige structuur, ter
wijl hij praktisch geheel uit haliet (zuiver natriumchloride, d.w.z. zonder 
kristalwater) bestaat. Een conclusie van het Deense onderzoekprogram
ma22 is, dat de zoutkoepel van Mors in aanmerking kan komen voor de 
eindopslag van kemsplijtingsafval (wat daar niet voor 2030 actueel is). 
Van de in Nederland voorkomende zoutkoepels komt die van Gasselte 
en Drouwen (zie Figuur 17) als eerste in aanmerking voor onderzoek, 
mocht het verbod daarop worden opgeheven23. Deze koepelligt nog 
minder diep dan die van Mors ( 450 meter) en heeft een horizontale 
doesnede van vele kilometers. Onder het Nederlandse deel van de 
Noordzee komt nog een dozijn zoutkoepels voor, maar onderzoek daar
van, dat kostbaar is, zou alleen zinvol zijn als een eindopslag via een 
kunstmatig eiland in de Noordzee wordt beoogd. 

Op basis van onderzoek en technische ervaring daarbij in de zoutmijn 
bij Asse in Duitsland is door het Energieonderzoek Centrum Nederland 
een mijnconcept voor de eindopslag ontwikkeld24. In zo'n mijn is ook 
ruimte voor bedrijfsafval, mits dat in volume wordt verkleind. Het voor
deel van een mijn boven afzonderlijke boorgaten, waarin de cylinders 
met kemsplijtingsafval worden neergelaten, is dat de zogenaamde 
caprock (een laag van klei en gips, die de zoutkoepel van boven afsluit) 
maar op twee plaatsen wordt doorboord: een schacht voor het transport 
en een schacht voor de ventilatie. In dit mijnconcept kunnen verschil
lende varianten voor de opslag worden gerealiseerd, steeds met inacht
name van een afstand van minstens 200 meter tot de randen van de zout
formatie. Men kan galerijën op verschillende niveau's maken, 
waaronder betrekkelijk ondiepe boorgaten worden gemaakt, en met 
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3km 

Figuur 18: Zoutkoepels van Mors (Denemarken) met daarin 
geprojecteerd een opbergmijn voor kernsplijtingsarval met een 
enkel niveau en diepe boorgaten waarin de cylindersmet afval 
worden neergelaten. 
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kan galerijën op één niveau maken, waaronder diepe boorgaten wor
den gemaakt (zie Figuur 18). De boorgaten worden zo ver uit elkaar ge
maakt, dat de warmte-afgifte van het kernsplijtingsafval in die gaten de 
temperatuursverhoging van het omringende zout beperkt tot enkele 
tientallen graden. 
Dit leidt tot verwaarloosbare veranderingen van de mechanische eigen
schappen van het zout (ook al ontstaan spanningen en wordt de 
vloeisnelheid wat vergroot), terwijl de zeer geringe stralingsschade 
gelijkmatig in het zout wordt verdeeld. Het concept voorziet in een rönt
gen-doorlichting van de gehele zoutkoepel voordat de mijn wordt aan
gelegd, om zo insluitseis van water of gas op te sporen. Rekenen we met 
een termijn van 25 jaar voor de tussentijdse opslag, dan zal een mijn vol
gens dit (of een nog verder ontwikkeld) concept omstreeks het jaar 2020 
gereed moeten zijn, geruime tijd na de eerste ondergrondse opslag die 
thans is te voorzien (1989). 

Hebben we een homogene haliet-formatie tot onze beschikking, dan is 
dat wel bijzonder mooi. Toch hoeft die eis niet gesteld te worden. Het 
gaat er bij de eindopslag primair om, dat transport van het afval via water 
praktisch onmogelijk is. Welnu, voor alle zoutformaties, hoe onregelma
tig ze ook zijn, hoeveel insluitseis ze ook bevatten, hoezeer ze ook ge
scheurd en verzakt zijn, geldt dat de plasticiteit van het zout zorgt voor 
het afsluiten van lekwegen. We zien dat treffend bij de eeuwenoude 
zoutmijn van Wielickza (Polen), gemaakt in een ondiepe, sterk 
verbrokkelde formatie, waarin een stilstaand ondergronds meer 
voorkomt. 

In het opgeslagen afval komen nog slechts sporen splijtstof voor, omdat 
zowel uranium-235 als plutonium-239 er bij de opwerking uit is verwii
derd. Dit sluit elke kettingreactie uit. Het voornaamste effect dat 
verwacht kan worden is, dat het warme afval eventueel aanwezig kris
talwater aantrekt, op sterk locale schaal, en dat de cylinders een kleine 
afstand (misschien een centimeter) wegzakken voordat de warmte
afgifte verwaarloosbaar is geworden. 

Op basis van ruwe verspreidingsmodellen, waar vele onzekere me
chanismes voor de zekerheid sterk zijn overschat, kan voorspeld wor
den dat de eindopslag in zout op een paar honderd meter diepte ook in 
de verre toekomst een verdwijnend klein risico met zich mee zal bren
gen voor het milieu en de volksgezondheid 19. 
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Figuur 19: Proefopslag van gebruikte splijtstofelementen in 
graniet, op een diepte van 500 meter onder de woestijn van 
Nevada (V.S.); de elementen staan in met staal beklede gaten in de 
vloer van de uitgehouwen holte; de proef heeft tot doel het effect 
van straling en warmte op het graniet vast te stellen. 
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Waar geen zoutkoepels ter beschikking staan is het probleem van een 
waterdichte eindopslag moeilijker, maar niet onoplosbaar. Men moet 
immers bedenken, dat de insluiting die de eindopslag geeft niet meer is 
dan een extra voorziening boven op de insluiting in glas. Het is goed 
mogelijk zelf nog een extra voorziening te maken, die ook op de zeer 
lange duur waterdicht is, zoals een corrosievaste metalen mantel. 
Daarom is door de Zweedse regering verklaard, dat een eindopslag in 
één van de geselecteerde granietformaties van haar land mogelijk en 
aanvaardbaar is. Zover is de regering van de Verenigde Staten nog niet, 
maar dat komt vooral omdat de studie en selectie van bodemformaties 
daar nog niet is afgesloten. Opslag wordt overwogen in dikke zoutlagen, 
in zoutkoepels (gebied van de Golf van Mexico), graniet (Nevada), ba
salt (oostelijk Washington) en schalie (Tennessee). Interessant is een 
proefmet tijdelijk in graniet opgeslagen kernsplijtingsarval op 500 meter 
diepte onder de woestijn van Nevada (zie Figuur 19). Opslag in grani~t 
wordt ook onderzocht in Canada, Finland, Frankrijk en Zwitserland. De 
bruikbaarheid van oude klei wordt onderzocht in België en Italië. 

In het voorafgaande hebben we meteen de stap gezet naar onder
grondse opslag. Dit betekent niet, dat er geen andere oplossingen over
wogen zijn. We noemen opslag door plaatsing in sedimenten op de 
oceaanbodem, in kilometers diepe boorgaten, door insmelting door 
eigen warmte-afgifte in rots of poolijs en door lancering in een baan om 
de Zon tussen de planeten Venus en Aarde. Voor al deze voorstellen 
geldt, dat er onzekerheden aan kleven, die niet makkelijk door onder
zoek of betere techniek worden verkleind, en dat ze daarom voorlopig 
niet voor uitvoering in aanmerking komen. Want dit is in feite de "filoso
fie" van de hele afvalbehandeling: zo goed mogelijk te weten wat je doet. 
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Bij het afbreken van kerncentrales hebben we te maken met radioactief 
geworden onderdelen en bouwmaterialen, hetzij door neutronenac
tivering, hetzij door besmetting. Er zijn daarom internationale aanbeve
lingen opgesteld, die moeten zorgen voor het vermijden of het verhinde
ren van radioactieve besmetting van de omgeving25. Na verwijdering 
van de gebruikte splijtstof en het door de reactor circulerend water is 
meer dan 95 procent van de radioactiviteit geconcentreerd in het reac
torvat en de onmiddellijke omgeving daarvan. (We beschouwen alleen 
lichtwaterreactoren; bij de in andere landen gangbare gasgrafiet reac
toren (Engeland) en zwaarwaterreactoren (Canada, Argentinië) is de 
afbraak-problematiek enigszins verschillend.) 

Een klein deel van die radioactiviteit is afkomstig van corrosiepro
dukten. Deze kan men verwijderen door hoge-druk waterstralen, bor
stelen en chemisch reinigen; de gebruikte vloeistofkan worden behan
deld als ander nat afval. Het grootste deel van de radioactiviteit zit in de 
reactoronderdelen die waren blootgesteld aan neutronenstraling tijdens 
het bedrijf: de kernconstructie en het reactorvat, die beide van metaal 
zijn (in hoofdzaak staal), en de binnenkant van het omringende biologi
sche schild (in hoofdzaak beton). De hoeveelheid materiaal met de 
daarin opgewekte radioactiviteit, die men een jaar na stillegging zal 
aantreffeninenronddereactorvaneen 1000 MW(e)centrale, is 
weergegeven in Tabel5. 26. Voor de kleinere reactor van de kerncen
trale Dodewaard gaat het om 185 ton staal en 320 m3 beton; voor de reac
tor van de kerncentrale Borssele gaat het om 425 ton staal en 540 m3 be
ton. De straling wordt in hoofdzaak afgegeven door kobalt -60 (zie 
Tabel 1), dat een halveringstijd van iets meer dan 5 jaar heeft. Dit kobalt 
is gevormd uit het overvloedig aanwezige ijzer en uit roestvast staal dat 
sporen stabiel kobalt bevat. 

Al bestaat er enige ervaring met de afbraak van kleine kernreactoren, 
toch moet nog blijken of de getallen van Tabel 5 voor een grote kernre-
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actor realistisch zijn. Alleen de praktijk kan vertellen in welke mate ma
teriaal kan worden ontsmet, of sterk stralende onderdelen apart kunnen 
worden verwijderd of moet worden stukgesneden en wat de beste ver
pakkingsmethodes zijn. 

Tabel 5: Afval bij afbraak van een 1000 MW( e) kernreactor. 

onderdeel 

kernconstructie 
reactorvat 
biologisch schild 
primair systeem 
hulpsystemen 

massa 
(ton) 

165 
580 

1310 
2300 
3200 

volumes 
(m3) 

20 ( 125) 
75 ( 300) 

570 (1150) 
310 (4500) 
420 (5000) 

radioactiviteit 
(curie) 

5000000 
4000 

10 
2000 
400 

Opmerkingen: de getallen zijn schattingen voor een drukwaterreactor, voor een kokend
waterreactor is het afval uit het primaire systeem en de hulpsystemen ongeveer drie keer 
zo groot; de tussen haakjes staande volumes gelden na verpakking in staal en! of beton; de 
radioactiviteit is opgegeven voor een moment dat één jaar na stillegging ligt. 

De praktijk, die pas in de volgende eeuw op grote schaal zal worden 
verkregen, kan tot afwijkende getallen aanleiding geven, vooral wat 
betreft de hoeveelheid besmet beton; in deze categorie is nu reeds 
sprake van een aanzienlijke spreiding in de geschatte hoeveelheden. 
Weinig twijfel bestaat er echter over de omvang van het voornaamste 
probleem: de niet zo zware, maar sterk radioactieve kernconstructie, 
die ook na tien halveringstijden van het kobalt-60 (na 50 jaar) nog 
5000 curie bevat. Enkele tientallen j_aren wachten verkleint dit stralings
probleem aanzienlijk. Op de lange termijn gaan geactiveerde sporen
elementen in het staal (nikkel en niobium) het stralingsniveau bepalen. 
Het wachten met de afbraak wordt daarom niet door iedereen aanbevo
len. 

Verpakking, transport en opslag vormen een reeks handelingen die als 
geheel moeten worden geoptimaliseerd, en de gedachten daarover zijn 
nog in ontwikkeling. Een uitgangspunt is, dat grote geactiveerde onder
delen (gezien de stralingsbelasting van de slopers) het best als eenheid 
kunnen worden behandeld, wat inhoudt dat zeer grote transport
containers gebouwd zouden moeten worden. Men kan hier met name 
aan het reactorvat denken. Een ander uitgangspunt is, dat de eindopslag 
in samenhang met die van het bedrijfsafval (voor beton en zwak actief 
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staal) en het kernsplijtingsafval (voor het sterk actieve staal) moet wor
den opgelost. 

Met inachtname van de bovengenoemde onzekerheden kan men de 
volgende afvalstroom bij de atbraakvan een 1000 MW(e) centrale met 
een drukwaterreactor verwachten: 30.000 m3 niet-radioactief materiaal 
en 12.000 m3 radioactief materiaal, dat weer is onder te verdelen in 
4.000 m3 sterk actiefvast afval (HAVA) en 8.000 m3 zwak actiefvast afval 
(LA V A)- vergelijk Tabel 5. Het laatst genoemde volume is zowat een 
kwart van de totale hoeveelheid beton die in de bouw is verwerkt. De 
toekomstige afvoer en berging van deze grote hoeveelheden heeft aan
leiding gegeven tot speciale plannen; zo overweegt men in Duitsland het 
gebruik van de verlaten ijzermijn Konrad. 

Hebben zich tijdens het bedrijfvan de kerncentrale ongelukken voorge
daan met ernstige interne besmetting en mechanische ontwrichting, zodat 
een verder bedrijf onmogelijk is, dan zal de atbraak meer afval opleve
ren (Harrisburg)27. In het algemeen zijn daar moeilijk uitspraken over te 
doen, maar men zal zijn best doen om het volume door wachten op ra
dioactiefverval, door ontsmetting en door chemische- en mechanische 
scheiding te beperken. Men zou rekening kunnen houden met een klein 
veelvoud van de normale hoeveelheid LAVA bij afbraak, ongeveer 
evenveel HAV A en daarenboven nog een afvoerproblematiek van be
schadigde splijtstofnaar een opwerkingsfabriek. 

------------------------71------------------------





------TENSLOTTE------

Overzien we de techniek van de behandeling van het afval 
van kerncentrales in zijn totaliteit, dan kan gesteld worden 
dat die ver ontwikkeld is en met succes in de praktijk wordt 
toegepast. Voorzover het de eindopslag van kernsplijtingsar
val betreft, kan in redelijkheid verwacht worden dat die in dit 
decennium althans in één land in de praktijk zal worden ge
bracht. Voor Nederland wordt deze eindopslag pas over 
enkele decennia dringend. Daarvoor is onderzoek van 
zoutkoepels nodig en vervolgens, bij gebleken geschiktheid, 
een besluit tot feitelijke opslag. In beide gevallen gaat het om 
een publieke zaak. Men kan de afvalbehandeling niet los zien 
van de toepassing van kernenergie in zijn algemeenheid. Het 
Nederlandse besluit uit de jaren zestig om kernenergie toe te 
passen impliceert een besluit tot opslag van het bij dat kern
energie-programma gemaakte afval. Dit staat helemaallos 
van de publieke zaak of kernenergie ook in de toekomst toe
gepast zal worden. 

Als dit boekje geslaagd is in zijn opzet om enig inzicht te ver
schaffen in de technische problematiek, kan het helpen de 
publieke belemmeringen voor de eindopslag weg te nemen. 
De oplossing van dit probleem bestaat niet in een ontkenning 
daarvan, nog minder in een theoretisch "bewijs" van de onop
losbaarheid, maar in de praktijk. Laten we er aan beginnen! 
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1. Een overzicht van de kennis van de effecten van straling kan men vinden in Sourees and Effects 
ofLonizing Radiation, Verenigde Naties, New York 1977, het zogenaamde UNSCEAR-rapport; 
een nieuwe versie is in voorbereiding. 

2. Deze aanbeveling is geformuleerd in het IAEA Tech. Doe. 244 uit 1981: daarnaast hanteert men 
de ruimere norm van l/3 van de natuurlijke achtergrondstraling, overeenkomend met de varia
tie daarin: noch de ene, noch de andere norm volgen uit het principe dat hij zo laag moet zijn als 
redelijkerwijs mogelijk is (het ALARA-principe), waarbij gedoeld wordt op de kosten en baten 
van een activiteit die straling veroorzaakt; dit principe kan geen algemene getalsmatige norm 
geven. 

3. De figuur is overgenomen uit een publicatie van B.L. Co hen in Trans. American Nuclear Society 
38 (1981) 84; de door Co hen berekende kankerdoses zijn gebaseerd op de nieuwe ICRP
normen, zoals besproken door]. Hamstra en Y. van derFeer in Energiespectrum 5 (1981) 98; 
verder maakt hij gebruik van de laatste BEIR-gegevens over dekans op kanker bij een be
paalde stralingsdosis: het door hem berekende resultaat geeft de beste kennis weer die wij 
momenteel hebben, maar wacht nog op bevestiging: verwante berekeningen vindt men ook in 
het genoemde artikel van Hamstra en Van der Feer. 

4. De metingen hebben de fall-out geregistreerd van proefontploffingen van Chinese kernwapens 
in de atmosfeer: tevens is in 1975 twee keer een kleine verhoging van de beta-straling van 
oppervlaktewater westelijk van de kerncentrale Borssele gemeten, die misschien samenhangt 
met extra lozingen van tritium (KEMA rapport lll3758/76), en is in 1980 een kleine besmetting 
van wieren en gras met kobalt en caesium in en bij het uitlaatkanaal gemeten (KEMA rapport lil 
3591/81). 

5. Bijgewerkte gegevens van het rapport van de zogenaamde Werkgroep E, A. M.F. Op den 
Kamp, Interdepartementale Commissie voor de Kernenergie, Den Haag 1979. 

6. Een uitvoeriger overzicht geeft het lAEA Tech. Rep. 106 uit 1970: The Volume Reduction ofLow-
activity Solid Wastes, waarvan een nieuwe versie in voorbereiding is. 

7. Zie de KEMA-rapporten lll8396179, IV 8270/80, lll6939/81 en IV 6966/81. 
8. Zie de gereviseerde richtlijnen in de IAEA Safety Series 6 uit 1973. 
9. Chemica! Nuclear Systerns lnc., Southeast/Southwest Operations, P. 0. Box 726, Barnwell, 

SC 29812 (Verenigde Staten). 
10. Eigendom van het Agence National pour la gestien des déchets radioactifs (ANDRA)- zie in de 

verschillende Notes d'lnformation van het Commissariat à !'Energie Atomique, 33 Rue de la 
Fédération, 75015 Paris; zie ook het document lAEA-SR-57/5 uit 1981; de franseopslag gebeurt 
hoofdzakelijk in zogenaamde turnuien (grafheuvels), met aarde bedekte betonnen bunkers op 
een terrein van 12 hectare, waar een meervoudige insluiting wordt gerealiseerd. 

11. Verdrag van Londen uit 1972. Door het IAEA opgestelde normen zijn te vinden in Tech. Doe. 
210, 211 uit 1978. De Nuclear Energy Agency van de OESO (Parijs) is hierop verder gegaan met 
eigen controle op en studie van de dumpingen (Review ofthe continued suitability ofthe dum
ping site for radioactiva waste in the N-E Atlantic, 1980). 

12. Zie het artikel van A.W. vanWeersin Energiespectrum 5 (1981) 233; dit gaat in op de ontwikke
ling in de internationale controle op de storting van radioactief afval in de oceaan en op de 
analyse van de daaraan verbonden risico's. 

13. DefiguurisgebaseerdopgegevensinORNL 4451 uit 1971 enKFK l945uit 1974. 
14. Het mei/juni-nummer van de Revue Générale Nucléaire ( 48 Rue de la Procession, 75724 Paris) 

1981 is geheel gewijd aan het transport van kernafval: het behandelt alle facetten van de tegen
woordige technologie, die in Frankrijk het verste is ontwikkeld; daarnaast kan men raadplegen 
het document lAEA-SR-57/24 uit 1981, opgesteld door H.-J. Engelmann. 

15. President Carter had alle opwerking ten behoeve van het civiele kernenergie-programma in de 
Verenigde Staten stopgezet, om daarmee een argument dat opwerking de verspreiding van 
kernwapens bevordert weg te nemen; daardoor is o.m. een nieuwe opwerkingsfabriek bij 
Barnweil in Zuid Carolina niet in bedrijf genomen: gedurende carter's regering is veel studie 
gemaakt van de eindopslag van niet-opgewerkte splijtstof, een onderwerp waar we hier niet op 
ingaan, omdat het niet-opwerken in Europa niet een serieuze optie is geweest (het opbouwen 
van een grote opwerkingsinstallatie door Frankrijk, ook ten behoeve van gebruikte splijtstofuit 
het buitenland, is daarvan het bewijs): President Reagan heeft opwerking als doel van een 
nieuwe kernenergie-politiek gesteld (zie ook noot 21). 
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16. Op dit symposium werd zowel de opwerking als de eindopslag van kernafval besproken in een 
internationaalforum, onder voorzitterschap van C. F. von Weizsäcker; men leze vooral over de 
ervaringen in West Valley (New York) en kaap La Hague (Frankrijk), die weergeven welke 
problemen men ontmoet. 

17. Zie H.A. C. McKay in IAEA Bulletin 23 (1981) 46; zijn conclusie is dat transmutatie alleen valt te 
verwachten in de volgende eeuw, als er veel snelle reactoren zullen zijn, in samenhang met de 
versplijting van plutonium. 

18. Les Réacteurs de Fission Naturels, AIEA 1978; zie ook J,A. Goedkoop in Atoomenergie en haar 
Toepassingen 17 ( 1975) 260. 

19. Een dergelijke benadering vindt men bijvoorbeeld in de risicostudie van B. Verkerk, Energie
spectrum 5 (1981) 124; de verspreiding kan echter alleen onder sterk vereenvoudigende veron
derstellingen worden berekend en wordt dan veiligheidshalve sterk overschat; de waarde van 
deze berekeningen is daarom niet veel groter dan die van relatieve radiotoxische risico (de 
stralingsgiftigheid in verhouding met een norm)- zie ook het bij de algemene literatuur ge
noemde werk TESIN, blz 313. 

20. Wanneer de temperatuur niet sterk afwijkt van de omgeving kunnen glazen lang goed blijven; 
we kennen voorbeelden van niet-uitgekristalliseerde glazen gebruiksvoorwerpen die ouder 
zijn dan drieduizend jaar; zie bijvoort?eeld de bijdrage van J. R. Greening in: Radioactive Waste 
Management in Perspective. N. G. Co les en S. Mayhev (red.), uitgegeven door Oyez IBC, Lon
don 1980. 

21. Op 8 oktober 1981 heeft president Reagan een verklaring afgelegd over de ontwikkeling van 
kernenergie in de Verenigde Staten, waarin drie doelstellingen worden geformuleerd: vereen
voudiging en versnelling van de vergunningsprocedures voor kerninstallaties, ontwikkeling van 
de snelle kweekreactor inclusief de civiele opwerking van gebruikte uranium-splijtstof, en 
versneld onderzoek en praktische oplossing van de eindopslag van het kernsplijtingsafval; de 
selectie van een geologische opslagplaats moet in 1985 gedaan worden en de opslag moet vanaf 
1989 mogelijk zijn (dit opslagprogramma wordt uitgevoerd door het Office of Nuclear Waste 
Isolation van Battelle). 

22. Beschreven in Disposal of High-level Waste from Nuclear PowerPlantsin Denmark (5 delen), 
verkrijgbaar bij Elkraft, Lautrupooj 5 OK 2750 Ballerup en bij Elsarn, DK 7000 Fredericia. 

23. Men leze bijvoorbeeld Geology and Nuclear Waste Disposal, Instituut voor Aardwetenschap
pen der Rijksuniversiteit te Utrecht, V.J.M. Staliers en P.N.W. Verhoef(red.), 1980; dit sympo
sium-verslag bevat een groot aantal bijdragen over de zoutkoepels in Nederland. 

24. Zie het artikel vanJ. Hamstra en P. TH. Velzeboer in Energiespectrum 3 (1979) 17, waarin een 
mijn op drie niveau's wordt beschreven, en het artikel van L. H. V ons in Energiespectrum 6 
(1982) 17, waarin de mogelijkheid van een mijn op een enkel niveau wordt besproken. 

25. Het IAEA heeft in 1978 een praktijkcode uitgegeven met vrij algemene regels (Safety series 50-
C-0); de Commissie van de EG ontwikkelt richtlijnen, maar zal ze voorlopig nog niet vaststellen 
omdat de bestaande ervaring ontoereikend is; de NRC (Washington) heeft richtlijnen gegeven 
in Nureg 0130 (1978) en Nureg 0672 (1980). 

26. Zie Decontamination and Decommissioning ofNuclear Power Plants. M.M. Osterhout (red.), 
Plenum Press New York 1979, de bijdrage vanG. Watzel,J. Essmann enG. Lukacs op blz 363; de 
nieuwste getallen, die gelden voor de bijzonder robuuste constructies in Duitsland, zijn wat 
groter en zijn te vinden in De Ingenieur 93 (1981) 50, blz 16. 

27. Tot nu toe is geen document verschenen over de extra werkzaamheden bij de ontsmetting en 
de eventuele afbraak van de TMI-2 centrale bij Harrisburg; informele berichten wijzen er op dat 
men meer hecht aan kostenbesparing dan aan volume-verkleining, omdat de fondsen voor dit 
werk beperkt zijn; de richtlijnen worden zoveel mogelijk ontleend aan Nureg 0672 uit 1980, dat 
de normale ontsmetting en afbraak beschrijft. 
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