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SAMENVATTING EN CONCLUSIES
INLEIDING
Daar waar gewerkt wordt met radioactieve materialen
ontstaat radioactief afval. Dit is bijvoorbeeld het geval bU
laboratoria, industrie, ziekenhuizen en kerncentrales. Bij
alle genoemde categorieên instellingen ontstaat laag- en
middelactief afval dat in beperkte mate straling uitzendt
en geen warmte afgeeft. Bij de kerncentrales ontstaat
vloeibaar afval dat ter plaatse in vaste vorm wordt gebracht. Daarnaast is bij de kerncentrales o.a. sprake van
hoogactief"afval dat speciale zorg vereist omdat het meer
straling afgeeft en een deel ervan bovendien warmte produceert.
Het verzamelen en beheren van het Nederlandse radioactieve afval is de taak van de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA NV). Deze organisatie verzamelt het laag- en middelactieve afval en slaat dit afval
voorlopig op in loodsen in de gemeente Zijpe. Het hoogactieve afval van kerncentrales bestaat in eerste instantie
uit gebruikte splijtstofelementen. In sommige landen
worden deze als afval behandeld en opgeslagen; in andere
landen, waaronder Nederland, sturen de kerncentrales deze elementen naar opwerkingsfabrieken die de nog bruikbare materialen daaruit terugwinnen. Het radioactieve afval dat na opwerking resteert, bevat de niet meer bruikbare
materialen van de gebruikte splijtstofelementen. Dit afval
omvat in grote lijnen een drietal categorieën.
- Kernsplijtingsafval (KSA). Dit afval bevat het merendeel van de splijtingsproducten, is hoogactiefen produceert warmte. Het is in vaste, moeilijk oplosbare vorm
gebracht door het te verwerken in (borosilicaat) glas.
Het is verpakt in canisters van roestvast staal.
- Hoogactief, niet-warmteproducerend afval. Dit bevat
de metalen delen van de splijtstofelementen. Het is verwerkt en verpakt in beton.
- Laag- en middelactief (niet-warmteproducerend) afval, verpakt in beton of bitumen.
Nederlandse gebruikte splijtstof wordt opgewerkt in
Frankrijk en Engeland. Het radioactieve afval dat bij de
opwerking ontstaat kan te zijner tijd naar Nederland wordenteruggezonden.
In 1984 hebben regering en parlement besloten, dat al het
Nederlandse radioactieve afval dient te worden opgeslagen in één centrale inrichting. De capaciteit daarvan dient
voldoende te zijn voor het afval, dat gedurende 50-100
jaar ontstaat. Deze interimopslag zal worden verzorgd
doorCOVRA die daartoe een faciliteit voorbereidt te Borsele. Na afloop van de interimopslagperiode zal in elk geval dat deel van dit afval dat na afloop van de interimopslagperiode nog als radioactief is aan te merken, definitief
uit het milieu moeten worden verwijderd. In de onderha-

vige studie is ervan uitgegaan dat toekomstige generaties
niet genoodzaakt dienen te zijn tot actiefbeheer van de opbergfaciliteit.

KADER, DOEL EN AANPAK
Genoemd besluit van regering en parlement houdt tevens
in, dat gedurende de periode van interimopslag mogelijkheden voor de definitieve opberging worden onderzocht.
Dit onderzoek is gebundeld in het Integraal Landelijk OnderzoekNucléair Afval (ILONA). Dit omvat naasthetonderhavige onderzoek inzake geologische opberging in de
diepe ondergrond onder het vaste land (het OPLA-programma) ook onderzoek naar andere opties, zoals opberging in sedimenten van diepeoceaanbodems en opberging
in het kader van een internationaal of bilateraal samenwerkingsverband.
Het OPLA-programma werd in 1984 door de Studiecommissie OPLA opgesteld en door de Beleidscommissie
ILONAaande regering aangeboden methet advies totuitvoering van de eerste fase. In september 1984 heeft de regering daartoe besloten en na het aanbrengen van enkele
wijzigingen heeft de Tweede Kamer daarmee begin 1985
ingestemd. Het onderhavige rapport vormt, na twee tussentijdse rapporten, het eindverslag over deze fase.
Van regeringswege werd tevoren aan dit programma een
tweetal randvoorwaarden opgelegd. In de eerste plaats
diende het OPLA-onderzoekin een aantal fasen te worden
opgedeeld, zodat aan het einde van elke fase regering en
parlement zich opnieuw zouden kunnen uitspreken over
een mogelijke voortzetting van het onderzoekprogramma. In de tweede plaats diende de eerste fase van dit programma geen veldwerkzaamheden te omvatten.
Dit programma van onderzoek is gericht op mogelijkheden van opberging in steenzoutvoorkomens van een aard
en omvang, zoals die op grond van de thans beschikbare
informatie in de Nederlandse ondergrond aanwezig worden geacht. Dit is conform het programmavoorstel van
1984, waarin de keuze om het onderzoek op steenzout te
richten, gemotiveerd werd door:
- het voorkomen van steenzout onder grote delen van
Noord- en Oost-Nederland;
- de vele aantrekkelijke eigenschappen van dit gesteente
in relatie tot definitieve opberging van radioactief afval;
- aanwezigheid vanruime ervaring metmijnbouwactiviteiten in dit gesteente, vooral in de Bondsrepubliek
Duitsland.
Hierbij zij opgemerkt dat in België, waar slechts dunne lagen steenzout voorkomen, omvangrijk onderzoek wordt
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verricht aan klei als mogelijk opberggesteente. Dit onderzoek vindt in een ondergronds laboratorium plaats, gevestigd in een kleilaag die zich ook onder Nederland voortzet.
In overeenstemming met het bovenstaande luidt de taakstelling van de eerste fase van het OPLA-onderzoek als
volgt: het verwerven van kennis en inzicht omtrent demogelijkheid tot de definitieve en veilige opberging van radioactief afval met behulp van thans beschikbare mijnbouwkundige technieken in steenzoutformaties van een
aard en omvang, zoals die met grote mate van waarschijnlijkheid in de Nederlandse ondergrond voorkomen.
Deze verwerving van kennis en inzicht vond plaats door
middel van laboratoriumonderzoek, literatuurstudie, modelberekeningen en deelname aan buitenlandse en internationale onderzoeken. Een aantal van de tot fase 1 behorende onderzoeksprojecten maakt tevens deel uit van het
derde programma van de Europese Gemeenschappen inzake onderzoek op het gebied van beheer en opslag vanradioactief afval. In dit verband kan onder andere gewezen
worden op de Nederlandsedeelname aanhet in situ onderzoek in de Asse-mijn in de Bondsrepubliek Duitsland, en
aan de Europese veiligheidsstudies PAGIS (Performance
Assessment of Geological Isolation Systems) en PACOMA (Performance Assessment of Confinement of Medium-level and Alpha hearing waste). Via dit derde programma dragen de Europese Gemeenschappen bij in de
kosten van het OPLA-programma. Voorts vindt op diverse wijzen een intensieve internationale uitwisseling van
onderzoeksresultaten plaats, waarbij ook Nederland actief betrokken is.
Voor zover bij de bovengenoemde modelberekeningen
gebruikgemaakt is van gegevens betreffende geologische
verschijnselen met een locatiespecifiek karakter zoals
omvang, diepteligging en stijgsnelheid van de zoutstructuren of omtrent doorlatendheidswaarden voor grondwatervan afdekkende lagen, betrofhet openbaartoegankelijke gegevens met betrekking tot de Nederlandse ondergrond.

INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET
ONDERZOEK
Het onderzoek van fase 1 had betrekking op drie typen
steenzoutvoorkomens, te weten: pijlers, kussens en voorkomens met gelaagd zout. Voor elk van deze drie is gewerkt met een schematisch model, dat representatief is
voor hetgeen in de Nederlandse ondergrond verwacht
mag worden. Deze modellen zijn opgesteld als onderdeel
van het geologische en geohydrologische onderzoek.
Wat betreft de opbergtechnieken zijn de droge mijntechniek en een combinatie van diepe boorgaten (voor hoog-

actief afval) en twee typen stortholten (voor laag- en middelactief afval) in beschouwing genomen. Voorontwerpen voor de toepassing van deze technieken in de beschouwde typen steenzoutvoorkomens zijn opgesteld in
het mijnbouwkundige onderzoek.
Daarbij zijn drie afvalstrategieên beschouwd, die model
kunnen staan voor de huidige situatie (a) of voor mogelijke toekomstige situaties (b, c). Bij alle daarbij beschouwde afvalstromen is ervan uitgegaan dat de hoeveelheid
laag- en middelactief afval die jaarlijks ontstaat bij ziekenhuizen, laboratoria en industrie, op het niveau van
1984 blijft. De afvalstromen onderscheiden zich van elkaar doorverschillen in opgesteld nucleairvermogen voor
de opwekking van elektriciteit en in duur van de interimopslag van het afval:
a. bestaande kerncentrales en een interimopslagduur van
minimaal 50 jaar;
b. uitbreiding van het nucleair vermogen met een gezamenlijk vermogen van 3000 MWe, interimopslagduur
minimaal 50 jaar;
c. zoals b, echter met een interimopslagduur van 10 jaar.
Een voorontwerp, uitgewerkt voor een bepaald type
steenzoutvoorkomen bij een bepaalde afvalstrategie,
wordt aangeduid als opbergconcept. In fase 1 zijn 21 opbergconcepten betrokken.
Het centrale thema bij dit onderzoek was de stralingshygiênische veiligheid die de beschouwde opbergconcepten
voor de lange termijn bieden. Met het oog daarop is nagegaan, welke ontwikkelingen van belang zijn voor de isolatie van opgeborgen afval en welke effecten deze kunnen
hebben. In dat verband is aandacht besteed aan het gedrag
van steenzout onder druk en verhoging van temperatuur,
het effect van ioniserende straling op steenzout, de rol
van inhomogeniteiten in steenzoutvoorkomens, het ontwikkelen van modellen met betrekking tot grondwaterstroming en transport vanradionucliden in de lagen rondom en boven de verschillende typen zoutvoorkomens.
Voorts zijn de beschikbare mijnbouwkundige technieken
bestudeerd en in relatie tot hoge eisen van langdurige isolatie van opgeborgen afval tegen elkaar afgewogen. Cruciale technische aspecten zoals afdichtingen, achterloopsheid van boorgaten (lekkage langs de buitenzijde
van een boorgatbekleding), convergentie (dichtkruipen)
van in het zout aangelegde holruimten, kwamen in deze
studie nadrukkelijk aan de orde. Bij het opstellen van
voorontwerpenvoordemijnbouwkundige vormgeving is,
in overeenstemming met het programma--ontwerp van
1984, met betrekking tot de terugneembaarbeid van opgeborgen afVal het uitgangspunt gehanteerd, dat daar waar
voorzieningen ten behoeve van langdurige terugneembaarbeid strijdig zouden zijn met het streven naar langdurige isolatie van het afval, dit laatste prevaleert.
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Bovengenoemde aspecten zijn in fase 1 bestudeerd in een
twintigtal studies en onderzoeken. De uitvoerende onderzoeksinstituten hebben hun bevindingen neergelegd in 26
rapporten [OPLA 1 t/m 26]. Het onderhavige rapport is
gebaseerd op de informatie die in deze rapporten is vervat.
In dit gebed vormt de veiligheidsstudie het centrale, verbindende element. Vele van de overige studies en onderzoeken leverden gegevens en rekenmodellen, die op uiteenlopende terreinen nodig waren voor de veiligheidsstudie. Het doel van de veiligheidsstudie was na te gaan onder
welke omstandigheden radionucliden, afkomstig van het
opgeborgen afval, in de biosfeerterecht kunnen komen en
wat daarvan de gevolgen zouden kunnen zijn. Teneinde
deze omstandigheden in beeld te brengen als basis voor de
verdere berekeningen, zijn scenario's ontwikkeld, welke
tot vrijgave van ioniserende straling aan de biosfeer kunnen leiden. Voor elk van deze scenario's is vervolgens berekend, tot welke stralingsdoses het opbergen van radioactief afval in steenzoutformaties volgens de beschouwde
opbergconcepten in de toekomst zou kunnen leiden. Voor
situaties die tot een hogedosis zouden kunnen leiden is bovendien de kans van optreden in beschouwing genomen.
Voorts is bepaald, in welke tijdvakken de berekende doses
kunnen optreden.
Dit werd niet alleen gedaan onder de aanname dat de beschouwde processen en gebeurtenissen zich voltrekken
zoals verwacht, maar ook onder aannamen van afwijkende of onwaarschijnlijke, desalniettemin niet ondenkbare,
natuurlijke processen zoals lekkage langs scheuren, breuken of doorlatende lagen in het steenzout (b.v. anhydrietbanken) en het binnendringen van pekel in de opberging
vanuit een in het zout aanwezige, bij de geologische verkenning niet-ontdekte, pekelinsluiting. Ook werd rekening gehouden met ingrijpende geologische veranderingen zoals de gevolgen van het optreden van ijstijden. Deze
scenario's zijn opgesteld vanuit de overweging dat- afgezien van plotselinge gebeurtenissen - beweging van
grondwater (of pekel = een verzadigde oplossing van zout
in water) en de opwaartse beweging van zout (diapirisme)
de belangrijkste verschijnselen zullen zijn die transport
van radionucliden in de ondergrond mogelijk maken.
Daarnaast zijn scenario's opgesteld, uitgaande van demogelijkheid dat de isolatie van het opgeborgen afval zou
worden verminderd of tenietgedaan door plotseling optredende gebeurtenissen, zoals menselijk ingrijpen, aardbevingen, meteorietinslag, enzovoort. Mede op grond van literatuuronderzoek is vastgesteld, dat voor de in de onderhavige studie beschouwde opbergconcepten de mogelijkheid van toekomstig menselijk handelen binnen deze categorie scenario's als maatgevend is te beschouwen.
Voor elk scenario is berekend welke doses maximaal kunnen optreden bij de beschouwde afvalhoeveelheden en

opbergconcepten. Deze berekeningen gaan uit van de veronderstelling dat de scenario's met 100% zekerheid optreden. Deze berekeningswijze wordt deterministisch genoemd. Indien ook de (geschatte) kans van optreden wordt
meegenomen, kunnen risico's worden bepaald. Risico
wordt daarbij gedefinieerd als product van gevolg, in dit
geval dus de dosis, en de kans daarop. In fase 1 is in princi,.
pe de deterministische benadering gevolgd. Voor scenario's waarbij een hoge dosis mogelijk is, maar waarvan de
kans van optreden gering is, levert deze benadering echter
een sterk vertekend beeld. In zulke gevallen is daarom
toch ook de kans van optreden beschouwd.
Ten behoeve van de berekeningen van de mogelijke gevolgen (de dosisberekeningen) van de opgestelde scenario's was het nodig, deze scenario's in detail te beschrijven. Zowel voor deze detaillering als voor de uitvoering
van de dosisberekeningen zelf was een groot aantal gegevens nodig, alsmede verdieping van inzicht op de volgende terreinen:
- Geologie: eigenschappen en gedrag van steenzoutvoorkomens, alsmede van de gesteenten die voorkomen in de afdekpakketten boven en rondom de steenzoutvoorkomens;
- Geohydrologie: bewegingspatronen en snelheden van
grondwater en het daarmee samenhangende transport
van radionucliden in de gesteentelagen boven en rondom steenzoutvoorkomens;
- Gesteentemechanica: lange-termijngedrag van steenzout met betrekking tot spanningen en vervormingen;
- Stralingseffecten: veranderingen en energie-opslag in
steenzout als gevolg van straling;
- Mijnbouwkunde: mijnbouwtechnische voorzieningen,
nodig om radioactief afval in steenzout op te kunnen
bergen.
Daarnaast waren uiteraard gegevens nodig met betrekking tot de eigenschappen van het afval zelf, zoals het verloop van de radioactiviteit, de warmteproductie en de
stralingsintensiteit aan het oppervlak van het afval als
functie van de tijd, alsmede de uitloogeigenschappen.
Voorts vereisten deze berekeningen de beschikbaarheid
van rekenmodellen voor bepaling van temperatuurverdeling, spanningen en vervormingen van steenzoutformaties, voor het transport van radionucliden door de opbergfaciliteit en het steenzout, voor het transport van radionucliden met het grondwater door de omringende gesteentelagen en tenslotte voor verspreiding ervan in de biosfeer
en de berekening van stralingsdoses voor de mens.
Op de aangegeven aandachtsterreineR is daarom in het kader van fase 1 een aantal ondersteunende onderzoeken uitgevoerd die de benodigde invoergegevens hebben geleverd, evenals een deel van de gebruikte rekenmodellen.
De overige gebruikte rekenmodellen waren voor de aanvang van fase 1 reeds beschikbaar bij de uitvoerende on-
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derzoeksinstellingen of werden ten behoeve van dit onderzoek in het kader van de internationale samenwerking
op dit gebied overgenomen van buitenlandse instellingen.
Aan controle op de betrouwbaarheid en toepasbaarheid
van de gebruikte rekenprogramma's is de nodige aandacht
besteed. Daartoe is o.a. deelgenomen aan internationale
modelvergelijkings-en -toetsingsstudies.

RESULTATEN
In de onderstaande zes paragrafen zijn de belangrijkste resultaten van het uitgevoerde onderzoek bijeengebracht.
Achtereenvolgens komen daarbij aan de orde: Veiligheidsstudie, Geologisch onderzoek, Geohydrologisch onderzoek, Gesteentemechanisch onderzoek, Onderzoek
naar stralingseffecten, Mijnbouwkundige studies.

RESULTATEN VAN DE VEILIGHEIOSSTUDIE
In de veiligheidsstudie [OPLA 1] is nagegaan of er bij het
opbergen van radioactief afval met behulp van de thans
beschikbare mijnbouwtechnieken in typen steenzoutvoorkomens welke voorkomen in de Nederlandse ondergrond radiologische effecten voor de mens zouden kunnen optreden. Deze radiologische effecten zijn berekend
in termen van doses en voor sommige situaties die hoge
doses tot gevolg kunnen hebben ook in termen van gezondheidsrisico's. De berekeningen zijn op deterministische wijze uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van internationaal aanvaarde benaderingen, rekenmethoden en
computerprogramma's.
In de veiligheidsstudie zijn de verschillende processen en
verschijnselen afzonderlijk en in combinatie met elkaar
beschouwd. Hieruit is afgeleid welke grootheden relatief
grote invloed hebben op de veiligheid van de beschouwde
opbergconcepten. De belangrijkste conclusies hieromtrent worden behandeld aan de hand van een indeling van
de processen en verschijnselen welke samenhangt met de
oorsprong ervan: de natuur, het afval of de mens.

Natuurlijke verschijnselen
Uit de studie is gebleken dat diapiTisme ensubrosie de belangrijkste processen zijn die op de lange duur zouden
kunnen leiden tot aantasting van een veiligheidsbarrière
diedoor de zoutformatie wordt gevormd. Dit geldtmetname voor zoutpijlers en zoutkussens; voor zoutlagen zijn
deze processen minder belangrijk. De berekeningen lat~n
zien dat de processen diapiTisme en subrosie tenminste
honderdduizendjaarnodig hebben om de isolerende functie van de zoutformatie te kunnen laten verdwijnen. In het
desbetreffende scenario A kunnel). pas nadien radionucliden uit het afval in het grondwater terechtkomen. Athankelijkvan de diepte waarop de radionucliden in het grond-

water komen, kunnen deze vervolgens na honderden tot
miljoenenjaren het aardoppervlak bereiken. Bij een extreem lage intensiteit van subrosie is het mogelijk dat het
afval na enkele miljoenen jaren, zonder tussenkomst van
het grondwater, aan het aardoppervlak terecht komt (scenario G). De kans hierop is echter gering. De individuele
doses die eventueel aanwezige mensen als gevolg van deze scenario's kunnen ontvangen bereiken de maximale
waarden tussen één en vier miljoenjaar na opberging. Deze maxima variëren over de beschouwde opbergconcepten en afvalstrategieën. De hoogste berekende waarde bedraagt hierbij 40xl o-6 Sv/j, dat wil dus zeggen tenhoogste
enkele procenten van de doses die mensen ontvangen als
gevolg van de natuurlijke achtergrondstraling. Vooral de
diapirismesnelheid en, in mindere mate, de opbergdiepte
zijn van belang voor de hoogte van de doses en het tijdstip
waarop deze optreden.

Door het afval veroorzaakte verschijnselen
Door het aanleggen van de opbergfaciliteit en door het afval dat hierin wordt opgeborgen verandert de natuurlijke
toestand in de zoutformatie. Dit wordt veroorzaakt door
de mechanische en thermische belasting en de straling.
Geconcludeerd is dat de intensiteit van deze processen te
gering is om het zoutschild rondom de opbergfaciliteit te
doorbreken. Het is niet uitgesloten dat een eventueel aanwezige en niet-ontdekte waterdoorlatende laag in de zoutformatie door de genoemde belastingen watervoerend
wordt, waardoor water of pekel in de opbergfaciliteit kan
binnendringen. Door de gesteentedruk en het kruipgedrag
van zoutzal deze pekel die door het afval besmet kan worden na verloop van tijd uit de zoutformatie worden geperst
(scenario D). Uit de analyses van dit scenario is gebleken
dat er al na enkele honderden jaren radionucliden uit de
zoutformatie in het grondwater kunnen komen. Athankelijk van de dikte en de kwaliteit van het afdekpakket duurt
het vervolgens nog enigeduizenden tot enkele tienduizendenjaren voordat de radionucliden het aardoppervlak bereiken. Na ongeveer tienduizend jaar komen er geen radionucliden meer uit de zoutformatie, daar alle volgelopen ruimten dan uitgeperst zijn.
De individuele dosis die eventueel aanwezige mensen
kunnen ontvangen, bereikt voor een opbergmijn een maximale waarde van 7xlo-8 Svlj in een pijler met een dun
en slecht afdekp8kket en lxlo-9 Svlj voor een kussen met
een dik afdekpakket Voor diepe boorgaten bedragen de
maximale waarden voor de beschouwdeformatietypen
respectievelijk 5xlo-6 en lOxlo-6 Sv/j. Deze maximale
waarden treden niet eerder op dan honderdduizend jaar na
voltooiing van de opbergwerkzaarnheden. Deze doses
kunnen omlaag worden gebracht door dieper op te bergen
en door een formatie te kiezen met een beter afdekpakket,
d.w.z. met een geringere waterdoorlatendheid.

-13Door de mens veroorzaakte verschijnselen
De geologische barrières, gevormd door de zoutformatie
en het afdekpakket, kunnen in de toekomst bewust of onbewust door menselijk ingrijpen worden beschadigd of
vernield. De mogelijkheden hiertoe en de omstandigheden waaronder dit kan gebeuren zijn vooraf moeilijk in
detail te bepalen. Om een indicatie van de radiologische
effecten van menselijk ingrijpen te verkrijgen zijn vier
verschillende scenario's bekeken die hiervan uitgaan. Uit
de resultaten blijkt dat zeer hoge doses kunnen optreden
als mensen na enige honderdenjaren in direct contact komen met het hoogactieve afval (ca. 90 Sv na 250 jaar). Indien er nog enige bescherming rondom het afval blijft bestaan, of indien er vóór blootstelling nog verdunning optreedt, resulteren lage tot zeer lage doses (maximaal
3xto-5sv/j). Omdat voor een juiste beoordeling van de
gevolgen niet alleen de dosis maar ook de kans van optreden van belang is, is een schatting gegeven van deze kans
voor situaties waarin zich extreem hoge doses kunnen
voordoen. Hierbij is gebleken dat voor alle beschouwde
scenario's het maximale individuele overlijdensrisico
(hier benaderd als het product van kans van optreden van
het scenario, dosis, en overlijdensrisico per eenheid van
dosis) binnen de beschouwde criteria en aanbevelingen
blijft. Uit de studie is overigens geconcludeerd dat dit risico zou kunnen worden verkleind door een grotere opbergdiepte toe te passen. De resultaten van deze berekeningen
geven aldus een goede indicatie van de risico's die samenhangen met de mogelijkheid van menselijk ingrijpen.
Aangezien echter niet geheel zeker is dat de beschouwde
scenario's onder alle omstandigheden een bovengrens van
deze risico's vertegenwoordigen, is nadere studie met betrekking tot dit aspect gewenst.

Overzicht van berekende radiologische gevolgen van opberging in steenzout
Tabel 0, op bladzijde 14, geeft een overzicht over de resultaten van de dosisberekeningen, uitgevoerd voor afvalstrategieënben c. Strategie a heeft betrekking op een geringere hoeveelheid afval en leidt daardoor tot geringere
doses dan wellagere kansen van voorkomen van scenario's.
Toelichting: Bij alle beschouwde scenario's zijn de doses
direct na opberging gelijk aan nul. Deze toestand blijft bij
de bovengenoemde scenario's gedurende lange tijd ongewijzigd. Daarna zullen de doses geleidelijk toenemen tot
maximaal de in de tabel genoemde waarden, om vervolgens weer af te nemen. Het tempo waarin dit gebeurt verschilt per scenario. In de tabel zijn de genoemde maxima
(insieverl/jaar) aangegeven. Indien bijvoorbeeld een mijn
die in een zoutpijler is aangelegd zou vollopen, zal de dosis niet hoger worden dan 7x1o-8 Sv!jaar.

De bovenstaande radiologische gevolgen zijn berekend in
termen van doses. Voor een enkele situatie (scenario H)
waarinhogedoseskunnenoptredenisbovendiendeblootstellingskans geschat, zodat een indicatie van het gezondheidsrisico kan worden gegeven. Die indicatie is verkregen door deze blootstellingskans te vermenigvuldigen
met het individuele overlijdensrisico dat verbonden is aan
de in de tabel voor scenario H gegeven dosis. Ter vergelijking zijn ook voor de andere scenario's indicaties van dit
risico bepaald. Daarbij is ervan uitgegaan dat de blootstellingskans bij deze scenario's gelijk aan 1 is. Dit is voor bepaalde scenario's een ruime overschatting. De risico-indicaties zijn nu verkregen door vermenigvuldiging van de
doses met het overlijdensrisiso per eenheid van dosis
(lo-2 /Sv).
Figuur 0, op bladzijde 15, geeft een schematisch overzicht
van de berekende risico-indicatie.
De berekende doses zijn vergeleken met in het buitenland
gehanteerde dosislimieten; de risico's met in het buitenland gehanteerde en in een bijlage van het IndicatiefMeerjaren Programma Milieu 1986-1990 (IMPM) van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM) voorgestelde risicolimieten.
Bij deze vergelijking is gebleken dat de doses die berekend werden voor de opbergconcepten die uitgaan van
beschouwde opbergtechnieken, formatietypen en hoeveelheden afval (strategieën a, b, c) beneden de gehanteerde dosislimieten liggen. Een uitzondering hierop vormt
scenario H, waarin hoge doses mogelijk zijn. De kans
hierop is echter uiterst gering, als gevolg waarvan het risico dat met dit scenario samenhangt, ruim beneden de in
het IMPM voorgestelde onaanvaardbaarheidsgrens ligt.
Hetzelfde geldt voorde andere beschouwde scenario's: de
gegeven risico-indicaties liggen alle beneden de onaanvaardbaarheidsgrens van het IMPM.

Conclusies en aanbevelingen m.b.t. de veiligheidsstudie
Beoordeeld op grond van de huidige inzichten en informatie kan met betrekking tot de opbergtechnieken en formatietypen het volgende worden geconcludeerd.
- Alle berekende doses en risico's liggen lager dan de gehanteerde dosis- resp. risicolimieten.
- De verschillen tussen de berekende maximale doses
voor de beschouwde formatietypen zijn niet erg groot
en vallen binnen de betrouwbaarheid van de berekeningen. Indien men zou willen nagaan in hoeverre de beschouwde formatietypen een duidelijk verschillende
isolatie van het radioactieve afval mogelijk maken, zou
een nadere analyse, gebaseerd op meer informatie, nodig zijn.
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- Bij opberging in een zoutpijler ofeen zoutkussen leiden
de scenario's betreffende menselijk ingrijpen tot de
hoogste berekende doses. Deze doses zijn voor beide
formatietypen gelijk. Het geschatte risico dat met deze
doses samenhangt, ligt binnen de gehanteerde limieten.
Bij opberging in een zoutlaag is de kans op menselijk
ingrijpen naar verwachting kleiner dan bij opberging in
de andere beschouwde formatietypen.
- Met betrekking tot de beschouwde opbergtechnieken is
geconcludeerd dat een opbergmijn een betere isolatie
van het warmte-ontwikkelende kemsplijtingsafval

mogelijk maakt dan diepe boorgaten. De verschillen in
isolatievan de beschouwde opbergmogelijkheden voor
het laag- en middelactieve afval zijn vrij klein.
Op grond van de uitgevoerde analyses is inzicht verkregen
in de processen en verschijnselen welke voor de veiligheid van belang zijn. Dit inzicht is verkregen door een deterministische aanpak van de veiligheidsstudie. Verdere
verdieping daarvan is mogelijk door enerzijds een nadere
deterministische analyse van de belangrijkste processen,
en anderzijds door een probabilistische analyse van het
totale opbergsysteem uit te voeren. Deze probabilistische

Tabel 0: Overzicht van de resultaten van de dosisberekeningen. De berekende doses zijn uitgedrukt in Sv/j
(ter vergelijking: de doses t.g.v. de achtergrondstraling bedragen 1x1 o-3 à 2x1 Q-3 Svfj).
Scenario's betreffende natuurlijke verschijnselen en het afval

Pijler

OPBERGCONCEPT
Scenario
A. Diapirisme en subrosie
B. Pekelmigratie
C. Thermomech. scheuren
D. Onderlopen
E. Grote pekelbel
F. Achterloopsheid
G. Diapirisme in biosfeer

mijn

Kussen

Laag

dbg

mijn

dbg

dbg

1o-7

5x1o-8

3x1o-8

3x1o-8

n.v.t.

7x1o-8
<7x1o-8
n.v.t.
1o-s

n.v.t.
5x1o-6
<5x1o-6
1o-5

1Q-9
<1o-9
n.v.t.
4x1o-s

n.v.t.
3x1o-8
1o-5
4x1o-5

n.v.t.
<1o-7
1o-5
n.v.t.

Scenario's betreffende menselijk ingrijpen

Maximale dosis (Svfj)
na 250 jaar

na 1000 jaar

Scenario
H. Verkenningsboring
I. Natte zoutwinning

J. Lekkende caverne
K. Droge mijnbouw

pijler
kussen

92*
8x1o-5
3x10-7
3x1o-9
2x1o-5

24 *
3x1o-5
1x1o-7
1x1o-9
2x1o-7

* N.B.: De kans van optreden van deze hoge dosis is zeer gering: 2x10-9/j à 60x1o-9/j.

Toelichting:
Zoutvoorkomens:

Pijler :
Kussen:
Laag :

Zoutpijler met een dun afdekpakket (230 m) waarin een breuk voorkomt.
Zoutvoorkomen met ee'n dik afdekpakket (800 m) waarin een breuk voorkomt.
Gelaagd zoutvoorkomen met een (1200 m) dik afdekpakket

Opbergtechnieken:

Mijn
Dbg

:
:

Droge conventionele mijn.
Diepe boorgaten vanaf het aardoppervlak, gecombineerd met stortholten (cavernen).

Afvalstrategieën:

Strategie a:
Strategie b:
Strategie c:

Capaciteit van de interimopslag voldoende voor het afval van de kerncentrales Borssele
en Dodewaard plus het afval van ziekenhuizen, laboratoria, enz. Interimopslagduur 50 j.
Als a, vermeerderd met het afval van 30 jaar bedrijf van twee nieuwe kerncentrales met een
gezamenlijk vermogen van 3000 MWe.
Als b, echter met een interimopslagduur van 10 jaar.
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Figuur 0 : Geschatte bovengrens van individuele overlijdensrisico's per jaar voor de beschouwde scenario's
en opbergconcepten.

analysemethode kan ontwikkeld worden met behulp van
de inzichten uit de onderhavige en buitenlandse studies.

RESULTATEN VAN HET GEOLOGISCH
ONDERZOEK
In fase 1 zijn 38 zoutvoorkomens geïnventariseerd
[OPLA 12], te weten:
19 zoutpijlers;
15 zoutkussens;
4 gebieden met gelaagd zout.
De geologische opbouw van het afdekpakket ter plaatse
van de geïnventariseerde zoutvoorkomens is voor de ondiep gelegen gesteentelagen (Kwartair en deel van Tertiair) goed bekend. Omtrent de dieper gelegen lagen
(Krijt,J ura, TrüJs) is minder informatie beschikbaar maar
het gegevensbestand kan voor het doel van fase 1 wel als
toereikend worden beschouwd.
Op basis van de beschikbare gegevens is voor elk van de

geïnventariseerdezoutvoorkomens een schematisch geologisch profiel samengesteld. Daaruit blijkt dat de diepte
van de top van het homogene steenzout varieert van ca.
170 m voor de meest ondiep gelegen zoutpijler tot ca.
2200 m voor de diepst gelegen zoutlaag. De dikte varieert
van enkele honderden tot enkele duizenden meters. Met

uitzondering van een zevental kleinere zoutvoorkomens
(voornamelijkzoutkussens) isdeomvangvande geïnventariseerde zoutvoorkomens voldoende om er een opbergfaciliteit in onder te brengen.
De inwendige structuur van de individuele zoutvoorkomens is doorgaans niet bekend. Dit geldt met name voor
zoutpijlers. Op basis van regionale geologische inzichten
is een verwachting aangegeven m.b.t. het voorkomen van
inhomogeniteiten in het zout.
Rekening houdend met de beschi}cbare gegevens en bovengenoemde inzichten m.b.t. de Nederlandse ondergrond is, ten behoeve van de verdere berekeningen die in
fase 1 zijn uitgevoerd voor elk van de drie beschouwde
formatietypen (pijler, kussen, laag), een schematisch model opgesteld dat representatief is voor hetgeen in de Nederlandse ondergrond verwacht mag worden.
De stijgsnelheid van het grensvlak tussen eenzoutvoorko-

men en de bovengelegen laag (uitwendige stijgsnelheid)
is gelijk aan de snelheid waarmee zout van onderaf wordt
toegevoerd (inwendige snelheid), verminderd met de
snelheid waarmeedezoutdikteafneemtals gevolgvan oplossing van zout aan de top van het zoutvoorkomen in
grondwater (subrosiesnelheid). De inwendige stijgsnelheid die bepalend is voor de stijging van een in het zout
aangelegde opbergfaciliteit is in het geologische onder-
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zoek benaderd door bij de waargenomen uitwendige
stijgsnelheid de geschatte subrosiesnelheid op te tellen.
De maximale uitwendige stijgsnelheid, die gemiddeld
over de afgelopen 400.000 à 500.000 jaar voor enkele
zoutvoorkomens is waargenomen, bedraagt 0,25 mm/j.
Vele, met namedieper gelegenzoutvoorkomens, vertonen
een uitwendige stijgsnelheid die 10 à 100 maallager is.
Rekening houdend met een subrosiesnelheid van ca. 0,15
mmlj, zal de inwendige stijgsnelheid, gemiddeld over het
oppervlak van de horizontale doorsnede en gemiddeld
over de genoemde periode, ten hoogste 0,4 mmlj geweest
zijn.
Ontsluiting van een zoutvoorkomen is noodzakelijk voor
een goede verkenning van de inwendige structuur en is in
dat verband een onmisbare stap voordat tot een definitief
ontwerp en een definitieve veiligheidsevaluatie voor een
opbergfaciliteit kan worden gekomen [OPLA 13).

RESULTATEN VAN HET GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK
Met behulp van de beschikbare geohydrologische gegevens over Noord- en Oost-Nederland zijn voor de 38 aanwezige zoutvoorkomens schematische geohydrologische
profielen van de afdekkende gesteentelagen samengesteld [OPLA 16]. De profielen bevatten gegevens over de
doorlatendheid en porositeit van de afzettingen boven en
naast zoutvoorkomens. Op grond van de geologische ontwikkelingen die in het verleden in Noordoost-Nederland
hebben plaatsgevonden, was het mogelijk de extreme hydrologische condities aan te geven die wellicht in de toekomst boven een opberglocatie zouden kunnen optreden.
De gegevens uit de profielen, alsmede de hydrologische
randvoorwaarden, vormen belangrijke invoergegevens
voor de modellen van de veiligheidsstudie. De geohydrologische inventarisatie toont aan dat het grondwatersysteem voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Ustijden en daarmee samenhangende verschijnselen zijn van
dominante invloed. De schaarse grondwateranalyses tonen aan dat plaatselijk oplossing van steenzout (subrosie)
optreedt of is opgetreden. Deze gegevens laten geen conclusies toe over de snelheid van subrosie van de individuele zoutvoorkomens. Uitsluitend lokaal onderzoek naar de
samenstelling van het grondwa.ter kan hierin overigens
verbetering brengen. Wel was het mogelijk met behulp
van deze gegevens een bovengrens voor de subrosiesnelheid te bepalen.
Ten behoeve van transportberekeningen van radionucliden door de ondergrond is in het kader van fase 1 het model METROPOL ontwikkeld en toegepast in de veiligheidsberekeningen [OPLA 18]. Dit model berekent de
verplaatsingvanradionuclidendoordeondergrond, waarbij het radioactief verval en de vertraging als gevolg van

geochemische processen worden meegenomen. Zonodig
kan worden bepaald welk effect toeneming van de dichtheid, als gevolg van grote concentraties opgeloste zouten,
heeft op de grondwaterstroming. Het computermodel
METROPOLisderhalveinhetbijzondergeschiktvoorde
berekening van de verspreiding vanradionucliden door de
ondergrond na vrijkomen uit een zoutvoorkomen.
Controle op de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van
het METROPOL-model is in J. 985 in gang gezet en voor
een groot deel uitgevoerd binnen de internationale HYDROCOIN-studie. De HYDROCOIN-studie is erop gericht, aan te tonen dat met modelberekeningen de grondwaterbeweging in en rond opberggesteenten kan worden
beschreven. Daartoe zijn zowel de wiskundige aspecten
als de manier waarop het transport wordt gemodelleerd
onderwerp van studie. Naast het narekenen van resultaten
van laboratoriumexperimenten zijn ook de grondwaterstromingen nagerekend in enkele gebieden die overeenkomst vertonen met de situaties bij mogelijke ondergrondse opbergplaatsen. De uitkomsten zijn voor de onderzochte situaties positief en vormen een ondersteuning
voordeverderetoepassingvanMETROPOL[OPLA 14).
Met laboratoriumexperimenten is vastgesteld dat met het
model beweging van zeer zout water nauwkeurig gesimuleerd kan worden. Verderonderzoeknaar de betrouwbaarheid van modellen om transport van radionucliden onder
natuurlijke omstandigheden te beschrijven is gaande.
Hierbij wordt o.m. het transport van uranium door de bodem bestudeerd, zoals dat op verscheidene plaatsen in de
wereld wordt waargenomen. Als gevolg van deze inspanningen tekent zich momenteel een tendens af naar verfijning van de wiskundige beschrijving van het geochemische gedrag van radionucliden.
Gegevens over de transportsnelheid van radionucliden
door de ondergrond zijn afkomstig van laboratoriumexperimenten van het RIVM [OPLA 15], van relevante, met
name Duitse, literatuur en van een databank van de Nuclear Energy Agency (Het International Sorption Information Retrieval System, ISIRS). Bij toepassing van deze
gegevens in de veiligheidsstudie is steeds uitgegaan van
een bovengrens-benadering. Een meer gedetailleerde beschrijving van de transportverschijnselen zou de beschikbaarheid van locatiespecifiek bodemmateriaal vereisen.

RESULTATEN VAN HET GESTEENTEMECHANISCH ONDERZOEK
Gedurende fase 1is het stelsel van relaties tussen spanningen en. vervormingen van steenzout verder ontwikkeld,
getoetst en voor de praktische toepassing in fase 1 voldoende betrouwbaar bevonden. In dit verband zijn ook de
spanningscondities bepaald waaronder microscheurvorming in steenzout optreedt, evenals de invloed daarvan op
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het gesteentemechanisch gedrag op lange termijn [OPLA
5, 6, 19].

De theoretische onderbouwing van de relaties tussen in
het laboratorium en in situ gemeten gesteentemechanisch
gedrag is nog niet optimaal. Op dit terrein is nadere studie
in een eventuele volgende fase wenselijk [OPLA 6]. Voor
opvulling en afdichting van boorgaten, gangen, kamers en
schachten is een vulmateriaal ontwikkeld en in het laboratorium beproefd. Dit bestaat in hoofdzaak uit zoutgruis
van een geschikte samenstelling, met een zorgvuldig gedoseerde hoeveelheid vocht. Dit materiaal is geoptimaliseerd met betrekking tot de compactie- en rekristallisatie-eigenschappen. Na verloop van tijd vormt dit materiaal een hecht geheel met het omringende zout [OPLA
19].

Van inhomogeniteiten in het steenzout die gemakkelijker
vervormbaarzijn dan het steenzout zelf, wordt geen nadelige invloed op de isolatiecapaciteit van het zoutvoorkomen verwacht. Langgerekte inhomogeniteiten welke uit
een materiaal bestaan dat stijver en brosser is dan steenzout zullen, indien deze zich in de nabijheid van het opgeborgen warmteproducerende afval bevinden, aan zodanige condities van temperatuur en spanning onderhevig zijn
dat zij kunnen worden opgebroken in kortere, niet meer
met elkaar verbonden delen. In hoeverre daardoor de isolatiecapaciteit van het steenzoutvoorkomen wordt aangetast zal nadere studie moeten uitwijzen [OPLA 22].

RESULTATEN VAN DE ONDERZOEKEN
NAAR STRALINGSEFFECTEN
Voor het bepalen van de hoeveelheid stralingsschade die
in de vorm van collordaal natrium en energie-opslag in
een opbergfaciliteit verwacht kan worden, is in rapport
OPLA 21 een rekenmodel gepresenteerd. Dit model heeft
thans echter nog een beperkte toepasbaarheid omdat de
controle op de betrouwbaarheid nog niet voltooid is. Bij
toepassing van dit model moet daarom vooralsnog rekening worden gehouden met een marge van een factor 8
voormogelijke afwijkingenen onzekerheden [OPLA 21 ].
Bovengenoemd model houdt echter nog geen rekening
met het verschijnsel percolatie. Dit verschijnselleidt ertoe dat de stralingsschade niet ongelimiteerd kan toenemen. Blijkens rapport OPLA 21 zal de hoeveelheid colloTdaal natrium daardoor naar verwachting niet groter
kunnen worden dan 20 à 30%. De bovengenoemde marge
is op deze bovengrenswaarde nietvan toepassing. Rapport
OPLA 23 laat zien dat de schade in de eerste centimeters
zout direct rondom KSA-canisters het hoogst is en naar
buiten toe snel afneemt. Buiten een ring van enkele decimeters vanaf de camsterwand is er geen sprake meer van
schade van enige betekenis. De genoemde bovengrens is

in de veiligheidsstudie gebruikt als basis voor de bepaling
van de mogelijke consequenties van stralingsschade voor
de veiligheid.
Indien in het zout rondom het KSA rekristallisatie optreedt, zullen de hoeveelheden colloTdaal natrium vrijwel
zeker aanzienlijk kleiner worden. Verwacht mag worden
dat rekristallisatie in een opberging zal optreden. In een
tweetal (mede) daarop gerichte onderzoeken kon dit echternietmet zekerheid wordenaangetoond [OPLA 20, 24].
Kwantificeringvan een reducerend effect van de rekristallisatie op de sttalingsschade was dus nog niet mogelijk.
Voor de veiligheid van de opberging is niet alleen van belang, tot welke waarde de met stralingsschade samenhangendeenergie-opslag kan oplopen, maarookhoe en onder
welkeomstandighedendeopgeslagenenergiekan worden
omgezet in warmte. Wat dit betreft hebben de in fase 1 uitgevoerde stralingsschade-onderzoeken nog niet geresulteerd in een kant en klare rekenmethode. In de veiligheidsstudie [OPLA 1] is daarom een pessimistische berekening
uitgevoerd die ervan uit gaat dat de maximaal te verwachtenhoeveelheid opgeslagenenergie ineens wordtomgezet
in warmte. Daaruit is geblekendat weliswaar lokaal gedurende zeer korte tijd hoge temperaturen en spanningen
kunnen optreden, maar dat deze er niet toe zullen leiden
dat radionucliden uit het zout vrij kunnen komen [OPLA
1]. Met het oogmerk deze berekeningen in een later stadium te kunnen verfijnen wordtin hetlopendedeel vanhet
stralingsschade-onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningenaandacht besteed aanhetontwikkelen van beterinzicht in de wijzen waarop en omstandigheden waaronder
de opgeslagen energie wordt omgezet in warmte.
Berekeningenhebbenaangetoonddatdoortoepassingvan
een afschermende overpack (extra beschermingsmantel)
om het KSA, met een dikte van 5 cm, de thans nog aanwezige onzekerheid over de te verwachten hoeveelheid stralingsschade en daarmee samenhangende temperatuureffecten wordt weggenomen, omdat in dat geval de hoeveelheid stralingsschade verwaarloosbaar zal zijn [OPLA 1].

RESULTATEN VAN HET MIJNBOUWKUNDIG ONDERZOEK
De aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteitvoor

radioactief afval in Nederlandse steenzoutformaties is in
principe technisch haalbaar. Deze conclusie is ontleend
aan de voorontwerpstudie van opbergconcepten [OPLA
25]. Twee wezenlijkverschillende mijnbouwkundigemethoden staan ter beschikking, te weten:
- De conventionele, voor mensen toegankelijke mijn,
met schachten en gangen, dietoegang geven totkamers
voor de opberging van laag- en middelactief
niet-warmteproducerend afval, en verticale gaten (geboord vanuit de gangen) voor het hoogactieve en
warmteproducerend afval, waaronder het KSA. Het af-
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dichtingssysteem bestaat uit speciale pluggen ter afdichting van elke opbergruimte, waterdichte dammen
op verschillende plaatsen in de mijn, en waterkerende
vullingen van gangen en schachten.
- Diepe, voor mensen niet toegankelijke verticale gaten,
geboord vanaf het maaiveld, voor het hoogactieve en
warmteproducerende afval waaronder het KSA, in
combinatie met eveneens voor mensen niet toegankelijke, vanafhet maaiveld (d.m.v. uitloging) aangelegde
cavernen voor het niet-warmteproducerende laag- en
middelactieve afval. De afdichting vindt plaats met behulp van lange afsluitpluggen en vulling.

Voor de mijntechniek wordt de technische haalbaarheid
verder ondersteund door:
* uitgebreide ervaring in de conventionele zoutmijnbouw;
* de in situ projecten in de Asse-n-zoutmijn in de Bondsrepubliek Duitsland;
* elders in de wereld uitgevoerde onderzoeksprojecten.
Praktische ervaring met de diepe-boorgatentechniek is
eveneens ruimschoots voorhanden (olie-industrie), maar
deze is in het algemeen beperkt tot kleinere diameters dan
benodigd voor opberging van hoogactief afval. Voorzover
de Studiecommissie OPLA bekend, vinden geen in situ
onderzoeken plaats, gericht op de toepassing van deze
techniek voor opbergingsdoeleinden. Met betrekking tot
aanleg van cavernen voor winning van zout en tijdelijke
opslag van bepaalde producten bestaat uitgebreide ervaring. Samenvattend kan worden gesteld dat, met het oog
op opberging van radioactief afval, de mijntechniek aanzienlijk verder is ontwikkeld dan de diepe-boorgatentechniek.

Bovengenoemde voorontwerpstudie omvatte voorts het
opstellen van principe-ontwerpen (opbergconcepten), gebaseerd op de twee genoemde technieken en toegespitst
op de drie beschouwde typen steenzoutvoorkomens (pijler, kussen, laag). In deze opbergconcepten is voorzien dat
elke opbergruimte en ieder boorgat met behulp van speciale uitgeteste afdichtingspluggen zorgvuldig wordt afgesloten nadat het afval erin is geplaatst. Uiteindelijk zal
het afdichtingssysteem bestaan uit deze pluggen en waterkerende vullingen van de niet met afval gevulde gedeelten
van de boorgaten eil vulpijpen. Bij de mijnoptie worden
bovendiende gangen en schachten van waterkerende vullingen voorzien en worden op verschillende plaatsen in
het mijnwerk waterdichte dammen aangebracht. Deze
techniek maakt het mogelijk, de afdichting op beheersbare en controleerbare wijze aan te brengen. Bij de diepeboorgaten- en cavernentechniek is dat naar huidig inzicht
niet zonder meer mogelijk.

Bij de huidige stand van het technische kunnen zijn zoutvoorkomens, waarvandetopnietdieperis gelegen dan ca.
1800 m, met tenminste één van de beschouwde technieken in principe bereikbaar voor geologische opberging
vanradioactief afval. Toegespitst op de onderscheiden opbergtechnieken betekentditdat volgens de huidige inzichten van de geïnventariseerde 38 Nederlandsezoutvoorkomens, waarvan er 31 voldoende omvang hebben voor de
beschouwde opbergingsdoeleinden,
17 zoutvoorkomens zijn gelegen binnen het dieptebereik van een opbergmijn,
14 zoutvoorkomens binnen het dieptebereik van de
diepe boorgaten met de droge cavernen en
26 zoutvoorkomens binnen het dieptebereik van de
diepe boorgaten met de natte cavernen.
Lichte aardbevingen veroorzaken ondergronds weinig of
geen effect. Zelfs van zware aardbevingen, zo leert de
mondiale mijnbouwkundige ervaring, zal het ondergrondse effect gering zijn. De kans op een zware aardbeving in Noordoost-Nederland wordt door het KNMI geschat op zeker minderdan eens in de miljoen jaar; het aandrijfmechanisme voor een dergelijke beving ontbreekt
zeer waarschijnlijk. Het mogelijke indirecte gevolg van
een beving is het op een of andere wijze vollopen van de
opbergfaciliteit. De stralingshygi~nische gevolgen daarvan zijn behandeld in het scenario 'Onderlopen van een
opbergmijn' (Veiligheidsstudie, scenario D).

OVERWEGINGEN BIJ DE EINDCONCLUSIES UIT HET ONDERZOEK VAN
FASE 1
Het onderzoek van fase 1 omvatte een technisch-wetenschappelijke haalbaarheidsstudie met betrekking tot opberging van radioactief afval in steenzoutformaties. Daarbij zijn verschillende mijnbouwtechnieken, typen steenzoutvoorkomens en op te bergen hoeveelheden radioactief afval beschouwd. De daaruit voortvloeiende conclusies hebben betrekking op de beschouwde varianten en
kunnen niet zonder meer worden doorgetrokken naar andere varianten, zoals opberging van grotere hoeveelheden
afval dan in fase 1 beschouwd.
Deze conclusies zijn onderbouwd met behulp van berekeningen die betrekking hebben op enkele representatieve
modellen van de beschouwde steenzoutformaties, samengesteld op basis van de beschikbare gegevens over de Nederlandse ondergrond. Deze modellen geven dus situaties
weer, zoals in de Nederlandse ondergrona verwacht mogen worden. Voor parameters en processen die van doorslaggevende betekenis zijn voor de veiligheid zijn daarbij,
rekening houdend met de beschikbare gegevens, conservatieve aannamen gedaan. Als gevolg daarvan zullen de
resultaten van de berekeningen in het algemeen een over-
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schatting geven van de blootstelling van mensen aan straling, afkomstig van het opgeborgen afval.
Voor dit onderzoek kon gebruik gemaakt worden van een
uitgebreid scala van algemene vaktechnische inzichten en
gegevens. In verhouding was het beschikbare bestand aan
locatiespecifieke gegevens echter van beperkte omvang.
Daardoor is aan de resultaten van het onderzoek een relatiefruime onzekerheidsmarge verbonden. Dit komt onder
andere tot uitdrukking in het feit dat conclusies doorgaans
niet zijn gespecificeerd naar concrete locaties, maar meer
algemeen zijn gesteld en in termen van verwachtingen.
VerwachtiQgspatronen met betrekking tot geologische en
geohydrologische omstandigheden in de verre toekomst
zijn samengesteld op grond van informatie uit het recente
geologische verleden. Daarbij zijn voorspelbare klimatologische ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor
de zeespiegel, de grondwaterbeweging, heterosiepatroon
en glaciale mechanismen in de beschouwing betrokken.
Voorts mag worden verwacht dat enige tijd na afsluiting
van een opbergfaciliteit de kennis omtrent de aanwezigheid ervan verloren gaat. Daarmee valt niet uit te sluiten
dat door toekomstige mijnbouw mensen onbedoeld in
aanraking komen met het afval. Alhoewel e.e.a. een geringe mate van voorspelbaarheid bezit, heeft gezien de mogelijke stralingsrisico 's een zorgvuldige beschouwing van
dit scenario onderdeel van de veiligheidsstudie uitgemaakt. Door het uitvoeren van een viertal scenarioberekeningen is een goede indicatie van voornoemde risico's
verkregen. Aangezien niet geheel zeker is dat met de beschouwde scenario's onder alle omstandigheden een bovengrens van het risico dat samenhangt met menselijk ingrijpen wordt verkregen, is nadere studie met betrekking
tot dit aspect gewenst.
De ontwikkeling van een Nederlands toetsingscriterium
voor ondergrondse opberging van radioactief afval is nog
niet voltooid. De geldigheid van de hierna volgende eindconclusies dient te zijner tijd, in het licht van een dan vastgesteld criterium, opnieuw beschouwd te worden.
Vanzelfsprekend geldt dat onderzoek naar geologische
opberging van radioactief afval, bedoeld om alle mogelijk
optredende risico's in kaart te brengen, uitermate zorgvuldig en nauwgezet dient te worden voorbereid en uitgevoerd. Met name in de technische ontwikkelingssfeer,
maar ook op theoretisch en wetenschappelijk gebied, levert nauwe internationale samenwerking één van de waarborgen om de vereiste kwaliteit van het onderzoek te bereiken. Dan immers wordt op efficiënte wijze gebruik gemaakt van de ruime kennis en ervaring die elders zijn opgebouwd met behulp van uitgebreid onderzoek en besteding van middelen. In het bijzonder geldt dit voor het in
situ onderzoek. Het aanhaken bij internationale ontwikke-

tingen ter zake van de verificatie van de veiligheid van een
opbergmijn is naar huidig inzicht dan ook een realistische
keuze. Het op dit terrein inslaan van eigen onderzoekswegen brengt onevenredig veel en kostbaar experimenteel
werk met zich mee.

EINDCONCLUSIES UIT HET
ONDERZOEK VAN FASE 1
Algemene conclusies
I. Aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteit
voor radioactief afval in Nederlandse steenzoutvoorkomens is in principe technisch haalbaar. Daartoe staan
twee wezenlijk verschillende mijnbouwkundige methoden ter beschikking, te weten:
- de conventionele (droge) mijn en
- diepe, vanaf het maaiveld geboorde gaten, in
combinatie met stortholten [OPLA 25].
2. Beoordeeld op grond van buitenlandse veiligheidscriteria, internationale aanbevelingen daartoe en de risicolimieten, voorgesteld in het IMP Milieubeheer
1986-1990, rechtvaardigen de resultaten van het verrichte onderzoek de verwachting dat veilige opberging
van radioactief afval in steenzoutformaties van een
aard en omvang, zoals die met een grote mate van waarschijnlijkheid in de Nederlandse ondergrond voorkomen, mogelijk is [OPLA 1].
3. Voortzetting van het onderzoek naar de mogelijkheden
van opberging van radioactief afval in Nederlandse
steenzoutvoorkomens is op grond van beide voorgaande conclusies vanuit technisch oogpunt gerechtvaardigd te achten.

Conclusies m.b.t. voortzetting van het onderzoek
4. Uitgaande van de hierboven aangeduide veiligheidscriteria geven de resultaten van veiligheidsstudie en
mijnbouwkundige studies geen reden om bepaalde opbergconcepten of formatietypen uit te sluiten voor
eventueel nader onderzoek [OPLA 1].

5. Uit de veiligheidsstudie is gebleken, dat een opbergmijn een betere isolatie van het hoogactieve- en kernsplijtingsafval mogelijk maakt dan een opberging in
diepe boorgaten. Met betrekking tot de isolatie van
laag- en middelactief afval zijn geen grote verschillen
tussen de beschouwde opbergconcepten gevonden
[OPLA 1].
6. Uiteen vergelijking van mijnbouwkundigeexpertise in
relatie tot onderzoek en ontwikkeling van mijnbouwkundige technieken voor opberging van radioactief afval is gebleken dat deze wereldwijd geconcentreerd
zijn op de mijntechniek Dientengevolge bevindt de
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7. Op grond van beide voorgaande conclusies ligthet momenteel voor de hand eventueel vervolgonderzoek te
concentrerenopdemijntechniek. Wellichtkan t.z.t., indien opberging m.b.v. diepe boorgaten door verdere
technischeontwikkeling meerperspectieven biedt, een
heroverweging van voornoemde keuze aan de orde komen.

SLOTBESCHOUWING EN
AANBEVELINGEN
Alles bijeen werden op het terrein van algemeneen fundamentele kennis met betrekking tot de geologische opberging van radioactief afval in verschillende typen van
steenzoutformaties belangrijke vorderingen gemaakt.
Hiertoe werden aanzienlijke wetenschappelijke inspanningen in eigen land verricht, werd samengewerkt in internationale projecten en werd deelgenomen aan enkele
•in situ' onderzoeksprojecten in de BondsrepubliekDuitsland. Op grond van de hierdoor beschikbaar gekomen informatie en in het bijzonder gelet op fundamentele en algemene mijnbouwkundige en veiligheidstechnische aspecten, kan gesteld worden dat er geen fenomenen of
combinaties van fenomenen zijn gevonden welke op
voorhand leiden tot het afwijzen van de optie •opberging
van radioactief afval in zoutvoorkomens'.
Een volgende stap dient te zijn het verworven wetenschappelijke en technische inStrumentarium toe te passen
op de in Nederland van nature gegeven situatie met betrekking tot de aard, stabiliteit, omvang en diepteligging
van de specifieke zoutvoorkomens en het karakter van het
omringendelagenpakket. Dit is nodig om te komen toteen
selectie van die zoutvoorkomens welke goede vooruitzichten bieden vooreen veilige opberging en om diereden
in aanmerking kunnen komen voor eventueel nader onderzoek. In het huidige stadium van het onderzoek en met
inachtneming van de daarmee verworven kennis en inzicht, wordt echter de mogelijkheid om een dergelijke selectie uit te voeren voor een belangrijk deel beperkt door
een gebrek aan beschikbare locatiespecifieke gegevens.
Dit is een gevolg vanenerzijdshet embargo op het gebruik
van vele van de bestaande gegevens en anderzijds het feit
dat voor dit doel geen specifiek veldonderzoek kon worden uitgevoerd. Wel laat de beschikbare informatie de
conclusietoe dat van de 38 geïnventariseerde zoutvoOJ;komens voor eventueel nader onderzoek, er 7 buiten beschouwing gelaten kunnen worden omdat ze naar huidig
inzicht te klein zijn. De overige zijn groepsgewijs te verdelen al naar gelang hun geschiktheid voor de toepassing
van een specifieke opbergtechniek, dan wel voor de toepassing van verschillende opbergtechnieken.

De aard en omvang van het beschikbare bestand van locatiespecifieke gegevens betekenen overigens niet alleen
een beperking in de mogelijkheden van selectie van zoutvoorkomens met het oog op eventueel vervolgonderzoek,
maar stellen tevens grenzen aan de representativiteit van
het tot nu toe verrichte onderzoek voor de Nederlandse
zoutvoorkomens. In de veiligheidsstudies en -berekeningen is immers uitgegaan van gegevens en aannamen die
deels verkregenzijn door bewerking van thans beschikbare Nederlandse gegevens, en deels verkregen zijn uit de
internationale literatuur of uit omringende landen. Het beschikbaar komen van meer gegevens omtrent de voor ons
landspecifieke geologischeenhydrogeologischeomstandigheden zal de representativiteit van het tot nu toe verrichte onderzoek voor de Nederlandse situatie vergroten.
In dit kader is het van belang nauwgezet de ontwikkelingen op het gebied van de niet-destructieve geofysische
verkenningsmetboden van zoutvoorkomens te blijven
volgen.
Uit de veiligheidsstudie is gebleken dat de scenario's
m.b.t. menselijk ingrijpen tot hogere stralingsdoses kunnen leiden dan de andere beschouwde scenario's. Door de
geringe kans van optreden blijft echter hetrisico binnen de
gehanteerde criteria en aanbevelingen. Daarbij zij aangetekend dat de relevantie van het verschijnsel menselijk ingrijpen internationaal verschillend wordt beoordeeld. Dit
geldt ook voor de tijdsduur welke daarbij in beschouwing
dient te worden genomen. In dit verband speelt vooral een
rol de denkbeeldige scheiding tussen de situatie die gezien
kan worden als de ononderbroken beschikbaarheid van
tenminste de huidige kennis, en een situatie waarbij deze
kennis intussen verloren is gegaan en een nieuwe beschaving zonder locatiespecifieke voorkennis zich ontwikkelt.
Over de veiligheidsconsequenties verbonden met het verschijnsel menselijke indringing zullen nog aanvullende
studies dienen te worden uitgevoerd.
Ervan uitgaande dat fase 1 heeft aangetoond dat nader onderzoek aan opberging van radioactief afval in steenzoutvoorkomens in Nederland in technisch-wetenschappelijk
opzicht zinvol kan worden geacht, zijn in het onderstaande aanbevelingen opgenomen over onderwerpen en vakgebieden waarop dit nadere onderzoek bij voorkeur betrekking zou dienen te hebben. Deze zijn enerzijds af te
leiden uit resultaten van mijnbouwkundige en veiligheidstechnische vergelijking van opbergtechnieken en
anderzijds uit de constatering dat op een aantal terreinen
kennis en inzicht nog dienen te worden uitgebouwd.
Het onderzoeksveld waarvan, uit de veiligheidsstudie en
het geologisch en geohydrologisch onderzoek, is gebleken dat kennis en inzicht nog dienen te worden uitgebreid,
omvat zowel generieke als meer specifieke onderdelen.
De specifieke onderdelen concentreren zich met name op
een nadere studie van het gecombineerde effect van de
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relatie tot opbergingsdiepte en diepteligging van het zoutvoorkomen. Een ander specifiek punt van nadere studie
betreft een verdere verkenning van de risico's van onbedoelde menselijke indringing, onder andere in relatie tot
de diepteligging van zoutvoorkomens. Resultaten van deze en andere relevante studies zouden t.z.t. kunnen bijdragen aan een nadere groepering van de beschouwde zoutvoorkomens voor wat betreft hun isolerende kwaliteiten.
Het generieke deel van nader onderzoek zal zich dienen te
richten op de verdere validatie ten behoeve van in de veiligheidsstudie gebruikte rekenmodellen. Het gaat daarbij
om rekenmodellen voor beschrijving van het gesteentemechanische gedrag, nuclidenmigratie in steenzout, in de
geosfeer (met grondwater), in de biosfeer, alsmede modelmatige benaderingen van stralingsschade en van geologische verschijnselen. Voorts verdient het aanbeveling
probabilistische methoden voorveiligheidsanalyse te ontwikkelen. Voornoemd onderzoekzal bij voorkeur in internationaal verband dienen te worden uitgevoerd.
Op het vlak van de mijnbouwtechniek is vastgesteld dat
beide bestudeerde opbergmethoden karakteristieke kwaliteiten bezitten, die het in principe mogelijk maken een

veilige opberging in de beschouwde zoutvoorkomens te
realiseren. Ten opzichte van de diepe-boorgatenmethode
bevindt de mijntechniek zich, voor opberging van radioactief afval, in een aanzienlijk verder gevorderd ontwikkelingsstadium. Slechts d~r uitvoering van zeer omvangrijk experimenteel werk, met inbegrip van in situ onderzoek, zouden deze ontwikkelingsachterstand van de
diepe-boorgatenmethode en de daarmee samenhangende
onzekerhedenzijn te reduceren. Voordergelijk onderzoek
ontbreekt momenteel echter een basis voor internationale
samenwerking. Dit leidt tot een aanbeveling om nader onderzoek in eerste instantie te richten op de conventionele
mijntechniek. Daarbij dient studie van aspecten zoals afsluiting en afdichting van opberggaten, gangen en kamers
in een opbergmijn een belangrijke plaats in te nemen,
evenals voortzetting van het lopende in situ onderzoek in
de Asse-mijn.
Overigens zij bij het voorgaande aangetekend dat een
weergegeven voorkeur m.b.t. nader onderzoek slechts
richtinggevend en niet eliminerend van aard kan zijn. Deze kanttekening komt voort uit het besef dat locatiespecifieke gegevens in fase 1 slechts beperkt voorhanden zijn
en kennis en inzichten in belangrijke processen in de ondergrond nog uitgebouwd dienen te worden.
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1. INLEIDING
1.1 Algemeen
Dit rapport geeft een overzicht van de resultaten die bereikt zijn gedurende de eerste fase van het programma van
onderzoek inzake geologische opberging van radioactief
afval in Nederland: het z.g. OPLA-programma. Over de
voortgang van dit onderzoek is tweemaal tussentijds gerapporteerd. Het eerste tussenrapport is in februari 1986
verschenen [1], het tweede in juni 1987 [2]. Het
OPLA-onderzoek maakt deel uit van het Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval (ILONA), waarin naast
geologische opberging ook andere opties worden onderzocht, zoals opberging in het sediment van diepe oceaangedeelten en opberging in het kadervan een internationaal
ofbilateraal samenwerkingsverband. Dit onderzoek vindt
plaats ondersupervisie van de Beleidscommissie ILONA.
Deze commissie is samengesteld uit representanten van
verschillende ministeries en enkele deskundigen (zie appendix 1). Zij adviseert de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer inzake onderzoek op het gebied van radioactief afval (zie 1.3). Bij het OPLA-onderzoek is in belangrijke mate samengewerkt met buitenlandse en internationale instellingen. Zo worden enkele projecten van fase I uitgevoerd in samenwerking met de Bondsrepubliek
Duitsland, in een zoutmijn in dat land. Voorts is een aantal
fase 1 projecten ondergebracht in het derde programma
van onderzoek van de Europese Gemeenschappen inzake
opslag en beheer van radioactief afval. Resultaten van onderzoek op dit terrein worden voortdurend uitgewisseld
met diverse andere landen, op internationale conferenties
en symposia, in internationale werkgroepen en op werkniveau.
Het OPLA-programma is in 1984 opgesteld door de Studiecommissie Opberging te Land (OPLA, zie appendix
2), één van de Studiecommissies die betrokken zijn bij het
Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval. Het programma-ontwerp [3] omvat drie fasen van onderzoek. De
eerste fase, waarvan dit rapport het eindverslag is, omvatte bureaustudies en laboratoriumonderzoeken, alsmede
Nederlandsedeelname aan een in EG-kader uitgevoerd in
situ onderzoek in een Duitse zoutmijn. Zoals in het programma-ontwerp werd toegelicht, was het OPLA-onderzoek gedurende fase 1 gericht op steenzout als mogelijk
opberggesteente. De belangrijkste redenen om het onderzoek op steenzout te concentreren waren gelegen in de
gunstige eigenschappen van steenzout voor de opberging
van radioactief afval, in het feit dat dit gesteente op een
groot aantal plaatsen in de Nederlandse bodem voorkomt
en in de voor dit gesteente beschikbare mijnbouwkundige
kennis en ervaring. De onderzoeken en studies van fase 1

vormden tezameneen breed opgezet haalbaarheidsonderzoek, waarin verschillende opbergtechnieken en typen
zoutvoorkomens zijn beschouyvd.
In september 1984 heeft de regering besloten tot uitvoering van deze eerste fase, als voorbereiding op een integra:..
Ie beoordeling van relevanteopbergconcepten enformatietypen. Besluitvorming over volgende fasen heeft de regering afhankelijk gesteld van een evaluatie van de resultaten van fase 1, alsmede van de ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijkheden van opberging in internationaal verband [4]. Begin 1985 heeft de Tweede Kamer
hiermee, met inachtneming van een enkele wijziging, ingestemd. Aan het eind van elke fase moeten regering en
parlement opnieuw beslissen of een volgende onderzoeksfase al dan niet zal worden uitgevoerd en vaststellen
welke inhoud en omvang deze nieuwe fasedan in concreto
zou moeten hebben.
De wijze waarop de Studiecommissie OPLA vervolgens
fase 1 heeft uitgewerkt in concrete onderzoeksprojecten,
is beschreven in het eerste tussenrapport [1]. Daarbij is,
mede op advies van het Nuclear Energy Agency (NEA),
dat in 1985 een •expert review' van het programma-ontwerp heeft uitgevoerd, een zwaarder accent gelegd op de
veiligheidsstudie als centrale coördinerende en integrerende studie in het geheel van fase 1. Voorts is, als uitvloeisel van de discussies in de Tweede Kamer (eind 1984- begin 1985), bij deze uitwerking meer aandacht besteed aan
het eventueel optreden van straüngsschade in zout in relatie tot de veiligheid van de opberging.

1.2 Het beleid van de regering inzake
radioactief afval
De hoofdlijnen van het regeringsbeleid op het gebied van
radioactief afval zijn vastgelegd in de Nota Radioactief
Afval [5] die de Tweede Kamer op 1 oktober 1984 heeft
aanvaard [6]. Dit beleid maakt onder meer deel uit van het
algemene stralingshygiënische beleid dat erop gericht is,
de mens en zijn omgeving te beschermen tegen nadelige
effecten van blootstelling aan straling. Dit betekent onder
andere dat moet worden voldaan aan de volgende stralingshygiënische uitgangspunten:
* elke blootstelling moet zo beperkt worden gehouden
als redelijkerwijs mogelijk is (ALARA-principe);
* de som van de ontvangen en te verwachten doses voor
de mens mag de vastgestelde limietdoses niet overschrijden.
Het radioactieve afval dient zodanig te worden beheerd
dat blijvend aan deze uitgangspunten wordt voldaan. Dit
betekent dat moet worden voorkomen dat de afvalstoffen
op ongecontroleerde wijze in het milieu terecht komen.
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Als uitwerking van dit beleid hebben regering en parlement besloten al het Nederlandse radioactieve afval gedurende 50 tot 100 jaar bovengronds op te slaan. De verwezenlijking van deze langdurige, tijdelijke opslag wordt ter
hand genomen door de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Deze organisatie zal ook verantwoordelijkzijn voor de exploitatie van de opslagfaciliteit.
Gedurende deze interimopslllgperiode worden opties
voor definitieve opberging onderzocht. Het gaat daarbij
om zowel opbergingsmogelijkheden in het buitenland als
in het binnenland. De buitenland-optie betreft zowel opberging van Nederlands afval in landen die daartoe bereid
zijn, als opberging in het kader van internationale programma's. De opberging in Nederland kan betrekking
hebben op de diepe ondergrond in m.n. steenzoutvoorkomens, waarover dit rapport handelt. Het wetenschappelijk
onderzoek naar de binnenlandse en buitenlandse mogelijkheden vindt plaats in het kader van het reeds genoemde
ILO NA -programma dat wordt toegelicht in paragraaf 1.3.

1.3 Het ILONA-programma
Het Nederlandse onderzoek op het gebied van opslag en
opberging van radioactief afval is gebundeld in het Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval, het z.g. ILONA-programma. De Beleidscommissie ILONA brengt
aan de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer advies uit over ontwerp, aanpassing en nadere invulling van
dat programma, alsmede over de conclusies die kunnen
worden getrokken uit voltooid onderzoek. De uitvoering
van de onderzoeken wordt begeleid door studiecommissies die rapporteren aan de Beleidscommissie ILO NA (zie
figuur 1.1). Het ILONA-programma omvat thans de volgende elementen.
- Het OPLA-onderzoek naar geologische opberging, begeleid door de Studiecommissie Opberging te Land.
Studie van de mogelijkheden tot internationale samenwerking inzake opslag en opberging van radioactief
(met name hoogactief) afval; hier kan in het bijzonder
worden gewezen op de voorstudie die op Nederlands
initiatief is uitgevoerd door enkele deskundigen van het
Nuclear Energy Agency [7].
Nederlandse deelname aan het door het NEA gecoördineerde internationale onderzoek naar de mogelijkheden van opberging van hoogactief afval in de bodem

BELEIDS.
COMMISSIE:
STUDIE·
COMMISSIES:

Figuur 1.1: Structuurschema ILONA

van zeer diepe oceaangedeelten (subseabed disposal),
begeleid door de Commissie Diepzee Onderzoek Radioactief Afval (DORA).

1.4 Voorgeschiedenis
In het begin van de jaren zeventig vond in Nederland de
eerste wetenschappelijke gedachtenwisseling plaats over
de mogelijkheid van opberging van radioactief afval in
steenzoutformaties. Nadere uitwerking en voorlopige
beoordeling van die mogelijkheid werden vastgelegd in
rapporten van de Interdepartementale Commissie voor de
Kernenergie (ICK), Subcommissie Radioactieve Afval
Stoffen (RAS). Een samenvatting van verricht onderzoek
werd gegeven in het ICK-rapport van 1979 [8]. Dat rapport gaf tevens een aantal criteria voor de selectie van
zoutkoepels (in overeenstemming met de thans gangbare
wetenschappelijke terminologie worden deze in het voorliggende rapport aangeduid als zoutpijlers). In de verdere
discussies hebben deze z.g. ICK-criteria een belangrijke
rol gespeeld. In dit verband zij overigens gewezen op appendix 6 van dit rapport, alsmede op de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (stuk
nummer 18343, nr. 19) waarin is aangegeven, waarom deze criteria niet doelmatig zijn voor een correcte beoordeling van de veiligheidsrisico's van een opberging.
Op basis van zowel dit ICK-rapport als van het INFCE
(International Fuel Cycle Evaluation) rapport van 1980
[9] kwam de toenmalige regering Van Agt tot de conclusie
dat "de methode van opbergen van radioactief afval in
diepgelegen, stabiele geologische formaties zonder onaanvaardbare risico's voor de mens en zijn leefomgeving
in beginsel aanwezig is" (Energienota 1980 deel lil [ 10]).
Met veldonderzoek in vijf zoutpijlers in Noordoost-Nederland diende, volgens de toenmalige regering, deze beginselverklaring zo snel mogelijk te worden getoetst. Tevens zouden de resultaten van dat veldonderzoek vóór het
begin van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid
(MDE) beschikbaar moeten zijn.
Lokale en regionale overheden stelden zich echter afwijzend op tegenover het uitvoeren van de voor dit onderzoek
noodzakelijke proefboringen. In 1980 nam de Tweede
Kamer de motie-Lansink over dit onderwerp aan die ertoe
leidde dat uitvoering van deze proefboringen werd opgeschort tot na de MDE. De Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid was opgezet om alle meningsuitingen met
betrekking tot het toekomstig energiebeleid te registreren
en op hun consequenties te toetsen. In haar eindrapport
[ 11] stelde de Stuurgroep MDE ten aanzien van opberging
van radioactief afval dat in grote kring twijfels bestonden
over de criteria voor de selectie van zoutpijlers, zoals die
vermeld stonden in het ICK-rapport van 1979. Tevens
constateerde de Stuurgroep een gebrekkige openbaarheid
rond de vaststelling en hantering van die criteria, alsmede
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een grote reserve ten aanzien van proefboringen in de
noordelijke provincies. Hoewel nog in geen enkelland definitieve oplossingen voor de opberging van hoogactief
afval werden toegepast, groeide volgens de Stuurgroep 'in
kringen van deskundige en officiële instanties als IAEA
(International Atomie Energy Agency), OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
en EG (Europese Gemeenschappen) het vertrouwen dat
het probleem van radioactief afval binnen 10-20 jaar veilig en tegen redelijke kosten kon en zou worden opgelost'.
De Stuurgroep beval aan met kracht verder te werken aan
deze oplossing. Mede op basis van deze aanbeveling is het
OPLA-programma geformuleerd.

1.5 Het OPLA-programma
Op verzoek van de Beleidscommissie ILONA heeft de
Studiecommissie OPLA in 1984 een ontwerp opgesteld
voor een onderzoekprogramma inzake geologische opberging van radioactief afval in Nederland [3]. Dit ontwerp omvat drie fasen.
- De eerste fase, waarvan de resultaten in het onderhavige rapport worden beschreven, is een (locatie-onathankelijk) principe-onderzoek naar de technische haalbaarheid en de stralingshygiënische veiligheid van opberging van radioactief afval in Nederlandse steenzoutvoorkomens. Daarin zijn verschillende opbergtechnieken en typen steenzoutvoorkomens beschouwd. Deze
fase dient regering en parlement voldoende gegevens
en inzichten te verschaffen om te kunnen vaststellen of,
en zo ja, welk nader onderzoek in technisch-wetenschappelijk opzicht al dan niet zinvol is.
- De inhoud en omvang van een eventuele tweede fase
zijn onder meer athankelijk van de resultaten van de
eerste fase. In het rapport van 1984 is de tweede fase
daarom niet nader ingevuld. Wel is voorzien dat verkennend veldonderzoek- geofysisch onderzoek en enkele geo(hydro)logische boringen in het afdekpakket
boven één ofenkele zoutvoorkomens -daarbij noodzakelijk zijn. Voor de uitvoering van zulk onderzoek is
overigens een daartoe strekkend besluit van regering en
parlement nodig.
- Indien uit de resultaten van een tweede fase zou blijken
dat één of meer van de onderzochte locaties goede perspectieven bieden zou - wederom pas na politieke besluitvorming- in een derde fase een diepgaande onderen bovengrondse verkenning dienen te worden uitgevoerd vooraleer definitieve conclusies worden getrokken over geschiktheid van het onderzochte zoutvoorkomen voor opberging van radioactief afval.
Regering en parlement hebben in 1984/85 besloten tot uitvoeringvan fase 1 [12]. Na voltooiingdaarvanmoeten regering en parlement opnieuw beslissen of een volgende
fase al dan niet zal worden uitgevoerd, en vaststellen wel-

ke omvang en inhoud deze dan in concreto zou moeten
hebben.

1.6 Fase 1 van het OPLA-programma
De doelstelling van fase I is:
1. na te gaan of dat gedeelte van het radioactieve afval dat
na afloop van de interimopslag definitief uit het milieu
dient te worden verwijderd in principe veilig in Nederlandse steenzoutvoorkomens zou kunnen worden opgeborgen;
2. indien de vorige vraag positief kan worden beantwoord, een voorstel te doen aangaande de in eventueel
verder onderzoek te betrekken opbergtechnieken en te
bestuderen gebieden. Indien de steenzoutvoorkomens
geen veilige opbergmogelijkheid zouden blijken te bieden, moest worden omgezien naar andere mogelijkheden voor definitieve opberging van radioactief afval.
Het onderzoek van fase 1 bestond uit een samenstel van
ongeveer 26 samenhangende studies en onderzoeken.
De onderzoeksinstellingen:
* Dienst Grondwaterverkenning TNO (DGV-TNO),
* Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN),
* Van Hattum en Blankevoort bv (vH&B),
* Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM),
* Rijks Geologische Dienst (RGD),
* Rijksuniversiteit Groningen (RUG),
* Rijksuniversiteit Utrecht (RUU),
hebben van hun bevindingen verslag gedaan in de rapporten OPLA 1 tlm 26 (zie 1.8). Veldonderzoek maakte daar
geen deel van uit. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op
de volgende aandachtsgebieden:
- veiligheid (ECN, RIVM);
- geologie (DGV-TNO, RGD);
- geohydrologie (RIVM);
- gesteentemechanica (ECN, RUU);
- stralingseffecten (ECN, RUG, RUU);
- mijnbouwkunde (vH&B, ECN).
Van groot belang in dit geheel is de veiligheidsstudie. Deze omvatte analyses en berekeningen om een indicatie te
verkrijgen van de voor de mens te verwachten gevolgen
van opberging vanradioactiefafval in steenzout. De resultaten van deze studie zijn dus in belangrijke mate bepalend
voor de vraag of nader onderzoek zinvol is. Veel van de
overige studies en onderzoeken dienden om gegevens, inzichten en rekenmodellen te verkrijgen die nodig waren
om de veiligheidsstudie te kunnen uitvoeren (het ondersteunende onderzoek). De veiligheidsstudie is dus bepalend voor de inhoud van het ondersteunende onderzoek.
In de analyses en berekeningen van de veiligheidsstudie is
het gedrag van de barrières beschouwd die aanwezig zijn
tussen het afval en de mens: het materiaal waarin het afval
is opgesloten of gegoten; de container, eventuele materia-
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De resultaten van de veiligheidsstudie zijn daarom vergeleken met buitenlandse criteria en internationale aanbevelingen. (Zie paragraaf 10.5.3.)

Daarbij is rekening gebouden met verschillende mogelijke ontwikkelingen van die barrières tot in de zeer verre
toekomst (scenario's). Voor de berekeningen waren invoergegevens .nodig; waar deze onvolledig of onnauwkeurig waren, zijn aannamen gedaan. Het defini!ren van
de scenario's en het doen van aannamen is op pessimistische wijze gebeurd. Ditkomtonderanderetot uitdrukking
in het feit dat er bij de meeste scenario's geen rekening is
geboudenmet de kans van voorkomen ervan. Erisdan van
uitgegaan dat deze scenario's zeker optreden, hetgeen
voor sommige scenario's een zeer pessimistische aanname is. Verfijning van de berekening door deze kans wèl in
rekening te brengen - hetgeen overigens zeer arbeidsintensief is - zou leiden tot lagere, doch meer realistische
waarden van de berekende risico's.

De strekking en inhoud van fase 1 worden mede bepaald
door de uitgangspunten met betrekking tot de in beschouwing te nemen:
- zoutvoorkomens;
- opbergtechnieken;
- hoeveelheden radioactief afval;
- duur van de interimopslag.
Deze worden hieronder achtereenvolgens behandeld.

Voor de beoordeling van de stralingshygi!nische aanvaardbaarheid van de resultaten van de veiligbeidsstudie,
en dus voor beantwoording van de vraag of voortzetting
van dit onderzoek na fase 1in technisch-wetenschappelijk
opzicht zinvol is, is een toetsingscriterium nodig. Enkele
landenhebbenreeds een criterium voortoetsing van de,.
diologische aanvaardbaarheid van opbergplannen vastgesteld. De International Commission on Radiological Proteetion heeft hierover aanbevelingen opgesteld. In Nederland werkt het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de ontwikkeling van
het Toetsingscriterium voor de Ondergrondse opberging
van Radioactief afval (TOR). Deze ontwikkeling heeft
nog niet geresulteerd in een (ontwerp van een) criterium.

In de studies van fase 1 zijn alle Nederlandse steenzoutvoorkomens betrokken, die een dikte hebben van minimaal200 m. Deze steenzoutvoorkomens zijn onder te verdelen in drie verschillende typen: voorkomens met gelaagd zout, rputkussens en zoutpijlers. Een schematisch
overzicht van deze typen is gegeven in figuur 1.2.
Voor opberging van radioactief afval in steenzout zijn in
beginsel verschillende mijnbouwkundige technieken mogelijk. De OPLA-studies zijn in fase 1 uitgegaan van die
technieken welke naar de huidige inzichten technisch uitvoerbaar zijn, te weten:
* een conventionele mijn, bestaande uit schachten, horizontale galerijen, opbergkamers voor niet-warmteproducerend (voornamelijk loag- en midde/Qctiej) afval
en verticale opberggaten, droog geboord vanuit de galerijen, voor bet warmteproducerend (hoogactief) afval;
* vanafhet aardoppervlakgeboorde diepe gaten voor het
opbergen van warmteproducerend (hoogactief) afval,
gecombineerd met verschillende typen stortholten
voor niet-warmteproducerend afval.

Figuur 1.2: Geschematiseerde typen van zoutvoorkomens.
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Een schentatische weergave van de mogelijke vormgeving van een opberging met behulp van deze technieken
wordt gepresenteerd in de figuren 1.3 en 1.4. Het mijnbouwkundige haalbaarheidsonderzoek en de daaruit getrokken conclusies over de technische uitvoerbaarheid
van de bestudeerde opbergtechnieken zijn beschreven in
hoofdstuk 7. Wat betreft de mogelijkheden, eenmaal opgeborgen afval in een later stadium weer terug te halen, zij
opgemerkt dat daar waar voorzieningen ten behoeve van
langdurige terugneembaarbeid strijdig zouden zijn met de
eisen van langdurige isolatie van het afval, deze laatste
hebben geprevaleerd.
Eenderde basis-uitgangspunt voorde studies die zijn uitgevoerd in fase 1 betreft de hoeveelheid en aard van het op
te bergen afval, in combinatie met de duur van de interimopslag. Deze gegevens worden te zamen aangeduid met
de term •afvalstrategie'. In fase 1 zijn drie verschillende
afvalstrategieên beschouwd. Deze kunnen model staan
voor de bestaande situatie (a) en voor mogelijke toekomstige situaties (ben c).
a. De produktie van radioactief afval door ziekenhuizen,
laboratoria en industrie blijft gehandhaafd op het niveau van 1984. Er worden geen nieuwe kerncentrales
ge~?<>uwd. Ook het afbraakafval van thans bestaande·
nucleaire installaties wordt te zijner tijd in een zout-

Figuur 1.4: Opberging met diepe boorgaten en
cavernen.
voorkomen opgeborgen. Het afval wordt eerst gedurende minimaal 50 jaar bovengronds opgeslagen,
waarna opberging in zout in ongeveer vijf jaar plaatsvindt.
b. Zoals strategie a, vermeerderd met het afval van nieuwe kerncentrales gebouwd met een gezamenlijk vermogen van 3000 MWe. Ook al het atbraakafval van de
bestaande en nieuwe nucleaire installaties wordt in het
zout opgeborgen. Het afval wordt eerst gedurende minimaal50 jaar bovengronds opgeslagen, waarna de opberging in zout in ongeveer tienjaar plaatsvindt.
c. Gelijk aan afvalstrategie b, echter met een beperkte capaciteit voor interimopslag (voldoende voor ongeveer
tien jaar afvalproduktie) en daardoor een langere bedrijfstijd van de opbergfaciliteit in zout (ongeveer 40
jaar).

1.7 Internationaal onderzoek op het
gebled van geologische opberging
van radioactlef afval

Figuur 1.3: Opbergmijn.

In het buitenland vindt eveneens reeds geruime tijd onderzoek plaats naar bet gebruikvandediepeondergrond voor
de definitieve opberging van radioactief afval. Sommige
landen bevinden zich in het beginstadium van inventarise-
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rend bureau-onderzoek, andere landen, zoals België, de
Bondsrepubliek Duitsland, Canada, de Verenigde Staten,
hebben reeds een ondergronds laboratorium gerealiseerd
in een daartoe geselecteerd opberggesteente en voeren
daar experimenten uit. Een enkelland is al zover gevorderd dat een uitgekozen locatie diepgaand wordt onderzocht op mogelijke geschiktheid voor definitieve opberging. Dit is bijvoorbeeld het geval in de Bondsrepubliek
Duitsland. In Zweden is een faciliteit voor diepe geologische opberging van laag- en middelactief afval in 1988 in
bedrijf genomen.
Sinds 1973 dragen de Europese Gemeenschappen bij aan
onderzoek en ontwikkeling op het gebied van beheer en
opslag van radioactief afval. Doormiddel van zogenaamde 'shared cost' programma's stellen de Europese Gemeenschappen financiële middelen beschikbaar voor de
uitvoering van gericht onderzoek door instellingen en bedrijven in de lidstaten.

met internationale en buitenlandse normen voor beoordeling van de resultaten van dergelijke veiligheidsstudies.
- In hoofdstuk 11 zijn de belangrijkste resultaten en conclusies opgenomen.
- Hoofdstuk 12 omvat een slotbeschouwing en aanbevelingen voor nader onderzoek naar geologische opberging.
Over de onderzoeken die in het kader van fase 1 van het
OPLA-programma zijn uitgevoerd, hebben de betrokken
onderzoeksinstellingen de onderstaande rapporten onder
eigen verantwoordelijkheid uitgebracht. Deze rapporten
vormden het basismateriaal dat de Studiecommissie
OPLA voor het opstellen van het voorliggende rapport ter
beschikking stond. Naar de onderzoeksrapporten is in dit
rapport, aan de hand van de onderstaande nummering, dan
ook vele malen verwezen.

Veiligheid
De wijze waarop de EG deze programma's beheert, en de
gecontracteerde onderzoeken coördineert, heeft sterk bijgedragen aan de hechte samenwerking en intensieve informatie-uitwisseling die in de loop van de jaren tussen de
lidstaten op dit gebied is ontstaan. In de onderzoeksactiviteiten is daarbij een zekere taakverdeling gegroeid, aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de lidstaten.
Aan het derde 'shared cost' programma (1985- 1989)
neemt Nederland deel met een aantal projecten in
OPLA-verband; met name is hierbij van belang de Nederlandse bijdrage aan de in situ experimenten in de Asse-mijn in de Bondsrepubliek Duitsland.

OPLA 1 :
OPLA 2 :
OPLA 3 :
OPLA 4 :
OPLA 5 :
OPLA 6 :
OPLA 7 :
OPLA 8 :

OPLA 9 :

De actuele situatie in de Europese Gemeenschappen en in
een aantal bij de OESO aangesloten landen wordt in appendix 3 uiteengezet.

OPLA 10:
OPLA 11:

1.8 Leeswijzer

Geologie

In het voorliggende rapport is de volgende structuur aangebracht m.b.t. de behandelde onderwerpen.
- Het eerste hoofdstuk behandelt de achtergronden en de
opzet van het OPLA-onderzoek.
- De algemene doelstelling van fase 1 is in hoofdstuk 2
uitgewerkt door middel van een aantal centrale vragen
waarop in hoofdstuk 12 wordt teruggekomen en die
daar zullen worden beantwoord.
- Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak van de veiligheidsstudie en geeft een overzicht van alle projecten die in
het kader van fase 1 zijn uitgevoerd. In dit hoofdstuk
zijn ook de doelstellingen van de afzonderlijke deelprojectenende samenhangen tussen de projecten weergegeven.
- Een overzicht van de behaalderesultaten is opgenomen
in de hoofdstukken 4-10, gegroepeerd naar vakgebied.
Het laatste van deze zeven hoofdstukken geeft de resultaten weer van de veiligheidsstudie en een vergelijking

Samenvatting van de Veiligheidsstudie.
Scenario's en analysemethode.
Pekelmigratie.
Temperatuurberekeningen.
Spannings-en vervormingsberekeningen.
Convergentie.
De invloed van subrosie op steenzoutformaties en in het bijzonder op zoutpijlers.
Analyse van het radionuclidentransport in
steenzoutformaties bij opberging van radioactief afval.
Transport van radionucliden door de ondergrond.
Dosisberekeningen.
Nuclide-inventaris, warmteproduktie en
gammastraling van kemsplijtingsafval.

OPLA 12: Geologische inventarisatie en ontstaansgeschiedenis van zoutvoorkomens in Noord-en
Oost-Nederland.
OPLA 13: Inventarisatieenanalysevangeofysischemethoden in verband met onderzoek van zoutvoorkomens.

Geohydrologie
OPLA 14: Verificatie, validatieengevoeligheidsanalyse
van het programma METROPOL in de HYDROCOIN-studie.
OPLA 15: Migration ofPu, Am, Np en Tc in aquifers, K<t
values and geochemicai aspects.
OPLA 16: Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost- en Oost-Nederland ten behoeve van het onderzoek naar
de opberging van radioactief afval in zoutformaties.
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OPLA 17: Investigation and evaluation of hydrogeological surveying methods of sediments overlyiilg salt formations.
OPLA 18: METROPOL: een computerprogramma voor
de simulatie van grondwaterstroming en de
verspreiding van radionucliden.

Gesteentemechanica en stralingseffecten
OPLA 19: Long-term rheological and transport properties of dry and wet salt rocks.
OPLA 20: A laboratory investigation into the interaction
of recrystallization and radiation damage effects in polycrystalline salt rocks.
OPLA 21: Stralingsschade in NaCI.
OPLA 22: De invloed van inhomogeniteiten op de isolatiecapaciteit van een zoutformatie.

OPLA 23: Stralingsschade rond KSA-containers in
steenzout.
OPLA 24: Onderzoek naar stralingseffecten in zout uit
de Brine Migration Test.

Mijnbouwkunde
OPLA 25: Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg,
bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke
faciliteiten voor de definitieve opberging van
radioactief afval in steenzoutformaties in Nederland.
OPLA 26: De in situ experimenten in de Asse-II- mijn.
Bovenstaande rapporten zijn verkrijgbaar bij de desbetreffende onderzoekinstellingen (zie daarvoor appendix
7). Samenvattingen van deze deelstudies zijn opgenomen
in een tweetal aparte bijlagen bij dit rapport.
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2. VRAAGSTELLING
Het programma voor onderzoek inzake geologische opberging van radioactief afval, zoals dat in juni 1984 door
de StudiecommissieOPLA werd geformuleerd, vormt het
antwoord op het toenmalige verzoek van de Beleidscommissie ILONA om 'met name aan te geven wat nader onderzocht dient te worden op grond waarvan eventueel tot
besluitvorming inzake de realisatie van geologische opberging in Nederland kan worden gekomen'.
Deze primaire vraagstelling is door de Studiecommissie
OPLA omgezet in een gefaseerd programma van onderzoek met daarin een aantal trapsgewijze te realiseren doelstellingen.

I. Kan het afval, m.b.v.-mijnbouwtechnische voorzieningen, diep ondergronds op een veilige wijze worden opgeborgen?
2. Wat kan er met een dergelijke ondergrondse opberging
eventueel mis gaan? Welke rol speelt daarbij het opgeborgen radioactief afval, bijvoorbeeld door de afgifte
van warmte en straling?
3. Als er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch radionucliden in de biosfeer terecht zouden komen, wat zijn
dan de gevolgen voor de mens?
4. Welke onzekerheden zijn verbondenaan de uitkomsten
van de uitgevoerde veiligheidsberekeningen op de langetermijn(overeenperiodevanmeerdanlO.OOOjaar)?
5. Is verder onderzoek aan opberging van radioactief afval zinvol en zo ja, hoe ziet dat onderzoek eruit?

Fase 1 van het OPLA-programma heeft in dat kader het
karaktervan een breed opgezette haalbaarheidsstudie met
een tweetal doelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk 1.
Deze doelstellingen zijn te vertalen in een aantal vragen
waarop aan de hand van de resultaten van fase 1 getracht
zal worden een antwoord te geven.

In hoofdstuk 12 (Slotbeschouwing en aanbevelingen voor
verder onderzoek) wordt op elk van deze vragen teruggekomen. Voor zover de resultaten van het fase 1 onderzoek,
en met name die van de veiligheidsstudie als centraal onderdeel, dat toelaten, zal daarbij de desbetreffende vraag
worden beantwoord. Het antwoord op de vijfde vraag
biedt de mogelijkheid nader in te gaan op aanbevelingen
voor eventueel verder onderzoek.
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3. DE ONDERZOEKEN VAN FASE 1:
ALGEMENE BESCHRIJVING
3.1 Inleiding
Het onderzoek in fase 1 bestrijkt een zestal aandachtsgebieden die samen het technisch-wetenschappelijk veld
van onderzoek naar de mogelijkheden van geologische
opberging vormen.
- Veiligheid.
-Geologie.
- Geohydrologie.
- Gesteentemechanica.
- Stralingseffecten.
- Mijnbouwtechniek.
Verdeeld over deze aandachtsgebieden zijn in totaal ca. 20
onderzoeksprojecten uitgevoerd. Zoals in de volgende paragraaf wordt uiteengezet, vormt de veiligheidsstudie de
kern daarvan.
Daarom wordt het programma in dit hoofdstuk beschreven met de veiligheidsstudie als uitgangspunt. Daarbij is
vooral aandacht besteed aan de verschillende scenario's
die ertoe zouden kunnen leiden dat mensen worden blootgesteld aan straling van radionucliden, afkomstig van opgeborgen afval. Beoogd is inzicht te verschaffen in de relevante processen en gebeurtenissen en in de eisen die in
dat verband worden gesteld aan de kennis en inzichten die
in fase 1 verworven dienden te worden om een zinvolle
veiligheidsstudie te kunnen uitvoeren. Een belangrijk aspect daarbij is het gebruik van rekenmodellen, alsmede de
verificatie (toetsing van de betrouwbaarheid) en validatie
(toetsing van toepasbaarheid) daarvan.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de onderstaande zaken behandeld:
- de centrale rol van de veiligheidsstudie in fase 1 (3.2);
- opzet van de veiligheidsstudie (3 .3 .1) en de beschouwde scenario's (3.3.3);
- de ondersteunende onderzoeken en de relatie daarvan
met de veiligheidsstudie (3.4);
- de gebruikte rekenmodellen (3.3.2 en appendix 4);
- de overige onderzoeken van fase 1 (3.5);
- internationale samenwerking (3.6);
- looptijd en kosten van fase 1 (3.7).

3.2 Veiligheid: Het centrale thema
Het doel van opberging van radioactief afval in de diepe
ondergrond, in dit geval in steenzoutvoorkomens, is om
ditafval te isoleren van de mens en zijn milieu voor zolang
verspreiding onaanvaardbare risico's zou kunnen opleveren. In relatie tot de vraag of uitvoering van meer gedetailleerd onderzoek na voltooiing van fase 1zinvol zou zijn, is
het van belang na te gaan in hoeverre verwacht mag wor-

den dat dit doel, met de in fase 1 bestudeerde opbergconcepten, gehaald kan worden. Daartoe is het nodig te beschikken oververwachtingen van de stralingshygi~nische
gevolgen voor de mens, indien radioactief afval volgens
de in fase 1 beschouwde opbergconcepten in steenzoutvoorkomens zou worden opgeborgen. Deze kunnen dan
vergeleken worden met een aanvaardbaarheidscriterium.
Hierop wordt in 10.5 nader ingegaan.
De veiligheidsstudie van fase 1 is uitgevoerd om de bovenbedoelde verwachtingen van de gevolgen van de beschouwde opbergingen te verkrijgen.
In het bijzonder gaat het daarbij om:
- het aangeven van omstandigheden, processen en gebeurtenissen die ertoe zouden kunnen leiden dat radionucliden uit het afval in de leefomgeving van de mens
terecht zouden kunnen komen;
- het bepalen van de stralingsdoses die mensen als gevolg daarvan zouden kunnen oplopen, alsmede van de
tijdvakken waarin deze doses kunnen optreden.
Voor het uitvoeren van de veiligheidsstudie waren vele
gegevens, inzichten en rekenmodellen nodig op de volgende terreinen:
- Geologie: eigenschappen en gedrag van steenzoutvoorkomensalsmede van de gesteentendie voorkomen
in de afdekpakketten boven en rondom de steenzoutvoorkomens;
- Hydrologie: bewegingspatronen en snelheden van
grondwater in de nabijheid van steenzoutvoorkomens;
- Gesteentemechanica: lange-termijngedrag van steenzout met betrekking tot spanningen en vervormingen;
- Stralingseffecten: veranderingen en energie-opslag in
steenzout als gevolg van straling;
- Mijnbouwkunde: mijnbouwtechnische voorzieningen,
nodig om radioactief afval in steenzout op te kunnen
bergen.
Daarnaast zijn uiteraard gegevens nodig met betrekking
tot de eigenschappen van het afval zelf, zoals het verloop
van de radioactiviteit in de tijd, de warmteproductie, stralingsintensiteit aan het oppervlak van het afval, uitloogeigenschappen.
Gedurende fase 1 van het programma is een aantal onderzoeken uitgevoerd waarin de voorde veiligheidsstudie benodigde gegevens werden verzameld en waarin het vereiste inzicht in bepaalde problemen werd verkregen. Dit
ondersteunendeonderzoek is beschreven in 3.4. In appendix 4 is beschreven welke berekeningsmodellen nodig
waren voor de verschillende onderdelen van de veiligheidsstudie.
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Figuur 3.1 : Schematische afvalopberging in de drie typen zoutvoorkomens.

3.3 Velllgheldsstudle
3.3.1 Opzet
In de veiligheidsstudie, die is uitgevoerd door het ECN en
het RIVM, zijn verschillende varianten voor de opbergconcepten beschouwd. Het aantal daarvan wordt bepaald
door de opbergtechnieken, de typen zoutvoorkomens
(fonnatietypen) en de afvalstrategieên die in aanmerking
zijn genomen.
Wat betreft de opbergtechnieken zijn de conventionele
mijn, de diepe boorgaten vanafbet maaiveld en enkele typen stortholten in de studie betrokken. Voorts zijn drie typen zoutvoorkomens beschouwd, te weten: zoutpijlers,
zoutkussens en gelaagd zout (zie figuur 3.1). De studie
gaat uit van drie varianten voor de afvalstrategie (zie 1.6).
In tabel3 .1 is aangegeven, welke opbergconcepten (combinaties van opbergtechniek, formatietype en afvalstrategie) zijn beschouwd.

afval aanwezig zijn. Radionucliden uit het afval kunnen
dan alleen in bet leefmilieu terechtkomen indien zij, door
welke oorzaak dan ook, door deze barrières heendringen.
De bescherming die de verschillende opbergmethoden en
geologische formaties bieden, hangt dus af van de doelmatigheid van het samenstel van natuurlijke en door mensen aangebrachte barrières.
Overeenkomstig de internationale ontwikkelingen op dit
gebied worden in de OPLA-studies de opbergfaciliteit,
met inbegrip van de wijze waarop het afval daarin is opgeborgen, en de geologische formaties eromheen beschouwd als een multibarrière-systeem tegen verspreiding van de opgeborgen radionucliden. Deze aanpak is

leefomgeving van de mens

De studie is niet toegespitst op bepaalde locaties; voor elk
formatietype is op basis van de beschikbare geologische
en geohydrologische gegevens over de Nederlandse
steenzoutvoorkomens en de daarbij voorkomende afdekpakketten een representatief model opgesteld. Daarbij is
er vooral op gelet, dat deze modellen niet een geflatteerd
beeld geven van de geologische situaties die zij representeren. Zo is ervan uitgegaan dat zich boven de zoutstructuren een watervoerende breuk bevindt. Ook is bijvoorbeeld
rekening gehouden met de aanwezigheid van een anhydrietlaag in het zout.

De beschouwde opbergcQncepten gaan uit van het multiIN:urièn-systeem (zie figuur 3 .2), dat wil zeggen dat zij zo

zijn ontworpen dat er verschillende barrières rondom het

Figuur 3.2: Principe van het multibarrière-systeem.
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(Performance Assessment of Confinements Of Mediumleveland Alpha hearing waste). Menmaaktdaarbij onderscheid naar normale evolutie, veranderde evolutie, en disruptieve gebeurtenissen.

onder andere toegepast in de Duitse, Belgische en Zwitserse veiligheidsstudies, evenals in de door de EG gecoördineerde vergelijkende veiligheidsstudie PAGIS
(Performance Assessment of Geological Isolation Systems).
Beschouwingen over opberging van radioactief afval in
de diepe ondergrond worden gekenmerkt door de lange
tijdsduur waarop zij betrekking dienen te hebben. Het is
daardoor in het algemeen niet mogelijk met zekerheid te
voorspellen, welke processen en gebeurtenissen zich zullen voordoen en met welke intensiteit. Wel kan een scala
van mogelijke processen en gebeurtenissen worden aangegeven, evenals de samenhang daartussen. Het is dan
ook algemeen gebruikelijk om in deze beschouwingen
verschillende mogelijke ontwikkelingen te betrekken.
Vooral die combinaties van ontwikkelingen en gebeurtenissen die zouden kunnen leiden tot het vrijkomen van radioactief materiaal uit het afval - aangeduid met de term
'scenario's'- zijn in de OPLA-studies aan nauwkeurige
analyses onderworpen. Het gaat daarbij om scenario's
voor de periode na sluiting van de opbergfaciliteit.
De indeling van de scenario's in de OPLA-veiligheidsstudie is ontleend aan de door de Europese Commissie gecoördineerde veiligheidsstudies PAGIS en PACOMA

De scenario's voornormale evolutie berusten op verwachtingen met betrekking tot processen en gebeurtenissen die
niet als uitzonderlijk zijn te beschouwen. Elk van deze
scenario's staat model voor een reeks mogelijke ontwikkelingen die de opberging tot in de verre toekomst kunnen
beïnvloeden. De belangrijkste scenario's uit deze categorie hebben betrekking op diapiTisme en subrosie.
Daarnaast is rekening gehouden met processen engebeurtenissen in een zodanige combinatie of met zodanige intensiteit, dat deze een relatief geringe waarschijnlijkheid
zullen hebben. Op grond daarvan worden de scenario's
voor de veranderde evolutie samengesteld. Alle beschouwde scenario's in deze categorie hebben te maken
met aanvoer van water of pekel naar het afval.
De derde categorie scenario's omvat gebeurtenissen en
processen als gevolg waarvan het systeem van barrières
zou kunnen worden vernield. Deze categorie wordt aangeduid met de term 'disruptieve gebeurtenissen'. In de onderhavige studies zijn bij de disruptieve gebeurtenissen
vooral analyses verricht met het oog op de mogelijkheid
dat mensen in de toekomst zodanige handelingen verrich-

Tabel 3.1: Bestudeerde opbergconcepten.
OPBERGTECHNIEK (OT)

FORMATIETYPE
KSA/HAVA

(FT)

PIJLER

KUSSEN

LAAG

L
L

•

mijn

diepe boorgaten

•

LAVA/MAVA

--[

cavernen (droog)

--[

cavernen (droog)

cavernen (nat)

mijn

diepe boorgaten

diepe boorgaten

cavernen (nat)

cavernen (nat)

Bij elke combinatie van OT en FT zijn de drie Afvalstrategieên, zoals gedefinieerd in 1 .6, in beschouwing genomen.

-36ten dat zij ongewild zouden bijdragen aan het verbreken
van de isolatie van het opgeborgen afval.
Alhoewel de kans dat de beschouwde scenario's zullen
optreden in het algemeen kleiner dan 1 zal zijn, is er met
uitzondering van een enkel geval afgezien van het kwantificeren van deze kansen. Mede gezien het grote aantal varianten dat in fase 1 is beschouwd, zou een integrale kansbeschouwing van de scenario's te arbeidsintensief geweest zijn. In fase 1 is ervan uitgegaan dat de beschouwde
scenario's optreden en zijn de te verwachten gevolgen
daarvan berekend. Het verdient aanbeveling bij eventueel
vervolgonderzoek de breedte van de studie met betrekking tot het aantal varianten voor de opbergconcepten te
verminderen en aandacht te besteden aan de kans van optreden van de scenario's. Het spreekt voor zich dat het toepassen van deze verfijning in de berekening kan leiden tot
lagere waarden voor de indicaties van risico's, samenbangend met opberging in steenzout.

3.3.2 Uitvoering
De uitvoering van de veiligheidsstudie is gesplitst in vier
hoofdonderdelen: Scenariostudie, Analyse van relevante
processen, Dosisberekeningen en Evaluatie. De strekking
daarvan wordt hieronder kort aangeduid.

Scenariostudie
In dit onderdeel is nagegaan, door welke verschijnselen,
processen en gebeurtenissen er mogelijkerwijs radionucliden uit het afval in de biosfeer terecht zouden kunnen
komen. De scenariostudie is gebaseerd op een literatuuronderzoek en heeft geresulteerd in een aantal scenario's
die als basis dienen voor de verdere analyses en berekeningen.

Analyse van relevante processen
Als voorbereidingsstap voor het berekenen van de doses
zijn.voor de beschouwde scenario's analyses uitgevoerd
van de processen, die van belang zijn bij het vrijkomen
van radionucliden uit het afval, bij het transport ervan en
bij blootstelling van de mens aan de straling. Op deze wijze is be~ld · met welke modellen de dosisberekeningen
dienden te worden uitgevoerd en welke invoergegevens
daarbij benodigd zijn.

Dosisberekeningen
Vervolgens is de grootte berekend van de stralingsdoses
waaraan mensen tot in de verre toekomst zouden kunnen
worden blootgesteld, als gevolg van opberging volgens de
beschouwde opbergconcepten en volgens de van toepassing zijnde scenario's. Deze modelberekeningen zijn in
drie stappen uitgevoerd (zie ook figuur 3.3):

Figuur 3.3: Berekeningsmodellen voor de
veiligheidsstudie.
- berekening van het transport van radionucliden door de
zoutformatie met inbegrip van de hierin aangelegde
barrières tegen de verspreiding van de radioactiviteit;
- berekening van het transport van radionucliden met het
grondwater met inbegrip van het radioactief verval tijdens bet transport en het geochemische gedrag;
- verspreiding van de van het afval afkomstige radionucliden in de biosfeer en de daardoor veroorzaakte stralingsdoses voor mensen, alsmede de tijdvakken waarin
deze doses kunnen optreden.

Evaluatie
Bij de evaluatie van de resultaten van de berekeningen
tenslotte, is aandacht geschonken aan:
- de gevoeligheid van de berekende blootstellingen voor
variaties in de onderliggende aannamen;
- bepaling van kenmerken van opbergconcepten (combinaties van opbergtechniek en formatietype), die de veiligheid (dosis of kans daarop) wezenlijk beïnvloeden:
de z.g. relevante kenmerken;
- een bespreking van de resultaten in bet licht van toetsingscriteria die door andere landen en internationale
organisaties worden gehanteerd resp. aanbevolen.
Deze opzet is weergegeven in figuur 3.4.

3.3.3 Scenario's
In deze paragraaf wordt aangegeven, met welke verschijnselen in de veiligheidsstudie rekening is gehouden
en tot welke scenario's deze zijn samengesteld. De overwegingen die aan de scenariokeuze ten grondslag liggen
worden hier niet in extenso behandeld; deze zijn gegeven
in de rapporten OPLA 1 en 2. Wel wordt uiteengezet langs
welke lijnen .e en en ander tot stand gekomen is.

Na afsluiting van een opbergfaciliteit zal het afval van de
biosfeer zijn geïsoleerd door de volgende barrières, die al-
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Inventarisatie van processen
van mogelijk belang voor de
veiligheid van opberging

!
Vaststellen van scenario's

!
Analyse van relevante processen

!
Berekening van transport
van radionucliden door:
* de zoutformatie
* degeosfeer
* de biosfeer

l
Evaluatie
* Doses
* Gevoeligheden
* Vergelijking met criteria
Figuur 3.4: Structuur van de veiligheidsstudie

le doorbroken moeten worden voordat het afval in de biosfeer terecht kan komen:
- de conditionering van het afval zelf: glas-, beton-, bitumenmatrix, enzovoort;
- de verpakking: stalen of betonnen vat al dan niet met
een extra omhulling (overpack);
- de zoutformatie met inbegrip van de afsluitconstructies
die daarin na het plaatsen van het afval worden aangebracht;
- de afdekkende gesteentelagen.
De verschijnselen die in principe kunnen bijdragen tot het
doorbreken van de isolatie en die in de veiligheidsstudie
zijn beschouwd, zijn opgesomd in tabel3 .2. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de oorsprong van de verschijnselen, te weten:
- de natuur;
- het afval en (de aanleg van) de opbergplaats;
- de mens, met inbegrip van de mogelijkheid dat mensen
in de toekomst ongewild met het afval in aanraking
zouden komen.
De vraag is nu, door welke combinaties van verschijnselen radionucliden, afkomstig van het afval, uiteindelijk
een stralenbelasting voor de mens zouden kunnen veroorzaken en in hoeverre deze als representatief kan worden
beschouwd voorde mate van veiligheid die aan deze wijze
van opberging mag worden toegekend.

Uit andere veiligheidsstudies is geconcludeerd dat bij scenario's, die worden bepaald door natuurlijke processen en
processen die hun oorsprong vinden in het afval of (het
aanleggen van) de opbergplaats of de wisselwerking tussen het opgeborgen afval en zijn directe omgeving, vrijwel steeds grondwater de essentiële factor is.
Dit speelt in nagenoeg al deze scenario's een sleutelrol bij
het transport van radionucliden. De opbergconcepten zijn
dan ook zodanig ontworpen dat contact tussen afval en
grondwater zoveel mogelijk wordt tegengegaan. De scenario's voorde normale en veranderde evolutie, waarin de
bovengenoemde processen zijn beschouwd, zijn zo gekozen dat de belangrijkste wegen waarlangs water in contact
zou kunnen komen met het afval daarin betrokken zijn. In
dit verband is in fase 1ook nagegaan in hoeverre het optreden van aardbevingen en ijstijden zou kunnen bijdragen
aan het ontstaan van wegen waarlangs water in contact
kan komen met het afval (zie 7.3 en 4.2).
Met betrekking tot toekomstige menselijke activiteiten is
een aantal scenario's opgesteld die ertoe kunnen leiden dat
de isolatie van het opgeborgen afval wordt verminderd en
verbroken. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met
activiteiten als gevolg waarvan mensen direct in contact
kunnen komen met opgeborgen afval en anderzijds met
activiteiten die verspreiding van radionucliden uit het afval in gang kunnen zetten of versnellen.
In het onderstaande worden de scenario's beschreven die
in de veiligheidsstudie zijn ontwikkeld en voor de verdere
analyses en berekeningen als basis zijn gebruikt (zie tabel
3.3).
Scenario A, bepaald door subrosie en diapirisme. Bij dit
scenario is uitgegaan van de overweging dat water niet alleen van belang is omdat het kan dienen als transportmiddel voor radionucliden, maar ook omdat zout erin kan oplossen. Daardoor kan de dikte van het zoutschild rondom
het opgeborgen afvallangzamerhand afnemen (subrosie).
Dit verschijnsel kan vooral van belang zijn in combinatie
met diapirisme (opstijgende beweging van zoutvoorkomens ). De interesse is in dat geval gericht op mogelijke situaties waarin het opgeborgen afval door diapirisme uiteindelijk op relatief geringe diepte (enkele honderden meters) terecht komt terwijl het zoutschild geleidelijk door
subrosie wordt weggenomen. In dit scenario wordt ervan
uitgegaan dat het afval tenslotte in contact komt met
grondwater. Ter bepaling van de gedachten zij overigens
vermeld dat het onder de beschouwde omstandigheden
zo'n 2 miljoen jaar duurt voor het zover is.
Als grondwater eenmaal in de directe omgeving van het
opgeborgen afval is terecht gekomen, zal het vat om het
afval corroderen, waarnaradionucliden uit het afval geleidelijk in oplossing gaan. Deze zullen met het grondwater
worden getransporteerd en kunnen zo tenslotte de biosfeer
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Scenario B, in gang gezet door pekelmigratie. De beschouwde zoutvoorkomens bevatten een zeer geringe
hoeveelheid vocht, die normaliterinzoutvoorkomens niet
beweegt. In dit scenario is verondersteld dat deze pekel
zich onder invloed van de warmte-ontwikkeling van het
hoogactieveafval naar de warmtebron toe beweegt. Als de
pekel in de directe omgeving van het afval is gekomen,
zullen de vaten corroderen. Indien niet alle pekel, die de
canisters heeft bereikt, wordt verbruikt bij de corrosie zal
het glas, waarin het afval is opgenomen, uitlogen, zodat
de pekel besmet raakt. Onder invloed van de gesteentedruk in de zoutformatie kan vervolgens deze besmette pekel uitgeperst worden in het grondwater, waarna deze zich
verspreidt en tenslotte in de biosfeer kan komen.
Scenario C, in gang gezet door thermo-mechanische
scheuren. Door de warmte-ontwikkeling van het kemsplijtingsafval zullen temperatuurverhogingen en spanningen ontstaan. Indien deze te hoog zouden oplopen,
zouden scheuren kunnen optreden. Daarnaast zal in het
zoutrondomhet KSA door bestraling lokaal enigeenergie
worden opgeslagen. Het is mogelijk dat deze energie naderhand wordt omgezet in warmte. Indien dit in zeer korte
tijd plaatsvindt, kunnen lokaal aanzienlijke temperatuur-

verhogingen en spanningen optreden. In dit scenario
wordt onderzocht of door de genoemde spanningen
scheurenkunnen ontstaan, waardoor in principe grondwater bij het afval zou kunnen komen. Dit water zou immers
besmet raken en tot blootstelling leiden op dezelfde manier als de besmette pekel bij het vorige scenario.
Scenario D, in gang gezetdooronderlopen van de opbergmijn. Bij dit scenario wordt aangenomen dat er direct na
afsluiting een lokale waterinbreuk in de opbergfaciliteit
optreedt waarna deze langzaam volloopt met grondwater.
Dit water wordt op den duur besmet en zal uit de zoutformatie in het grondwater geperst worden en na verspreiding in het leefmilieu terecht komen. De waarschijnlijkheid van dit scenario is onder andere afhankelijk van de
kwaliteit van de ondergrondse verkenning, de afdichtingen in de opbergfaciliteit en de keuze van de plaats voor de
schachten. In de veiligheidsstudie voor fase 1 is er echter
van uitgegaan dat dit scenario kan optreden. De resultaten
van dit scenario kunnen overigens worden gebruikt om de
gevolgen te bepalen van elke andere gebeurtenis, waarbij
de isolatie die door de zoutformatie wordt gevormd wordt
verbroken.
Scenario E, in gang gezet door een grote pekelinsluiting in
het zout. Bij dit scenario wordt aangenomen dat een grote
pekelinsluiting (> 100 m3) niet bij de verkenning wordt

Tabel 3.2: Verschijnselen die afzonderlijk en in onderlinge samenhang een rol spelen bij het mogelijk
vrijkomen en de verspreiding van radionucliden.

OORSPRONG VAN DE VERSCHIJNSELEN

NATUUR

AFVAL EN OPBERGFACILITEIT

MENS

Diapirisme

Thermo-mechanische effecten
- temperatuurverandering
verschillend elastisch gedrag
niet-elastisch gedrag
vloeistofdrukveranderingen
convergentie van openingen
pekelmigratie
convectie

Slecht ontwerp
- falende afdichting

Chemische effecten
- geochemische veranderingen
- interactie container - zout
- corrosie
- oplossen van glas
- diffusie van nucliden

Menselijke indringing
- geologische verkenningsboring
- droge mijnbouw
- natte mijnbouw

Subrosie
Bodemdaling
Klimaatsverandering

Slechte verkenning van de
zoutformatie
- niet-ontdekte grote
pekelsluiting
- niet-ontdekte anhydrietlaag

Zeespiegeldaling/stijging
Grondwaterstandverandering
Glaciale erosie
Breukvlak in geologisch pakket

Mechanische effecten
- spanningsverandering
- oppervlaktestijging
- lokale breuk
- stralingseffecten
- interactie pluggen - zout

Grondwaterverstoring
- irrigatie
- grondwaterwinning
Biosfeerveranderingen
Hydrologische effecten
- achterloopsheid
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opgemerkt. De waarschijnlijkheid daarvan is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de geologische verkenning van het zoutvoorkomen. In de veiligheidsstudie is er
echter vanuit gegaan dat dit scenario kan optreden. Voorts
wordt aangenomen dat in de nabijheid daarvan afval
wordt opgeslagen en dat direct na het plaatsen van het afval en het sluiten van de opbergfaciliteit pekel in contact
komt met het KSA. De afloop van dit scenario is verder
gelijk aan het boven beschreven scenario voor pekelmigratie.

van het afval in de zoutformatie is verdwenen en in de
zoutformatie een uitloogholte voor opslag van olie of gas
wordt aangelegd die kemsplijtingsafval uit een boorgat
omvat. Na gebruik wordt de uitloogholte gevuld met water en afgedicht. Dit water raakt mettertijd besmet en kan
de zoutformatie verlaten door een scheur aan de bovenzijde van de holte. De scheur kan ontstaan doordat de druk in
het water hoger kan worden dan de lokale gesteentedruk.
De blootstelling kan uiteindelijkplaatsvinden na verspreiding door het grondwater tot in de biosfeer.

Scenario F, een variant op scenario E.
Kortsluiting van het afdekpakket en een slecht functionerende afdichting (achterloopsheid). Voor de diepe boorgaten en de cavernen worden vanaf het maaiveld gaten
naar de zoutformatie gemaakt met een diameter van meer
dan 1m. Deze gaten worden meteen betonnen en!of stalen
mantel versterkt om instorten te voorkomen. Tussen deze
mantel en de wand van het oorspronkelijke gat kan een zone ontstaan waardoor relatief gemakkelijk grondwater
kan stromen. Door de z.g. achterloopsheid kan de barrière
die door de boven de zoutformatie gelegen aardlagen
wordt gevormd, worden kortgesloten.

Scenario K, in gang gezet door toekomstige droge mijnbouw. Aangenomen is dat de kennis over de aanwezigheid
vanradioactiefafval in de zoutformatie verloren is gegaan
en er een mijn wordt aangelegd in deze zoutformatie. Bovendien is aangenomen dat hierbij de aanwezigheid van
het afval niet wordt onderkend. Blootstelling aan ioniserende straling is verondersteld op te treden in een galerij
die op zeer korte afstand van een gat met kernsplijtingsafval is aangelegd.

Scenario G, in gang gezet door diapirisme tot in de biosfeer. Aangenomen is dat het afval door diapitisme het
aardoppervlak bereikt voordat het door subrosie in het
grondwater komt. Deze situatie kan zich voordoen als er
een lange tijd een zeer droog klimaat heerst. Voor Nederland dient daarbij gerekend te worden met een pool woestijn.

Met betrekking tot de scenario's H, I, J, K waarin menselijke activiteiten centraal staan, wordt opgemerkt dat deze
in principe niet gekoppeld zijn aan bepaalde tijdvakken.
Er is echter van uitgegaan dat door een juiste bedrijfsvoering en controle kan worden voorkomen dat tijdens de bedrijfsperiode, dus vóór de afsluiting van de opbergfaciliteit, gebeurtenissen zoals beschreven in deze scenario's,
kunnen optreden.

3.4 Ondersteunend onderzoek
Scenario H, in gang gezet door een toekomstige verkenningsboring. Aangenomen is dat de kennis over de ondergrond en de plaats waar het afval is opgeborgen verloren is
gegaan. Verondersteld is dat bij een verkenningsboring in
de ondergrond de zoutformatie waarin het afval is opgeborgen wordt getroffen. Blootstelling is verondersteld
plaats te vinden doordat een boorkern wordt onderzocht
van een boring, die dwars door een container met kernsplijtingsafval is gegaan.
Scenario I, in gang gezet door toekomstige (natte) zoutwinning. Aangenomen is dat de kennis over de aanwezigheid van radioactief afval in de zoutformatie verloren is
gegaan en er natte mijnbouw in de zoutformatie wordt uitgevoerd met het oog op zoutwinning. Blootstelling is verondersteld plaats te vinden in de zoutfabriek door inhalatie van zoutstof, wat afkomstig is uit de pekeloplossing
van een uitloogholte die kernsplijtingsafval uit een boorgat bevat.
Scenario J, in gang gezet door lekkage van een toekomstige caverne voor opslag van andere stoffen dan radioactief
afval. Verondersteld is dat de kennis over de aanwezigheid

3.4.1 Inleiding
Als gevolg van de lange tijdsduur gedurende welke het afval van de biosfeer geïsoleerd dient te blijven is het niet
mogelijk de effectiviteit van een opberging te toetsen door
een proefopberging aan teleggen en deze gedurende enkele jaren uit te testen. Elke beoordeling van de effectiviteit
dient gebaseerd te zijn op een gedegen begrip van de processen die bepalend zijn voor de veiligheid. Deze processen worden dan weergegeven met behulp van wiskundige
rekenmodellen. Vele modellen zijn getoetst aan resultaten
van metingen; andere aan bijvoorbeeld geologische waarnemingen. Met behulp van (combinaties van) aldus geverifieerde rekenmodellen worden extrapolatieberekeningen uitgevoerd teneinde indicaties te verkrijgen van het te
verwachtengedrag van een opberging op lange termijn. In
appendix 4 is een overzicht gegeven van de toegepaste
modellen. Extrapolatie brengt altijd enige onzekerheid
met zich mee. Deze zal geringer zijn, naarmate het proces
in kwestie beter wordt beschreven door het model. Tot nul
zal deze onzekerheid echter niet kunnen worden teruggebracht. Verificatie van de modellen is dus van groot be-
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beschreven scenario-aanpak noodzakelijk.

Geologische inventarisatie en.ontstaansgeschiedenis van
zoutvoorkomens in Noord- en Oost-Nederland [OPLA
12].

Voor de uitvoering van de veiligheidsstudie zijn dus geverifieerde berekeningsmodellen nodig, alsmede uitgangsgegevens. Het verzamelen van de uitgangsgegevens en
ontwikkelen, operationeel maken en venfitsren van de berekeningsmodellen is ten dele in het kader van de veiligheirlsstudie uitgevoerd en ten dele in afzonderlijke onderzoeken die deel uitmaken van fase 1 van het OPLA-programma. Deze laatste onderzoeken vormen te zamen het
ondersteunend onderzoek dat in deze paragraafwordt behandeld. Dit onderzoek is ingedeeld in de aandachtsgebieden Geologie, Geohydrologie, Gesteentemechanica, Stralingseffecten en Mijnbouwkunde.

3.4.2 Geologie

In de veiligheidsstudie is voor elk van de drie beschouwde
formatietypen (zoutpijler, zoutkussen en gelaagd zout)
om praktischeredenen eenrepresentatiefmodel opgesteld
en voor de verdere beschouwingen en dosisberekeningen
als uitgangspunt gebruikt. De daarvoor noodzakelijke gegevens zijn door de Rijks Geologische Dienst (RGD) verzameld en op systematische wijze gepresenteerd in het
rapport OPLA 12. Deze studie heeft betrekking op gebieden in Noord- en Oost-Nederland, waar de dikte van de
zoutafzettingen meer dan 200 meter is. In dit gebied zijn
34locaties waar een zoutpijler of een zoutkussen aanwezig is en een viertal gebieden met gelaagd zout. Deze studie is niet alleen gericht op het beschrijven van de huidige
situatie, maar ook op de geologische geschiedenis en de
stabiliteit van zoutvoorkomens.

Tabel 3.3: Scenario's in de veiligheidsstudie: kenmerkende verschijnselen, initiêle gebeurtenissen, beschouwde opbergtechnieken en formatietypen.
NORMALE EVOLUTIE

Kenmerkend verschijnsel

Opbergtechniek

Formatietypen

A. subrosie en diapirisme

alle
alle
alle

P, K

B. pekelmigratie
C. therma-mechanische scheuren

alle
alle

VERANDERDE EVOLUTIE

Kenmerkend verschijnsel

D. onderlopen
E. grote pekelbel
F. achterloopsheid
G. diapirisme tot in de biosfeer

Opbergtechniek

Formatietypen

mijn
alle
dbg
alle

P,K
alle

K, L
P, K

MENSELIJKE ACTIVITEITEN

Initiële gebeurtenis
H. verkenningsboring

natte zoutwinning
J. lekkende caverne
K. droge zoutwinning
I.

Opbergtechniek

Formatietypen

alle
alle

alle

alle
alle

P, K

P,K
P,K

Toelichting:
Aangegeven is, op welke opbergtechniek (OT) en formatietype (FT) de scenario's van toepassing zijn.
FT:
P • Pijler
K• Kussen
L - Gelaagd zout
OT:
Mijn • Droge mijn met schachten, gangen en galerijen; vanuit de galerijen verticale opberggaten
voor KSA en warmteproducerend afval, en afvalkamers voor overig afval.
Dbg "' Diepe boorgaten vanaf het maaiveld (warmteproducerend afval), gecombineerd met cavernen
voor het overig afval.
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Rapport OPLA 12 bevat gegevens over diepteligging,
omvang, profielen met inbegrip van aangrenzende lagen,
ontstaansgeschiedenis en karakterisering van de beschouwde zoutvoorkomens. Voorts worden verwachtingen gegeven van het voorkomen van anhydrietlagen, hetgeen van belang is voor berekeningen betreffende scenarioDen voor het onderzoek naar de invloed van inhomogeniteiten op de isolatiecapaciteit van een zoutvoorkomen
[OPLA 22] (paragraaf 3.4.4.).
Deze studie heeft geresulteerd in een gedegen inzicht in
verschijnselen die de stabiliteit van zoutvoorkomens kunnen beïnvloeden zoals zoutbeweging (diapirisme), breukvorming, subrosie en erosie. Ook de onderlinge beïnvloeding van deze verschijnselen en de ontwikkeling van de
gesteenten boven en rondom het zout komen aan de orde.
Gegevens uit rapport OPLA 12 over gesteentelagen, die
boven en rondom de beschouwde steenzoutvoorkomens
zijn gelegen, zijn gebruikt in het geohydrologische onderzoekOPLA 16 ten behoeve van de karakterisering van deze lagen methetoog op grondwaterstromingendie bij scenario's A t/m Fen J van belang zijn.
Gegevens en inzichten uit deze studie zijn niet alleen gebruikt voor het opstellen van de reeds genoemde representatieve modellen van een pijler, een kussen en een gelaagd
zoutvoorkomen ten behoeve van de dosisberekeningen in
de veiligheidsstudie. Ook bijvoorbeeld voor het detailleren van de scenario's waarin diapitisme en subrosie een
belangrijke rol spelen (A enG) zijn deze gegevens en inzichten gebruikt.
Naast de studie OPLA 12 is op het vakgebied geologie de
studie Inventarisatie en analyse van geofysische methoden i.v.m. onderzoek vanzoutvoorkomens [OPLA 13] uitgevoerddoorTNO, Dienst Grondwaterverkenning. Doelstelling en opzet daarvan zijn beschreven in paragraaf
3.5.1.

3.4.3 Geohydrologie
Ten behoeve van de berekeningen van transport van radioactieve deeltjes vanuit de beschouwde zoutformatietypen door de naast en boven zoutformaties gelegen lagen
naar de biosfeer, zijn de volgende OPLA-projecten uitgevoerd.
Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost- en Oost-Nederland ten behoeve van
het onderzoek naar de opberging van radioactiefafval in
zoutformaties [OPLA 16]. Tezamen met de studie OPLA
12 levert dit onderzoek, dat is uitgevoerd door het Rijks
Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygi~ne
(RIVM),gegevens die nodig zijn voorde bovengenoemde
berekeningen van transport van radioactief materiaal door
de geosfeer. Het gaat daarbij om gegevens zoals doorla-

tendheid, porositeit, sotptie-karakteristieken (de mate
waarin radioactieve deeltjes aan de korrels van het doorstromende medium worden gebonden), grondwaterstijghoogte, grondwaterkwaliteit met inbegrip van zoutgehalte, grondwaterouderdom, enz. Alle verzamelde gegevens
zijn in een geautomatiseerd bestand opgenomen, waar.door op eenvoudige wijze inzicht inde bandbreedte van de
betrokken parameters kan worden verkregen. Deze gegevens zijn van belang voor scenario's A t/m F en J. Op
grond van het inzicht in de sedimentatiegeschiedenis van
N.O.-Nederland zijn voor de 38 geïnventariseerde zoutvoorkomens de voor de veiligheidsstudie relevante geohydrologisch~ parameters in profielen samengevat.
Migration ofPu, Am, Npand Tc inaquifers, Kei values and
geochemicalaspects [OPLA 15]. In alle scenario's waarin
van transport van radioactief materiaal door de geosfeer
sprake is, speelt de adsotptie daarvan aan de gesteenten
waardoorheen het materiaal zich beweegt uiteraard een
rol. Minder adsorptie betekent gewoonlijk een hogere
blootstelling van mensen in de biosfeer, meer adsorptie reduceert deze doses in het algemeen. Het NEA beheert een
databankwaarin een grootaantal gegevens omtrent de adsorptie van uiteenlopende radionucliden onder verschillende omstandigheden zijn opgeslagen (!SIRS, International Sorption Information Retrieval System [21 ]) . Deze
gegevens zijn ook voor ons land beschikbaar. Omdat er
behoefte bestond aan aanvullende sorptiegegevens, met
name bij verhoogde zoutgehalten van het grondwater
zoals verwacht in de nabijheid vanzoutvoorkomens, heeft
het RIVM in het kader van dit onderzoek laboratoriumexperimenten verricht, op grond waarvan voor een viertal
belangrijke radionucliden (plutonium, americium, neptunium en technetium) ~-waarden (een maat voor de adsorptie) bepaald zijn voor watervoerende lagen bestaande
uit verschillende soorten zand vergelijkbaar met het zand
van watervoerendelagen bovenNederlandsezoutvoorkomens.
METRO POL: Een computerprogramma voor de simulatie van grondwaterstroming en de verspreiding van radionucliden [OPLA 18]. Voorhetberekenen vanhettransport
van radioactief materiaal door de geosfeer waren bij de
aanvang van fase 1 van het OPLA-programma verschillende rekenmodellen beschikbaar. Geen van deze modellen kon echter op correcte wijze rekening houden met de
hoge zoutgehalten die in het grondwater nabij zoutvoorkomens verwacht worden. Eveneens gold dit voor het
transport, verval en adsorptie van een groot aantal radionucliden. Als onderdeel van fase 1 heeft het RIVM een
nieuw model ontwikkeld dat deze mogelijkheden wel
heeft. Dit model is echter niet alleen van belang voor alle
scenario's waarin dit geosfeertransport een rol speelt,
maar ook voor het berekenen van subrosie, d.w.z. het ondergronds oplossen van zout in grondwater. Dit laatste is
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heeft plaatsgevonden in het kader van het project Verificatie, validatie en gevoeligheidsanalyse van het programma
METROPOL in de HYDROCOIN-studie [OPLA 14].
Deze internationale verificatiestudie voor geohydrologische transportmodellen had ten doel: controle op de betrouwbaarheid van een aantal geohydrologische modellen, waaronder het METROPOL-model, en bood een forum voor uitwisseling van ervaringen bij het gebruik van
dit soort modellen. Dit laatste is van belang omdat de wijze waarop het model gebruikt wordt- te denken valt daarbij aan de schematisatie van de geohydrologische gesteldheid, de definitie van tijdstappen en dergelijke- mede bepalend is voor de kwaliteit van het eindresultaat.

3.4.4 Gesteentemechanica
De definitie van de scenario's in de veiligheidsstudie is gebaseerd op het uitgangspunt dat, noch in de perioden van
aanleg en bedrijf, noch in de periode na afsluiting, ontoelaatbarespanningen en vervormingenzullen optreden. Dit
uitgangspunt kon gekozen worden na berekening van
temperaturen, spanningen en vervormingen voor alle beschouwde opbergconcepten. Deze berekeningen zijn uitgevoerd in het kader van de veiligheidsstudie. De temperatuurberekeningen zijn gerapporteerd in OPLA 4 en de
berekeningen van spanningen en vervormingen in OPLA
5. Daarbij kon gebruikgemaakt worden van bestaande gegevens en inzichten, onder andere ontleend aan in situ metingen van spanningen en vervormingen rondom boorgaten in steenzout en door fundamenteel laboratoriumonderzoek naar het vervormingsgedrag van steenzout op
lange termijn. Ook de gebruikte rekenmodellen waren
reeds beschikbaar bij de aanvang van fase 1. Naast deze
berekeningen is op gesteentemechanischgebied een tweetal ondersteunende onderzoeken uitgevoerd.
Reologisch gedrag en transporteigenschappen van droog
en vochtig steenzout op lange termijn [OPLA 19]. Dit onderzoek, gericht op vervormingsgedrag en vorming van
haarscheuren, alsmede op de gevolgendaarvan voorde lokale doorlatendheid, is uitgevoerd door het Instituut voor
Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.
Wat dat betreft had dit onderzoek ten doel de basisrelaties,
die het lange-termijnvervormingsgedrag van steenzout
beschrijven, te verifi~ren en te verbeteren. Ook is in dit onderzoek aandacht besteed aan de doorlatendheid van anhydriet; dit is van belang in verband met scenario D. Tenslotte is het vervormingsgedrag van zoutgruis onderzocht
dat wordt gebruikt als materiaal voor opvulling van niet
met afval gevulde ruimte in opberggaten en -kamers. Met
name is onderzocht, hoe de porositeit en de doorlatendheid van dit vulmateriaal afnemen als het volume wordt
verkleind door de convergentie (d.w.z. het dichtkruipen
van een ruimte door plastische vervorming van het zout,

als gevolg van de druk) van de opbergruimte waarin het is
aangebracht. Zo wordt dus vastgesteld hoeveel weerstand
vulmateriaal van zoutgruis kan bieden tegen dichtkruipen
van holten in het zout en tegen beweging van pekel in een
opbergfaciliteit. Dit is van belang voor scenario's B, D, E.
De invloed van inhomogeniteiten op de isolatiecapaciteit
van een zoutjo1711Qtie (OPLA 22]. In bovengenoemde berekeningen van temperatuur, spanningen en vervormingen is aangenomen dat het gehele beschouwde zoutvolume uit steenzout (NaC1) bestaat. Steenzoutvoorkomens
bestaan echter niet voor 100% uit zuiver NaC1; er komen
lagen oflichamen in voor, bestaandç Uit materiaal met andere gesteentemechanische eigenschappen, de zogenaamde inhomogeniteiten. In dit onderzoek dat is uitgevoerd door het ECN is nagegaan, welke inhomogeniteiten
naar aard, omvang en plaats in een steenzoutvoorkomen
verwacht mogen worden en vervolgens is berekend of de
aanwezigheid daarvan leidt tot andere, mogelijk ontoelaatbare spannings- en vervormingstoestanden.

3.4.5 Stralingseffecten
In scenario C, Thermo-mechanische scheuren, is onderzocht of stralingseffecten kunnen leiden tot temperaturen,
spanningen en vervormingen die een bedreiging van de
isolatie van het afval zouden kunnen vormen. Een belangrijk effect is het verschijnsel stralingsschade in zout. Hieronder wordt verstaan het optreden van veranderingen in
het kristalrooster van steenzout als gevolg van bestraling.
Deze veranderingen komen onder andere tot uiting in gedeeltelijke omzetting van het NaCl in natriumcollofden
(kleine druppeltjes natrium) en chloorgasbelletjes. Een en
ander gaat gepaard met opslag van energie. Met betrekking tot de veiligheid kan men zich nu afvragen, welke
hoeveelheden energie opgeslagen kunnen worden, in
welk volume zout dat kan gebeuren en hoe, onder welke
omstandigheden en in welk tempo, die energie vrij zou
kunnen komen. Deze vragen zijn aan de orde in een viertal
ondersteunende onderzoeken, uitgevoerd in fase 1 van het
OPLA-programma. Vervolgens is als onderdeel van de
veiligheidsstudie een berekening gemaakt van de maximale temperaturen, spanningen en vervormingendie kunnen optreden als gevolg van het eventueel vrijkomen van
opgeslagen energie, samenhangend met stralingsschade.
Het ondersteunend onderzoek naar stralingseffecten omvat de volgende onderdelen:
Systematischlaboratoriumonderzoeknaar stralingsschade in zout [OPLA 21]. Dit onderzoek is uitgevoerd door
het Laboratorium voor Vaste StofFystca van de Rijksuniversiteit Groningen. Doel hiervan is te komen tot een goed
onderbouwdrekenmodel ten behoeve vanhet bepalen van
de hoeveelheid energie, die in het zout rondom KSA-canisters kan worden opgeslagen als gevolg van bestraling
van dit zout. Het gaat daarbij om het zout direct rondom
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Zowel zuiver zout als zout met toevoegingen, zoals die
ook in de werkelijkheid worden gevonden, zijn onderzocht bij verschillende temperaturen, doses en dosissnelheden. Daarbij is gebruik gemaakt van zeer kleine, droge,
éénkristallige monsters. In de bestraalde monsters is op
verschillende manieren de stralingsschade gemeten. Een
maat voor de schade is de hoeveelheid uiteengevallen
NaCI. Dit bepaalt men door de hoeveelheid natriumcollorden te meten; door vermenigvuldiging van het percentage collordaal natrium met de hoeveelheid opgeslagen
energie per % natrium verkrijgt men dan de hoeveelheid
opgeslagen energie in het kristal. Ook zijn metingen verricht waarbij de inwendige energie van de kristallen is bepaald.
Een bestaand model voor het berekenen van het percentage colloldaal natrium (het]ain-Lidiard-model) is uitgebreid en vergeleken met meetresultaten. In het lopende
deel van dit onderzoek zullen verdere metingen worden
verricht en zal het aangepaste model verder worden ontwikkeld en geverifieerd.
Onderzoek naar de invloed van rekristaUisatie op stralingsschade [OPLA 20]. Rekristallisatie is het opschuiven
van de grenzen tussen twee naburige kristallen. Hierdoor
ontstaan nieuwe, herstelde kristallen op de plaatsen van
oude, beschadigde kristallen. Door het optreden van dit
verschijnsel kan het effect van stralingsschade worden
teruggedrongen. Dit verschijnsel kon echter om praktische redenen niet in het bovengenoemde systematische
onderzoek worden betrokken. Doel van het onderhavige
onderzoek was, na te gaan onder welke omstandigheden
rekristallisatie optreedt en welke invloed op de effecten
van stralingsschade te verwachten is. Het betreft hier een
oriênterend laboratoriumonderzoek, uitgevoerd door het
Instituut voor Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.
Onderzoek naar stralingsschade in steenzout rond
KSA-containers (OPLA 23]. Met toepassing van het in
OPLA 21 gepresenteerde rekenmodel zijn in dit onderzoek door het ECN berekeningen uitgevoerd van stralingsschade in steenzout rond hoogactief afval. Ook is als
onderdeel van dit onderzoek berekend, hoe de radioactiviteit, nuclide-inventaris en warmteproductie van het afval
in de tijd verlopen.
Onderzoek naar stralingseffecten in zout uit de Brine Migration Test [OPLA 22]. Inde BrineMigration Test, uitgevoerd in de Asse-II-mijn in de BRD, is zout in situ bestraald geweest door hoogactief materiaal. Doel van dit
onderzoek was, een vergelijking te maken van in de praktijk opgetreden stralingseffecten met resultaten van berekeningen. Het onderzoek is uitgevoerd door het ECN.

3.4.6 Mijnbouwkunde
Voor de uitvoering van de veiligheidsstudie is een groot
aantal gegevens nodig omtrent de vormgeving, indeling,
bedrijfsvoering en afsluiting van de opbergfaciliteiten
waarop de studie betrekking heeft. Met het oog daarop is
door VanHattumen Blankevoort bv in hetkadervan fase 1
een studie uitgevoerd naardeze aspecten. Deze studie, getiteld: Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten voor
de definitieve opbt:rging van radioactief afval in steenzoutformaties in Nederland [OPLA 25], heeft geresulteerd in locatie-onafhankelijke voorontwerpen voor de in
fase 1beschouwdeopbergconcepten. Daarbij is uitgegaan
van de volgende technieken:
- conventionelemijnenmet schachtenen gangen, waarin
voor alle categorieên radioactief afval opbergruimte is
voorzien;
- diepe boorgaten vanafhet maaiveld, geschikt voor opberging van hoogactief afval, in combinatie met verschillende typen cavernen, geschikt voor opberging
van laag- en middelactief afval.
In deze studie is voorts nagegaan in welke van de beschouwde typen steenzoutvoorkomens (pijlers, kussen.s,
gelaagd zout) de onderscheiden technieken, bij het huidige niveau van kennis en ervaring, uitvoerbaar zijn te achten.

3.5 Overig onderzoek in Fase 1
3.5.1 Geohydrologie en geologie
Naast de in paragraaf 3.4 genoemde ondersteunende onderzoeken zijn op geohydrologisch en geologisch gebied
de volgende onderzoeken uitgevoerd:
Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische verkenningsmethoden [OPLA 17]. In deze studie is nagegaan
welke mogelijkheden de bestaande geohydrologische
veldverkenningsmethoden bieden voor nader onderzoek
van locaties naar mogelijke geschiktheid voor opberging
van radioactief afval. Bovendien is aangegeven welke
verbeteringen in (het gebruik van) de bestudeerde methoden gewenst en mogelijk zijn en welke de consequenties
daarvan zouden zijn voor veldwerk in een eventuele volgende onderzoeksfase.
Inventarisatie en analyse van geofysische methoden i. v.m.
onderzoek van zoutvoorkomens [OPLA 13]. Deze studie
is uitgevoerd teneinde voor de veiligheidsstudie en de inhomogeniteitenstudie [OPLA 22] te kunnen beschikken
over inzicht in de meettechnische detecteerbaarbeid van
eigenschappen van zoutvoorkomens, daarondermede begrepen de detecteerbaarbeid van inhomogeniteiten.
Voorts bevat het rapport over deze studie nuttige informatie voor het opstellen van een programma van oriênterend
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veldonderzoek dat in een eventuele volgende fase zou
kunnen worden uitgevoerd.

3.5.2 Mijnbouwkunde
In paragraaf 3.4 is de ondersteunende studie naar mijnbouwkundigevormgeving van opberging inzout beschreven. Een tweetal andere onderzoeken die op dit gebied in
uitvoering zijn, worden in de onderhavige paragraaf gepresenteerd. Het gaat hierom twee in situ experimenten in
de Westduitse Asse-zoutmijn. Als onderdeel van fase 1
neemt het ECN deel aan deze projecten, die ook internationaal sterk in de belangstelling staan. Deze experimenten zijn van wezenlijk belang met het oog op de volgende
doelen:
- het in de praktijk verifi~en van rekenmodellen die zijn
opgesteld aan de hand van laboratoriummetingen;
- demonstratie van de beheersing van operationele technieken voor de opberging van radioactief afval.

Naast demonstratie van bedrijfsvoeringstechnieken omvat dit projectexperimenteel onderzoek, gericht op de onderstaande verschijnselen:
- onderzoek naar het vrijkomen van pekel en gascomponenten ten gevolge van warmtebelasting en straling op
het zout;
- onderzoek van gesteentemechanische spanningsvelden en de daaruitresulterende vervormingen in en rond
de proefopberging;
- ontwikkeling en beproeving van meetmethoden voor
een opbergfaciliteit gedurende de aanleg en bedrijfsperiode ten behoeve van de veiligheid.
De Nederlandse inbreng bij dit project omvat, naast delevering van een aantal essentiële componenten voorde bedrijfsvoering, controle op de betrouwbaarheid van de gesteentemechanischerekenmodellen. Bovendien is als onderdeel van dit project nader praktijkonderzoek naar stralingsschade voorzien.

Het &Oo-m-gat-project
In de uitvoering van deze onderzoeksprojecten werkt het
Energieonderzoek Centrum Nederland nauw samen met
het Duitse Geselischaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF). Beide projecten worden gesubsidieerd
door de Europese Commissie en hebben een looptijd die
correspondeert met die van het derde EG-vijfjarenprogramma van onderzoek op het gebied van beheer en opslag van radioactief afval (1985 tlm 1989).
De Nederlandse activiteiten zijn verdeeld over de onderstaande projecten (zie OPLA 26).
- Deelname aan het HA W (High Active Waste )-opslagdemonstratieproject.
- Beproeving van bewakingsmethoden bij het droogboren van 300 en 600 m diepe boorgaten, alsmede het uitvoeren van convergentie- en drukmetingen (600-mgat).
Hieronder worden de specifieke doelen en opzet van deze
projecten kort uiteengezet en wordt aangegeven waarop
de Nederlandse inspanningen in het bijzonder gericht zijn.

Dit project omvat het boren van een tweetal diepe gaten
van verschillende diameters en het uitvoeren van diverse
metingen tijdens en na afloop van het boren.
In het bijzonder wordt hiermee beoogd:
1. Beproeving van de speciaal voor de onderhavige toepassing ontwikkelde boormethode.
2. Ontwikkeling en beproeving van operationele controletechnieken waarmee tijdens de boring gas-analyse
kan worden uitgevoerd en de verticaliteit van de boring
kan worden gecontroleerd.
3. Uitvoering van gesteentemechanische metingen, ten
behoeve van nadere verificatie van de bestaande gesteentemechanische rekenprogramma ·s.
Het ECN is voornamelijk betrokken bij de activiteiten in
het kader van de onderdelen 2 en 3. Het GSF is verantwoordelijk voor de beproeving van de onder 1 genoemde
boormethoden.
De hoofdmoot van de ECN-activiteiten in het kader van
dit project vindt naar verwachting plaats in 1989.

3.6 Internationale samenwerking
Het HAW-project
In het HAW-project worden alle wezenlijke onderdelen
van de bedrijfsvoering van een opbergmijn voor hoogactief afval beproefd en gedemonstreerd. Deze proefneming
is internationaal van belang als praktijkverificatie van de
technische haalbaarheid van de mijntechniek voor opberging van radioactief afval in steenzout en als in situ toetsing van gesteentemechanische rekenmodellen. De
ECN-deelname aan dit project biedt Nederland de mogelijkheid de internationale aansluiting op het terrein van
opberging van radioactief afval met betrekking· tot de
mijntechniek in actieve zin vorm te geven.

Om redenen van kennisuitwisseling, verificatie van gebruikte rekenprogramma •s en efficiency is bij de uitvoering van fase 1 van het OPLA-programma groot belang
gehecht aan internationale samenwerking. Reeds vóór de
start van fase 1 kwam dit tot uiting in het op Nederlands
verzoek uitgevoerde review van het programma-ontwerp
door het NEA in 1985.
Voorts heeftdit geresulteerd indeelnamevan Nederlandse
zijde aan de door de Europese Commissie opgezette veiligheidsstudies PAGIS en PACOMA. Met deze studies
wordt beoogd tot een gezamenlijke aanpak te komen en
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een impuls te geven tot methoden-ontwikkeling en samenwerking tussen de lidstaten.
Regelmatig wordt door de instituten die meewerken aan
hetOPLA-onderzoekactiefdeelgenomenaailworkshops,
congressen en symposia van de EG, NEA en IAEA. Ook
op het terrein van invoergegevens vindt internationale samenwerking plaats. Deelgenomen wordt door het RIVM
aan de door het NEA opgezette groep voor uitwisseling
vangegevens en vergelijking van methoden op het terrein
van adsorptie vanradionucliden (ISIRS, zie ook paragraaf
3.4.3).
Speciale vermelding verdient de samenwerking van het
ECN met het GSF in een tweetal onderzoeksprojecten in
de Asse-11-mijn (HAW-project en 600-m-gat). Mede als
uitvloeisel daarvan kan bij de OPLA-veiligheidsstudie
gebruik gemaakt worden van Duitse kennis, ervaring en
computerprogramma's. Ook op het gebied van stralingsschadeinzout en hydrologie wordtmethet GSF samengewerkt.
Zoalsreeds gezegd neemthet RIVM deel aan de breed opgezette internationale studie ter controle van de betrouwbaarheid vanhydrologische modellen genaamdHYDROCOIN. Dit is een samenwerkingsverband met teams uit
Canada, Engeland, Finland, Frankrijk, Japan, Nederland,
Noorwegen, Verenigde Staten, West-Duitsland, Zweden
(Initiatiefnemer) en Zwitserland. Ook het Nuclear Energy
Agency verleent medewerking aan deze studies. Aan een
vervolg op deze studie (INTRAVAL) neemt het RIVM
eveneens deel en heeft daarbij een coördinerende taak gekregen betreffende de opzet van validatiestudies van
transportmodellen voor situaties die voorkomen in de ondergrond bij zoutformaties.
Op hetgebied van de gesteentemechanicaloopt een vergelijkbare studie (COSA) waaraan thans instituten uit Belgil!, Denemarken, Frankrijk, Italiê, Nederland (ECN),
Spanje en West-Duitsland deelnemen.

3.7 Looptijd en kosten
Nadat de Tweede Kamer begin 1985 had ingestemd met
de uitvoering van fase 1 heeft de Studiecommissie OPLA
deze fase van het programma, in nauwe samenwerking
met de betrokken onderzoeksinstituten, uitgewerkt tot
concrete projecten. Dit vormde de hoofdmoot van de activiteiten in het jaar 1985. Hierover is gerapporteerd in het
eerste tussenrapport [1] dat is uitgebracht in februari
1986. In dat rapport wordt de verwachting uitgesproken
dat fase 1 in de tweede helft van 1987 zou kunnen worden
afgerond.Ookinhettweedetussenrapport[2]datinmaart
1987 is verschenen gaat de planning uit van voltooiing van
fase 1 nog in het jaar 1987.

Daarbij werd toen geconstateerd dat de veiligheidsstudie
zich in dit opzicht op het kritieke pad bevond en dat voor
de uitvoering daarvan enkele rekenmodellen noodzakelijkzouden zijn, die eind 1986 nog niet geheel gebruiksgereed waren. Inmiddels is gebleken dat het operationeel
maken vandeze modellenlanger heeft geduurd dan bij het
verschijnen van het tweede tussenrapport werd voorzien.
Ook de uitvoering en interpretatie van de berekeningen
vergden meer tijd dan geraamd. In de sector Stralingseffecten is vertraging opgetreden als gevolg van problemen
bij de levering en operationalisering van componenten
voor de experimentele opstelling bij de Rijksuniversiteit
Groningen. Ook in enkele andere projectenheeft zich vertraging voorgedaan, hoofdzakelijk bij de rapportering.
Ook het toeleveren van gegevens, nodig voor de uitvoering van de veiligheidsstudie, heeft daardoor vertraging
opgelopen.
De totale kosten van de onderzoeken die in dit rapport
worden beschreven bedragen ongeveerf33 mln. Dit is ongeveerf 6 mln meer dan de raming die in het tweede tussenrapport is gegeven. In deze bedragenzijndekosten van
het vóór fase 1 gestarte, doch daarmee thans parallellopendeen derhalve inditrapportmedebeschouwde, onderzoekin het 600 m diepe boorgat in de Asse-mijn niet inbegrepen. Ditonderzoek wordtuitgevoerd in samenwerking
met het Geselischaft fiir Strahlen- und Umweltforschung
ende kosten van het Nederlandseaandeel daarin bedragen
f4mln.

De EG subsidieert een aantal projecten in het kader van
haar derde programma van onderzoek op het gebied van
beheer en opslag van radioactief afval. Met inbegrip van
het onderzoek in het 600-m-gat in de Asse-mijn bedraagt
de subsidie van de EG in totaal ongeveer f 9 mln. De uitvoerende onderzoeksinstituten nemen een deel van de onderzoekskosten vooreigen rekening. Gezamenlijkdragen
zij ongeveer f 10,5 mln bij. Het resterende bedrag, f 17,5
mln, komt voorrekening vanhet ministerie vanEconomischeZaken.
Zoals reeds aangekondigd in het tweede tussenrapport is
er bij het HAW-projectsprake vanenigetegenvallers door
aanvullenderandvoorwaarden van de Duitse vergunningverlenende instantie en doordat het oplossen van enkele
technische problemen in relatie tot het geleidings- en bewakingssysteem voor de afvalcanisters meer inspanning
vereiste dan aanvankelijk voorzien was. Ten opzichte van
de oorspronkelijke raming voor het Nederlandse deel van
het HAW-project zijn de kosten van ditdeel daardoor met
ruim f 5 mln gestegen. De EG, die dit project in het kader
van deel B van het genoemde derde programma van onderzoek op het gebied van beheer en opslag van radioactief afval subsidieert, draagt aan de financiering van deze
extra kosten ruim f 1 mln bij; de rest wordt gelijkelijk ge-
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dragen door het desbetreffende onderzoeksinstituut
(ECN) en het ministerie van Economische Zaken.
Het overige deel van de kostenverhoging van fase 1 is gekoppeld aan de langere looptijd van deze fase; als gevolg
daarvan is er sprake van hogere kosten voor de veiligheidsstudie en voor het management van fase 1.
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4. RESULTATEN GEOLOGISCH ONDERZOEK
4.1 Overzicht
De hoofdmoot van het onderzoek binnen het geologische
aandachtsgebied wordt gevormd door een inventariserende bureaustudie [OPLA 12] van de Rijks Geologische ·
DienstnaardezoutvoorkomensinNoord-enOost-Nederland, getiteld: •Geologische inventarisatie en ontstaansgeschiedenis van zoutvoorkomens în Noord- en Oost-Nederland'.
Deze inventarisatie van in de open literatuur beschikbare
gegevens verschaft een gedegen inzicht in de geologische
factoren welke van belang zijn bij het onderzoek in algemenezin naar de geschiktheid van Nederlandse zoutvoorkomens voor de opberging van radioactief afval. Waar de
veiligheidsstudie als het ware de rode draad in het
OPLA-programma vormt, werden vanzelfsprekend vele
gegevens uitdeze studie gebruikt als uitgangsmateriaal bij
veiligheidsberekeningen.
Een tweede onderzoek binnen het aandachtsgebied Geologie bestaat uit een literatuurstudie naar de toepasbaarheid van geofysische methoden voor verkenning van
zoutvoorkomens, met als titel: •Inventarisatie en analyse
van geofysische methoden in verband met onderzoek van
zoutvoorkomens '.
Deze geofysische studie [OPLA 13], uitgevoerd door de
Dienst Grondwaterverkenning van TNO (DGV-TNO),
geeft aan op welke wijze en met welke nauwkeurigheid
zoutvoorkomens en hun directe omgeving momenteel
zijn te detecteren en welke onzekerheden na toepassing
ervan nog resteren. Tevens verschaft de studie inzicht in
de technieken die in de toekomst beschikbaar zijn of komen om inhomogeniteiten, zoals b.v. anhydriet, in het
zout in kaart te brengen. De aanwezigheid van deze inhomogeniteiten in het zout is van bijzondere interesse voor
de veiligheidsstudie, omdat ze in een aantal scenario's een
rol spelen bij het eventueel vrijkomen van radioactieve
deeltjes uit de zoutstructuur.

len van ons land, in dikke lagen (tot ca. 1000 m) afgezet
door indamping van een geheel of gedeeltelijk afgesloten
zeebekken (figuur 4.1; bron: zie lijst van figuren). Behalve steenzout vormden zich daarbij ook andere verbindingen zoals carbonaten, sulfaten en kalium-magnesiUmzouten. De volgorde waarin dergelijkezoutlagen worden
afgezet wordt bepaald door de mate waarin de zouten oplosbaar zijn in water. De zouten die in (vrijwel) verzadigde
vorm in het water voorkomen zullen bij indamping, dus
bij waterverlies, het eerst aan de beurt zijn om neer te
slaan.
De best oplosbare zouten, zoals de kalium-magnesiumverbindingen, zullen als laatste in een indampingscyclus
het verzadigingsniveau overschrijden en neerslaan.

Gelaagd zout, zoutkussens en zoutpijlers
De oorspronkelijke steenzoutafzettingen bestaan uit dikke, horizontaal gelaagde pakketten.
Dit gelaagde zout is in de geologische periode na het
Zechstein (figuur 4.2), nadat het intussen door nieuwe sedimenten bedekt was geraakt, op diverse plaatsen naar boven gewelfd. Een dergelijke welving kan daar ontstaan
waar zich een verstoring van de evenwichtsspanningstoestand van de ondergrond voordoet, b.v. nabij een breuk
of door dikteverschillen in de deklagen.
De plastische eigenschappen van het steenzout maken het
mogelijk dat in zo'n geval het zout kan vervormen zonder
dat in het zout breuken ontstaan (z.g. zoutvloei).
Het eerste stadium (figuur 1.2) van een dergelijke welving
wordt een zoutkussen genoemd. In een volgend stadium
kan een doorbraak van afdekkende gesteentelagen optreden (diapirisme) en vormt zich een zoutpijler of zoutkoepel. De hierbij optredende zoutvloei leidt tot een sterke
vervorming van de inwendige opbouw van een zoutafzetting. Een zoutpijler is daarom doorgaans complex van opbouw. Sterk geplooide lagen met veranderende dikten en
losse schotsen van brossere gesteenten kunnen voorkomen in afwisseling met vaak zeer grote delen homogeen
steenzout (figuur 1.2). Zoutkussens en zoutlagen hebben

4.2 Resultaten
4.2.1 Geologische inventarisatie
De studie van de Rijks Geologische Dienst (RGD) naar de
geologische geschiktheid van zoutvoorkomens omvatte
een uitgebreide inventarisatie van in de open literatuur beschikbare gegevens en richtte zich op die gebieden in Nederland waar de dikte van het steenzout groter is dan 200
meter.
Dit steenzout is zo'n 230-250 miljoenjaar geleden (het
Laat-Perm), met name in de noordelijke en oostelijke de-

Figuur 4.1: Vorming van steenzoutafzettingen.
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structuur behouden en zijn daardoor veel gelijkmatiger
van opbouw.
Door de beweging van het steenzout worden de afdekkende gesteentelagen eveneens vervormd, onder andere tot
uiting komend in het ontstaan van plooien en breuken in
hetafdekpakket. Gesteentelagen boven hetsteenzoutkunnen sterk in dikte vari!ren, afhankelijk van de mate waarin
het zout bewogen heeft.
Subroste en caprock
In sommige gevallen kan het zout aan de bovenzijde en
aan de flanken van een zoutpijler in contactkomen methet
grondwater. Daarmee begint een proces dat subrosie
wordt genoemd: hetzout lost langzaam open slecht oplosbare delen blijven achter. Dit proces speelt zich het meest
intensiefaf aan de top van een zoutpijler wanneer deze, in
bepaalde gevallen, doordringt in het gebied van het langzaam stromende grondwater. Het oplossingsproces wordt
daar minder geremd door oververzadiging van het omringende stagnerende grondwater zoals veelal bij de flanken
het geval is.
Op deze wijze ontstaat in vele gevallen aan de top van de
zoutpijler een residu van onoplosbare zouten die de pijler
als een soort schild afdekken, de z.g. 'caprock' . De hoofdbestanddelen van de caprock zijn anhydriet en gips. Omdat tijdens een dergelijkeoplossing volumeveranderingen
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optreden kan de structuur rond en in de caprock gecompliceerd zijn, terwijl ook door vorming van gips uit anhydriet, onder invloed van grondwater na vorming van een
caprock, volumevergroting kan optreden. Dergelijke verschijnselen kunnen - wellicht tijdelijk - invloed hebben
op de stijging van de top van het zoutvoorkomen.
Zoutvoorkomens In de Nederlandse Ondergrond

De geologische inventarisatie heeft een aantal van 38
zoutvoorkomens opgeleverd, omvattende 34 zoutpijlers
en zoutkussens en 4 gebieden met gelaagd zout, waar de
dikte van het zout groter is dan 400 meter. Voor de ligging
van dezezoutvoorkomens zij verwezen naar de samenvatting van de geologische resultaten [OPLA 12] in bijlage 2
van dit rapport. Omdat slechts een beperkte hoeveelheid
gedetailleerde informatie over de individuele zoutvoorkomens beschikbaar was, dient nog rekening te worden
gehouden met een onzekerheid met betrekking tot de ligging, diepte en de omvang van de zoutvoorkomens. Deze
onzekerheden kunnen thans nog liggen in de orde van maximaal enkele honderden meters. Voor de geïnventariseerdezoutvoorkomens is enige kenmerkende informatie
zoals het formatietype (pijler, kussen, laag), diepte en dikte van het zout, de dikte van de afdekkende pakketten, alsmede het voorkomen van ondiepe breuken te vinden in
bijlage 2 en OPLA 12.

.,

ldhOSir'atlgrafle

Onder
Germaanse
Trias

Onder
Bontzandsteen

66
Krijt
Zechstein 3
Formatie

131
Zechstein
Groep

Jura

210

Zechstein 2
Formatie

PERM

Trias

230
Perm

280

I '~

Anhydriet
Zechstein t
Formatie

251
Carboon
Rotliegend
Groep

345
Devoon

Figuur 4.2: Geologische tijdschaal.
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Zoutprovincies

Stabiliteit van zoutvoorkomens

Het onderzoeksgebied valt te verdelen in een tweetal
'zoutprovincies'; een Noordnederlandse (Groningen,
Friesland en Drenthe) en een Oostnederlandse zoutprovincie (Twente en de Achterhoek).

Naast studie van de opbouw van de ondergrond terplaatse
van de afzonderlijke zoutvoorkomens, is tevens onderzoek verricht aan de stabiliteit van zoutvoorkomens. Processen zoals halokinese, diapirisme, breukvorming, subrosie, erosie en glaciatie (zie verklarende woordenlijst),
kunnen die stabiliteit beïnvloeden. De zoutkussens en
-pijlers in het onderzoeksgebied zijn grotendeels ontstaan
door opwaartse beweging van het zout onder invloed van
verschillen in gesteentedruk (halokinese), een proces dat
voor een aantal van deze voorkomens nog in geringe mate
werkzaam is: De geschiedenis van dit ontstaansproces is
reconstrueerbaar.

In de Oostnederlandse zoutprovincie zijn de dikste zoutvoorkomens (tot ca. 1000 m) afkomstig uit het zogenaamde Zechstein-1, d.w.z. het oudste binnen de Zechstein-formatie (230- 250 miljoenjaar geleden; zie figuur 4.2). Afwijkingen in de gelijkmatigheid van de samenstelling van
het zout, zogenaamde 'inhomogeniteiten', kunnen aanwezig zijn "in de vorm van dunne anhydrietlagen en carbonaten in het zout.
De zoutafzettingen in de Noordnederlandse zoutprovincie
zijn iets 'jonger' dan in het oosten, d.w.z. gevormd binnen
de Zechstein-formaties 2, 3 en 4; de dikste tot ca. 3500 m
voorkomend in het Zechstein 2. In deze zoutafzettingen
kunnen als inhomogeniteiten kalium-magnesium zoutlagen voorkomen, alsmede pakketten vanzoutklei en anhydriet met een dikte van maximaal enkele tientallen meters.
De mate waarin en de wijze waarop inhomogeniteiten in
het zout voorkomen is voor de individuele zoutvoorkomens doorgaans nog niet bekend. Wel is een verwachting
op regionaal niveau aan te geven, uitgaande van kennis
over de algemene geologische structuur van dat gebied.

Geologische opbouw van de ondergrond ter
plaatse van de zoutvoorkomens
Van de afdekkende gesteentelagen is uit boringen veel bekend over de opbouw van de ondiepere lagen (Kwattair en
gedeeltelijk Ternair, zie figuur 4.2). Meestal is het dan
ook mogelijk ter plaatse van de zoutvoorkomens deze
geologische opbouw gedetailleerd aan te geven. De dieper
gelegen gesteenten uit het Krijt, de Jura en het Trias zijn
slechts regionaal te beschrijven; gegevens daarover ter
plaatse van individuele zoutvoorkomens zijn ten behoeve
van het OPLA-onderzoek slechts zeer beperkt beschikbaar.
Door het toepassen van gebruikelijke technieken voor het
analyseren van olie- en gasreservoirs in samenhang met
algemene en regionale inzichten in de geologische opbouw, is de feitelijke kennis over de ondergrond aangevuld en uitgewerkt in schematische profielen. Deze profielen geven een globaal inzicht in de geologische opbouw
ter plaatse van de 34 zoutvoorkomens en de 4 gebieden
met gelaagd zout (figuur 4.3). Voordat deze informatie
bruikbaar is in de veiligheidsstudie dienen daaraan toegevoegd te worden gegevens over de grondwaterstroming,
het watergehalte, de doorlatendheid, etc.; kortom een
geohydrologische beschrijving van de ondergrond is vereist. Daartoe is een aparte studie uitgevoerd waarvan de
resultaten in hoofdstuk 5 zijn opgenomen.

De beschikbare gegevens laten dit slechts in zeer beperkte
mate toe voor het Mesozoïcum (230- 65 miljoenjaar geleden). Voor het Tertiair (65- 2 miljoenjaar geleden) en
vooral hetKwartair (2,2 miljoenjaar geleden- heden), laten de gegevens deze reconstructie veel beter toe. Juist deze laatste periode is essentieel met het oog op het gebruik
van die gegevens voor prognoses ten behoeve van de veiligheidsstudie.
De stijging van de top van een steenzoutvoorkomen, de
z.g. uitwendige stijging, valtten dele afte leiden uit de mate van opstuwing van boven het zout liggende gesteentelagen, uit de dikteverhoudingen van de jongere afzettingen
boven en naast de zoutpijlers en soms ook uit de vorm en
hoogte van het maaiveld.
Met deze gegevens kan worden berekend dat in het onderzoeksgebied de toppen van ondiep (boven ca. 600 m) gelegen zoutvoorkomens gemiddeld over de laatste 400.000500.000 jaar met hoogstens 0,25 mm per jaar zijn gestegen. De werkelijke stijging van het steenzout in een zoutvoorkomen, ook wel inwendige stijging genoemd, ligt
evenwel hoger omdat de berekende waarde van 0,25 mmlj
het resultaat is van een samenspel van twee processen:
werkelijke stijging van het steenzout enerzijds en oplossing van zout (subrosie) aan de bovenzijde door het grondwater anderzijds. Hierin speelt ook volumeverandering in
de caprock een rol, zij het een ondergeschikte.
Rekening houdend met een geschatte bovengrens van de
gemiddelde snelheid van dit subrosieproces aan de top van
een zoutvoorkomen in de grootte-orde van 0,15 mm per
jaar, zal de werkelijke (inwendige) stijging van het steenzout in het zoutvoorkomen waarschijnlijk niet meer bedragen dan gemiddeld 0,35 - 0,40 mm per jaar.
Diep gelegen zoutstructuren (top beneden 400 - 600 m)
vertonen doorgaans een veellagere inwendige stijgsnelheid (factor 10 tot 100 lager). Verwacht mag worden dat
verder onderzoek naar de onderlinge verschillen in de mate van stijging van zoutvoorkomens een belangrijke bijdrage kan leveren aan groepering van zoutstructuren met
betrekking tot hun geologische stabiliteit.
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Figuur 4.3: Overzicht van schematische profielen over de zoutvoorkomens in het onderzoeksgebied.
De basis en de bovenzijde van het Zechstein en de basis van het Tertiair zijn aangegeven, evenals enkele belangrijke breuken.
De volgnummers van de zoutstructuren verwijzen naar de gei nventariseerde zoutvoorkomens
zoals opgenomen in bijlage 2 (samenvatting OPL.A 12) van dit rapport.
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Inmiddels is onderkend dat een aantal verschijnselen dat
samenhangt met het optreden van een ijstijd een mogelijk
belangrijke invloed op de stabiliteit van zoutvoorkomens
kan hebben.

Invloed van een Ijstijd op de stabiliteit van zoutvoorkomens
Geologische waarnemingen tonen aan dat een ijstijd een
min of meer regelmatig terugkerend verschijnsel is met
een gemiddelde periode van ca. 100.000 jaar. Uit de bestaande literatuur komt naar voren, dat een belangrijke
uitbreiding van het landijs in de komende 100.000 jaar te
verwachten is, met een grootste waarschijnlijkheid tussen
50.000 en 100.000 jaar na heden, waarbij ook een deel van
Nederland door landijs kan worden bedekt [14]. Een daarbij optredende onzekerheid is de invloed van het broeikaseffect.
Door de lage temperatuur tijdens een ijstijd raakt een deel
van de ondiepeondergrond permanentondereen temperatuur van 0 oe (permafrost), hetgeen consequenties heeft
voorde grondwaterstroming in de ondiepe ondergrond en,
daarmee samenhangend, voor de mate van subrosie van
ondiepe zoutstructuren. In het geval dat er sprake is van
een bedekking door landijs kan een zoutvoorkomen, door
het dan optredende verschil in drukbelasting van het ijs op
de ondergrond ter weerszijden van een zoutvoorkomen,
aan een extra opstuwing onderhevig zijn.
Een ander verschijnsel dat verband houdt met een ijstijd is
de vorming van diepe glaciale geulen in de ondergrond.
Dit zijn geulen die door het landijs of door smeltwater
worden uitgeslepen, zij kunnen de toppen van minderdiep
gelegen zoutvoorkomens aansnijden.
Nader onderzoek naar de invloed van een ijstijd op de stabiliteit van zoutvoorkomens vindt momenteel plaats bij de
Rijks Geologische Dienst.

4.2.2 Geofysische studie
De tweede studie binnen het geologische onderzoek betrof een project van de Dienst Grondw~terverkenning van
TNO, in samenwerking met de RGD, naar de mogelijkheden van geofysische methoden bij de verkenning van ondergrondse zoutvoorkomens. Bij deze literatuurstudie
ging het niet alleen om technieken die de ligging en de omvang van zoutvoorkomens in kaart kunnen brengen, maar
ook om methoden die de inwendige opbouw van het zout
aangeven. Het gebruik van deze methoden is tevens van
belang omdat ze niet-destructiefvan aard zijn, d.w.z. het
zoutvoorkomen middels uitgezonden en weer opgevangen trillingen aftasten, waarbij het zout volledig intact
blijft op de ontsluitingen na die nodig zijn voor opberging
(zoals een aantal boringen, schachten en gangen).

Methoden voorverkenning van de inwendigeopbouw van
zoutstructuren krijgen speciale aandacht i. v.m. het belang
van de detectie van inhomogeniteiten, zoals de in het zout
soms aanwezige anhydrietlagen, kleilagen, pekel- of gasbellen en afzettingen van kalium- en magnesiumzouten.
Toepassing van geofysische technieken kan geschieden
vanaf het aardoppervlak, vanuit boorgaten rondom het
zoutvoorkomen of vanuit boringen en ondergrondse
ruimten in het zout.

Methoden vanaf het aardoppervlak
Met betrekking tot de methoden vanaf het aardoppervlak
komt de studie tot enkele vaststellingen.
- Omtrek en diepteligging van de bovenkant van een
zoutvoorkomen zijn bij benadering af te leiden uit seismische metingen aan het aardoppervlak. De onnauwkeurigheid in de diepteligging is in de orde van 10 m,
die in de omtrek in de orde van 100 m.
- Bepaling van het flankverloop van een zoutpijler met
behulp van geofysische metingen vanafhet aardoppervlak is problematisch; onzekerheden tot honderden
meters kunnen optreden.
- Geofysische metingen aan het aardoppervlak schieten
in hoge mate tekort voor verkenning van de vaak onregelmatige inwendige opbouw van een zoutpijler. De
opbouw van een zoutkussen of zoutlaag leent zich wel
voor enige verkenning door middel van reflectie-seismiek vanwege het doorgaans regelmatige patroon van
de horizontale of licht-geplooide interne structuur.

Methoden vanuit boorgaten, mijngangen e.d.
Omdat geofysisch onderzoek vanaf het aardoppervlak
geen betrouwbare resultaten geeft, vooral waar het gaat
om het flankverloop en ten aanzien van de interne opbouw, bestaat de volgende stap uit metingen vanuit één of
meer boorgaten of vanuit mijngangen en dergelijke.
De huidige stand van de techniek leert het volgende:
- geofysische verkenning van de inwendige opbouw van
een zoutvoorkomen is pas goed mogelijk wanneer
boorgaten beschikbaar zijn die in het zoutvoorkomen
reiken;
- bij een boring is het mogelijk de opbouw van de ondergrond ter plekke van een boorgat direct en met grote
nauwkeurigheid te bepalen; tevens wordt daarmee een
mogelijkheid geboden met boorgat-geofysisch onderzoek (met name radar) de omgeving van het boorgat nader te verkennen (figuur 4.4);
bestaande boorgat-radarsystemen kunnen aangeven óf
natte ófvochtige inhomogeniteiten (anhydriet, klei, pekel-insluitingen) met karakteristieke afmetingen van
minstens 1 m aanwezig zijn binnen een straal van ongeveer 300 m om het boorgat; een vergroting van de
dracht is te bereiken via radarmetingen tussen boorgaten onderling;
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- met radarverkenningen vanuit mijngangen is een langere dracht en een hoger scheidend vermogen te bereiken dan vanuit boorgaten;
- bevinden zich meer bootgaten in een zoutvoorkomen
dan kunnen de vlakken die zich bevinden tussen verschillende paren boorgaten elektromagnetisch en
akoestisch doorgelicht worden; bij elektromagnetische·
doorlichting (radar) kunnen in bepaalde situaties afstanden tot ca. 2000 m worden overbrugd.
Duidelijk is dat de beschikbare geofysische technieken
voor verkenning van de uiterlijke vorm, diepteligging en
omvang van zoutvoorkomens in eerste aanleg goed toepasbaar zijn, doch ook de nodige onzekerheden met zich
mee brengen. De ontwikkeling van dergelijke technieken
is voor andere doeleinden in volle gang, verloopt succesvol en zal naar verwachting in de toekomst een verkleining van die onzekerheden opleveren. Het is dan ook van
belang deze ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen.
De methoden voor opsporing van inhomogeniteiten in de
zoutvoorkomens vertonen een bepaalde mate van onvolmaaktheid, zodat aan verkregen resultaten een inherente
onzekerheid kleeft. De Dienst Grondwaterverkenning
van TNO signaleert dat verbetering en optimalisatie van
met name verfijnde seismische detectiemethoden voor
toepassing vanaf het aardoppervlak en vanuit boorgaten
onverminderd voortgaat. In iets mindere mate geldt dat
voor de ontwikkeling van boorgat-radar- en boorgat-sonarsystemen.
Het feit dat inwendige geofysische verkenningen voor een
belangrijk deel vanuit de mijnbouwkundige ontsluitingen

-<:::dardetectie uit
één boorgat

~

4.3 Samenvatting van de resultaten
De meest in het oog springende resultaten van het geologische onderzoek zijn in de navolgende punten samengevat
weergegeven.
- De geologische opbouw van het afdekpakket ter plaatse van de geinventariseerde zoutvoorkomens is voor de
ondiep gelegen gesteentelagen (Kwartair, deel van Tertiair) goed bekend. Omtrent de dieper gelegen lagen
(Krijt, Jura, Trias) is minder bekend maar het gegevensbestand kan voor het doel van fase 1 wel als toereikend worden beschouwd.
- Er zijn 38 zoutvoorkomens geinventariseerd;
19 zoutpijlers;
15 zoutkussens;
4 gebieden met gelaagd zout.
- De diepte van de top van het homogeen steenzout varieert van ca. 170 m voor de meest ondiep gelegen zoutpijler tot ca. 2200 m voor de diepst gelegen zoutlaag.
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plaats moeten vinden, zoals schachten, gangen en inwendige boringen, leidt tot twee constateringen:
- Een belangrijk deel van de definitieve inrichting van
het mijnwerk pas kan worden ingevuld nadat de eerste
ontsluiting van het zoutlichaam heeft plaats gevonden,
teneindeoptimaal gebruik te maken van de 'van nature'
aangeboden structuur van het zoutvoorkomen.
De mogelijkheid aanwezig blijft dat toch van het gebruik van een bepaald zoutvoorkomen moet worden afgezien omdat de verkenning vanuit een eerste ontsluiting een inwendige structuur aan het licht brengt die de
haalbaarheid van een veilige opberging ter plaatse in
sterk negatieve zin belnvloedt.
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Figuur 4.4: Verkenning van een zoutvoorkomen met behulp van radardetectie
(naar Nickel e.a., Geoph. Prosp. 31, 1987).
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enkele honderden tot enkele duizenden meters.
- De horizontale omvang van zoutpijlers (op ca. 1000 m
diepte) bedraagt in een aantal gevallen 10 à 20 km2; in
een enkel geval zelfs meer.
- De inwendige structuur van de individuele zoutvoorkomens is doorgaans niet bekend. Op basis van regionale geologische inzichten kan een verwachting aangegeven worden m.b.t. het voorkomen van inhomogeniteiten in het zout.
- De uitwendige stijging van een aantal zoutvoorkomens
bedraagt gemiddeld over de laatste 400.000 à 500.000
jaar maximaal 0,25 mrnlj. Rekening houdend met een
snelheid van het subrosieproces van ca. 0,15 mm.tJ zal
de effectieve stijging van het inwendige van een zoutvoorkomen met hoogstens een gemiddelde snelheid
van 0,40 mmlj plaatsvinden.
- Voor verkenning van zoutvoorkomens zijn te onderscheiden:

* methoden vanaf het aardoppervlak; deze leveren
niet meer dan een globale verkenning van de diepte vanhet topzoutendehorizontaleomvang van de
bovenzijde van het zoutvoorkomen;
* methoden vanuit boorgaten boven en rond een
zoutvoorkomen; deze leveren een goede verkenning van de bovenzijde en de flanken van het zoutvoorkomen;
* methoden vanuit boorgaten in een zoutvoorkomen; deze leveren een redelijke verkenning van
het inwendige van een zoutvoorkomen.
- Het is belangrijk dat verbetering van niet-destructieve
verkenningsmetboden van zoutvoorkomens voortgang
vindt; ontwikkelingen ter zake dienen nauwgezet te
worden gevolgd.
- Ontsluiting van een zoutvoorkomen is noodzakelijk
voor een goede verkenning van de inwendige structuur
en is in dat verband een onmisbare stap voordat tot een
definitief ontwerp voor een opbergfaciliteit kan worden gekomen.
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5. RESULTATEN GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK
5.1 Overzicht
Evenals het geologische onderzoek vertoont het geohydrologische een duidelijk toeleverend karakter met betrekking tot de veiligheidsstudie. Aan deze toeleverende
functie is vorm gegeven door de uitvoering van een aantal
studieprojecten.
Een belangrijke plaats daarbij wordt ingenomen door de
geohydrologische inventarisatiestudie van het RIVM
[OPLA 16]. Deze studie verschaft een geohydrologische
beschrijving van die gebieden in Noord- en Oost-Nederland waar zoutvoorkomens in de ondergrond aanwezig
zijn. Te zamen met de resultaten van de geologische inventarisatie (zie 4.2), wordt daarmee de ondergrond in het
onderzoeksgebied in kaart gebracht en als belangrijk modelgegeven ingevoerd in de veiligheidsstudie.
Eveneens van essentieel belang voor de uitvoering van de
veiligheidsstudie is de totstandkoming van een model dat
het transport van radionucliden door de ondergrond beschrijft. Hierbij wordt gedoeld op het reeds in 3.4.3 genoemde METROPOL-model, waarmee de hoeveelheid
radioactiviteit aan het aardoppervlak kan worden berekend indien er onverhoopt radioactieve deeltjes uit de opberging in het steenzout mochten vrijkomen.
Het METROPOL-model is door het RIVM ten behoeve
van fase 1ontwikkeld [OPLA 18] en ondergaat in de internationale HYDROCOIN-studie [OPLA 14] een controle
op de betrouwbaarheid. De uiteindelijke resultaten daarvan zullen in 1989 beschikbaar komen; een eerste indruk
is reeds weergegeven in 5.2.3.
Het werken met METROPOL vereist kennis van een
groot aantal processen welke in de ondergrond het transport van radionucliden beïnvloeden. Daarvoor is gebruik
gemaakt van opgebouwde kennis bij het NEA in deISIRS
(International Sorption Information Retrieval System)-databank. Daarnaast is door het RIVM, in het kader
van fase I en mede als onderdeel van de EG-studie MIRAGE (Migration ofRadionuclides through the Geosphere ),
experimenteel onderzoek aan transport van radionucliden
door de ondergrond uitgevoerd. Dit onderzoek is getiteld:
'Migratie van colloïdaal en organisch gebonden radionucliden viaaquifers nabij ZIJUtstructuren' [OPLA 15].
Eén van de geohydrologische processen, die bij een mogelijke vrijzetting en het verdere transport van radionucliden
door de ondergrond een belangrijke rol kan spelen, is subros ie. Modelberekeningen voor dit proces zijn door het
RIVM uitgevoerd in het kader van de veiligheidsstudie en
in een deelstudie vervat, getiteld: 'De invloed van subro-

sie op steenzoutformaties en in het bijzonder op zoutpijlers' [OPLA 7].
In hoofdstuk 10 zal op de resultaten van deze studie nader
worden ingegaan.
Het gehele transport van radionucliden door de ondergrond, vanaf een mogelijk vrijkomen uit het zoutvoorkomen tot aan het aardoppervlak is geohydrologisch gemodelleerd, beschreven en doorgerekend in een apart deelproject van de veiligheidsstudie. De resultaten van dit project 'Transport van radionucliden door de ondergrond'
worden behandeld in hoofdstuk 10.
Naast voornoemde, sterk met de veiligheidsstudie verbonden projecten is binnen het geohydrologisch onderzoek aandacht geschonken aan hydrologische verkenningsmethoden. Daarmee wordt beoogd meer inzicht te
verkrijgen in de kwaliteit van de huidige methoden en mogelijke gewenste verbeteringen in deze methoden [OPLA
17).

5.2 Resultaten
5.2.1 Geohydrologische inventarisatie
De inventarisatie omvat naast het gestructureerd bijeenbrengen van geohydrologische gegevens ook een toelichting op de gebruikte methodiek voor het samenstellen van
schematische geohydrologische profielen van de ondergrond nabij zoutvoorkomens.
De resultaten van de inventarisatie en evaluatie hebben als
belangrijkste doel de veiligheidsstudie te ondersteunen.
Voor de opzet van mogelijke scenario's in de veiligheidsstudie die vrijzetting en transport van radionucliden beschrijven, alsmede gevolgen daarvan in termen van doses
voor de mens, is inzicht vereist in de geohydrologische
opbouw van de ondergrond, in het grondwatersysteem en
in de externe factoren die hierop van invloed zijn. Grondwater is immers in de meeste scenario's het belangrijkste
transportmedium voor radionucliden in de gesteentelagen
boven en rond een zoutvoorkomen (de geosfeer).
De verzamelde gegevens leveren een inzicht in de geohydrologische opbouw van de ondergrond, in het grondwatersysteem en de grondwaterkwaliteit in het onderzoeksgebied. Dit gebied omvat die delen van Noord- en
Oost-Nederland waar zoutvoorkomens met een dikte groter dan 200 m aanwezig zijn. Deze gegevens beschrijven
b.v. de porositeit en doorlatendheid (permeabiliteit) van
de gesteenten, hetverloopvan de grondwaterdrukinruimte en tijd en de hoeveelheid nuttige neerslag. Met behulp
hiervan kunnen in de veiligheidsstudie transportpaden
voor radionucliden door de ondergrond worden gedefi-
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vastgelegd.
De grondwaterkwaliteit, met inbegrip van de chemische
samenstelling en in het bijzonder het zoutgehalte, is onmisbare informa~ie om de grondwaterstroming op een
juiste wijze te kunnen modelleren. De grondwaterkwaliteit en de bodemsamenstelling zijn voorts nodig om uit de
beschikbare bronnen de waarden van parameters, die niet
op directe wijze gemeten kunnen worden, te bepalen. Met
name de adsorptiegegevens van radionucliden moeten
langs deze weg indirect uit de literatuur en algemene databestanden worden verkregen, omdat onderzoek op bodemmateriaal uit het betrokken gebied in fase 1 van het
OPLA-programma niet voorzien is.
De geohydrologische inventarisatiestudie stelt m.b.t. de
belangrijkste onderdelen van het onderzoek het volgende
vast.

Geohydrologische gegevens
In Noordoost-Nederland is op lokale en regionale schaal
zeerveel hydrologisch onderzoek verricht. Ditonderzoek
geschiedde meestal ten behoeve van de drinkwatervoorziening, waardoor het beperkt bleef tot die watervoerende
pakketten waarin zoetgrondwaterwerd aangetroffen. Van
de diepere lagen, met brak of zout water, en van de slecht
doorlatende laagpakketten zijn dan ook slechts weinig gegevens beschikbaar. De gegevens die beschikbaar zijn
voor de diepe ondergrond hebben dan meestal betrekking
op beterdoorlatende lagendie onderzochtzijnmethetoog
op de winning van delfstoffen (olie, gas) of de winning
van aardwarmte.
Uitdedoelstellingen van het in het verleden verrichte geohydrologische onderzoek (drinkwater-, olie-, gas-, en
aardwarmtewinning) kan worden afgeleid dat de verzamelde gegevens een zeer lokaal karakter hebben. Bovendien is de dichtheid van het netwerk van waarnemingsponten zeer verschillend, waardoor inter- en extrapolatie
sterk bemoeilijkt wordt. In de nabijheid van de zoutstructuren moet tevens rekening gehouden worden met sterke
verstoring van het algemene beeld en met grote inhomogeniteiten.
Uit de geologische geschiedenis van Noordoost-Nederland blijkt dat over perioden van tien- tot honderdduizend
jaar (tijdsperioden waarmee in de veiligheidsstudie gerekend wordt) belangrijke geologische veranderingen kunnen plaatsvinden. Deze veranderingen zijn merendeels
gerelateerd aan het optreden van ijstijden (glaciaties). Zo
hebben in het verleden glaciaties de Peelo-geulafzettingen, de stuwwallen en de smeltwaterdalen (van b.v. Vecht
en Hunze) teweeggebracht.

Het is dan ook te verwachten dat binnen overeenkomstige
perioden in de toekomst niet alleen de hydrologische
randvoorwaardeoengrondwaterstroming (door klimaatsverandering, zeespiegelvariaties, veranderde rivierlopen
en menselijk handelen) maar ook de structuur van de ondergrond over de bovenste tientallen tothonderden meters
(als gevolg van de geschetste geologische processen)
drastischkunnen veranderen. Met hetoog op het opstellen
van modellen ten behoeve van de veiligheidsevaluatie is
als 'worst-case' benadering een nieuwe insnijding van een
beekdal, samenhangend met een sterk verlaagde zeespiegel boven een zoutpijler, verondersteld. Voor de periode
dat deze situatie in stand blijft, is een versterkte kwelstroming naar een beekdal aangenomen.

Grondwaterkwaliteit
Ook op het gebied van de waterkwaliteit is veel onderzoek
verricht, maar wederom heeft dit onderzoek zich beperkt
tot de voor de drinkwatervoorziening relevante goed
doorlatende lagen. Met uitzondering van een brede strook
langs de Waddenzee en het Usselmeer is het bovenste
grondwater zoet. Door zeespiegelvariaties kan deze situatie echter ingrijpend veranderen. In de diepe ondergrond is
het grondwater in het algemeen zout; zoutgehalten kunnen echter per locatie aanzienlijk verschillen.
De schaarse analyses laten geen conclusies toe over de
mate waarin steenzout in oplossing gaat of is gegaan en
over de ouderdom van het grondwater in de diepe pakketten. Zo ontbreekthetdrie-dimensionale beeld van het verloop van de zoutconcentratie bij zoutpijlers.
Op grond van de beschikbare metingen van de ouderdom
van het grondwater in ondiepe pakketten kan een zeer globale, regionale trend worden aangegeven. Voor een lokale
karakterisering, met name in de omgeving van zoutstructuren, zijn deze metingen niet bruikbaar.
Met betrekking tot de voorspelling van het migratiegedrag van radionucliden in de ondergrond, zouden gegevens over het voorkomen van b.v. coUo'lden en humuszuren in het grondwater nuttig zijn, omdat het migratiegedrag daardoor wordt be'ïnvloed. Aangezien echter de beschikbare grondwateranalyses zijn uitgevoerd voor doeleinden waarvoor die gegevens niet van belang waren,
heeft bepaling niet plaatsgevonden en zijn ze voor fase 1
niet voorhanden.

Methodiek voor het samenstellen van schemati·
sche geohydrologische profleien
Zoals reeds vermeld is de beschikbare hydrologische informatie doorgaans afkomstig uit onderzoek dat voor geheel andere doelen is uitgevoerd. Dit levert de nodige beperkingen op. De dichtheid van de informatie, met name
van de diepere lagen, is zeer beperkt. Daarnaast is de informatie over een bepaalde afzetting vaak geconcentreerd
opeen klein gebied dat intensiefis onderzocht voor andere
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doeleinden. Parameters die nodig zijn voor de beschrijving van nuclidenmigratie, zoals de watersamenstelling,
de structuur en de geochemische eigenschappen van de afzettingen, ontbreken voor een aanzienlijk deel.

Om met deze beperking aan gegevens in fase 1 tot een
bruikbaar ruimtelijk geohydrologisch beeld van de ondergrond te kunnen komen, is gebruik gemaakt van een analysetechniek, de reservoir-analyse methode. Deze methodiek is van oorsprong ontwikkeld voor de verkenning van
delfstofvoorkomens. Hierbij worden de beschikbare
schaarse gegevens aangevuld met de algemene kennis
omtrent de ontstaansgeschiedenis van het onderzoeksgebied. Mede door vergelijking met analoge situaties elders
in de wereld worden drie-dimensionale geohydrologische
modellen van de ondergrond verkregen.

Schematische geohydrologische profielen
Uitgaande van de geohydrologische gegevens, aangedragen door de inventarisatiestudie en gebruikmakend van de
reservoir-analyse-methode, kon voor Noordoost-Nederland een hydrologische schematisatie van de ondergrond
worden uitgevoerd. Deze resulteerde in een aantal schematische profielen van de 34 zoutvoorkomens binnen het
onderzoeksgebied en een viertal regionale geohydrologische profielen (zie figuur 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4).
Bij de evaluatie van de gegevens en de constructie van de
geohydrologische modellen (profielen) is door het RIVM
nauw samengewerkt met de Rijks Geologische Dienst.

Voor berekeningen ten behoeve van de veiligheidsstudie
met het hierna te bespreken METROPOL-model, betekenen de hydrologische profielen een essentieel uitgangs gegeven. Op grond van deze profielen zijn de randvoorwaarden voor de verspreidingsberekeningen in de veiligheidsstudie vastgesteld. Uit de profielen blijkt dat in de meeste
gevallen breuken in het afdekkende pakket boven het zout
aanwezig zijn. Bij ontbreken van nadere gegevens is aan
deze breuken een verticale doorlatendheid toegekend.
De studie laat voorts zien dat met name de bovenste tientallen meters van de bodem aan vrijwel voortdurende veranderingenhebben blootgestaan. Koude-periodenhebben
in het verleden geleid tot aanzienlijke verdieping van de
beekdalen, mogelijkerwijs met de vorming van diep insnijdende beekdalen juist boven het te modelleren zoutvoorkomen. Op deze wijze wordt een opwaartse grondwaterstroming gesimuleerd. Het is duidelijk dat de thans
aangetroffen grondwatersituatie in de toekomst sterk kan
veranderen. Het verkregen inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het onderzoeksgebied maakt het mogelijk aan te
geven welke situaties zich in de toekomst zouden kunnen
voordoen. De kans van optreden op een bepaalde locatie is
echter met de huidige kennis niet aan te geven.

5.2.2 De ontwikkeling van het
METROPOL-model
De in het recente verleden gehanteerde modellen voor de
beschrijving van hydrologisch transport door de ondergrond waren alle afkomstig van éénzelfde uitgangs model,
het z.g. SWIP2; ontwikkeld in opdracht van de USGS
(United States Geological Survey). Op een aantal punten
vertoonde dit model beperkingen voor Nederlands gebruik. Met name situaties met in het grondwater opgeloste
stoffen en de wisselwerking tussen grondwatertransport,
zoutgehalte en sorptie leverden problemen op.
Dit alles was voor het RIVM reden om, ten behoeve van
OPLA, in 1984 aan te vangenmet de ontwikkeling van een
nieuw drie-dimensionaal model voor grondwaterstroming, het METROPOL-modeL Deze ontwikkeling heeft
geresulteerd in de totstandkoming van een omvangrijk
programmapakket. De belangrijkste onderdelen daarvan
zijn de computermodellen METROPOL 1, 2, 3 en 4
[OPLA 18]. Achtereenvolgens beschrijven deze modellen de stationaire grondwaterstroming (dichtheid constant), de niet-stationaire stroming, de stroming onder invloed van een veranderdezoutconcentratie (zoutgradiênt)
en het transport van opgeloste stoffen.
Om de gebruikersvriendelijkheid van de modellen te vergroten, zijn door het RIVM de programma's PARTRACK
(berekening van deeltjesbanen) en METROPLOT (tekenen van isolijnen, snelheidsvelden en stroombanen) ontwikkeld. In het kader van dit rapport voert het te ver, dieper op de betreffende computermodellen in te gaan. De
geinteresseerdelezer wordt verwezen naar OPLA 18.

5.2.3 De nauwkeurigheid en toepasbaarheid van het METROPOLmodel
De nauwkeurigheid en toepasbaarheid van het METROPOL-model worden onderzocht in de zogenaamde HYDROCOIN-studie [OPLA 14). In dit internationale project, dat in 1989 wordt afgerond en waaraan deskundigen
uit tien landen deelnemen, worden diverse hydrologische
transportmodellen, waaronder METROPOL, kritisch bekeken op drie aspecten:
- de nauwkeurigheid van de modelberekeningen aan de
hand van diverse gemodelleerde situaties;
- een vergelijking van de modellen voor berekeningen
met betrekking tot enkele praktijksituaties op basis van
veldgegevens;
- de invloed van verscheidene parameters en fysische
processen op de modelresultaten (gevoeligheidsanalyse).
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De resultaten van de berekeningen met het METROPOL-model worden daarbij vergeleken metresultaten van
andere modellen en getoetst aan analytische oplossingen,
meetgegevens uit laboratoriumexperimenten en!of veldgegevens. Voor een uitgebreide beschrijving van de beschikbare resultaten wordt verwezen naar OPLA 14.
Uit vergelijking van berekeningsresultaten blijkt dat het
METROPOL-pakket numeriek-mathematisch gelijkwaardig is met elders ontwikkelde modellen; de numerieke nauwkeurigheid van METROPOL is in overeenstemming met de overige in de vergelijkingsstudieopgenomen
modellen. Een algemene conclusie is dat de (numerieke)
nauwkeurigheid van de modelresultaten toeneemt bij toenemende verfijning van het modelnetwerk.
Vergelijking van de berekeningsresultaten voor stationaire grondwaterstroming met behulp van METROPOL, aan
veldgegevens van een gekozen praktijkstudie leidt tot de
volgende conclusies:
- overeenkomstvan de rekenresultaten met de veldgegevens is goed en vergelijkbaar met de resultaten van andere modellen;
- geconstateerde verschillen zijn verklaarbaar uit verschillen in onderliggende geohydrologische aannamen;
- de vergelijking wordt beperkt door de onzekerheden in
veldgegevens m.b.t. de geohydrologische opbouw van
de gekozen praktijksituatie.
Met betrekking tot modelberekeningen van de grondwaterstroming, met inbegrip van een zoutgradiênt, stelt de
studie het volgende vast:
- de resultaten van deze modelberekening zijn goed vergelijkbaar en komen overeen met die van andere modellen;
- gebrek aan gegevens van laboratoriumexperimenten
en veldonderzoek maakt het vooralsnog niet mogelijk
iets te zeggen over de vergelijking van modelresultaten
met meetgegevens; hierin wordt voorzien binnen het
z.g. INTRAVAL-programma, de vervolgstudie van het
HYDROCOIN-project;
- het onderzoek naar grondwaterstroming onder invloed
van een zoutgradiênt in de bodem, is sterk in ontwikkeling; aanpassing van het model aan deze ontwikkeling
ter verkrijging van een grotere efficiêntie is mogelijk
en noodzakelijk.

5.2.4 Migratie-onderzoek
De veiligheidsevaluatie van de opberging van radioactieve afvalstoffen in steenzout omvat de studie van het gedrag en de verspreiding van radionucliden. Als onderdeel
daarvan is het belangrijk te weten hoe dat gedrag en die
verspreiding in het grondwateren de bodem zich afspelen.
Met name het fysisch-chemisch gedrag van de radionucli-

den in de ondergrond is van belang om te komen tot een
goede modellering van het transport van de radionucliden.
Voor berekeningen met het transportmodel METROPOL
ten behoeve van de veiligheidsstudie dienen gegevens
omtrent dit fysisch-chemisch gedrag bekend te zijn. De
omstandigheden in de ondergrond (zoutgehalte, zuurgraad, redoxpotentiaal e.d.) kunnen sterk variêren en de
mobiliteit van radionucliden blijkt veelal sterk afhankelijk te zijn van deze omstandigheden. De geochemie die
daarbij een rol speelt is ingewikkeld en kan processen omvatten zoals o.a. coprecipitatie, colloïdvorming, complexatie en adsorptie van radionucliden aan andere deeltjes
(zie verklarende woordenlijst). De uiteindelijke invloed
ervan op de transportsnelheid van radionucliden door de
ondergrond komt tot uiting in de grootte van de z.g. distributiecolfficilnt K<t voor een nuclide.
DezeKd-waardenenandere geochemische gegevens voor
de METROPOL-berekeningen zijn deels betrokken van
een databank van het NEA in Parijs. Belangrijke aanvullingen zijn uit de resultaten van Duits onderzoek verkregen. Het Kd-principe heeft echter duidelijke beperkingen.
Deze zijn bekend, maar een beter concept is niet voorhanden. K<t-waarden voor gedetailleerde, locatiespecifieke
veiligheidsstudies dienen daarom in het algemeen bepaald te worden aan de hand van locatiespecifieke bodemmonsters.
Het RIVM heeft met betrekking tot K<t-waarden een onderzoek uitgevoerd, getiteld: 'Migratie van plutonium,
americium, neptunium en technetium in aquifers, Kdwaarde en geochemische aspecten' [OPLA 15]. Daarmee
werd beoogd meer inzicht te verschaffen in het migratieproces van radionucliden in de ondergrond, aan te geven
welke grootheden daarbij van overwegend belang zijn en
een beter begrip te krijgen van de problemen die verbonden zijn aan het gebruik van Kd-waarden als maat voor de
mobiliteit van radionucliden in de ondergrond. Voor het
onderzochte bodemmateriaal (2 zandsoorten) en 4 geselecteerde radionucliden, te weten americium, neptunium,
plutonium, en technetium, stelt de studie vast dat er verschil in transportsnelheid (mobiliteit) optreedt. Het blijkt
dat de radionucliden neptunium en technetium gedeeltelijk mobiel blijven in de ondergrond. De mate van mobiliteit van deze radionucliden is sterk afhankelijk van diverse factoren, zoals de waarde van de redoxpotentiaal en de
aanwezigheid van organisch materiaal. De radionucliden
americium en plutonium blijken echter vrijwel geen mobiliteit te vertonen onder vele uiteenlopende omstandigheden. Door de uitkomsten die een ruime spreiding vertoonden te relateren aan te verwachten geologische situaties is het mogelijk om K<t-waarden aan te geven die relevant zijn voor de Nederlandse veiligheidsstudie en tevens
als bovengrens zijn te beschouwen. Er moet daarbij wel
worden bedacht dat deze waarden zijn bepaald via het gedrag van slechts enkele materialen, afkomstig uit het bui-
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tenland. Voor een locatiespecifieke schatting dient geologisch materiaal uit het desbetreffende gebied te worden
onderzocht.

5.2.5 Hydrologische verkenningsmethoden
Geohydrologische gegevens van de ondergrond nemen,
zoals in 5.1 is aangegeven, een belangrijke plaats in bij de
uitvoering van de veiligheidsstudie. In samenhang met
geologische informatie worden ze gebruikt voor het schematisch weergeven van de ondergrond in een beperkt aantal standaardprofielen. Voor dit doel zijn in het kader van
fase 1 van het OPLA-programma voldoende gegevens
over de ondergrond beschikbaar en gebruikt.
Voor een individueel zoutvoorkomen kan de werkelijke
geologische en hydrologische situatie afwijken van de gekozen standaardprofielen voor de veiligheidsstudie.
In hoeverre een dergelijke afwijking van het standaardbeeld wellicht nadelig zou kunnen doorwerken in de veiligheid van opberging kan eerst beoordeeld worden als de
aard en de omvang van die afwijking is vastgesteld. Het
gaat daarbij b.v. om de dikte en samenstelling van slecht
doorlatende kleilagen, het optreden van watervoerende
breuken of de diepte vanglaciale erosiegeulen boven het
zout. De feitelijke vaststelling ervan is momenteel, zeker
voor de diepere ondergrond, niet mogelijk. Daarvoor zijn
de beschikbare gegevens niet toereikend. Om in dit tekort
aan informatie te voorzien is geologisch en geohydrologisch veldwerk in de toekomst onontbeerlijk. Dit dient
dan in de eerste plaats gericht te zijn op de feitelijke beschrijving van die kenmerken van de ondergrond die een
relatief sterke invloed op de veiligheid van opberging hebben.
Om aan te kunnen geven in hoeverre de momenteel beschikbare hydrologische verkenningsmetboden tot die beschrijving in staat zijn, dan wel verder ontwikkeld moeten
worden, voert het RIVM een studie uit getiteld: 'Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische verkenningsmethoden' [OPLA 17].

Een overzicht van gangbare en relevante geohydrologische verkenningsmetboden is te vinden in voornoemd
rapport en vormt het eerste resultaat van deze RIVM-studie.

5.3 Samenvatting van de resultaten
Het onderzoek dat uitgevoerd is binnen het aandachtsgebied geohydrologie heeft in grote lijnen de volgende resultaten opgeleverd.
- Inventarisatie van geohydrologische gegevens m.b.t.
Noord- en Oost-Nederland maakte het mogelijk voor
de 38 aanwezige zoutvoorkomens te komen tot schematische, geohydrologische profielen van de afdekkende gesteentelagen. Daarbij is, vanwege de beperkte
omvang en het doorgaans regionale karakter van de gegevens, gebruik gemaakt van een reservoir-analytische
methodiek.
De geohydrologische profielen vormen, tezamen met
onderbouwende geologische gegevens, een belangrijk
invoergegeven voor de veiligheidsstudie.
- Ten behoeve van transportberekeningen van radionucliden door de ondergrond is in het kader van fase 1 het
model METROPOL ontwikkeld en toegepast in de veiligheidsberekeningen.
- Controle op de betrouwbaarheid van het METROPOL-model is in 1985 in gang gezet en voor een groot
deel uitgevoerd binnen de internationale HYDROCOIN-studie. De uitkomsten zijn voor de onderzochte
situaties positief en vormen een ondersteuning voor de
verdere toepassing van METROPOL. In een vervolgproject, INTRAVAL genaamd, blijft genoemde betrouwbaarheid overigens een essentieel onderwerp van
studie.
- Gegevens over de mobiliteit van radionucliden door de
ondergrond zijn afkomstig van een databank van het
NEA, van onderzoek in de BRD en van laboratoriumexperimenten van het RIVM.
Voor toepassing van deze gegevens in de veiligheictsstudie is steeds uitgegaan van een bovengrensbenadering.
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6. RESULTATEN GESTEENTEMECHANISCH
ONDERZOEK
6.1 Overzicht
Het gesteentemechanische onderzoek van fase 1 is onder
te verdelen in een viertal activiteiten.
- Berekening van spanningen en vervormingen in een
zoutformatie.
- Convergentiestudie.
- Onderzoek naar lange-termijngedrag van steenzout.
- Invloed van inhomogeniteiten op de isolatiecapaciteit
van een zoutvoorkomen.

Spanningen, vervormingen en convergentie
Door het aanleggen van een opbergruimte in een steenzoutvoorkomen en het plaatsen van warmteproducerend
afval daarin, ontstaan temperatuurverhogingen, spanningen en vervormingen in het zout. Om in de veiligheidsstudie te kunnen beoordelen of daardoor gevaar ontstaat voor
scheurvorming in het zout, was het nodig, inzicht te verkrijgen in de grootte van deze spanningen en vervormingen.
Voor de berekening van de spanningen en vervormingen
in de zoutformatie dient men de beschikking te hebben
over vergelijkingen die het verband tussen de spanningen
en vervormingen beschrijven: de zogenaamde constitutieve vergelijkingen. Deze worden bepaald met behulp van
laboratoriumproeven en in situ experimenten.
Door het Duitse Bundesanstalt für Geowissenschaften
und Rohstoffe (BGR) en later ook door de Rijksuniversiteit Utrecht zijn met dit oogmerk vele laboratoriumproeven uitgevoerd aan steenzout van Duitse zoutformaties.
Omdat geologisch gezien geen wezenlijk verschil bestaat
tussen de zoutformaties in de Duitse bodem en die in de
Nederlandse bodem, mag er van worden uitgegaan dat de
resultaten van deze proeven in het kader van fase 1 toepasbaar zijn voor het Nederlandse steenzout. Indien te zijner
tijd besloten zou worden, met het oog op een verdere verkenning en ontwikkeling van de onderhavige opbergopties, nader onderzoek te verrichten aan en in Nederlands
steenzout, dan dient dit mede gericht te zijn op experimentele verificatie van de gebruikte gegevens.
Ontwikkeling van de in fase 1 gebruikte constitutieve vergelijkingen heeft plaatsgevonden met behulp van in situ
metingen in de Asse-mijn in de Bondsrepubliek Duitsland, waarbij ook de resultaten van het onderzoek naar
het lange-termijngedrag van steenzout zijn betrokken. De
daaruit resulterende vergelijkingen die gebruikt zijn in de
analyses van OPLA 5 en 6 zijn getoetst in het kadervan de
internationale modelverificatiestudie COSA (zie appen-

dix 4). Gebleken is datdeze vergelijkingen het in situ gemeten gesteentemechanische gedrag correct beschrijven.
Enkele resultaten van laboratoriumexperimenten worden
door deze vergelijkingen echter nog niet correct beschreven. Daaruit is geconcludeerd dat de theoretische onderbouwing van de relaties tussen het in het laboratorium en
in situ gemeten gesteentemechanische gedrag nog niet optimaal is. Op 4it punt is nadere studie gewenst.
Als onderdeel van de veiligheidsstudie zijn de te verwachten spanningen en vervormingen door het ECN berekend
en gerapporteerd in OPLA 5. Omdat dit werk onderdeel
uitmaakt van de veiligheidsstudie wordt dit niet hier behandeld, maar in paragraaf 10.3.
De opbergruimten die in het zout worden aangelegd zullen in de loop van de jaren worden dichtgedrukt. Dit is een
gevolg van de gesteentedruk en de plastische eigenschappen van het zout. Dit verschijnsel wordt convergentie genoemd. Het is van belang voor de veiligheid van opberging, omdat opgeborgenafval hierdoor na verloopvan tijd
hermetisch door het zout wordt geïsoleerd. Indien zich
rondom opgeborgen afval (mogelijk gecontamineerde)
pekel zou bevinden vóórdat de afsluiting volledig is, zal
dezedoor de convergentie worden weggedrukt. Het is mogelijk dat deze pekel dan buiten de zoutformatie terecht
komt. Een dergelijk geval wordt bijvoorbeeld beschouwd
in de onderloopscenario's (D en E). In de literatuur worden vele convergentiemetingen beschreven.
In samenhang met de bovengenoemde ontwikkeling van
de constitutieve vergelijkingen voor steenzout heeft het
ECN een optimale beschrijving van het convergentieverloop uitgewerkt [OPLA 6]. Deze activiteit vormdeeen onderdeel van de veiligheidsstudie en wordt daarom verder
behandeld in paragraaf 10.3.

Het gesteentemechanische gedrag en de transporteigenschappen van droog en vochtig steenzout op lange termijn
Door het Instituut voor Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht zijn in dit onderzoek [OPLA 19] metingen aan monsters steenzout verricht met het oog op verfijning van de beschrijving van het gesteentemechanische
gedrag van steenzout op lange termijn. Voor zoutgruis zijn
metingen uitgevoerd teneinde de constitutieve vergelijkingen te kunnen bepalen. Daarnaast is onderzocht hoe de
doorlatendheid en porositeit van steenzout, zoutgruis en
anhydriet in de tijd veranderen bij wisselende spanning,
temperatuur en vervorming.
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Invloed van inhomogeniteiten op de isolatiecapaciteit van een zoutvoorkomen
Steenzoutvoorkomens bestaan uiteraard voor het grootste
deel uit steenzout (NaCl). Daarnaast zijn er in deze zoutvoorkomens in het algemeen insluitseis aanwezig die bestaan uit andere gesteenten, zoals anhydriet, camalUet,
bischoj}iet, enz. Voor deze insluitseis (inhomogeniteiten)
gelden andere relaties tussen spanningen, vervormingen
en temperaturen. Metandere woorden: de inhomogeniteiten vertonen een thermo-mechanisch gedrag dat afwijkt
van dat van steenzout. Het verschil in thermo-mechanisch
gedrag veroorzaakt spanningen en vervormingen in het
steenzout enlof in de inhomogeniteiten. In onderzoek
OPLA 22 is nagegaan hoe groot deze extra spanningen en
vervormingen maximaal kunnen zijn en wat daarvan de
gevolgen zijn voor de isolatiecapaciteit van een zoutvoorkomen.

6.2 Resultaten
6.2.1 Onderzoek naar het gesteentemechanische gedrag en de transporteigenschappen van droog en
vochtig steenzout
Om gegevens te verkrijgen voor de verbetering van de
constitutieve relaties van steenzout zijn laboratoriumexperimenten uitgevoerd. Daarvoor is zowel gebruik gemaakt van natuurlijk steenzout, afkomstig uit de Asse-mijn in de Bondsrepubliek Duitsland, als van kunstmatig aangemaakt steenzout met een speciale, fijne korrelstructuur. Het doel van de experimenten was, vast te stellenonderwelkeomstandighedendeaanwezigheid vangeringe hoeveelheden vocht in het zout een belangrijke rol
speelt in het vervormingsgedrag. De voor deze experimenten gebruikte monsters zijn in 'droge' toestand onderzocht, dat wil zeggen met het vocht dat daarin van nature
aanwezig is (0,01-1 %). Bij temperaturen tussen 100 en
200 °C is het verband gemeten tussen vervormingssnelheid (kruip) en spanning. Bovendien is onder de microscoop nagegaan onder welke proefomstandigheden rekristallisatie optrad en onder welke omstandighedendilatatie (vorming van haarscheuren) in het zout voorkomt.
Bovengenoemde experimenten tonen aan dat de aanwezigheid van vocht in het zout, en in samenhang daarmee
rekristallisatie, een belangrijke rol speelt in het vervormingsgedrag, zolang er geen haarscheuren ontstaan. In de
praktijk wordt dit bereikt door ervoor te zorgen dát de
spanningen, die in het zout ontstaan door de afvalopberging, ten opzichte van de heersende gesteentedruk niet te
hoog oplopen. De preciese relaties die hiervoor zijn vastgesteld zijn weergegeven in rapport OPLA 19. Voor de
omstandigheden waaronder geen dilatatie optreedt (geen

haarscheuren), is een verbeterde formule ontwikkeld voor
de kruipsnelheid (kruipwet) als functie van spanning,
temperatuur en korreldiameter. Voor omstandigheden
waaronder dilatatie optreedt blijft de bestaande kruipwet
de beste benadering.
Vergelijkbare experimenten zijn uitgevoerd aan zoutgruis. Onderzoek aan zoutgruis is van belang, omdat het
kan worden toegepast om ruimten op te vullen die overblijven in een afvalopbergplaats, nadat deze is gevuld met
afval. Het gaat er daarbij om een zodanige samenstelling
van zoutgruis te vinden dat het onder de omstandigheden
die in de opberging heersen (verhoogde temperatuur, samendrukking) snel aaneensluit tot een hecht blok steenzout. Daarbij dienen onderdieomstandigheden de porositeit en doorlatendheid zo gering mogelijk te zijn en de
hechting aanhet omringende steenzout zo groot mogelijk.
Met het oog hierop is zoutgruis onderworpen aan samendrukkingsproeven, waarbij verschillende korrelgrootteverdelingen, vochtgehalten en chemische samenstellingen zijn gebruikt. De gevonden optimale samenstelling en
de eigenschappen van het volgensdatrecept samengestelde materiaal zijn gegeven in OPLA 19.
Metingen van de porositeit en doorlatendheid van steenzout waarin haarscheuren voorkomen zijn van belang, onder andere omdat rondom de galerijen en kamers in een
opbergmijn altijd haarscheurtjes ontstaan. Uit deze metingen is gebleken dat zout met haarscheuren ongeveer dezelfde porositeit en doorlatendheid heeft als zoutgruis nadat dit is samengedrukt (gecompacteerd) tot een hecht
blok zout (zoals in de hierboven beschreven experimenten). Deze doorlatendheid is groterdan van het ongestoorde zout, maar geringer dan van de kunstmatige afdichtingen die in de galerijen en kamers worden geconstrueerd
nadat het afval is geplaatst en het zoutgruis is aangebracht.
De metingen van doorlatendheid van anhydriet hebben
aangetoond dat anhydriet geen transportbaan zal kunnen
zijn voor zuiver water. In contact met zuiver water zal het
anhydriet worden omgezet in gips. Dit gaat gepaard met
volumevergroting die bij voldoende druk van het bovenliggende gesteente tot gevolg heeft dat de poriën worden
dichtgedrukt. Daardoor vermindert de doorlatendheid
sterk. Dit resultaat is in overeenstemming met het anhydriet-gips diagram. Voor pekel zou een aaneengesloten
anhydrietlaag eventueel wel een transportbaan kunnen
vormen. In de onderloopscenario's van de veiligheidsstudie is dan ook uitgegaan van transport van pekel via een
anhydrietlaag. In rapport OPLA 19 wordtoverigens opgemerkt dat anhydrietlagen in zoutpijlers in het algemeen
opgebroken zijn in geïsoleerde segmenten, waarbij de
ruimten daartussen zijn opgevuld met nagenoeg ondoorlatend zout. Dit leidt tot de verwachting dat anhydrietlagen op lange termijn, in het bijzonder in zoutpijlers, weinig potentieel gevaar zullen opleveren. Dit betekent dus
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voor dit aspect dat het bovengenoemde onderloopscenario gebaseerd is op conservatieve aannamen.

6.2.2 Onderzoek naar de invloed van
inhomogeniteiten op de isolatiecapaciteit van een zoutvoorkomen
De opbouw van deze studie [OPLA 22] is als volgt:
- inventarisatie van locatie, aard en afmetingen van de in
Nederlandse steenzoutvoorkomens te verwachten inhomogeniteiten;
- vaststellen van maatgevende inhomogeniteiten;
- berekening van spanningen en vervormingen.

De genoemde inventarisatie is uitgevoerd door de Rijks
Geologische Dienst. Hetresultaat is opgenomen in een appendix vanrapport OPLA22 en omvat de volgende onderdelen:
- een beschrijving van het Zechstein en de in die periode
ontstane indampingsgesteenten (evoporieten), waaronder steenzout;
- een generieke beschouwing over de veranderingen die
in deze gesteenten in de periode na afzetting ervan hebben plaatsgevonden;
- te verwachten interne opbouw van zoutvoorkomens.
In deze studie worden de volgende gesteenten onderscheiden: haliet (steenzout), carnalliet, anhydriet, zandsteen,
klei, leisteen en kleisteen. Op grond van deze inventarisatie is een aantal representatieve modellen van in Nederland voorkomende formatietypen van steenzout opgesteld. De verwachtingen ten aanzien van de daarin voorkomende inhomogeniteiten zijn daarin opgenomen. De
Rijksuniversiteit Utrecht heeft de thermo-mechanische
eigenschappen van deze gesteenten verzameld.
Uitgaande van bovenvermelde resultaten heeft het ECN
met behulp van analytische beschouwingen vastgesteld
welke van deze inhomogeniteiten in een zoutpijler als
maatgevend zijn te beschouwen. In overleg met de RGD
en de RUU is een schematisch representatief model voor
een zoutpijler samengesteld (figuur 6.1 ). In dit model zijn
twee ringvormige inhomogeniteiten opgenomen, één direct rondom de opbergfaciliteit en één op ongeveer 1000
mafstand daarvan. In een tweetal series thermo-mechanische analyses zijn temperatuurverdelingen, spanningen
en vervormingen berekend. De ene serie heeft betrekking
op een situatie waarbij de inhomogeniteiten bestaan uit
carnalliet. Het belangrijkste thermo-mechanische verschil tussen carnalliet en haliet is, dat carnalliet gemakkelijker vervormt dan haliet. De andere serie heeft betrekking op anhydriet als inhomogeniteit. Dit is een wat brosser gesteente, dat minder vervorming kan opnemen.

Uit deze berekeningen blijkt dat de buitenste inhomogeniteit nauwelijks invloed heeft op de verdeling van temperaturen, spanningen en vervormingen in de zoutpijler. Uit
een nadere analyse van de spanningen in en rondom de
binnenste inhomogeniteit is gebleken dat, indien deze bestaat uit anhydriet, de spanningen in de inhomogeniteit
oplopen tot boven de breukgrens vanhet anhydriet. Dit zal
daardooropeen aantal plaatsen breken. Dit breken vanhet
anhydriet wordt veroorzaakt door de grotere materiaalstijfheid en -brosheid ten opzichte van steenzout. Indien
de ruimten tussen de brokstukken vervolgens geheel gevuld worden met steenzout, zal het anhydriet blijkens rapport OPLA 19 niet als mogelijke transportweg kunnen
fungeren voor pekel. Men kan daar in dit stadium van het
onderzoek echter niet zonder meer van uit gaan. In hoeverre het breken van het anhydriet tot gevolg zou hebben
dat de isolatiecapaciteit van de zoutpijler zich wijzigt, zal
nadere studie moeten uitwijzen. Door een goede geologische verkenning van een zoutvoorkomen zal men overigensde gegevens in handen krijgen, met behulpwaarvan
kan worden voorkomen dat een opbergruimte wordt aangelegd direct naast een omvangrijke anhydrietband.
Indien de binnenste inhomogeniteit bestaat uit gesteenten
met goede kruipeigenschappen, zoals carnalliet en bischoffiet, is de situatie ongeveer dezelfde als zonder inhomogeniteit. Dat wil zeggen dat dan geen scheurvorming
optreedt, zodat de isolatiecapaciteit intact blijft.

6.3 Samenvatting van de resultaten
- Gedurende fase 1 van het OPLA-onderzoek is het stelsel van constitutieve vergelijkingen voor het gesteentemechanische gedrag van steenzout verder ontwikkeld,
getoetst en voor de praktische toepassing in fase 1 voldoende betrouwbaar bevonden.
- De theoretische onderbouwing van de relaties tussen in
het laboratorium en in situ gemeten gesteentemecha-

Figuur 6.1 : Analysemodel voor
thermo-mechanische berekeningen.
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nisch gedrag is nog niet optimaal. Op ditterrein is nadere studie in een eventuele volgende fase wenselijk.
Voor opvulling en afdichting van boorgaten, gangen,
kamers en schachten is een vulmateriaal ontwikkeld en
in het laboratorium beproefd. Dit bestaat in hoofdzaak
uit zoutgruis van een geschikte samenstelling met een
zorgvuldig gedoseerde hoeveelheid vocht. Dit materiaal is geoptimaliseerd met betrekking tot de rekristallisatie-eigenschappen. Na verloop van tijd vormt dit
materiaal een hecht geheel met het omringende zout.
- De spanningscondities waaronder microscheurvorming in steenzout optreedt zijn bepaald, evenals de in-

vloed daarvan op het gesteentemechanisch gedrag op
lange termijn.
- Van inhomogeniteiten in het steenzout die gemakkelijker vervormbaar zijn dan het steenzout zelf wordt geen
nadelige invloed op de isolatiecapaciteit van het zoutvoorkomen verwacht. Inhomogeniteiten van een materiaal dat stijver en brosser is (b.v. anhydriet) dan steenzout, zullen bij de heersende spanning- en temperatuurcondities, kunnen breken als grotere, langgerekte volumina van zulk materiaal zich in de directe omgeving
van een opberging zouden bevinden. In hoeverre daardoor de isolatiecapaciteit van het steenzoutvoorkomen
zou worden aangetast, zou nadere studie moeten uitwijzen.
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7. RESULTATEN MIJNBOUWKUNDIG ONDERZOEK
7.1 Inleiding
Het mijnbouwkundig onderzoek van fase 1 van het
OPLA-programma heeft de volgende doelstelling:
Het nagaan van de technische haalbaarheid van de beide
hoofdopbergtechnieken, te weten: diepe boorgaten vanaf
het aardoppervlak in combinatie met cavernen, en de conventionele mijn, als essentieel basisgegeven voor de veiligheidsstudie en als bijdrage tot een ordening van zoutvoorkomens waarop mogelijk toekomstig onderzoekzich
bij voorkeur dient te richten.
Om deze doelstelling te bereiken is een voorontwerpstudie van opbergconcepten uitgevoerd. Dit project is in april
1986 afgerond, waarna evaluatie van de resultaten heeft
plaatsgevonden ten behoeve van toepassing in de veiligheictsstudie en in het technisch keuzeproces van zoutvoorkomens voor mogelijk nader onderzoek. In verband met
dit laatste is in dit hoofdstuk dan ook aandacht besteed aan
het dieptebereik van de bestudeerde opbergtechnieken,
het ruimtebeslag van opbergontwerpen en de mijnbouwkundige inpassing van die ontwerpen.
Daarnaast is aandacht geschonken aan de mogelijke effecten van aardbevingen op een ondergrondse opberging in
steenzout.

7.2 Mijnbouwtechnische uitvoering en
haalbaarheid
In april 1986 is door Van Hattum en Blankevoort bv een
voorontwerpstudie naar de voor OPLA relevante opbergconcepten afgerond. Het eindrapport over die studie is getiteld: 'Locatie-onafuankelijke studie inzake de aanleg,
bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten
voor de definitieve opberging van radioactief afval in
steenzoutformaties in Nederland' [OPLA 25]. Deze studie is gebaseerd op 'proven technology' ten aanzien van
de mijnbouwtechniek. De volgende twee hoofdopbergtechnieken voor radioactief afval zijn bestudeerd:
1. Opberging in diepe boorgaten vanaf het aardoppervlak
(voor hoogactief afval) in combinatie met opberging in
cavernen (voor laag- en middelactief afval), eveneens
vanafhet aardoppervlak.
2. Opberging in een conventionele mijn (voor alle categorie~n radioactief afval).
Bij toepassing van de diepe-boorgaten- en cavernentechniek (zie figuur 1.4) wordt het hoogactieve afval opgeborgen in vanaf het maaiveld gemaakte diepe boorgaten,
waarin na aanleg een geschikte vloeistof aanwezig is om
een tegendruk aan het omringende gesteente te kunnen leveren. De gehele vuloperatie is erop gericht dat na vulling

zo min mogelijk pekel achterblijft in de diepe boorgaten.
Hiertoe moet de smalle ruimte tussen de containers en de
boorgatwand en de ruimte tussen de containers onderling
opgevuld worden met een geschikt materiaal dat de pekel
verdringt.
Telkenmale nadat een container met hoogactief afval in
een boorgat is neergelaten wordt deze nagestort met vulmateriaal, zodat een individuele opsluiting van alle containers wordt bereikt. Een dergelijke opsluiting is dan vergelijkbaar met het opbergen van hoogactief afvalcontainers in boorgaten vanuit galerijen in een conventionele
mijn. Tenslotte wordt het gat na plaatsing van de laatste
container afgesloten door afdichtingconstructies van diverse materialen.
Voor het laag- en middelactief afval wordt bij deze hoofdopbergtechniek gebruik gemaakt van cavernen, waarbij
de volgende varianten voor aanleg en exploitatie nader
zijn onderzocht:
-uitlogen, leegpompen en droog vullen (droge caverne);
-uitlogen en nat vullen (natte caverne).
Ook voor deze opbergtechnieken geldt dat door middel
van vulprocedures, zoals beschreven in OPLA 25, de containers, na neergelaten te zijn in de caverne, de overgebleven tussenruimten worden opgevuld met vulmateriaal.
Aansluitend wordt de caverne afgesloten volgens vergelijkbare methoden met de diepe boorgaten.
Bij toepassing van de mijntechniek (zie figuur 1.3) wordt
het radioactieve afval in vanuit een mijn droog tot stand te
brengen boorgaten en ondergronds aan te leggen kamers
opgeborgen. Deze opbergtechniek onderscheidt zich met
name van de voorgaande daar waar het gaat om de daadwerkelijke controle van afdichtingen. In een opbergmijn
kunnen vrijwel alle opbergingshandelingen, zoals het
aanbrengen van zoutafdichtingen in boorgaten en het afsluiten van galerijen met dammen, 'op zicht' worden gedaan. Een ander karakteristiek aspect is dat in een opbergmijn de containers met hoogactief afval in droge boorgaten in het steenzout worden geplaatst. Dit in tegenstelling
tot de in aanleg 'natte' opberging in diepe boorgaten vanaf
het maaiveld.
De vulprocedure bij de mijntechniek gaat als volgt. De
containers met het warmteproducerende hoogactieve afval worden neergelaten in de drooggeboorde gaten. Nadat
een container is geplaatst wordt droog steenzoutgruis op
de container gestort, zodat de smalle ruimte tussen de container en gatwand wordt opgevuld en tevens een 'zoutbrug' tussen de containers onderling wordt gerealiseerd.
Hierdoor wordt bereikt dat elke container afzonderlijk
door het droge steenzout wordt ingesloten.
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Nadat de laatste container in het boorgat is geplaatst wordt
het gat afgesloten met afdichtingsmateriaal.
Het overige afval wordt in droog gemijndeholruimten geplaatst. De vrije ruimte tussen de containers onderling
wordt zoveel mogelijk opgevuld met zoutgruis. Een met
afval gevulde ruimte wordt afgesloten met een z.g. damconstructie. Delen van het mijngebouw bestaande uit galerijen en holruimten worden, nadat vulling met afval
heeft plaatsgevonden, teruggevuld met zoutgruis en op
bepaalde strategische plaatsen worden damconstructies
aangelegddie weerstand biedenaan mogelijk binnendringende pekel. Uiteindelijk worden de hoofdgalerijen en
schachten afgesloten en afgevuld met zoutgruis en geschikt geologisch materiaal.
Bij de diepe-boorgaten- en cavernentechniek zijn drie typen zoutformaties in aanmerking genomen, te weten: de
zoutpijler, het zoutkussen en de zoutlaag. Bij de mijntechniek zijn alleen de zoutpijler en het zoutkussen in aanmerking genomen. De zoutlaag is in de studie wegens de voor
die studie aangenomen grote diepteligging bij deze techniek buiten beschouwing gelaten. Voor minder diep gelegen zoutlagen kan overigens in beginsel hetzelfde mijnontwerp worden toegepast als voor het kussen.
De studie is verricht voor drie opbergstrategiet!n, waarvoor ook kostenramingen zijn gemaakt. In alle strategiet!n
is naast het afval van kerncentrales ook het radioactieve
afval van ziekenhuizen, laboratoria, etc, meegenomen. In
strategie a blijft het aanbod van kernafval beperkt tot dat
van de kerncentrales Borssele enDodewaard en wordt uitgegaan van 50 jaar interimopslag. De kostenindicaties lopen uiteen van ca. f240 mln tot ca. f 540 mln, afhankelijk
van het opbergconcept.
In strategie b wordt het afvalaanbod uitgebreid met dat
van 3000 MWe nieuw kernvermogen en wordt eveneens
uitgegaan van 50 jaar interimopslag. De kostenindicaties
koinen hier uit tussen ca. f 600 mln en ca. f 2.000 mln.

In strategie c tenslotte is het aanbod van kernafval gelijk
aan dat van strategie b, echter met 10 jaar interimopslag.
Kostenindicaties lopen uiteen van circa f 1.000 mln tot ca.
f2.300mln.
De genoemde kostenindicaties gelden voor het totaal van
aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van de opbergfaciliteit. Voor alle strategiet!n leiden deze kostenindicaties tot
een bijdrage van niet meer dan enkele tienden cent per
kWh tot de kostprijs van de met kernenergie opgewekte
elektriciteit.
De belangrijkste conclusiesdiede studie heeft opgeleverd
zijn:

- De aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteit,
hetzij in de vorm van diepe boorgaten en cavernen, hetzij in de vorm van een mijn, voor radioactief afval in de
Nederlandse steenzoutformaties is met de huidige
technieken mogelijk. Deze conclusie geldt echter niet
vooreendroog bedreven caverne inzoutlagenop grotere diepte (dieper dan ca. 1000 m) omdat daar de hoge
gesteentedruk de stabiliteit van de caverne in gevaar
brengt. Dit in tegenstelling tot de nat bedreven caverne,
waar de aanwezige pekel voor een voldoende tegendruk zorgt.
- De afdichting van de opbergfaciliteit kan bij de mijntechniek op beheersbare en controleerbare wijze worden aangebracht. Daarbij is hetmogelijk om gedurende
de bedrijfsfase de afdichting ook nog enige jaren na
aanbrengen te controleren en zonodig te herstellen dan
wel volledig te vervangen. Bij de diepe-boorgaten- en
cavernentechniek is dit naar huidig inzicht niet zonder
meer mogelijk en kan slechts de kwaliteit van het afdichtingsmateriaal worden gewaarborgd.

- In de studie is ten aanzien van de eigenschappen van de
afdichting, zoals permeabiliteit en technische levensduur, gebruik gemaakt van thans bekende gegevens
over de samenstellende materialen. Aangenomen is dat
de eigenschappen en gedragingen van deze materialen
in een steenzoutmilieu en over langere tijd niet veranderen ten opzichte van wathieroverthans bekend is. De
toelaatbaarheid van deze veronderstellingen zal door
middel van verder onderzoek voldoende moeten worden aangetoond.
Grossomodo signaleert de studieeen verschil in metname
de technisch-kwalitatieve beoordeling van de aan te brengen afsluitingen voor de twee hoofdopbergtechnieken.
Dit hangt deels samen met het feit dat elders in de wereld
met name de mijntechniek voor geologische opberging
wordt bestudeerd en ontwikkeld, waarbij sprake is van
uitgebreide in situ tests. In dit verband is onder meer te
wijzen op de in situ projecten in de Asse-ll-mijn in de
Bondsrepubliek Duitsland, waaraan ook door het ECN
wordt deelgenomen (zie hoofdstuk 8).
Daarnaast is veel ervaring opgedaan in de conventionele
zoutmijnbouw. Voor de diepe-boorgatentechniek is dat
niet het geval. Extrapolatie van kennis en ervaring die op
het gebied van diepe boorgaten in de olie- en gaswereld
aanwezig is naar grotere boorgatdiameters ten behoeve
van opberging van radioactief afval, vergt omvangrijke
experimentele onderbouwing. Een en ander valt buiten
het bestek van fase 1 van het OPLA-programma.

7.3 Effecten van aardbevingen
Aan de mogelijke effecten van aardbevingen op een ondergrondse opbergfaciliteit in steenzOut is binnen OPLA
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25 een korte studie gewijd. Deze in 1985 door het KNMI
uitgevoerde literatuurstudie stelt in zijn algemeenheid
vast dat aardbevingen ondergronds weinig tot geen effecten veroorzaken, tenzij b.v. een opbergmijn direct boven
hetepicentrum van een zware aardbeving is gelegen. Dergelijke aardbevingen kunnen voorkomen in gebieden met
sterk actieve breuksystemen in de ondergrond.
In Nederland zijn weliswaar actieve breuken aanwezig in
Limburg en de Peel, doch de aardbevingen die in dit deel
van ons land vrij regelmatig optreden zijn slechts van een
geringe tot zeer geringe sterkte. De twee zwakke aardbevingen die eind.l9~6 en 1987 in de omgeving van Assen
plaatsvonden waren de eerste bevingen die in het noordoosten van Nederland doorseismische apparatuurwerden
geregistreerd. Uit de waargenomen verschijnselen blijkt
dat de aardbevingshaard op maximaal enkele kilometers
diepte was gelegen [15].
Geologische informatie leert dat in het noordoosten van
Nederland een gecompliceerd patroon van breuken in de
ondergrond aanwezig is. Op welke wijze deze breuken
worden geactiveerd is niet bekend. In theorie zijn er mogelijkheden, zoals: tektonische spanningsopbouw in de
diepe aardkorst, beweging van zoutstructuren en eventuele drukveranderingen in gasvelden.
Nader onderzoek is gaande. Volgens het KNMI [15] ontbreekt in het noordoosten van Nederland zeer waarschijnlijk het aandrijfmechanisme voor het optreden van aardbevingen met meer dan geringe sterkte. De kans op het
voorkomen van een sterke beving wordt door het betreffende instituut dan ook gesteld op zeker minder dan eens
in de miljoen jaar.
Overigens zijn de stralingshygiënische gevolgen van een
sterke beving, met als gevolg dat een opbergfaciliteit vol
water loopt, vergelijkbaar met die van scenario D; zie
daarvoor hoofdstuk 10.

7.4 Mijnbouwkundige inpassing van
opbergontwerpen
De opbergontwerpstudie [OPLA 25] concludeert in algemene zin dat de aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteit voor radioactief afval in de Nederlandse steenzoutformaties met de huidige technieken mogelijk is.
Daarbij is uitgegaan van aannamen over de doorsneediepteligging en -omvang van een zoutpijler, een zoutkussen en een zoutlaag.
De werkelijkheid zal van deze modelsituaties afwijken.
De gegevens van de geologische inventarisatie (zie hoofdstuk 4) verschaffen inzicht daarin. Daarnaast leert de
mijnbouwkundige praktijk dat de in OPLA 25 bestudeerde technieken voor opberging ieder een eigen dieptebereik en ruimtebeslag kennen.

Hetnaastelkaar leggen van deze mijnbouwtechnische beperkingen ende beschikbare geologische gegevens van de
zoutvoorkomens leverteeneerste indrukomtrent de mijnbouwtechnische mogelijkheden voor locatiespecifieke
inpassingvan opbergontwerpen. Ofanders gezegd: hetsamenbrengen van mijnbouwtechnische en geologische
mogelijkheden resulteert in een overzicht van zoutvoorkomens waar mijnbouwtechnisch gesproken een opberging volgens de huidige inzichten te realiseren dan wel
niet te realiseren zal zijn.
In het navolgende komt eerst het aspect dieptebereik per
opbergtechniek ~n de orde. Daarna zal ingegaan worden
op het ruimtebeslag van de opbergontwerpen. Tenslotte
wordt aandacht besteed aan de inpassing van de opbergontwerpen.

7.4.1 Dieptebereik van de opbergtech·
nieken
Voor de beide hoofdopbergtechnieken, te weten:
- de conventionele mijn en
- de diepe boorgaten in combinatie met cavernen,
kan op basis van de huidige kennis en ervaring het volgende over het dieptebereik worden vastgesteld.
Conventionele mijn

De huidige maximumdiepte voor conventionele mijnbouw wordt bepaald door:
- de grootste diepte die men mijnbouwtechnisch met het
afdiepen van schachten door verscheidene soorten dekgesteenten heeft weten te bereiken;
- de maximale diepte waarop mijnbouwkundige arbeid
door mensen nog redelijkerwijze, zonder het treffen
van zeer omvangrijke klimatiseringsmaatregelen, uitvoerbaar is.
Het afdiepen van schachten door verscheidene soorten
dekgesteenten is een proces van voortdurende ontwikkeling. Schachten met een maximale diepte tot ca. 1500 m
zijn in het buitenland diverse malen aangelegd [ 16, 17].
Alhoewel geologische verschillen in de opbouw van de
ondergrond ter plaatse van die schachten met de geologische situatie in Noord- en Oost-Nederland optreden, zal
naar de huidige inzichten en ervaring de invloed daarvan
zich beperken tot de omvang en intensiteit van de mijnbouwkundige werkzaamheden. Met name wordt hier gedoeld op de toepassing van de z.g. 'vriesmethode' [16] bij
het afdiepen van schachten door ongeconsolideerd materiaal zoals zand en kleisoorten.
Gedetailleerde lokale gegevens van de ondergrond zijn in
ieder geval nodig om te kunnen beoordelen ofschachtaanleg op een bepaalde locatie meer of minder omvangrijke
afdiepwerkzaamheden met zich mee zal brengen. In een
uitzonderlijk geval is het denkbaar dat een zeer diepe
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schacht op een bepaalde locatie niet gerealiseerd kan worden, respectievelijk geadviseerd moet worden deze activiteit niet te ondernemen, gezien de informatie omtrent de
specifieke geologische gesteldheid. In het algemeen gesproken is echter de verwachting gerechtvaardigd dat in
Oost- en Noord-Nederland schachten tot een diepte van
ca. 1500mboven een zoutformatie, realiseerbaar zullen
zijn.
Blijkens ervaring uit de Duitse kolen- en zoutmijnbouw
behoort de uitvoering van mijnbouwkundige arbeid op
diepten tussen 1000 en 1500 m tot het normale produktieproces [18].
De grootste diepte, die danookmomenteel metconventionele zoutmijnbouw bereikbaar is èn waarop nog aanvaardbaar mijnbouwkundig werk kan worden verricht,
bedraagt ca. 1500 m. Deze diepte is in deze studie gebruikt
als maximale diepte voor aanleg van een opbergmijn.
Daaruit is af te leiden de maximale diepteligging van de
top van een zoutpijler of zoutkussen waarin deze opbergmijn nog is te realiseren.
Immers, bij een zoutpijler is om mijnbouwkundige veiligheidsredenen uitgegaan van een 'zoutdak' van minstens
300 m tussen de top van het zout (top van het homogene
steenzout) en de opbergmijn; in geval van een zoutkussen
en een zoutlaag is uitgegaan van een dikte van dat zoutdak
van minimaal 100 m.
Als deze zoutdikten in rekening worden gebracht dan levert dit de volgende maximale diepten voorde top van het
homogene steenzout van een zoutvoorkomen met betrekking tot de aanleg en het bedrijf van een opbergmijn.

Tabel 7.1 : Maximale diepte van de top van het homogene steenzout m.b.t. een opbergmijn.
zoutpijler
zoutkussen
zoutlaag

ca. 1200 meter
ca. 1400 meter
ca. 1400 meter

In zoutvoorkomens waarvan de top van het zout dieper is
gelegen dan de hierboven vermelde diepten is het naar de
huidige mijnbouwkundige inzichten niet zonder meer
mogelijk een opbergmijn te realiseren.

Diepe boorgaten In combinatie met cavernen
Het dieptebereik verschilt voor de diepe boorgaten en de
cavernen. Bovendien dient onderscheid naar het type caverne te worden gemaakt.
De diepe boorgaten vanafhet aardoppervlak onderscheiden zich van de normale boorgatenpraktijk (b.v. de olieen gasexploitatie) door de relatief grote diameter (70 cm
en 135 cm) van deze gaten. De voorontwerpstudie van op-

bergconcepten [OPLA 25] geeft aan datdittype gaten met
grote diameter zonder onoverkomelijke problemen is geboord tot diepten van meer dan 1800 m.
Boortechnische ervaring leert dat grotere diepten zonder
meer kunnen worden bereikt. Evenwel dienen diepe boorgaten gevuld te zijn met een geschikte vloeistof om een tegendruk aan het omringende gesteente te kunnen leveren.
Daarmee wordt voorkomen rtat de gaten in korte tijd door
convergentie worden dichtgedrukt. Bij diepe boorgaten in
het bereik van ca. 2000 tot ca. 3000 m kan zelfs de vulvloeistofhet convergentieproces niet langdurig tegenhouden en dient het opbergen van de afvalcontainers in de gaten in een vlot tempo te geschieden.
Al met al kan worden geconstateerd dat mijnbouwtechnischgesproken opberging met behulpvan de diepe-boorgatentechniektot een diepte van ca. 2000-2500 m mogelijk geacht mag worden. Zoutvoorkomens, met name
zoutkussens en zoutlagen, waarvan de top van het zout
dieperis gelegen dan dat dieptebereik, zijn volgens de huidige inzichten niet geschikt voor opberging met behulp
van diepe boorgaten.
De mogelijkheden voor de aanleg van cavernen vanafhet
aardoppervlak is, voor wat de diepte betreft, afhankelijk
van het type caverne.
De voorontwerpstudie [OPLA 25] beschouwt twee bedrijfsvormen voor cavernen:
-de natte (met pekel gevulde) caverne;
-de droge caverne.
Vanwege de extra tegendruk van de vloeistofkan de natte
caverne tot een grotere diepte, ca. 2000 m, vooropberging
van laag- en middelactief afval gebruikt worden dan de
droge caverne [19]. De droge caverne is tot ca. 1000 m
diepte stabiel genoeg om voor opberging in aanmerking te
kunnen komen [OPLA 25]. Grotere diepten zijn voor de
drooggepompte caverne thans nog niet gerealiseerd. Dit
in tegenstelling tot de conventionele mijn, waarvoor een
maximale diepte van ca. 1500 m is gerealiseerd (b.v. in de
Duitse kali- en zoutmijn Niedersachsen-Riedel). De grotere diepte waarop een mijn kan worden bedreven, houdt
verband met de toegepaste mijnbouwtechniek, de mogelijkheid om gedurende de bedrijfsfase ter plekke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, alsmede de betere
verkenningsmogelijkheden vanuit de mijn.
Rekening houdend met een minimum-zoutdak boven een
caverne van 300 min een zoutpijler en 200 min een zoutkussen en een zoutlaag levert dit de in tabel 7.2 aangegeven maximale diepten voordeligging van de top van zoutvoorkomèns met betrekking tot caverne-opberging.
Zoutvoorkomens die met hun top zout beneden de genoemde maximale dieptewaarden zijn gelegen komen
volgens de huidige inzichten niet in aanmerking voor op-
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droge caverne
natte caverne

zoutpijler

zoutkussen/laag

ca. 700m
ca.1700 m

ca. BOOm
ca.1800m

Tabel7.3.: Minimaal aan te houden isolatieschild
m.b.t. een opberging voor de drie formatietypen.

zoutdak
zoutschild
zoutzool

zoutpijler

zoutkussen

zoutlaag

300m
200m
100m

100/200 m *
200m
100m

100/200 m *
200m
100m

* 100 m boven stapeling in boorgat
berging van het laag- en middelradioactief afval met behulp van het betreffende type caverne.

7.4.2 Ruimtebeslag van de opbergontwerpen
Naast de diepteligging dient met het oog op mijnbouwkundige inpassing ook de omvang, dat wil zeggen de horizontale uitgebreidheid en de dikte van de zoutformatie in
aanmerking te worden genomen. De zoutformatie dient
immers groter te zijn dan de benodigde ruimte voor opberging, waarbij uit veiligheidsoverwegingen steeds een isolatieschild boven (zoutdak), onder (zoutzool) en opzij
(zoutschild) van de opbergfaciliteit in het zout moet worden aangehouden. In de voorontwerpstudie van opbergconcepten [OPLA 25] is voor het isolatieschild rond een
opbergfaciliteit uitgegaan van de waarden uit tabel 7.3.
Deze waarden in combinatie met de afmetingen van de opbergfaciliteit bepalen welk ruimtebeslag de opbergfaciliteit op de zoutformatie legt.
Nu zijn de afmetingen van de opbergfaciliteit niet alleen
afhankelijk van de grootte van de afvalstroom (opbergstrategie), maar ook van de te kiezen opbergtechniek
(mijn resp. boorgaten/caverne). Voorts laat de opbergtechnieknog de nodige flexibiliteit toe in het ontwerp. Een
faciliteit kan b.v. de grootste afmeting in horizontale of
juist in verticale richting aannemen (b.v. weinig diepe
boorgaten of meer ondiepe boorgaten). Een keuze zal mede afhangen van de structuur van de zoutformatie (formatietype). In de voorontwerpstudie [OPLA 25] zijn voor de
beschouwde opbergconcepten (combinatie van opbergtechniek en formatietype) concrete voorontwerpen uitgewerkt, waaruit het ruimtebeslag op de zoutformatie kan
worden afgeleid. Gezien de flexibiliteit in het ontwerp
zijn dit echter zeker niet de enige mogelijkheden. Dit, in
combinatie met het gegeven dat de Nederlandse zoutformaties doorgaans vele malen groter zijn dan de ruimte benodigd voor opberging, leidt ertoe dat bij een ordening
van zoutvoorkomens voor eventueel nader onderzoek het
verschil in omvang, vanuit mijnbouwkundig oogpunt bezien, geen doorslaggevende rol speelt.
Wat wel een rol speelt is de dikte van de zoutformatie. Deze dient immers zeker groter te zijn dan de dikte van zoutdak plus zoutzooL Zoutvoorkomens met een dikte kleiner

200 m boven caverne
dan deze waarde vermeerderd met de minimale verticale
afmeting van een opbergfaciliteit (praktische maat, ca.
100 m) bezitten een ruimtetechnisch probleem, waardoor
ze niet bij voorkeur in aanmerking lijken te komen voor
nadere studie.

7.4.3 Inpassing van opbergontwerpen
De inpassing van opbergontwerpen vereistenerzijds geologische gegevens van de zoutvoorkomens (diepteligging, dikte, omvang) en anderzijds bekendheid met de
mijnbouwkundige randvoorwaarden verbonden aan de
opbergtechnieken. Het laatstgenoemde aspect is behandeld in 7.4.1 en 7.4.2.
De benodigde geologische gegevens zijn afkomstig uit de
geologische inventarisatie [OPLA 12] en beschreven in
hoofdstuk 4.
In de Nederlandse ondergrond zijn, volgens de resultaten
van de geologische inventarisatie, 38 zoutvoorkomens
aanwezig.
Technische uitvoering van de opbergtechnieken is, op
grond van huidige mijnbouwkundige inzichten en beschikbare geologische gegevens, mogelijk in de volgende
deelgroepen van het totale bestand van 38 zoutvoorkomens (zie ook bijlàge 2, resultaten OPLA 12).
Opbergmijn
17 zoutvoorkomens, waaronder:
15 zoutpijlers: Anloo, Bourtange, Gasselte-Drouwen,
Hoogeveen, Hoogezand, Hooghalen, Klein-Ulsda,
Landschaftspolder, Onstwedde, Pieterburen,
Schoonlo, Ternaard, Weerselo, Winschoten, Zuidwending
1 zoutkussen : Groenlo*
1 gebied met gelaagd zout in Twente.
Diepe boorgaten met droge cavernen
14 zoutvoorkomens, waaronder:
13 zoutpijlers: Anloo, Bourtange, Gasselte-Drouwen,
Hooghalen**, Klein-Ulsda, Landschaftspolder**,
Onstwedde, Pieterburen, Schoonlo, Temaard**,
Weerselo, Winschoten, Zuidwending
1 zoutkussen : Groenlo*.
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Diepe boorgaten met natte cavernen
26 zoutvoorkomens, waaronder:
18 zoutpijlers: Anloo, Bourtange, Delfzijl, Gasselte-Drouwen, Gerkesklooster, Hoogeveen, Hoogezand, Hooghalen, Klein-Ulsda, Landschafispolder,
Onstwedde, Pieterburen, Schoonlo, Ternaard, UIrum, Weerselo, Winschoten, Zuidwending
7 zoutkussens: Dedemsvaart**, Dwingelo, Groenlo*, Groningen, Norg**, Veendam, De Wijk
1 gebied met gelaagd zout in Twente.
Volgens de momenteel beschikbare gegevens bezitten alle
voornoemde zoutvoorkomens, behoudens een enkel
grensgeval, een voldoende omvang voor opberging.
Als te klein voor opbergingsdoeleinden kunnen worden
beschouwd de zoutkussens: Corle, Ermelo, Gelria,
Haaksbergen, Lichtenvoorde en Ruurlo. Van de zoutpijler
Plantengaarde is de omvang eveneens niet voldoende.
Niet bereikbaar voor opberging met een conventionele
mijn zijn alle diepgelegen zoutkussens: Dedemsvaart,
Dwingelo, Engwierum, Ermelo, Groningen, Lieveren,
Norg, Veendam, De Wijk. Ditzelfde geldt eveneens voor
de diepgelegen zoutlagen in Friesland, Groningen en
Zuid-Drenthe. Ook enkele zoutpijlers met hun top van het
zout beneden ca. 1300 m, Delfzijl, Gerkesklooster en UIrum, zijn met de onderhavige opbergtechniek in principe
niet bereikbaar.
De buiten het dieptebereik van de opbergmijn gelegen
zoutvoorkomens zijn ook niet bereikbaar met de opbergtechniekvan de diepe boorgaten in combinatie met de droge cavernen. Eveneens zijn voor deze opbergtechniek te
diep gelegen de zoutpijlers Hoogeveen en Hoogezand en
het gebied met gelaagd zout in Twente.
Alhoewel de opbergtechniek diepe boorgaten met natte
cavernen een groot dieptebereik bezit, zijn er evenwel enkele diepgelegen zoutkussens, te weten: Engwierum, Ermelo, Lieveren en de diepe zoutlagen in Friesland, Groningen en Zuid-Drenthe die mijnbouwkundig niet met de
genoemde opbergtechniek bereikbaar zijn.
Ter afsluiting dient te worden vermeld dat in de zoutpijlers
Zuidwending en Winschoten en in het zoutkussen Veendam reeds mijnbouwkundige activiteit in de vorm van
zoutwinning plaatsvindt.

7.5 Samenvatting van de resultaten
Uit het in dit hoofdstuk besproken mijnbouwkundig onderzoek zijn de volgende algemene conclusies te trekken:
* zoutdikte is minimaal; exacte gegevens ontbreken.
** diepteligging is grensgeval i.v.m. dieptebereik van de
betreffende opbergtechniek.

- De aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteit
voor radioactief afval in Nederlandse steenzoutformaties is technisch haalbaar met uitzondering van de
droog bedreven caverne in zoutlagen op grotere diepte.
Deze conclusie is gebaseerd op een voorontwerpstudie
van opbergconcepten.
Voor de mijntechniek wordt deze conclusie verder ondersteund door:
* uitgebreide ervaring in de conventionele zoutmijnbouw;
* de in situ projecten in de Asse-n-zoutmijn in de
Bondsrepubliek Duitsland;
* elders in de wereld uitgevoerde onderzoeksprojecten.
Overeenkomstige specifieke ervaring, respectievelijk
experimentele onderbouwing, ontbreekt bij de diepeboorgatentechniek t.b.v. opbergingsdoeleinden. Met
betrekking tot de cavernentechniek bestaat, voor o.a.
olie- engasopslag, wel de nodige mijnbouwkundige ervaring.
- De afdichting van de opbergfaciliteit kan bij de mijntechniek op beheersbare en controleerbare wijze worden aangebracht. Bij de diepe-boorgaten- en cavernentechniek is dat naar huidig inzicht niet zonder meer mogelijk.
- Bij de ontwikkeling van opbergtechnieken voor geologische opberging van radioactief afval heeft de mijntechniek een aanzienlijke voorsprong op de boorgatentechniek vanaf het maaiveld.
- In het algemeen veroorzaken aardbevingen ondergronds weinig of geen effect; de kans op een sterke
aardbeving in Noordoost-Nederland wordt door het
KNMI geschat op zeker minder dan eens in de miljoen
jaar; het aandrijfmechanisme voor een dergelijke beving ontbreekt zeer waarschijnlijk.
De mogelijke stralingshygiënische gevolgen van een
beving, waardoor een opbergfaciliteit vol water loopt,
zijn vergelijkbaar met die van scenario D (zie hoofdstuk 10).
- Nederlandse zoutvoorkomens waarvan de top niet dieper is gelegen dan ca. 1800 m zijn Il}et de huidige technieken bereikbaar voor geologische opberging van radioactief afval. Toegespitst op de onderscheiden opbergtechnieken betekent dit dat van de 38 Nederlandse
zoutvoorkomens, volgens de huidige inzichten,
17 zoutvoorkomens zijn gelegen binnen het dieptebereik van een opbergmijn,
14 zoutvoorkomens binnen het dieptebereik van de
diepe boorgaten met de droge cavernen en
26 zoutvoorkomens binnen het dieptebereik van de
diepe boorgaten met de natte cavernen.
Van deze zoutvoorkomens is de omvang voldoende
voor opbergingsdoeleinden.
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8. INTERNATIONALE SAMENWERKING BIJ HET
ONDERZOEK NAAR GEOLOGISCHE OPBERGING
8.1 Inleiding

8.2 Het '600-m-gat'-project

De aard en omvang van het onderzoek naareen veilige opberging van radioactief afval in geologische formaties
brengt met zich mee dat vanuit het OPLA-programma
wordt deelgenomen aan belangrijke Europese activiteiten
op dit gebied. Hierdoor wordt bereikt dat toetsing van eigen wetenschappelijke inzichten aan andere opvattingen
kan plaatsvinden. Zodoende kan, met coördinatie van
daartoe aangewezen organen van de EG, tot technisch-wetenschappelijke consensus worden gekomen.
Een belangrijk element in het voornoemde samenwerkingsproces vormt de deelname door een groot aantal onderzoeksinstituten aan het Derde programma van onderzoek inzake beheer en opslag van radioactief afval, het zogenaamde 'cost shared' programma, van de Europese Gemeenschappen. Dit is gericht op onderzoek naar de veilige
opberging van radioactief afval in geologische formaties.
Vanuit Nederland wordt daaraan deelgenomen door o.a.
het ECN met experimenten in de Asse-mijn in de BRD.
Daarbij wordt samengewerkt met het Geselischaft für
Strahlen- und Umweltforschung (GSF).

Het zogenoemde '600-m-gat'-project richt zich op een
belangrijk onderdeel van één van de hoofdopbergtechnieken uit het OPLA-programma, te weten de mijntechniek.
Het project dient ter demonstratie van droog te boren opberggaten voor hoogactief afval als onderdeel van een opbergmijn. Het onderzoekprogramma is grotendeels afgeleid uit de ervaring en de resultaten, opgedaan met het inmiddels afgesloten '300-m-gat' -project [20]. In het kader
van dit laatste project is, in opdracht van het ECN en in samenwerking met het GSF in de Asse-n-zoutmijn in de
Bondsrepubliek Duitsland, een experiment voor het
droogboren van een 300 m diep gat met een diameter van
30 cm vanuit een mijngang uitgevoerd. Aansluitend is in
dit gat een aantal metingen verricht ter bestudering van het
gedrag van het steenzout.

De ontwikkeling van het EG-onderzoekprogramma in de
afgelopen vijftienjaar wordt gekenmerkt door een stapsgewijs proces van fundamenteel onderzoek in laboratoria
via een tussenfase, waarbij laboratoriumonderzoek en in
situ onderzoek beide hun plaats vonden, naar de uitvoering van demonstratieprojecten.
In het laatstgenoemde stadium wordt de gehele procedure
van het opbergen van het radioactieve materiaal zo getrouw mogelijk nagebootst, terwijl de wisselwerking tussen afval en opbergformatie in al haar facetten en in samenhang wordt bestudeerd.
De activiteiten waaraan het ECN in de Asse-mijn deelneemt, zijn:
- het '600-m-gat'-project;
- het 'HAW' (High Active Waste)-project.
Het '600-m-gat' -project moet worden gezien als een afsluiting van het onderzoek aan diepe opberggaten voor het
KSA. Deze verticale boorgaten vanuit mijngangen vormen een onderdeel van een opbergmijn.
Het HAW-project richt zich op de demonstratie van de opberging zelf, met inachtneming van alle technische en wetenschappelijke aspecten die in aanmerking komen bij het
definitief opbergen van radioactief afval in steenzoutformaties.

De resultaten van het '300-m-gat'-experiment zijn gebruikt bij de uitvoering van de veiligheidsstudie OPLA 1,
met name op het gebied van de convergentie vanhet steenzout zijn de resultaten waardevol gebleken en toegepast in
OPLA 4, 5 en 6. In internationaal verband, het EG-project
COSA, zijn de gegevens van een aantal experimenten gebruikt ter validatie van rekenmodellen die het kruipgedrag
van steenzout beschrijven tijdens opbergrelevante condities [21]. Alhoewel het boorexperiment succesvol werd
afgerond, is de gebruikte boortechniek slechts toepasbaar
voor gaten met een relatiefbeperkte diameter. Gezien het
feit dat de hoogactief afvalcontainers met verglaasd kernsplijtingsafval een diameter hebben van ca. 40 cm, werd
besloten een droogboortechniek te ontwikkelen voor gaten met een grotere diameter.
Ook het dieptebereik diende uitgebreid te worden. Dit element is van belang om de flexibiliteit in het mijnontwerp
te kunnen vergroten wanneer de geologische gesteldheid
van een zoutformatie daartoe aanleiding geeft. Tevens kan
door toepassing van diepere gaten, het aantal gaten worden beperkt en daarmee het aantal afsluitingen.
Aldus kwam het '600-m-gat' -project tot stand. Bij het
project spelen twee activiteiten een hoofdrol:
- het ontwikkelen en vervolgens demonstreren van een
droogboortechniek voor diepe gaten en verschillende
diameters;
- het verrichten van metingen tijdens het boren en aansluitend onderzoek aan het gedrag van het gat dat langzaam dicht kruipt onder invloed van de gesteentedruk
De eerstgenoemde activiteit wordt door het GSF uitgevoerd; de tweede activiteit door het ECN in samenwer-
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met een diameter van 1 meter geboord tot een diepte van
15 m, als basis voor verdere experimenten.
Aansluitend is een gat met dezelfde diameter tot een diepte van ongeveer 200 m geboord. Hierbij is gebleken dat
een specifiek besturingsmechanisme noodzakelijk is om
op grotere diepte de gewenste verticaliteit bij het boren te
kunnen garanderen. Deze aanpassing is inmiddels ontwikkeld en zal worden get.est op het eerste 600-m-gat.
Begin 1989 zullen vrije convergentiemetingen een aanvang nemen. Daarop aansluitend zullen metingen van qe
gesteentedruk worden uitgevoerd. Momenteel zijn bier
nog geen definitieve resultaten beschikbaar.
De directe opbrengst van bet ·600-m-gaf-project voor
OPLA fase l is als volgt samen te vatten:
- voor de definitieve experimenten zijn feasibility studies verricht; de resultaten zijn ingebracht in deelrapport OPLA 6 van de veiligheidsstudie;
- de droogboortechniek ondergaat de noodzakelijke
technische ontwikkeling; het droogboren van gaten
met grotere diameter is inmiddels mogelijk gebleken.

8.3 Het HAW-project
Figuur 8.1: Het HAW-project in de zoutmijn Asse-11.

Het HAW-project in de zoutmijn Asse-n (zie figuur 8.1)
in de Bondsrepubliek Duitsland is in essentie opgezet als

Icing met het GSF en met fmanciele ondersteuning van de
Europese Gemeenschappen.
Het onderzoek dat het ECN in dit verband uitvoert omvat:
- hetontwikkelen endemonstJeren van een meetsysteem
voor gascomponentene'nhetnemen van zoutgruismonsters gedurende het boren;
- het uitvoeren van convergentiemetingen binnen het
boorgat als functie van de diepte;
- het meten van de gesteentedruk op diverse locaties in
het boorgat.
Ten behoeve van de definitieve opberging van containers
met hoogactief afval met een grote diameter van ca. 1 m
dient de droogboortechniek nog verder te worden ontwikkeld. Daartoe zijn inmiddels met succes een aantal gaten

een demonstratieproject waarbij alle wezenlijke onderdelen van de bedrijfsvoering van een opbergmijn voor hoogradioactief afval worden ontwikkeld en beproefd. Het is
gericht op het verkrijgen van essentiele gegevens met het
oog op eventuele opberging van radioactief afval in een
zoutformatie. Het project is, gezien het belang ervan voor
de haalbaarheid van de mijntechniek voor geologische opberging, van internationale betekenis, hetgeen ook moge
blijken uit de financiele ondersteuning van dit project
door de EG. Naast Nederland participeren ook Frankrijk
en Spanje in dit Duitse project.
Centraal. in dit project staat een experiment waarbij cilinders, gevuld met glas waarin de relevante radioactieve isotopen cesium-137 en strontium-90 zijn aangebracht, in
zes gaten worden geplaatst. Daarnaast worden nog twee
boorgaten met elektrische verhitting uitgerust, teneinde
vergelijkende metingen te kunnen uitvoeren (zie figuur
8.2).

Figuur 8.2: Galerijen en opberggaten van het
HAW-project.

Een specifieke·vergunningseis ten opzichte van een reele
opbergsituatie is dat bij dit experiment de cilinders terugháatbaar moeten zijn. In verband daarm~dienen de boorgaten te worden verbuisd zodat een barrière tegen het kruipende Z9Ut wordt opgeworpen. Door enerzijds de juiste
radioactieve bronnen te kiezen en anderzijds een optimaal
ontwerp voor de buizen, kunnen toch representatieve omstandigheden worden gerealiseerd voor de bestralingscondities van het omringende zout.
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Het HAW-project heeft als belangrijke doelstellingen:
- ontwikkeling en demonstratie van een transport- en
handlingsysteem voor hoogradioactief afval (zie figuur
8.3);
- onderzoeknaar het vrijkomen van vloeibareen gasvormige componenten als gevolg van gammastraling en
warmte-afgifte door hoogactieve stralingsbronnen,
verpakt in canisters in opberggaten in de zoutmijn;
- onderzoek van thermisch geïnduceerde spanningen en
de daaruit resulterende vervormingen van boorgaten en
galerijen ter validatie van rekenmodellen;
- ontwikkeling en testen van meetmethoden voor de bewaking van de veiligheid gedurendeaanleg en bedrijfsvoering. van een opbergfaciliteit

De Nederlandse bijdrage aan het project wordt door het
ECN geleverd en kent de volgende activiteiten:
- thermo-mechanische analyses ten behoeve van de veiligheidsstudie van het HAW-project;
- instrumentatie en engineering van het geleidesysteem
ten behoeve van de plaatsing van de canisters, en van
het bewakingssysteem ten behoeve van de terughaalbaarheid van de canisters;
- ontwikkeling en bedrijfvan eendata-coUecmsysteem
voor het gehele HAW-project ten behoeve van de totale
dataverwerking;
- toepassing van ultrasone technieken voor het detecteren van scheurtjes in het zout in de nabijheid van een
boorgat;
- meting van stralingsschade aan steenzoutmonsters.

In de rapportageperiode werden de booractiviteiten beêindigd en werd met de afwerking van de galerijen begonnen.
De geotechnische instrumentatie is nagenoeg geïnstalleerd en levert de eerste meetsignalen. De technische ontwikkelingsactiviteiten verliepen voorspoedig evenals de
bouw van de diverse onderdelen van de systemen. Vooral
de goedkeuring van de ontwerp- en fabricagedocumenten
in het kader van de vergunnipgverlening nam veel tijd in
beslag. De elektrische verhitting is in het najaar van 1988
geïnstalleerd.Tegen het einde van 1989 zullen volgens de
planning de radioactieve testbronnen, afkomstig uit de
Verenigde Staten, worden geplaatst, waarna de bedrijfsfase en de eigenlijke experimenten een aanvang kunnen nemen.
Voor de afronding van fase 1 van het OPLA-programma
zijn derhalve nog geen definitieve resultaten van het
HAW-projectbeschikbaar. Wel is met de tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden voor dit in situ project veel kennis
en ervaring opgedaan die van groot belang zijn voor het
Nederlandse onderzoek. Juist vanuit een dergelijk samenwerkingsproject ontstaat een wezenlijke bijdrage aan een
algehele kennisvergroting in ons land op het gebied van
opberging van radioactief afval.
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Figuur 8.3: Transport- en handlingsysteem voor
KSA-containers in het HAW-project.
De directe opbrengst van de deelname aan bet HAW-project voor fase 1 van het OPLA-programma kan als volgt
worden samengevat:
- voorspellende thermo-mechanische berekeningen zijn
vergeleken met voorlopige meetresultaten van bet
'koude' testveld; de resultaten zijn ingebracht in de
deelrapporten OPLA 5 (Spannings-en vervormingsberekeningen) en OPLA 6 (Convergentie) van de veiligheidsstudie;
- de inrichting van het testveld, de fabricage en 'koude'
beproeving van het transportsysteem zijn grotendeels
gerealiseerd; het transportsysteem voor hoogradioactief afval in een opbergmijn kan daarmee vrijwel als
'proven technology' worden beschouwd.
Op gesteentemechanisch onderzoeksgebied is er gezien
de ruimtelijke situering van het HAW- en het 600-m-gatproject in de Asse-zoutformatie een koppeling te leggen
tussen beide onderzoeksprojecten.
De resultaten uit het '600-m-gat' worden gebruikt bij de
analyses van het 'HAW-project'.

8.4 Samenvatting van de resultaten
I. De deelname van Nederland aan de 'shared cost' programma's van de EG op het gebied van beheer en opslag van radioactief afval is van groot belang gebleken
bij de uitvoering van fase I van bet OPLA-programma.
2. Het in dit Europese kader participeren van bet ECN in
de in situ experimenten in de Asse-zoutmijn in de
BondsrepubliekDuitsland geeft de mogelijkheid resultaten van uitgevoerde analyses en die van laboratoriumexperimenten in de praktijk te toetsen.
3. De resultaten van de ontwikkeling van de droogboortechniek bij het 600-m-gat-project zijn van dien aard
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dat van 'proven technology' kan worden gesproken.
Voor de uit te voeren experimenten zijn feasibilitystudies verricht waarvan de resultaten zijn verwerkt in de
onderhavige studie.

4. De activiteiten die de laatste jaren hebben plaatsgevonden ten behoeve van het HAW-demonstratieproject
hebben ertoe geleid, dat vastgesteld kan worden dat het
transportsysteem voor containers met hoogradioactief
afval in geval van de mijnoptie nagenoeg als 'proven
technology' kan worden beschouwd.
Tevens zijn er voorspellende berekeningen op thermo-mechanisch gebied vergeleken met de voorlopige
meetresultaten. Deze gegevens zijn verwerkt in de veiligheidsstudie.

Tenslotte wordt opgemerkt dat door de bovengeschetste
samenwerking het kennisniveau voor wat betreft de wisselwerking tussen het afval en de steenzoutformatie versneld is toegenomen en op de meeste onderdelen als adequaat kan worden beschouwd.
Binnen het vakgebied dat zich bezighoudt met de bovengrondseverkenningstechnieken van zoutformaties en hun
omgeving zijn ontwikkdingen volop gaande. Tot op heden heeft dit vanuit de Studiecommissie OPLA evenwel
slechts op theoretische basis en zonder een duidelijk internationaal samenwerkingskader plaatsgevonden. In de
praktijk ontwikkelde kennis en ervaring op voornoemd
gebied is in de BondsrepubliekDuitsland bij een aantal instituten aanwezig en zou een basis kunnen bieden vooreen
nadere praktische toetsing van een betrouwbare toepassing van voornoemde technieken.
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9. RESULTATEN VAN ONDERZOEK NAAR STRALINGSEFFECTEN
9.1 Algemeen
Door plaatsing van radioactief afval in steenzout ontvangt
het zout, dat zich directrondom de hoogactieve afvalvaten
bevindt, warmte en gammastraling. De warmtetoevoer
veroorzaakt temperatuurverhoging. Bestraling brengt zowel temperatuurverhogingen als veranderingen in het
kristalrooster (defecten) van het zout (NaCl) teweeg. Deze laatste worden samengevat onder de term; stralingsschade. De genoemde temperatuurverhogingen zijn berekend in het kader van de veiligheidsstudie (zie hoofdstuk
10).

De effecten van de bestraling worden in het onderhavige
hoofdstuk beschouwd. Een belangrijk effect dat bij bestraling van steenzout optreedt is het uiteenvallen van een
deel van het NaCl in de samenstellende delen, en vorming
van metallisch natrium (natriumcolloïden) en chloormoleculen (chloorgasbelletjes). Dit gaat gepaard met opslag
van energie in de zoutkristallen. Deze energie kan naderhand weer vrijkomen in de vorm van warmte als het gevormde Na en Cl weer reageert tot NaCl. Een ander belangrijk verschijnsel is de rekristallisatie, d.w.z. het verschuiven van kristalgrenzen, waardoor nieuwe kristallen
worden gevormd op dezelfde plaats in het zout. Daardoor
ontstaan nieuwe, defect-arme kristallen ten koste van oude, meer defecten bevattende kristallen. Dit verschijnsel
kan de opbouw van stralingsschade tegengaan.
Voor de veiligheid van een opberging in zout is van belang
hoeveel energie opgeslagen kan worden, in welk zoutvolume dit aan de orde is en onder welke omstandigheden de
opgeslagen energie kan worden omgezet in warmte.
Op het gebied van stralingseffecten zijn in fase 1 vier onderzoeksprojecten uitgevoerd. De doelstellingen van deze
onderzoeken zijn uiteengezet in paragraaf 3.4.5. De resultaten worden achtereenvolgens gepresenteerd in de navolgende paragrafen 9.2 t/m 9.5. Paragraaf9.6 bevat de conclusies die uit het totaal van deze onderzoeken getrokken
kunnen worden.
Over onderzoek aan stralingsschade heeft de Rijksuniversiteit Groningen een rapport uitgebracht, getiteld: 'Stralingsschade in NaCl' [OPLA 21]. Het betreft het eindverslag over het in fase 1 vallende deel van een onderzoek dat
is uitgevoerd in de periode september 1985 tot maart
1988. Dit onderzoek wordt inmiddels voortgezet en zal in
september 1989 wordenafgerond meteenrapportover het
thans nog lopende deel.

Het experimentele deel van dit onderzoek omvat metingen van stralingsschade bij verschillende temperaturen,
doses en dosissnelheden. Een groot aantal kleine zoutmonsters is bestraald en onderzocht met en zonder bijmenging van verontreinigingen die ook in de werkelijkheid worden aangetroffen. In zuiver zout is een maximale
schade van 1,5% colloïdaal natrium gemeten en in enkele
monsters met verontreinigingen van maximaal 3%. Het
algemene beeld is dat bij aanwezigheid van verontreinigingen, ook in geringe hoeveelheden (minderdan 0,01% ),
de gemeten percentages colloïdaal natrium hoger zijn en
optreden in een breder temperatuurgebied. Dit betekent
dat in deze gevallen ook bij hogere temperaturen nog stralingsschade gevormd kan worden. Vastgesteld is dat per
procent colloïdaal natrium 70 J/g energie wordt opgeslagen.
Het theoretische deel van dit onderzoek heeft geresulteerd in een operationeel rekenmodel voor het kwantificeren van stralingsschade in termen van het percentage zout
dat wordt omgezet in natriumcolloïden en chloorgas. Het
model is ontwikkeld op basis van de theorie vanJain en Lidiard, en gecalibreerd met behulp van gepubliceerde
meetwaarden (Jenks en Bopp) voor optisch zuiver zout.
De overeenkomsttussen de berekende schadepercentages
en de meetresultaten van de Rijksuniversiteit Groningen
voor zuiver zout is echter minder bevredigend. In het
thans nog lopende deel van dit onderzoek wordt daarom
gewerkt aan een verdere verbetering van het model. Daarin worden ook de effecten van verontreinigingen betrokken.

9.2 Systematisch laboratoriumonderzoek naar stralingsschade in zout
Het bovenstaande impliceert dat het rekenmodel dat is gepresenteerd in rapport OPLA 21 momenteel beperkt
bruikbaar is. In het bijzonder zal bij het gebruik ervan rekening moeten worden gehouden met een marge voor de
geconstateerde afwijkingen en voor onzekerheden verband houdende met extrapolatie naar omstandigheden die
in een opbergfaciliteit verwacht worden. Door aan te nemen dat alle ongunstige factoren tegelijkertijd optreden
kan de totale marge maximaal op een factor 8 worden geschat. Rekening houdend metdeze marge wordt in rapport
OPLA 21 met behulp van bovenbeschreven model geschat dat de maximaal te verwachten hoeveelheid colloïdaal natrium in een opberging enige tientallen procenten bedraagt.
In dit model is echter geen rekening gehouden met het optreden van het verschijnselpercolatie. Dit stelt een boven-
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kan bestaan. Percolatie houdt in dat bij een bepaalde concentratie van natriumcolloïden en chloorgasbelletjes de
onderlingeafstanden zo klein wordendat een terugreactie
tot NaCl op gang komt. In het rapport OPLA 21 is op
grond van theoretische overwegingen gesteld, dat als gevolg van percolatie de hoeveelheid colloïdaal natrium
waarschijnlijk niet hoger zal oplopen dan tot 20 à 30%.
Het is echter niet uit te sluiten dat deze bovengrens in de
praktijk reeds bij lagere waarden ligt. Het optreden van
percolatie is in de uitgevoerde experimenten niet waargenomen. De maximale gemeten hoeveelheidcolloïdaal natrium bedraagt 3%. Dat betekent dus dat de percolatiegrens tussen de 3 en 30% is gelegen. Een van de doelstellingen van het nog lopende deel van het onderzoek aan de
Rijksuniversiteit Groningen is hierover meer duidelijkheid te verschaffen.
De energie die bij terugreactie tot NaCl in de vorm van
warmte vrijkomt kan in verband met de daarmee samenhangendetemperatuurverschijnselen van belangzijn voor
de veiligheid van opberging. Daarom is gezocht naaromstandighedendie zouden kunnen leiden tot een sterke toename van de terugreactie. In hetrapport is aangegevendat
zo'n versnelling van de terugreactie niet alleen door percolatie teweeggebracht kan worden, maar ook door een
temperatuurverhoging tot 250 à 300 oe.
Het lopende deel van dit onderzoek is vooral gericht op
een verbetering van het rekenmodel zodat ook de bij de
Rijksuniversiteit Groningen gemeten waarden hierdoor
correct beschreven kunnen worden, alsmede op het terugbrengen van de marge waarmee bij het gebruik rekening
moet worden gehouden. Bovendien zullen, behalve de
vorming van natriumcolloïden, ook de mechanismen die
kunnen leiden tot de terugreactie van de natriumcolloïden
met de chloorgasbelletjes onderwerp van verdere studie
zijn.

$.3 Onderzoek naar de interactie van
rekristallisatie en strallngsschade
Het verschijnsel rekristallisatie kan in het bovenbeschreven onderzoek aan kleine éénkristallige (monolcristallijne) monsters [OPLA 21] niet worden beschouwd, omdat
rekristallisatie steeds begint op de grenzen tussen de kristallen. Deze zijn uiteraard in de monokristallijne monsters
niet aanwezig. Daarom is aan rekristallisatie een ori~nte
rend onderzoek gewijd. Dit onderzoek dat is uitgevoerd
door het Instituut voor Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht is beschreven in rapport OPLA 20.
Van bestraalde méérkristallige (polykristallijne) monsters
van aanzienlijk grotere afmetingen dan onderzocht in
OPLA 21 is het percentage colloïdaal natrium bepaald
waarnazij bij temperaturen tussen 60en 120oe onder ver-

hoogdedruk (tussen 0,1 en 17 MPa) werden gebracht. Zowel monsters metals zonderpekel waren in hetonderzoek
betrokken. Onderzocht is in hoeverre er na bestraling
sprake was van rekristallisatie gedurende perioden vari~end van enkele dagen tot enkele maanden.
In alle monsters die minimaal 0,1% pekel bevatten is rekristallisatie waargenomen. Volkomendroge monstersrekristalliseerden echter niet. Voorts is in rapport OPLA 20
vastgesteld dat gerekristalliseerde delen geen stralingsschade bevatten. Uit deze resultaten is geconcludeerd dat
het optreden van rekristallisatie de uiteindelijke hoeveelheid stralingsschade rondom KSA-containers aanmerkelijk kan beperken.
Of de daartoe vereiste condities ter plaatse aanwezig zullen zijn, is echter zonder nader onderzoek niet met zekerheidaan te geven. De meeste zoutvoorkomenshebben van
natureeen vochtgehalte tussen 0,01 en 1%. Men kan er op
grond van de in deze fase beschikbare gegevens niet van
uit gaan dat zich altijd meer dan 0,1% pekel in het zout
rondom het KSA zal bevinden. Bovendien is niet zeker of
rekristallisatie zich in een stralingsveld op dezelfde wijze
voordoet als in het laboratoriumexperiment waarbij rekristallisatie plaatsvond zonder gelijktijdige bestraling.
De beperkteopzetvanhetonderzoekOPLA20maaktehet
niet mogelijkhieromtrent nieuwe inzichten te verwerven.
Gezien de onzekerheid over het pekelgehalte is geen initiatief genomen om hierop gericht nader onderzoek te
doen verrichten. Om die reden is geconcludeerd dat de
thans beschikbare informatie het niet mogelijk maakt een
stralingsschade-verminderend effect van rekristallisatie
in de berekeningen te betrekken.

9.4 Analyse van monsters uit de
Brlne Migration Test
Monsters van in situ bestraald zout zijn in het kader van de
samenwerking tussen ons land en de Bondsrepubliek
Duitsland door het Geselischaft für strahlen- und UmweltforschungaanhetEnergieonderzoekeentrumNederland ter beschikking gesteld voor analyse op bestralingseffecten. Deze monsters zijn afkomstig van Duits/Amerikaans in situ onderzoek naar pekelmigratie in een opbergsituatie. Dit onderzoek, de •Brine Migration Test', is uitgevoerd door het GSF in de Asse-mijn. Hierbij zijn vaten
met hoogactief materiaal, vergelijkbaar met KSA, gedurendetweejaarinhetzoutaanweziggeweest. De maximale temperatuurinhetzoutrondomdeze vatenheeftdaarbij
tussen 150 en 200 oe bedragen.
De in rapport OPLA 24 gerapporteerde analyses van deze
monsters zijn gericht geweest op bepaling van de percentages colloïdaal natrium, die een maat zijn voor de opgeslagen hoeveelheden energie en op rekristallisatie. Daarnaast omvatte het programma van dit onderzoek de· uit-
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voering van een aantal berekeningen van stralingsschade
en vergelijking van berekende en gemeten waarden. Voor
deze berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel dat is gepresenteerd in rapport OPLA 21.

volgens zijn afschermingsberekeningen uitgevoerd, als
resultaat waarvan het verloop van dosissnelheid met de
tijd rondom de hoogactieve afvalvaten nauwkeurig bekend is. De temperaturen in deze gebieden zijn eveneens
berekend in rapport OPLA 23.

De gemeten percentages colloldaal natrium zijn zeer ge-

ring, ten hoogste enige tienden van procenten. Ook de berekeningen resulteerden in bijzonder lage percentages.
Volledige overeenstemming tussen metingen en berekeningen is niet gebleken. Indienzulks wel het geval zou zijn
geweest, zouden daaraan overigens geen vergaande conclusies verbonden kunnen worden, omdat de schade-ontwikkelingtijdensde genoemdetwee jaar het z.g. kiemvormingsstadiumniet heeft verlaten. In de loop van dit onderzoek is geconcludeerd dat dit een gevolg is van de relatief
lage doses, in combinatie met de hoge temperaturen. Een
en ander resulteert in een te verwachten onregelmatig patroon van opgeslagen energie in het zout en in numerieke
instabiliteiten in de berekeningen.
De resultaten van de microstructurele analyses hebben de
onderzoekers tot de conclusie gebracht dat rekristallisatie
waarschijnlijk is opgetreden. Een waterdicht bewijs kon
echter niet worden verkregen.
Tijdens de uitvoering van de metingen is gebleken dat het
buitengewoon moeilijk is zeer geringe percentages colloïdaal natrium of zeer geringe hoeveelheden opgeslagen
energie betrouwbaar te meten. De opgedane ervaringen
zullen ten nutte kunnen worden gemaakt in het onderdeel
'stralingseffecten' inhetHAW-project. Reeds bij hetontwerp van de daartoe strekkende faciliteiten in dat project
is van de bevindingen van het onderhavige onderzoek gebruik gemaakt.
Concrete gegevens ter ondersteuning of verdere ontwikkeling van het rekenmodel voor stralingsschade kunnen
aan het onderhavige rapport niet worden ontleend; deze
gegevens zullen in het HAW-onderzoek moeten worden
verkregen. Wel kan uit het onderhavige rapport worden
geconcludeerd dat de stralingsschade onder de onderzochte omstandigheden van dosis, dosissnelheid en temperatuur niet tot extreem hoge waarden oploopt.

9.5 Stralingsschade-berekeningen
Met behulp van het in OPLA 21 gepresenteerderekenmodel is voor de in fase 1 beschouwde opbergconcepten berekend welke percentage~ colloïdaal natrium verwacht
mogen worden in het zoutrondom de canisters hoogactief
afval. Voor de toepassing van dit model is het nodig het
verloop van dosissnelheid en temperatuur op de plaatsen
waar men de stralingsschade wil berekenen te kennen,
evenals de duur van de bestraling. Daarom is in OPLA 23
gestart met het berekenen van de nuclidensamenstelling
en vervaleigenschappen van het hoogactieve afval. Ver-

In paragraaf9.2 is reeds aangegeven dat het in OPLA 21
gepresenteerde model beperkt toepasbaar is. De met behulp van dit model berekende percentages colloïdaal natrium rondom opgeborgen hoogactieve afvalvaten dienen
in het licht van de daarmee verband houdende onzekerheidsmarges te worden bezien.
Voor de opbergconcepten met 3 cm dik overpack rondom
het hoogactieve afval (diepe boorgaten vanaf het maaiveld) is een maximalehoeveelheidcolloïdaal natrium van
1% berekend. Deze waarde geldt voor het zout dat direct
tegen de overpack is gelegen. Naarmate de afstand tot het
afval groter is, is het berekende percentage colloïdaal natrium geringer. Op een afstand van 12 cm vanaf de overpack is geen sprake meer van schade van enige betekenis.
De berekende hoeveelheid colloïdaal natrium bedraagt
voor de opbergconcepten zonder overpack (mijn) maximaal4%. Buiten een 16 cm dikke ring rondom decanister
hoogactief afval is de schade verwaarloosbaar.
Volgens deze modelberekeningen duurt het onder de in
een opbergfaciliteit te verwachten omstandigheden ongeveer tweehonderd jaar voordat de genoemde percentages
worden bereikt. Daarna blijven de percentages colloïdaal
natrium gedurende langere tijd ongeveer constant; afhankelijk van opbergconcept gaat het daarbij om een periode
van 20.000tot 100.000jaar. Na die periode nemen de percentages colloïdaal natrium geleidelijk af.

9.6 Samenvatting van de resultaten
- Voor het bepalen van de in een opbergfaciliteit te verwachten hoeveelheid stralingsschade in de vorm van
colloïdaal natrium en energie-opslag is in rapport
OPLA 21 eenrekenmodel gepresenteerd, dat in rapport
OPLA 23 is gebruikt om aan de hand vanhet berekende
verloop vandosissnelheid en temperatuurmetdetijdde
hoeveelheden stralingsschade te berekenen. Dit model
heeft echter een beperkte toepasbaarheid omdat de
overeenkomst met de meetresultaten nog niet geheel
bevredigend is. Bij toepassingvandit model moetdaarom vooralsnog rekening worden gehouden met een
marge van een factor 8 voor afwijkingen en onzekerheden.
Blijkens rapport OPLA 21 zal de hoeveelheid colloïdaal natrium waarschijnlijk niet groter kunnen worden dan 20 à 30%. Deze bovengrens is in de veiligheidsstudie gebruikt als basis voor de bepaling van de
mogelijke consequenties van stralingsschade voor de
veiligheid.
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worden dat rekristallisatie in een opberging zal optreden. In een tweetal (mede) daarop gerichte onderzoeken kon dit echter niet met zekerheid worden aangetoond. Kwantificering van een stralingsschade-reducerend effect van de rekristallisatie is dus nu niet mogelijk.
- Voor de veiligheid van de opberging is niet alleen van
belang hoe groot de met stralingsschade samenhangendeenergie-opslag kan zijn, maarookhoede opgeslagen
energie kan worden omgezet in warmte. Wat dit betreft
hebben de in fase 1 uitgevoerde stralingsschade-onderzoeken nog niet geresulteerd in een kant en klare rekenmethode. In de veiligheidsstudie is daarom een boven-

grensbenadering toegepast, die ervan uit gaat dat alle
opgeslagen energie ineens wordt omgezet in warmte.
Met het oogmerk deze berekeningen in een later stadium te kunnen verfijnen wordt in het lopende deel van
het stralingsschade-onderzoek in Groningen aandacht
besteed aan het ontwikkelen van beter inzicht in de wijzen waarop en omstandigheden waaronder de opgeslagen energie wordt omgezet in warmte.
- Uit nadere berekeningen, uitgevoerd als onderdeel van
de veiligheidsstudie, is gebleken dat door toepassing
van een afschermende overpack om het KSA met een
dikte van 5 cm, de thans nog aanwezige onzekerheid
over de te verwachten hoeveelheid stralingsschade en
daarmee samenhangende temperatuureffecten wordt
weggenomen, omdat in dat geval de hoeveelheid stralingsschade verwaarloosbaar zal zijn.
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10. VEILIGHEIDSSTUDIE
10.1 Algemeen

10.2 Scenariostudie

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de veiligheidsstudie behandeld. Deze zijn ontleend aan de rapporten
OPLA 1 t/m 11. Rapport OPLA 1 geeft een overzicht over
de gehele studie en is alsbijlage 1aan het onderhavige rapport toegevoegd. In rapporten OPLA 2 t/m 11 worden de
analyses en berekeningen, die in bet kader van de veiligheirlsstudie zijn uitgevoerd, gedetailleerd weergegeven.
Zoals gesteld in hoofdstuk 3 bestaat de veiligheidsstudie
van fase 1 uit vier hoofdonderdelen:

De scenariostudie heeft geresulteerd in 11 scenario's die
als uitgangspunt zijn gehanteerd voorde overige onderoeten van de veiligbeidsstudie. Deze worden bieronder kort
aangeduid (zie figuur 10.1 t/m 10.9).Vooreen meeruitgebreide beschrijving zij verwezen naar paragraaf 3.3.3.

-

Scenariostudie.
Analyse van relevante processen.
Nuclidentransportberekeningen.
Evaluatie.

Deze worden bier achtereenvolgens behandeld.

Figuur 10.1: Scenario A. Diapirisme en subrosie.

Figuur 10.2: Scenario 0 . Onderlopen.

A. Subrosie en diapirisme. Bij dit scenario is aangenomen
dat de opberging door het diapitisme langzaam wordt opgestuwd en dat tegelijkertijd het zout rondom het opgeborgen afval in het grondwater oplost, waardoor dit tenslotte in contact komt met het afval.
B. Pekelmigratie. Dit scenario gaat uit van de veronderstelling dat pekelbelletjes, die zich in het zout bevinden,
onder invloed van de warmte naar het afval toe bewegen.
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Figuur 10.3: Scenario E. Grote pekelbeL

Figuur 10.4: Scenario F. Achterloopsheid.

Figuur 10.5: Scenario G. Diapirisme tot in de biosfeer.
www.laka.org
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Figuur 10.6: Scenario H. Verkenningsboring.

Figuur 10. 7: Scenario I. Natte mijnbouw.

BESMETTEN

Figuur 10.8: Scenario J. Lekkende (opslag)caverne.
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Figuur 10.9: Scenario K. Droge mijnbouw.

C. Thermo-mechanische scheuren. In dit scenario is de
mogelijkheid beschouwd, dat in het zout scheuren kunnen
ontstaan door de inwerking van het afval.

K. Droge mijnbouw. Hier is aangenomen dat in de zoutformatie ter plaatse van de opberging in de toekomst een
droge zoutmijn wordt aangelegd.

D. Onderlopen van een opbergmijn. Bij dit scenario wordt
aangenomendat direct na het afsluiten van deopbergmijn,
daarin grondwater terecht komt vanuit gesteentelagen
buiten het zout. Dit water zal in dat geval in contact kunnen komen met het opgeborgen afval.

10.3 Analyse van relevante processen

E. Grote pekelinsluiting. Dit scenario gaat ervan uit dat

het afval in contact komt met pekel, afkomstig van een nabij gelegen, grote pekelinsluiting in het zout.
F. Achterloopsheid. Dit is een variant op scenario E, waarin is aangenomen dat de buitenste afdichting van diepe
boorgaten niet goed functioneert en dat als gevolg daarvan
radionucliden, afkomstig van het afval, in een drinkwaterput terecht komen.

G. Diapirisme tot in de biosfeer. Dit is een variant op scenario A, waarin is uitgegaan van een zodanig geringe subrosiesnelheid, dat de zoutomhulling van het afval pas verdwenen is als het afval door het diapirisme op het niveau
van het maaiveld is aangekomen.
H. Verkenningsboring. Hier is verondersteld dat in de toekomst een verkenningsboring in het zout wordt gezet, precies door een KSA-stapeling.
I. Natte mijnbouw. Bij dit scenario is verondersteld dat in
de toekomst zout wordt gewonnen door uitloging van de
zoutformatie ter plaatse van de opberging.
J. Lekkende caverne. Hierbij is ervan uitgegaan dat in de
toekomst ter plaatse van de opberging een opslagcaverne
wordt aangelegd, die na gebruik niet afdoende wordt afgedicht.

Processen, die in de bovengenoemde scenario's een wezenlijke rol spelen, zijn aan een nadere analyse onderworpen. Op grond van de resultaten daarvan is bepaald welke
processen met een zodanige intensiteit kunnen optreden,
dat radionucliden uit de opberging kunnen ontsnappen.

De resultaten van deze an~lyses vormen derhalve invoergegevens voor de nuclidentransportberekeningen.
De volgende verschijnselen zijn geanalyseerd:
- radioactief verval;
- diapirisme (verticale opwelving van steenzoutvoorkomens);
- subrosie (oplossen van zout in contact met grondwater);
- pekelmigratie (bewegen van pekel in zoutvoorkomens);
- corrosie van stalen afval vaten;
- uitlogen van radioactieve deeltjes uit het glas waarin
het afval is opgelost;
- temperatuureffecten;
- spanningen en vervormingen in het zout;
- convergentie van holten in het zout;
- stralingsschade;
- grondwaterbewegingen.
Hieronderzullen de belangrijkste resultaten van deze analyses kort worden weerg~geven.
Radioactief verval. Door het uitzenden van ioniserende

straling gaan radioactieve stoffen-al dan niet via radioactieve tussenproducten (ingroei) -over in niet-radioactieve
stoffen. Desnelbeid waarmeedit gebeurt is vooriedere radioactieve stof (radionuclide) verschillend. In radioactief
afval zijn vele radionucliden aanwezig met ieder een ei-
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radioactiviteit aanvankelijk is. Ook is berekend hoe deze
activiteit met het verstrijken van de tijd verloopt (zie figuur l 0.10). Gebleken is dat de activiteit van het afval uit
de ziekenhuizen en laboratoria minder dan 1%van de totale activiteit oplevert. Meer dan 95% is aanwezig in het
kernsplijtingsafval. Dit afval resteert na opwerking van
bestraalde splijtstofelementen en omvat bij afvalstrategie
a: 0,4%, en bij afvalstrategieben c: 3,5% van het totaal.

Figuur 10.11: Schematisch voorbeeld
van subrosie.

Diapirlsme. Het oorspronkelijk gelaagd afgezette steenzout kan onder bepaalde omstandigheden van druk en
temperatuur gaan vloeien, dat wil zeggen, vervormen zonder te breken. Daardoor konden in de loop van miljoenen
jaren plaatselijke verdikkingen ontstaan, de z.g. zoutkussens. Bij voortgaande opstuwing van volumina zout ontstaan zoutpijlers. Figuur 1.2 geeft een voorbeeld daarvan.

analyses [OPLA 7) en de geologische studie [OPLA 12] is
geconcludeerd dat de maximalesubrosiesnelheden van de
Nederlandse zoutpijlers, waarmee in de komende 1 à 4
miljoen jaar rekening moet worden gehouden, 0,15 D1.DVj
is. Deze snelheid is op grotere diepte in het algemeen aanzienlijk kleiner dan op geringere diepte.

Op grond van rapport OPLA 12 is geconcludeerd dat voor
de komende l à 4 miljoen jaar rekening moet worden gehouden met een maximale stijgsnelheid van het afval in
Nederlandsezoutpijlers van0,41DD'Vj. Voortsis eenanalytisch model ontwikkeld [OPLA 5] waarmee de gevoeligheid van de stijgsnelheid is bepaald voor veranderingen
van temperatuur en spanningstoestand van de beschouwde zoutpijler. Op grond hiervan is geconcludeerd dat aanleg van een opbergfaciliteit en plaatsen van warmteproducerend afval niet zullen leiden tot significante veranderingen in de stijgsnelheid. Zie ook het onderdeel 'Spanningen' in het onderstaande.

Pekelmigratle. leder zoutvoorkomen bevat zeer geringe
hoeveelheden pekel (oplossing van zout in water) dat normaliter niet beweegt. Onder invloed van de warmte-ontwikkeling van het KSA kan deze pekel zich naar de warmtebron toe bewegen. Na een grondige bestudering van het
proces is berekend [OPLA 3] dat bij een normale evolutie
de hoeveelheid pekel die naar het afval beweegt zó gering
is dat er na het corroderen van de containers (daarbij wordt
water verbruikt) geen pekel meer beschikbaar is waarin
radionuclidenkunnen oplossen. Het scenarioPekelmigratie leidt derhalve niet tot blootstelling van mensen aan
straling, afkomstig van het opgeborgen afval.

Subrosie. Hieronder wordt verstaan het ondergronds oplossen van steenzout in grondwater, waardoor de omvang
van het steenzout aan boven- en soms zijkant geleidelijk
minder wordt (zie fig. 10.11). Op basis van numerieke

Temperaturen. Ben deel van het afval, met name het
kernsplijtingsafval, ontwikkelt warmte waardoor de temperatuurvan hetzout mettertijdzal stijgen. Omdat de hoeveelheid warmte, die wordt ontwikkeld, met de tijd afneemt, zullen de temperatuurstijgingen op den duur ook
weerafnemenenkomthetzoutweerterugopdeoorspronkelijke temperatuur. Voor alle opbergconcepten zijn de
tijdsafhankelijke verdelingen van de temperatuur berekend in rapport OPLA 4. Deze zijn gebruikt bij de beschouwingen over alle temperatuurafhankelijke processen (zoals pekelmigratie, spanningsveranderingen en vervormingen van het zout, convergentie van in het zout gemaakte holten, uitlogen van radionucliden uit het glas
t.g.v. contact met water of pekel). De maximale temperatuur die tijdelijk optreedt in het zout in een dunne schil
rond de containers met kernsplijtingsafval is berekend op
167 °C.
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Figuur 10.1 0: Voorbeeld van het activiteitsverloop
van de nucliden-inventaris bij een
afvalstroom volgens strategie b.

Convergentie. Ben holtedie in een zoutformatie is aangelegd wordt, ten gevolge van het plastische gedrag van zout
en van de gesteentedruk, mettertijd geleidelijk kleiner en
verdwijnt op den duur zelfs geheel. Dit proces, convergentie, verloopt sneller bij hogere temperatuur en gesteentedruk. De convergentiesnelheid is dus afhankelijk van de

-86de scheefstelling van het aardoppervlak is maximaal
1:20.000 (d.w.z. 5 cm op 1 km);
- het diapirisme wordt gedurende een korte tijd (-1000
jaar) in zeer geringe mate door de temperatuur- en
spanningsveranderingen belnvloed. De opstuwsnelheid verandert gedurendedeze periode maximaal enige
procenten.

Figuur 10.12: De invloed van convergentie.
diepte. Door de convergentie zal eenmaal opgeborgen afval na verloop van tijd geheel zijn ingesloten door het
zout. Water kan er dan niet meer bij tenzij de isolatie op de
een of andere wijze wordt doorbroken. De keerzijde van
de medaille is dat (besmette) pekel die in aanraking is gekomen met het afval, vóórdat de afsluiting door convergentie volkomen is, door hetzelfde proces uit de zoutformatie zal worden geperst.
Rapport OPLA 6 geeft een wiskundige beschrijving van
het convergentieproces welk is gevalideerd met behulp
van een groot aantal in situ metingen. Voorts is in dit rapport en in OPLA 8 een waarde voor de convergentiesnelheid bepaald, die dient als invoergrootheid voor de berekeningen van transport van radionucliden in het zout. Deze waarde is zodanig bepaald dat een bovengrens wordt
verkregen voor de hoeveelheid gecontamineerde pekel,
die (bij de onderloopscenario's D, E, F, I, J) uit het zout
wordt geperst. Op een diepte van 900 m bedraagt deze
waarde 2% per jaar. Doordat deze waarde is gebruikt, zijn
de eindresultaten van de dosisberekeningen wat dit betreft
als bovengrens te beschouwen.
Spanningen. Als gevolg van de hierboven genoemde
warmtebelasting en van betaanleggen van opbergruimten
zal de spanningstoestand in een zoutvoorkomen zich wijzigen. Op basis van een groot aantal analyses is in rapport
OPLA 5 ter zake hiervan geconcludeerd:
- de thermische spanningen zijn te klein om scheuren in
de zoutformatie te veroorzaken;
- door de versnelde vervorming (convergentie) van het
opgewarmdezout ontstaat binnenenigejaren na opberging een hechte.opsluiting van bet kernsplijtingsafval
waardoor dit onbereikbaar is voor water dat nadien de
mijn in zou lopen (zie fig. 10.12);
- door de uitzetting van bet tijdelijk opgewarmde zout
zal betaardoppervlak boven de opbergplaats langzaam
stijgen en na ongeveer 1000jaar weer geleidelijkterugzakken naar het oorspronkelijke niveau. De berekende
maximale stijging is 5 cm en de hier:mee samenhangen-

StraUn~hade. Door bestraling van bet zout direct
rondom het kernsplijtingsafval kan er beschadiging van
de zoutkristallen optreden (zie hoofdstuk 9). In rapport
OPLA 23 is berekend dat door toepassing van een 5 cm
dikke extra stalen beschermingsmantel, een z.g. overpack, significante beschadiging wordt voorkOmen. Zonder deze overpack kan zich lokaal schade voordoen. De
consequenties hiervan zijn waarschijnlijk beperkt. Een
benaderende berekening, gebaseerd op pessimistische
aannamen, resulteerde in de verwachting dat, zeer lokaal
en gedurende een korte tijd, aanzienlijke temperatuurverhogingenkunnen optreden. De gesteentemechanische gevolgen hiervan zullen echter een klein gebied (max. een
paar meter) rondom de boorgaten niet te buiten gaan. De
thans beschikbare gegevens en inzichtenhebben geleid tot
de in rapport OPLA 23 opgenomen conclusie dat als gevolg van deze processen geen radionucliden uit de zoutformatie zullen ontsnappen omdat er een zoutschild van

100 m à 300 m onaangetast blijft. Het systematische on-

derzoek naar stralingsschade wordt inmiddels voortgezet.
Na voltooiing daarvan dient deze conclusie te worden geverifieerd aan de resultaten van bet stralingsschade-onderzoek.
Grondwaterstroming. De weg die wordt afgelegd door
eendeeltjedat met het grondwater wordtmeegevoerd (zie
ook fig. 10.13) vanaf de zoutformatie naar het aardoppervlak, wordt bepaald door een groot aantal factoren. Dat
geldt ook voor de tijdsduur die nodig is voor het afleggen
van die weg. Deze wordt hier reistijd genoemd. Een groot
aantal reistijdberekeningen is uitgevoerd, waarbij de effecten van mogelijke zeespiegelveranderingeri, diapirisme, subrosie, glaciatie, een breukzone in het afdekpakket
en variatie in de waterdoorlaatbaarheid zijn beschouwd.
Het vertragende effect van adsorptie is daarin nog niet
meegenomen. (Zie daarvoor 10.4.) Vooreen zoutformatie
met een afdekpakket van 230 m blijkt de reistijd te vari!ren tussen 6000 en 4 miljoen jaar. Wanneer bet afdekpakket in de loop van de tijd 50 mdunner zou worden door
bijvoorbeeld diapirisme kan de daarna optredende reistijd
korter worden, t.w. ca. 1000 jaar. Voor een zoutformatie
meteenafdekpakket van 800m is er veel minderspreiding
in de reistijd. Voor dezelfde randvoorwaarden ligt de reistijd dan.tussen 500.000 en S miljoen jaar. Voor een zoutlaagopeendieptevanmeerdan 1.000misdereistijdaltijd
veel groter dan 1 miljoen jaar. Hierboven is reeds opgemerkt dat bet vertragende effect van adsorptie hierin nog
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10.4 Nuclldentransport- en dosisberekeningen
De invoergegevens voor de nuclidentransport-en dosisberekeningen zijn grotendeels ontleend aan de resultaten
van de analyse van relevante processen. Daarbij is een majorerende aanpak gevolgd, dat wil zeggen dat de invoergegevens pessimistisch zijn gekozen. Uit de analyses vanrelevante processen is geconcludeerd (OPLA 1] dat in twee
van de elf scenario's, te weten scenario B (pekelmigratie)
en scenario C (thermo-mechanische scheuren) geen radionucliden buiten het zout terecht zullen komen, zodat
resulterende doses gelijk aan nul zullen zijn. Deze scenario's zijn derhalve niet verder doorgerekend.
De blootstelling voor de resulterende scenario's is bere-

kend met behulp van computermodellen (zie appendix 4)
van de drie belangrijke 'compartimenten':
- de zoutformatie met inbegrip van de opbergfaciliteit
met daarin de z.g. technische barrières (EMOS);
- het afdekkend gesteente, rekening houdend met de
grondwaterstroming, adsorptie, verspreiding, verval
en ingroei van radionucliden (METROPOL);
- de biosfeer, rekening houdend met verschillende blootstellingswegen en beroepsgroepen (BIOS).
Het transport van radionucliden in deze compartimenten
speelt vooral een rol in de scenario's voor normale en veranderde evolutie. Bij de scenario's voor menselijk ingrij-
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Figuur 10.14: Verloop van de stralingsdosis voor
enkele representatieve scenario's.

pen wordt ervan uitgegaan dat één of meer van deze compartimenten worden 'omzeild', waardoor sprake is van
een meer directe blootstelling van mensen aan straling, afkomstig uit het afval.
De perioden waarop de berekeningen betrekking hebben

zijn zo gekozen dat daarin in elk geval de maximale waarde van de besmetting optreedt. Door deze aanpak is er de
mogelijkheid om de toekomstige risico's van de verschillende opbergconcepten met elkaar te vergelijken.
Een samenvatting van de resultaten van een aantal representatieve gevallen is weergegeven in figuur 10.14. Uit de
figuur kan afgelezen worden wanneer er in de toekomst
blootstelling aan radionucliden uit het afval optreedt en
wanneer deze blootstelling maximaal is.

Normale en veranderde evolutie
(scenario's A t/m G)

vrijzetting van
radionucliden

t///1~lagen
=tende

1

/

opberggesteente

stroomlijnen

Figuur 10.13: Schematisch voorbeeld van grondwaterstroming.

De processen die bepalend zijn voor de gang van zaken in
de scenario's voor de normale en de veranderde evolutie
verlopen alle zeer langzaam. De resultaten van de berekeningen laten zien dat er een lange periode verloopt tussen
het moment van opberging en het moment waarop de eerste blootstelling plaatsvindt van mensen aan straling van
radionucliden afkomstig van het opgeborgen afval. Voor
deze scenario's bedraagt de berekende isolatieduur minimaal tienduizend jaar. Figuur 10.14laat dit voor een aantal
scenario's zien.
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Figuur 10.15: Schematisch model van een ondiepe
zoutpijler met afdekpakket voor gebruik in de veiligheidsstudie.
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Figuur 10.16: Schematisch model van een middel-diepe zoutformatie met afdekpakket
voor gebruik in de veiligheidsstudie.

-89Tabel1 0.1: Berekende maximale jaardosis in 1o-6 Sv voor de scenario's die door natuurlijke processen in
gang worden gezet. (1 o-6 Sv komt overeen met 0,5 à 1 %o van de natuurlijke achtergrondstraling.)
SCENARJ05)

OPBERGCONCEPT

FT 1) OT2)

Stra. 3)

A

-

E

F

G

0,01

< 0,01

n.v.t.

4

0,07

< 0,07

n.v.t.

10
2

D

0,04

b/c

0,1

-

a

0,01

-

-

n.v.t.

0,8

< 0,8

b/c

0,05

-

-

n.v.t.

5

< 5

a

0,004

-

0,0002

b/c

0,03

-

-

a

0,004

-

n.v.t.

b/C

0,03

-

-

a

n.v.t.

-

b/C

n.v.t.

-

-

dbg

mijn
K
dbg

L

C4)

a
mijn
p

B 4)

dbg

10

< 0,0002

n.v.t.

6

< 0,001

n.v.t.

40

0,004

10

6

n.v.t.

0,03

10

40

n.v.t.

< 0,02

10

n.v.t.

n.v.t.

< 0,1

10

n.v.t.

0,001.

Toelichting:
1. FT • formatietype P: Een zoutpijler met een dun afdekpakket (230 meter) met een breuk (zie fig. 10.15).
K: Een zoutformatie met een dik afdekpakket (800 m) met een breuk (zie fig. 10.16).
L: Een zoutlaag met een afdekpakket van 1200 meter.
2. OT • opbergtechniek; zie figuur 1.3 en 1.4
3. Strategie a: Interimopslagcapaciteit voldoende voor het afval van de kerncentrales Borssele en Dodewaard met
50 jaar interimopslag, alsmede het overige afval uit ziekenhuizen, laboratoria, enz.
Strategie b: Interimopslagcapaciteit voor afval van strategie a, en voor afval afkomstig van 30 jaar bedrijf van
nieuwe kerncentrales met een gezamenlijk vermogen van 3000 MW;
Interimopslag gedurende 50 jaar na beêindiging van bedrijf nieuwe centrales.
Strategie c: Als b, echter met 10 jaar interimopslag.
4, In scenario's B en C dringen geen radionucliden vanuit het afval door tot in de geosfeer.
5. Scenario's:
A: Diapirisme en subrosie
E: Grote pekelbel
H: Verkenningsboring
B: Pekelmigratie
F: Achterloopsheid
1: Natte zoutwinning
C: Therma-mechanische scheuren
G: Diapirisme tot
J: Lekkende caverne
D: Onderlopen
in de biosfeer
K: Droge mijnbouw

Gedurende de isolatieperiode neemt de activiteit van het
afval af. Daarom is een lange isolatieduur bij uitstek gunstig voor de veiligheid van de opberging. Tegelijkertijd
brengt dit echter ook een specifieke moeilijkheid met zich
mee. Voor de dosisberekeningen moeten immers aannamen worden gedaan over de eigenschappen van de biosfeer en over de leefwijze en landbouwmethoden van
mensen, geldend voor de periode waarin de doses kunnen
optreden.
In de veiligheidsstudie is uitgegaan van een realistische,
zij het soms enigszins pessimistische, modellering van de

huidige biosfeer, leefwijze en landbouwmethoden.
De belangrijkste resultaten van de dosisberekeningen zijn
voor de drie beschouwde formatietypen (Ff), de twee
hoofdopbergtechnieken (OT), de drie afvalstrategieên en
de elf scenario's samengevat in tabel 10.1.
Scenario A, inganggezetdoordiapirismeen subrosie. De
berekende maxima treden op na 3 miljoen jaar en betreffen een vrij kleine groep landbouwers. Voorde mijn in een
pijler, met een dun afdekpakket, is de berekende jaardosis
4xlo-s Sv bij strategie a en lxto-7 Sv bij strategieben c.
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Dit verschil hangt samen met het kleinere aantal opberggaten bij strategie a die bovendien een geringere lengte
hebben dan bij strategie b. Voor de diepe boorgaten in dezelfde formatie zijn de berekende jaardoses 1x1o-8 Sv en
5x1o-8 Svvoor de strategieën a respectievelijkbof c. Dit
is minderdan bij de mijn omdat langere boorgaten worden
gebruikt.
Voor de formatie met een dikker afdekpakket zijn voor de
mijn en de diepe boorgaten jaardoses bij de afvalstrategieën a respectievelijkbof c berekend van 4x10-9 Sv en
3x1o-8 Sv. Het verschil tussen de strategieën is hier precies een factor 7, d.w.z. de verhouding in de nucliden-inventaris, omdat de boorgaten voor de 4 opbergconcepten
in deze formatie even lang zijn.
Voor een zoutlaag is dit scenario uiterst onwaarschijnlijk
en derhalve niet beschouwd.

Scenario'sBen C. Bij deze scenario's komen geen radionucliden buiten de zoutformatie terecht.

Scenario D, in gang gezet door het onderlopen van de opbergmijn. Voor de mijn in een pijler is een maximale jaardosis berekend van 1x1o-8 Sv bij strategie a en 7x1o-8 Sv
bij strategiebof c. Het verschil wordt veroorzaakt door de
geringere nucliden-inventaris bij strategie a. In de Duitse
veiligheidsstudie is dit scenario eveneens grondig geanalyseerd. De verschillen in ontwerp, temperatuurbelasting
en gebruikte modellen zijn van dien aard dat een vergelijking niet zonder meer mogelijk is.
De berekende jaardoses voor de mijn in een dieper gelegen formatie bedragen aanzienlijk minder, te weten,
2x 1o- 10 Sv en 1x 1o-9 Sv bij de strategieën a respectievelijkbof c. Dit wordt geheel verklaard door de veellangere
reistijd met het grondwater en het hierdoor optredende
verval.

Scenario E, in gang gezet door een grote, niet-ontdekte,
pekelinsluiting. Door dit scenario kan een relatief hoge
dosis optreden bij de diepe boorgaten in een pijler. De berekende waarden 8x1o-7 Sv en 5x1Q-Ó Sv zijn gebaseerd
op een extreem grote pekelinsluiting namelijk 1o4 m3.
Een pekelinsluiting met een10keer kleiner volume, hetgeen wellicht reëler is, geeft een 10 keer lagere dosis, dus
8x1o-8 Sv bij strategie a en 5x1o-7 Sv bij strategiebof c.
. Bij de diepe boorgaten in het kussen liggen de doses lager;
4x1o-9 Sv en 3x1o-8 Sv bij strategie a resp.bof c.
Voor de mijnconcepten is, gezien de betere ondergrondse
verkenningsmogelijkheid, uitgegaan van een kleinere pekelinsluiting, namelijk 100m3. Aangezien dit volume
klein is ten opzichte van de hoeveelheid pekel die de mijn
kan binnentreden bij het onderloopscenario D (-20.000

m 3) is de dosis aanmerkelijk kleiner dan bij het onderloopscenario. In tabel10.1 is dit aangegeven.

Scenario F, een variant op scenario E met een kortsluiting
van het afdekpakket door achterloopsheid en besmetting
door het drinkwater.
Deze kortsluiting heeft alleen effect voor de formaties met
eendik afdekpakket. Bij hetdunne afdekpakket was ernamelijk al een kortsluiting via een breuk verondersteld. De
dosis is berekend voor een blootstelling door het drinken
van waterdat opgepompt wordt met behulp van diepe waterputten (150 à 200 m; 100 m3/h) en bedraagt 1x1o-5 Sv
per jaar. Deze dosis is de maximale dosis uit één van de
boorgaten. Indien de niet erg waarschijnlijke aanname
wordt gemaakt dat alle boorgaten tegelijk in dezelfde watervoerendelaag worden uitgeperst, dan kunnen er hogere
doses optreden. Bij strategie a is dit 2x1o-5 Sv en bij strategiebof c 2x1o-4 Sv per jaar.

Scenario G, in gang gezet door diapitisme tot in een droge
biosfeer. De doses die door dit scenario kunnen ontstaan,
worden ontvangen door reizigers in een pool woestijn, die
over een paar miljoen jaar verondersteld wordt aanwezig
te kunnen zijn in Nederland. Er is uitgegaan van een groep
van 20 personen. De verschillen tussen de opbergconcepten worden veroorzaakt door de verschillende aantallen en
lengten van de boorgaten.
Uit een gevoeligheidsanalyse is gebleken dat er bij realistische aannamen er in het geheel geen blootstelling optreedt. Bij extreme aannamen, die een minder waarschijnlijke ontwikkeling beschrijven, zou de maximale jaardosis kunnen oplopen tot 3x10-3 Sv. Dit geldt voor een mijn
in een kussen met afvalstrategie b of c. Voor een pijler is
dit 1x1o-3 Sv. Gezien de mogelijkheid van deze relatief
hoge dosis is van dit scenario onderzocht hoe groot de
kans is dat de blootstelling op zal treden. Een redelijke
schatting van de kans op blootstelling in dit scenario is
5x1Q-Ó/j; dit betekent 5 keer per miljoen jaar, voor elke
poolreiziger uit de groep van 20.

Menselijk ingrijpen
(scenario's H t/m K)
Om een indicatie te krijgen van de gevolgen van mogelijk
menselijk ingrijpen in een zoutformatie waarin radioactief afval is opgeborgen zijn vier scenario's geanalyseerd .
Met deze vier scenario's zijn de mogelijke gevolgen van
menselijk ingrijpen niet uitputtend behandeld. Voor het
doel van fase 1 geven de resultaten van deze berekeningen
evenwel voldoende indicatie van de blootstellingen die
kunnen ontstaan door mogelijk toekomstig menselijk ingrijpen.
Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel
10.2.
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Tabel1 0.2: Samenvatting van de resultaten van
de scenario's voor menselijk ingrijpen.

Scenario

Maximale dosis [Sv/j)
na 250 j. na 1000 j.

H. Verkenningsboring

92

24

Kans [1/j]

2x1<J9'
60x1<J9

I. Natte zoutwinning

8x1Q-5

3x1Q-5

< 1

pijler
J. Lekke caverne
kussen

3x1o-7

1x1o-7

< 1

3x1<J9

1x1<J9

< 1

K. Droge mijnbouw

2x1o-s

2x1o-7

< 1

Scenario H, in gang gezet door een toekomstige verkenningsboring. Berekend is de dosis waaraan een boorkernonderzoeker kan worden blootgesteld, als hij een boorkern met een lengte van I m KSA onderzoekt. Het resultaat van deze berekening is 92 Svvoor een intensiefonderzoek, of 6 Sv voor een routine onderzoek. Deze waarden
gelden als de verkenningsboring 250 jaar na het ontladen
van de splijtstofelementen uit de reactor (d.w.z. ongeveer
200 jaar na opberging) optreedt. Op het tijdstip I 000 jaar
na ontladen zijn de doses 24 Sv en 2 Svvoor intensief, respectievelijk routine-onderzoek. Indien dit scenario optreedt zal dit leiden tot het overlijden van één of enkele
boorkernonderzoekers. De kans dat het scenario optreedt
is geschat op maximaal6xto-S per jaar ofwel6 keer per
100 miljoen jaar. Deze kans geldt voor een opbergmijn in
een kussen met afvalstrategiebof c. Voor de andere concepten worden minder gaten gebruikt en is de 'trefkans •
dus lager. De kleinste kans treedt op bij diepe boorgaten in
een pijler, waar voor strategie a slechts 2 gaten nodig zijn;
de trefkans is dan 2 keer per miljard jaar.
Scenario I, in gang gezet door toekomstige (natte) zoutwinning. De maximale jaardosis is berekend op 8x 1
Sv. Aan deze dosis worden werkers blootgesteld die bovengronds werken in de ruimte, waar het zout gedroogd
wordt. De blootstellingsweg gaat via inademing van besmet zoutstof. De gegeven waarde geldt voor mijnbouw
die 250 jaar na ontladen plaatsvindt. De jaardosis zou
3xto-5 Svbedragen,indiendemijnbouw lOOOjaarnaontladen plaatsvindt. De berekende waarden zijn pessimistisch, omdat ze gebaseerd zijn op een pessimistische uitloogsnelheid van het KSA. Recent onderzoek in een gezamenlijk project van Japan, Zweden en Zwitserland aan in
de zee voorkomende glaskorrels heeft aangetoond dat het
uitlogen zeer langzaam verloopt. De gebruikte uitloogsnelheid is zeer waarschijnlijk één of meer orden van
grootte te hoog. Dit houdt in dat de dosis ook zeer waarschijnlijk te hoog is geschat.

o-s

Scenario J, in gang gezet door een lekke (toekomstige)
opslagcaverne. De maximale jaardosis die voor dit scenario is berekend, bedraagt 3x 1o-7 Sv. Deze dosis kan optreden nadat in een opbergmijn in een pijler over250 jaareen
caverne wordt aangelegd. Bij de opbergconcepten in een
dieper gelegen formatie is, door de langere reistijd, de maximale dosis lager, namelijk 3xto-9 Sv/j.
Scenario K, in gang gezet door toekomstige droge mijnbouw. Wanneer over250 jaar een mijn wordt aangelegd in
de zoutformatie waarin radioactief afval is opgeborgen en
men merkt daarbij de aanwezigheid van dit afval niet op,
kan er lokaal een vrij sterke straling optreden. Dagelijkse
kortdurende blootstelling aan een dergelijke sterke lokale
bron bij transport van personen door de galerij levert een
berekende jaardosis van 2x1o-5 Sv. Voor de opbergconcepten in een zoutlaag is dit scenario niet beschouwd omdatdroge mijnbouw inde beschouwdediepe laag niet mogelijk wordt geacht.

10.5 Evaluatie
10.5.1 Modelparameters
De resultaten van de dosisberekeningen zijn uiteraard afhankelijk van de gebruikte rekenmodellen voor het transport van radionucliden in de beschouwde compartimenten: de zoutformatie, de geosfeer en de biosfeer. Daarnaast zijn uiteraard de gekozen waarden voor de parameters, die een rol spelen in de rekenmodellen, van belang
voor het eindresultaat. Wat betreft de betrouwbaarheidscontrole op de rekenmodellen zelf, wordt verwezen naar
appendix 4 en de rapporten OPLA 2 tlm 10. De waarden
van de hierboven aangeduide invoerparameters zijn in het
algemeen pessimistisch gekozen. Na voltooiing van de
dosisberekeningen is dit met behulp van gevoeligheidsanalyses geverifieerd. De belangrijkste resultaten worden
hieronder gegeven, waarbij achtereenvolgens de berekeningen voor de zoutformatie, de geosfeer en de biosfeer
aan de orde komen.

Zoutformatie
Het transport van radionucliden in de zoutformatie (scenario's D, E, F) dat is berekend met behulp van het
EMOS-model wordt sterk beïnvloed door de convergentiesnelheid van KSA-boringen. Door middel van gevoeligheidsanalyse is bepaald welke waarde voor de convergentiesnelheid een maximale uitstoot van (gecontamineerde) pekel inde geosfeerten gevolge heeft. Deze waarde (2% per jaar op de beschouwde opbergdiepte) is gebruikt in de verdere berekeningen. Uit de resultaten van de
gevoeligheidsanalyses blijkt dat de berekende hoeveelheden uitgeperste radionucliden te beschouwen zijn als bovengrenzen. Wat dit betreft geldt dat ook voor de uiteindelijke doses. Voorde snelheid waarmeeradionucliden uit
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dit verband bij scenario A niet zonder meer aanwezig is. In
elk geval kan evenwel gesteld worden dat de resultaten
van scenario G bij invoering van een andere uitloogsnelheiddoorscenario A nietzullen worden overschreden. Op
dit punt is nadere studie gewenst.

Geosfeer
De resultaten van het rekenmodel voor de verspreiding
van radionucliden in de biosfeer zijn sterk afhankelijk van
de reistijd in de geosfeer. Daarvoor zijn steeds pessimistische waarden gebruikt. Bij de berekeningen is gebleken
dat de reistijd vanuit een zoutformatie met een dun afdekpakket gevoelig is voor veranderingen in de geofysische
en geohydrologische randvoorwaarden. Voor een formatie met een dik afdekpakket is dit in veel mindere mate het
geval: de aanwezigheid van een watervoerende breukdoet
de reistijd in een dik afdekpakket veel minder afnemen
dan in een dun afdekpakket. Deze sterke gevoeligheid van
het dunne afdekpakket werkt door in de uiteindelijke doses: het hanteren van minder pessimistische aannamen,
b.v. afwezigheid van een watervoerende breuk in het afdekpakket, leidt voorde opbergconcepten met een dun afdekpakket reeds tot een vermindering van de doses met
één à twee orden van grootte.
Gedurende de periode waarover de scenario's zich uitstrekken zullen de genoemde randvoorwaarden niet constant blijven. Dit is in de dosisberekeningen niet beschouwd. Er zijn voor elk scenario constante, pessimistische, waarden voor de reistijd gehanteerd. Dit kan resulteren in een overschatting van de dosis met één of twee orden van grootte. Zoutformaties met een dik afdekpakket
zijn niet erg gevoelig voor veranderingen in de genoemde
randvoorwaarden.

Biosfeer
Voor de berekening van het transport in de biosfeeren van
de doses is uitgegaan van neutrale of pessimistische veronderstellingen ten aanzien van de biosfeer, op het moment dat mogelijke blootstellingen plaatsvinden. Daarbij
zijn hedendaagse leefwijzen en landbouwmethoden inrekening gebracht, afgestemd op de aangenomen biosfeer.
Men mag aannemen dat leefwijzen en landbouwmethoden over tienduizend of één miljoen jaar veranderingen
zullen hebben ondergaan. De werkelijke doses kunnen
daardoor zowel hoger als lager zijn dan de berekende. In
dit verband is van belang dat de maximale berekende dosis, waaraan mensen in de toekomst als gevolg van de afvalopberging kunnen worden blootgesteld, een kleine
fractie is van de achtergrondstraling (deze bedraagt in Ne-

derland 1 à 2 x I0-3 Sv/j). Een grotere fractie kan alleen
worden verkregen indien extreem ongunstige leefwijzen
en landbouwmethoden worden verondersteld. Uitzonderingen hierop vormen de doses bij scenario H, de verkenningsboring (92 Sv) en de dosis die kan optreden bij scenario G, diapirisme tot in de biosfeer. Bij dit laatste scenario kan bij een aantal extreme aannamen de maximale
jaardosis 3xto-3 Sv zijn. Benaderende berekeningenhebben laten zien dat de blootstellingskans bij beide scenario's zeer klein geacht kan worden: -lo-8 per jaar bij de
verkenningsboring voor een risicogroep van enkele personen en Sxlo-6 per jaar bij het diapirisme tot in de biosfeer voor een risicogroep van ongeveer 20 personen.

10.5.2 Kenmerken van opbergconcepten
Uit de gevoeligheidsberekeningen is afgeleid welke invoergrootheden, die bepaald worden door het opbergconcept, de resultaten van de dosisberekeningen relatief sterk
beinvloeden.
- Wat betreft de zoutformatie zijn het vooral de stijgsnelheid (diapirisme) en de kwaliteit van het afdekpakket
(i.v.m. subrosie en reistijd), alsmede de opbergdiepte
die bepalend zijn voor de berekende blootstelling.
- De parameters die door de opbergtechniek worden bepaald, hebben vooral invloed op de onderloopscenario 's. Gebleken is dat de opbergmijn een betere barrière
vormt dan diepe boorgaten en cavernen. Het verschil
tussen de beschouwde typen cavernen is in dit opzicht
klein. Met betrekking tot stralingsschade blijkt uit de
berekeningen dat bij toepassing van een extra afschermende overpack met een dikte van 5 cm deze schade
beperkt blijft tot een verwaarloosbaar niveau.
- Wat betreft de afvalstrategie geldt dat de duur van de interimopslag slechts een beperkt effect op de blootstelling heeft. Het effect van de hoeveelheid afval en de
daaruit volgende aantallen boorgaten werkt direct door
in het risico dat zou kunnen ontstaan. Voor het transport
vanradionucliden in het grondwater en in de biosfeer is
dit verband vrijwel lineair.

10.5.3 Vergelijking van berekende doses met buitenlandse en internationale beoordelingsmaatstaven
Voor beantwoording van de vraag of de bestudeerde opbergconcepten in stralingshygiênisch opzicht voor de lange termijn veilig zijn te achten, is het nodig de resultaten
van de veiligheidsstudie te vergelijken met een specifieke
beoordelingsmaatstaf. Voor Nederland is een belangrijk
radiologisch criterium voor de beoordeling van de lange
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termijn veiligheid van opbergconcepten momenteel in
ontwikkeling bij het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

een zekere mate van overeenstemming over hetgeen nog
aanvaardbaar wordt geacht.

Vergelijking
Teneinde, zonder vooruit te lopen op verdere ontwikkeling en vaststel_ling daarvan, de resultaten van de veiligheirlsstudie toch enigszins in perspectief te zetten worden
deze in het onderstaande vergeleken met buitenlandse criteria en internationale aanbevelingen. Daartoe wordt eerst
een overzicht gegeven van enkele relevante buitenlandse
criteria en internationale aanbevelingen. In grote lijnen
zijn daarbij in aanvulling op de algemene stralingshygiënische beginselen twee hoofdlijnen te zien, te weten:
limitering van het overlijdensrisico en limitering van doses (als gevolg van afvalopberging). Bij limitering van het
risico wordt zowel met de hoogte van de dosis, als met de
kans daarop rekening gehouden; bij limitering van de dosis wordt de kans niet expliciet in de beschouwing betrokken.

Limitering overlijdensrisico
In publicatie 46 van de International Commission on Radiological Proteetion (ICRP) wordt een individuele overlijdensrisicolimiet van 1o-5 per jaar gesuggereerd, die
geldt voor alle bronnen van blootstelling aan ioniserende
straling. De nationale autoriteiten dienen volgens die aanbeveling fracties van die limiet vast te stellen voor afzonderlijke bronnen. In het Verenigd Koninkrijk is voor opberging van laag- en middelactief afval in dat verband een
individuele overlijdensrisicolimiet van l o-6 per jaar voorgesteld. In ons land is in een bijlage van het Indicatief
Meerjaren Plan Milieubeheer (IMPM) 1986 - 1990 een
systeem van grens- en streefwaarden vermeld. Volgens dit
IMPM kan een individueel risico, samenhangend met een
bepaalde activiteit, verwaarloosd worden als dit minder
dan lo-s per jaar bedraagt en is een risico groter dan l o-6
niet meer aanvaardbaar.

Llmiterlng van doses
In de Bondsrepubliek Duitsland geldt een individuele dosislimiet voor geologische opberging van radioactief afval van 3x l o-4 Sv per jaar, ongeacht het tijdstip waarop de
doses optreden, voor alle redelijkerwijs denkbare scenario's. Zwitserland heeft een vergelijkbaarsysteem met een
dosislimiet van lxl0-4 Sv per jaar. In Zweden wordt een
dosislimiet van 1x1o-4 Sv per jaar gehanteerd voor de
meest waarschijnlijke omstandigheden en lx1o-3 Sv per
jaar voor extreme omstandigheden.
Voor scenario's met grote kans van optreden (kans 1)
komt een dosis van 1o-4 Sv/j ongeveer overeen met een
overlijdensrisico van 1o-6 per jaar. Alhoewel de twee benaderingen verschillen is er in de verschillende landen dus

Uitgaande van een individuele dosislimiet van 1 à 3x 1o-4
Sv/j of een individuele risicolimiet van 1o-6/j kunnen bij
de resultaten van de veiligheidsstudie enkele opmerkingen worden geplaatst:
- De heide beschouwde opbergconcepten in een zoutformatie met een dun afdekpakket, waarin bovendien een
breuk is aangenomen, geven voor de scenario's die
door een natuurlijk proces in gang worden gezet een
maximale berekende dosis van lxlo-s Sv/j. Deze
waarden gelden voor afvalstrategieënben c. Deze maximale waarden zijn lager dan de gehanteerde limieten.
Voor strategie a is de berekende maximale dosis 4x 1o-6
Sv/j voor beide concepten. Deze waarde is een factor25
kleiner dan de gehanteerde limieten.
Voor scenario G, Diapirisme tot in de biosfeer, is een
dosis van 1xl o-3 Sv/j berekend. Door de geschatte kans
van blootstelling inrekening te brengen kwamendeonderzoekers tot de conclusie dat het met dit scenario samenhangende risico verwaarloosbaar geacht kan worden (5x1o- 11/j). Bij enkele scenario's voor menselijk
ingrijpen (verkenningsboring en natte mijnbouw) is
een hogere dosis berekend. Door de geringe kans van
optreden zal ook in dit geval het risico echter naar verwachting kleiner zijn dan de gehanteerde risocolimiet.
De berekende jaardosis bij toekomstige droge mijnbouw na 250 jaar bedraagt 2x1o-s Sv/j, en 2x1o-7 Sv/j
na 1000 jaar. Deze waarden zijn een indicatie van wat
verwacht mag worden en zij liggen beneden de gehanteerde dosislimieten. Een nadere studie is nodig om te
bepalen of er andere blootstellingswegen zijn die een
groter risico geven.
- Voor de opbergconcepten in een zoutformatie met een
dun afdekpakket zonder breuken, of met een dik afdekpakket met breuken, is bij de scenario's die door natuurlijke processen in gang worden gezet een maximaledosis berekend van 4 x 1o-5 Sv/j. Voor de diepe boorgaten
zijn hogere doses mogelijk, in het extreme geval tot aan
de dosislimiet. De onwaarschijnlijkheid van de aannamen die aan deze extreme waarde ten grondslag liggen
rechtvaardigt de verwachting dat het risico ruim onder
de gehanteerde criteria ligt. De extreme dosis van
3x1o-3 Sv/j bij diapirisme tot in de biosfeer geeft door
de kleine kans van optreden een verwaarloosbaar risico, te weten 2x1o- 1o/j. Risico's berekend voor de scenario's voor menselijk ingrijpen in een opberging in deze formatie liggen beneden de gehanteerde limieten.
- De berekendedoses voordediepe-boorgatenconcepten
in een zoutlaag liggenruim beneden de gehanteerdedosislimiet De extreme dosis voor de strategieën b of c is
gelijk aan deze dosislimiet. Door de onwaarschijnlijke
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aannamen die aan deze extreme waarde (2xlo-4/j) ten
grondslag liggen is het gerechtvaardigd te verwachten
dat het risico ruim onder de gehanteerde criteria ligt.

10.6 Samenvatting van de resultaten
In deze veiligheidsstudie is nagegaan of er bij het opbergen van radioactief afval in zoutformaties in de Nederlandse ondergrond met behulp van thans beschikbare
mijnbouwtechniekenradiologischeeffectenvoordemens
zoudenkunnen optreden. Dezeradiologische effectenzijn
berekend in termen van doses en voor sommige situaties
die hoge doses tot gevolg kunnen hebben ook in termen
van gezondheidsrisico's. Deze resultaten zijn vergeleken
met buitenlandse criteria, internationale aanbevelingen en
de risicolimieten, voorgesteld in het IMPM 1986- 1990.
Daarbij is gebleken dat de berekende doses en risico's
voor de beschouwde opbergconcepten binnen de gehanteerde dosis- respectievelijk risicolimieten blijven. Dit
betekent dat er met betrekking tot de veiligheid geen redenen zijn om bepaalde opbergtechnieken of formatietypen
uitte sluiten voornader onderzoek. Er zijn wel verschillen
tussen de beschouwde opbergtechnieken en formatietypengevonden die uitveiligheidsoverwegingen eenzekere
voorkeurvooreen bepaalde techniek offormatietype kunnen rechtvaardigen. In grote lijnen bevestigen deze resultaten de in het OPLA-rapport van 1984 gegeven motieven
voor concentratie van het onderzoek op steenzout als mo. gelijk opberggesteente: door de zeer geringe waterdoorlatendheid en het lage vochtgehalte, het plastische gesteentemechanische gedrag en de goede warmtegeleiding zal
het opgeborgen afval hermetisch van de buitenwereld
worden afgesloten. Voor de radiologische gevolgen van
opberging van radioactief afval in steenzout zijn vooral de
verschijnselen diapirisme en subrosie van belang, evenals
mogelijke mijnbouwactiviteiten in de toekomst.
Beoordeeldop grond van de huidige inzichten en informatie kunnen de volgende conclusies met betrekking tot de
opbergtechnieken en formatietypen worden getrokken:
- Bij opberging in een zoutpijler ofeenzoutkussen leiden
de scenario's voor menselijk ingrijpen tot de hoogste
berekende doses. Deze doses zijn voor beide formatietypen gelijk. Het geschatte risico dat met deze doses samenhangt ligt voor beide scenario's binnen de gehanteerde limieten. Bij opberging in een zoutlaag is de kans
op menselijk ingrijpen naar verwachting kleiner dan bij
opberging in de andere beschouwde formatietypen.
·- De verschillen tussen de berekende maximale doses.
voor de beschouwde formatietypen zijn niet erg groot
en worden voor een deel veroorzaakt door verschillende aannamen in de berekeningen. Een nadere analyse,
gebaseerd op meer informatie, is nodig om na te gaan in
hoeverre de beschouwde formatietypen een duidelijk
verschillende isolatie van het radioactieve afval geven.

- Een opbergmijn geeft een betere isolatie vanhet warmte-ontwikkelende hoogactieve en kernsplijtingsafval
dan diepe boorgaten. De verschillen in isolatie van de
beschouwde opbergmogelijkheden voor het laag- en
middelactieve afval zijn vrij klein.
Op grond van de uitgevoerde analyses is een inzicht verkregen in de processen en verschijnselen welke voor de
veiligheid van belang zijn. Dit inzicht is verkregen door
een deterministische aanpak van de veiligheidsstudie.
Verdere verdieping is mogelijk door, enerzijds een nadere
deterministische analyse van de belangrijkste processen
en, anderzijds door verdere studie van de kans van optreden van scenario's en van de blootstellingskansen.
In de veiligheidsstudie zijn de verschillende processen en
verschijnselen afzonderlijk en in combinatie met elkaar
beschouwd. Hieruit is afgeleid welke grootheden relatief
grote invloed hebben op de veiligheid van de beschouwde
opbergconcepten. De belangrijkste conclusies hieromtrent worden behandeld aan de hand van een indeling van
de processen en verschijnselen welke samenhangen met
de oorsprong ervan: de natuur, het afval of de mens.

Natuurlijke verschijnselen
De veiligheidsbarrière die door de zoutformatie wordt gevormd kan worden aangetast door diapirisme en subrosie.
Dit geldt met name voor zoutpijlers en zoutkussens. Voor
zoutlagen zijn deze processen minder belangrijk.
Uit de analyses is gebleken dat de processen diapirisme en
subrosie langzaam verlopen. De berekeningen laten zien
dat de processen diapirisme en subrosie tenminste honderdduizend jaar nodig hebben om de isolerende functie
van de zoutformatie te kunnen laten verdwijnen. Indedesbetreffende scenario's (A, G) kunnen pas nadien radionucliden uit het afval in het grondwater terechtkomen. Afhankelijk van de diepte waarop de radionucliden in het
grondwater komen, kunnen deze vervolgens na honderden tot miljoenen jaren het aardoppervlak bereiken. De individuele doses dieeventueel aanwezige mensen dan kunnen ontvangen bereiken de maximale waarde tussen één
en vier miljoen jaar na opberging. Deze maxima variëren
over de beschouwde opbergconcepten en afvalstrategieën. De hoogste berekende waarde bedraagt hierbij
40xl o-6 Sv/j, dat wil dus zeggen, ten hoogste enkele procenten van de doses die mensen ontvangen als gevolg van
de natuurlijke achtergrondstraling. Vooral de diapirismesnelheid en, in mindere mate, de opbergdiepte zijn van belang voor de hoogte van de doses en het tijdstip waaropdeze optreden.

Door het afval veroorzaakte verschijnselen
Door het aanleggen van de opbergfaciliteit en door het afval dat hierin wordt opgeborgen verandert de natuurlijke
toestand in de zoutformatie. Dit wordt veroorzaakt door
de mechanische en thermische belasting en de straling. Er
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de gevolgen van deze belastingen te bestuderen. In het bijzonder zijn voor de verschillende opbergconcepten de
temperatuurveranderingen, vervormingen en veranderingen van de spanningstoestand bepaald. Geconcludeerd is
dat de intensiteit van deze processen te gering is om het
zoutschild rondom de opbergfaciliteit te doorbreken. Het
is niet uitgesloten dat een eventueel aanwezige en nietontdekte waterdoorlatende laag in de zoutformatie door
de genoemde belastingen watervoerend wordt, waardoor
water ofpekel in de opbergfaciliteit binnendringt. Door de
gesteentedruk en het kruipgedrag van zout kan de pekel
die door het afval besmet kan worden na verloop van tijd
uit de zoutformatie worden geperst (scenario D). Uit de
analyses van dit scenario is gebleken dat er al na enkele
honderdenjaren radionucliden uit de zoutformatie in het
grondwater kunnen komen. Afhankelijk van de dikte en
de kwaliteit van het afdekpakket duurt het vervolgens nog
enigeduizenden tot enkele tienduizendenjaren voordat de
radionucliden het aardoppervlak bereiken. Na ongeveer
tienduizendjaar komen er geen radionucliden meer uit de
zoutformatie daar alle volgelopen ruimten dan uitgeperst
zijn.
De individuele dosis die eventueel aanwezige mensen
kunnen ontvangen bereikt vooreen opbergmijn een maximale waarde van 7xlo-8 Sv/j in een pijler met een dun en
slecht afdekpakket, en lxto-9 Sv/j voor een kussen met
een dik afdekpakket. Voor diepe boorgaten zijn de maximale waarden voor de beschouwde formatietypen duidelijk groter. Deze maximale waarden treden pas na honderdduizendjaar op. De doses kunnen omlaag worden gebracht door dieper op te bergen en door een formatie te

kiezen met een beter, d.w.z. een slechter waterdoorlatend,
afdekpakket.

Door de mens veroorzaakte verschijnselen
De geologische barrières, gevormd door de zoutformatie
en het afdekpakket, kunnen in de toekomst bewust of onbewust door menselijk ingrijpen worden beschadigd of
vernield. De mogelijkheden hiertoe en de omstandigheden waaronder dit gebeurt zijn moeilijk te bepalen. Om
een indicatie van de radiologische effecten van mogelijk
ingrijpen te verkrijgen zijn vier verschillende scenario's,
die hiervan uitgaan, bekeken. Uit de resultaten blijkt dat
zeer hoge doses kunnen optreden (92 Sv na 250 jaar) als
mensen na enige honderdenjaren in direct contact komen
met het hoogactieve afval. Indien er nog enige bescherming rondom het afval blijft bestaan, of indien er vóór
blootstelling nog verdunning optreedt, resulteren lage tot
zeer lage doses. Omdat voor eenjuiste beoordeling van de
gevolgen niet alleen de dosis maar ook de kans van optreden van belang is, is een schatting gegeven van deze kans
voordie situaties waarinzich extremedoses kunnen voordoen. Hierbij is gebleken dat voor alle beschouwde combinaties van dosis en kans het resultaat (d.w.z. het risico),
binnen de beschouwde criteria en aanbevelingen blijft.
Uit de studie is overigens geconcludeerd dat dit risico zou
kunnen worden verkleind door een grotere opbergdiepte
toe te passen. De resultaten van deze berekeningen geven
een goede indicatie van de risico's die samenhangen met
de mogelijkheid van menselijk ingrijpen. Aangezien niet
geheel zeker is dat de beschouwde scenario's onder alle
omstandigheden een bovengrens van het risico, dat samenhangtmetmenselijkingrijpen, vertegenwoordigen, is
nadere studie met betrekking tot dit aspect gewenst.
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11. BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN CONCLUSIES
11.1 Algemeen
Het onderzoek van fase 1 omvatte een technisch-wetenschappelijke haalbaarheidsstudie met betrekking tot opberging van radioactiefafval in steenzoutformaties. Daarbij zijn verschillende mijnbouwtechnieken, typen steenzoutvoorkomens en op te bergen hoeveelheden radioactief afval beschouwd. De daaruit voortvioeiende conclusies hebben betrekking op de beschouwde varianten en
kunnen niet zonder meer worden doorgetrokken naar andere variante~, zoals opbergingvan grotere hoeveelheden
afval dan in fase 1 beschouwd.
Deze conclusies zijn onderbouwd met behulp van berekeningen die betrekking hebben op enkele representatieve
modellen van de beschouwde steenzoutformaties, samengesteld op basis van de beschikbare gegevens over de Nederlandse ondergrond. Deze modellen geven dus situaties
weer zoals in de Nederlandse ondergrond verwacht mogen worden. Voor parameters en processen die van doorslaggevende betekenis zijn voor de veiligheid zijn daarbij,
rekening houdend met de beschikbare gegevens, conservatieve aannamen gedaan. Als gevolg daarvan zullen de
resultaten van de berekeningen in het algemeen een overschatting geven van de blootstelling van mensen aan straling afkomstig van het opgeborgen afval.
Voor dit onderzoek kon gebruik gemaakt worden van een
uitgebreid scala van algemene vaktechnische inzichten en
gegevens. In verhouding was het beschikbare bestand aan
locatiespecifieke gegevens echter van beperkte omvang.
Dit heeft tot gevolg dat aan de resultaten van het onderzoek een relatief ruime onzekerheidsmarge is verbonden.
Dit komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat conclusies doorgaans niet zijn gespecificeerd naar concrete
locaties, maar meer algemeen zijn gesteld en in termen
van verwachtingen. Verwachtingspatronen met betrekking tot geologische en geohydrologische omstandigheden in de verre toekomst zijn samengesteld op grond van
informatie uit het recente geologische verleden. Daarbij
zijn voorspelbare klimatologische ontwikkelingen met
ingrijpende gevolgen voor de zeespiegel, de grondwaterbeweging, het erosiepatroon en glaciale mechanismen in
de beschouwing betrokken.
Voorts mag worden verwacht dat enige tijd na afsluiting
van een opbergfaciliteit, de kennis omtrent de aanwezigheid ervan verloren gaat. Daarmee valt niet uit te sluiten
dat door toekomstige mijnbouw, mensen onbedoeld in
aanrakingkomen met het afval. Alhoewel e.e.a. eengeringe mate van voorspelbaarheid bezit heeft, gezien de mogelijke stralingsrisico 's, een zorgvuldige beschouwing
van dit scenario onderdeel van de veiligheidsstudie uitge-

maakt. Door hetuitvoeren van een viertal scenarioberekeningen is een goede indicatie van voornoemde risico's
verkregen. Aangezien niet geheel zeker is dat de beschouwde scenario's onder alle omstandigheden een bovengrens van het risico, dat samenhangt met menselijk ingrijpen, opleveren, is nadere studie met betrekking tot dit
aspect gewenst.
De ontwikkeling van een Nederlands toetsingscriterium
voor ondergrondse opberging van radioactief afval is nog
niet voltooid. De geldigheid van de eindconclusies (11.8)
dient te zijner tijd, in het licht van een dan vastgesteld criterium, opnieuw beschouwd te worden.

11.2 Belangrijkste resultaten van de
veiligheidsstudie
Algemeen
De geologische barrières, gevormd door de zoutformatie
en het afdekpakket, kunnen in de toekomst bewust of onbewust door menselijk ingrijpen worden beschadigd of
vernield. De mogelijkheden hiertoe en de omstandigheden waaronder dit kan gebeuren, zijn moeilijk te bepalen.
Om een indicatie van de radiologische effecten van menselijk ingrijpen te verkrijgen zijn vierverschillende scenario's bekeken die hiervan uitgaan. Uit de resultaten blijkt
dat zeer hoge doses kunnen optreden als mensen na enige
honderdenjaren in direct contact komen met het hoogactieve afval (ca. 90 Sv na 250 jaar). Indien er nog enige bescherming rondom het afval blijft bestaan, of indien er
vóór blootstelling nog verdunning optreedt, resulteren lage tot zeer lage doses (maximaal 3x1o-5 Sv/j). Omdat
voor eenjuiste beoordeling van de gevolgen niet alleen de
dosis maar ook de kans van optreden van belang is, is een
schatting gegeven van deze kans voor situaties waarin
zich extreem hoge doses kunnen voordoen. Hierbij is gebleken dat voor alle beschouwde scenario's het maximale
individuele overlijdensrisico (hier benaderd als het product van kans van optreden van het scenario, dosis, en
overlijdensrisico per eenheid van dosis) binnen de beschouwde criteria en aanbevelingen blijft. Uit de studie is
overigens geconcludeerddatdit risico zou kunnen worden
verkleind door een grotere opbergdiepte toe te passen. De
resultaten van deze berekeningen geven aldus een goede
indicatie van de risico's die samenhangen met de mogelijkheid van menselijk ingrijpen. Aangezien echter niet
geheel zeker is dat de beschouwde scenario's onder alle
omstandigheden een bovengrens van deze risico's vertegenwoordigen, is nadere studie met betrekking tot dit aspect gewenst.
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Overzicht van de resultaten van de dosisberekeningen

Tabel 11 geeft een overzicht over de resultaten van de dosisberekeningen, uitgevoerd voor afvalstrategiet5n ben c.
Strategie a heeft betrekking op een geringere hoeveelheid
afval en leidt daardoor tot geringere doses, dan wellagere
kansen van voorkomen van scenario's.
Deze radiologische gevolgen zijn berekend in termen van
doses. Voor een enkele situatie (scenario H) waarin hoge
doses kunnen optreden is bovendien de blootstellingskans
berekend, zodat een indicatie van het gezondheidsrisico
kan worden gegeven. Voor de overige scenario's is er bij
de berekeningen vanuit gegaan dat de kans van optreden
(evenals de blootstellingskans) gelijk aan 1 is. Dit is voor
de meeste scenario's een ruime overschatting. Uitgaande
van deze blootstellingskansen en van de berekende doses,
is een indicatie te geven van de risico's die aan de beschouwde scenario's zijn verbonden. Figuur 11 geeft een
schematisch overzicht daarvan.
De berekende doses zijn vergeleken met in het buitenland
gehanteerde dosislimieten; de risico's met in het buitenland gehanteerde en in een bijlage van het IMPM
1986-1990 van het ministerie van VROM voorgestelde
risicolimieten.

Tabel11:

Bij deze vergelijking is gebleken dat opbergconcepten,
die uitgaan van beschouwdeopbergtechnieken, formatietypen en hoeveelheden afval (strategiet5n a, b, c) ten opzichte van de genoemde risicolimieten geen ontoelaatbare
risico's opleveren. De berekende doses liggen beneden de
laagste van de gehanteerde dosislimieten. Een uitzonde~
ring hierop vormt scenario H waarin hoge doses mogelijk
zijn. De kans hierop is echter uiterst gering, zodat het risico, dat met dit scenario samenhangt, ruim beneden de in
het IMPM voorgestelde aanvaardbaarheidsgrens ligt.
Conclusies uit de velligheldsstudle

Beoordeeldop grond van de huidige inzichten en informatie kan met betrekking tot de opbergtechnieken en formatietypen het volgende worden geconcludeerd.
- Alle berekende doses en risico's liggen lager dan de gehanteerde dosis- resp. risicolimieten.
- De verschillen tussen de berekende maximale doses
voor de beschouwde formatietypen zijn niet erg groot
en vallen binnen de betrouwbaarheid van de berekeningen. Indien men zou willen nagaan in hoeverre de beschouwde formatietypen een duidelijk verschillende
isolatie van het radioactieve afval mogelijk maken zou
een nadere analyse, gebaseerd op meer informatie, nodig zijn.

Overzichtvan de resultaten van de dosisberekeningen. De berekende doses zijn uitgedrukt in Sv/j
(ter vergelijking: de doses t.g.v. de achtergrondstraling bedragen 1x1o-3 à 2x1o-3 Sv/j).
Scenario's betreffende natuurlijke verschijnselen en het afval

Scenario
A. Diapirisme en subrosie
B. Pekelmigratie
C. Thermomech. scheuren
D. Onderlopen
E. Grote pekelbel
F. Achterloopsheid
G. Diapirisme in biosfeer

Kussen

Pijler
dbg

mijn

dbg

Laag
dbg

1o-7

5x1o-B

3x1o-B

3x1o-B

n.v.t.

7x1o-B
<7x1o-B
n.v.t.
1o-5

n.v.t.
5x1o-B
<5x1o-B
10-5

1o-9
<1o-9
n.v.t.
4x1o-5

n.v.t.
3x1o-B
1o-5
4x1o-5

n.v.t.
<1Q-7
1o-5
n.v.t.

OPBERGCONCEPT

mijn

Scenario's betreffende menseliJk ingrijpen
Maximale dosis (Sv/j)
na 250 jaar
na 1000 jaar
Scenario
H. Verkenningsboring
I. Natte zoutwinning

92

J. Lekkende caverne pijler

kussen

K. Droge mijnbouw

8x1o-5
3x1o-7
3x1o-9
2x1o-s

24
3x1o-5
1x1o-7
1x1o-9
2x1o-7

Kans Uj)

(2 à 60}x1 Q-9
<1
<1
<1
<1
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Figuur 11: Geschatte bovengrens van individuele overlijdensrisico's per jaar voor de beschouwde scenario's
en opbergconcepten.
- Bij opberging in een zoutpijlerofeen zoutkussen leiden
de scenario's voor menselijk ingrijpen tot de hoogste
berekende doses. Deze doses zijn voor beide formatietypen gelijk.
Het geschatte risico, dat met deze doses samenhangt,
ligt binnen de gehanteerde limieten. Bij opberging in
een zoutlaag is de kans op menselijk ingrijpen naar verwachting kleiner dan bij opberging in de andere beschouwde formatietypen.
- Met betrekking tot de beschouwde opbergtechnieken is
geconcludeerd dat een opbergmijn een betere isolatie
van het warmte-ontwikkelende kernsplijtingsarval
mogelijk maakt dan diepe boorgaten.
De verschillen in isolatie van de beschouwde opbergmogelijkheden voor het laag- en middelactieve afval
zijn vrij klein.
Op grond van de uitgevoerde ar,alyses is inzicht verkregen
in de processen en verschijnselen welke voor de veiligheid van belang zijn. Dit inzicht is verkregen door een deterministische aanpak van de veiligheidsstudie. Verdere
verdieping daarvan is mogelijk door enerzijds een nadere
deterministische analyse van de belangrijkste processen
en anderzijds door verdere studie van de kans van optreden van de scenario's en van de blootstellingskansen.

11.3 Belangrijkste resultaten van het
geologische onderzoek
In fase 1 zijn 38 zoutvoorkomens geïnventariseerd
[OPLA 12], te weten:
19 zoutpijlers;
15 zoutkussens;
4 gebieden met gelaagd zout.
De geologische opbouw van het afdekpakket ter plaatse
van de geïnventariseerde zoutvoorkomens is voor de ondiep gelegen gesteentelagen (Kwartair, deel van Tertiair)
goed bekend. Omtrent de dieper gelegen lagen (Krijt, Jura, Trias) is minder informatie beschikbaar, maar het gegevensbestand kan voor het doel van fase 1 wel als toereikend worden beschouwd.
Op basis van de beschikbare gegevens is voor elk van de
geïnventariseerde zoutvoorkomens een schematisch profiel samengesteld. Daaruit blijkt dat de diepte van de top
van het homogene steenzout varieert van ca. 170 m voor
de meest ondiep gelegen zoutpijler tot ca. 2200 m voor de
diepst gelegen zoutlaag. De dikte varieert van enige honderden tot enkeleduizenden meters. Met uitzondering van
een zevental kleinere zoutvoorkomens (voornamelijk
zoutkussens) is de omvang van de geïnventariseerde zoutvoorkomens voldoende om er een opbergfaciliteit in onder te brengen.
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zoutpijlers. Op basis van regionale geologische inzichten
is een verwachting aangegeven m.b.t. het voorkomen van
inhomogeniteiten in het zout.
Rekening houdend met de beschikbare gegevens en bovengenoemde inzichten m.b.t. de Nederlandse ondergrond is, ten behoeve van de verdere berekeningen die in
fase 1 zijn uitgevoerd voor elk van de drie beschouwde
formatietypen (pijler, kussen, laag), een schematisch model (geologisch profiel) opgesteld, dat representatief is
voor hetgeen in de Nederlandse ondergrond verwacht
mag worden.
De stijgsnelheid van het grensvlak tussen een zoutstructuur en bovengelegen laag (uitwendige stijgsnelheid) is
gelijk aan de snelheid waarmee zout van onderaf wordt
toegevoerd (inwendige snelheid) verminderd met de snelheid waarmee de zoutdikte afneemt als gevolg van oplossing van zout aan de top van de zoutstructuur in grondwater (subrosiesnelheid). De inwendige stijgsnelheid, die
bepalend is voor de stijging van een in het zout aangelegde
opbergfaciliteit, is in het geologische onderzoek benaderd
door bij de waargenomen uitwendige stijgsnelheid de geschatte subrosiesnelheid op te tellen. De maximale uitwendige stijgsnelheid die gemiddeld over de afgelopen
400.000à500.000jaarinenkelezoutstructureniswaargenomen bedraagt 0,25 mm/j. Vele, met name dieper gelegen, zoutvoorkomens vertonen een uitwendige stijgsnelheid die 10 à 100 maallager is. Rekening houdend meteen
subrosiesnelheid van ca. 0,15 mrnlj zal de inwendige
stijgsnelheid, gemiddeld over het oppervlak van de horizontale doorsnede en gemiddeld over de genoemde periode, ten hoogste 0,4 mmlj geweest zijn.
Geofysischemethoden voorniet-destructieve verkenning
van zoutvoorkomens maken een positieve ontwikkeling
door; het is van belang deze ontwikkeling nauwgezet te
blijven volgen [OPLA 13].
Ontsluiting van een zoutvoorkomen is noodzakelijk voor
een goede verkenning van de inwendige structuur en is in
dat verband een onmisbare stap voordat tot een definitief
ontwerp en een definitieve veiligheidsevaluatie voor een
opbergfaciliteit kan worden gekomen [OPLA 13].

11.4 Belangrijkste resultaten van het
geohydrologische onderzoek
Met behulp van de beschikbare geohydrologische gegevens over Noord- en Oost-Nederland zijn voor de 38 aanwezige zoutvoorkomens schematische geohydrologische
profielen van de afdekkende gesteentelagensamengesteld
[OPLA 16]. De profielen bevatten gegevens over de door-

latendbeid en porositeit van de afzettingen boven en naast
zoutstructuren. Op grond van de geologische ontwikkelingendie in hetverleden in Noordoost-Nederland hebben
plaatsgevonden, was het mogelijk de extreme hydrologische condities aan te geven die wellicht in de toekomst boven een opberglocatie zouden kunnen optreden. De gegevens uit de profielen alsmede de hydrologische randvoorwaarden vormen belangrijke invoergegevens voorde modellen van de veiligheidsstudie. De geohydrologische inventarisatie toontaan dathet grondwatersysteem voortdurend aan veranderingen onderhevig is. Ustijden en daarmee samenhangende verschijnselen zijn van dominante
invloed. De schaarse grondwateranalyses tonen aan dat
plaatselijk oplossing van steenzout (subrosie) optreedt of
is opgetreden. Deze gegevens laten geen conclusies toe
over de snelheid van subrosie van de individuele zoutvoorkomens. Uitsluitend lokaal onderzoek naar de samenstelling van het grondwater kan hierin overigens verbetering brengen. Wel was het mogelijk met behulp van
deze gegevens een bovengrens voor de subrosiesnelheid
te bepalen.
Ten behoeve van transportberekeningen van radionucliden door de ondergrond is in het kader van fase 1 het model METROPOL ontwikkeld [OPLA 18] en toegepast in
de veiligheidsberekeningen. Dit model berekent de verplaatsing van radionucliden door de ondergrond waarbij
het radioactief verval en de vertraging als gevolg van geochemische processen worden meegenomen. Zonodig kan
worden bepaald welk effect toeneming van de dichtheid,
als gevolg van grote concentraties opgeloste zouten, heeft
op de grondwaterstroming. Het computermodel METROPOLis derhalve in het bijzonder geschikt voorde berekening van de verspreiding van radionucliden door de
ondergrond, na vrijkomen uit een zoutstructuur.
Controle op de betrouwbaarheid en toepasbaarheid van
het METROPOL-model is in 1985 in gang gezet en voor
een groot deel uitgevoerd binnen de internationale HYDROCOIN-studie. De HYDROCOIN-studie is erop gericht aan te tonen dat met modelberekeningen de grondwaterbeweging in en rond opberggesteenten kan worden
beschreven. Daartoe zijn zowel de wiskundige aspecten
als de manier waarop het transport wordt gemodelleerd
voorwerp van onderzoek. Naast het narekenen van resultaten van laboratoriumexperimenten zijn ook de grondwaterstromingennagerekend in enkele gebieden die overeenkomst vertonen met de situaties bij mogelijke ondergrondse opbergplaatsen. De uitkomsten zijn voor de onderzochte situaties positief en vormen een ondersteuning
voorde.verderetoepassingvanMETROPOL[OPLA 14].
Met laboratoriumexperimenten is aangetoond dat beweging van zeer zout water met het model nauwkeurig gesimuleerd kan worden. Verder onderzoek naar de betrouwbaarheid van modellen om transport van radionucliden
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onder natuurlijke omstandigheden te beschrijven is gaande. Hierbij wordt o.m. het transport van uranium door de
bodem bestudeerd, zoals dat op verscheidene plaatsen op
de wereld wordt waargenomen. Als gevolg van deze inspanningen tekent zich momenteel een tendens af naar
verfijning v.an de wiskundige beschrijving van het geochemische gedrag van radionucliden.

met elkaar verbonden, delen. In hoeverre daardoor de isolatiecapaciteit van het steenzoutvoorkomen zou worden
aangetast, zou nadere studie moeten uitwijzen [OPLA
22].

Gegevens over de transportsnelheid. van radionucliden
door de ondergrondzijnafkomstig vanlaboratoriumexperimenten van het RIVM [OPLA 15], van relevante, met
name Duitse, literatuur en van een databank van de Nuclear Energy Agency (Het International Sorption Information Retrieval System, ISIRS). Bij toepassing van deze
gegevens in de veiligheidsstudie is steeds uitgegaan van
een bovengrensbenadering. Een meer gedetailleerde beschrijving van de transportverschijnselen zou de beschikbaarbeid van locatiespecifiek bodemmateriaal vereisen.

Voor het bepalen van de hoeveelheid stralingsschade die
inde vorm vancolloïdaal natrium enenergie-opslag in een
opbergfaciliteit verwacht kan worden, is in rapport OPLA
21 een rekenmodel gepresenteerd. Dit model heeft thans
echternog een beperkte toepasbaarheid omdat de controle
op de betrouwbaarheid nog niet voltooid is. Bij toepassing
van dit model moet daarom vooralsnog rekening worden
gehouden met een marge van een factor 8 voor mogelijke
afwijkingen en onzekerheden.

11.5 Belangrijkste resultaten van het
gesteentemechanische onderzoek
Gedurende fase 1 is het stelsel van relaties tussen spanningen en vervormingen van steenzout verder ontwikkeld,
getoetst en voor de praktische toepassing in fase 1 voldoende betrouwbaar bevonden. In dit verband zijn ook de
spanningscondities bepaald waaronder microscheurvorming in steenzout optreedt evenals de invloed daarvan op
het gesteentemechanische gedrag op de lange termijn
[OPLA 5, 6, 19].
De theoretische onderbouwing van de relaties tussen in
het laboratorium en in situ gemeten gesteentemechanisch
gedrag is nog niet optimaal. Op dit terrein is nadere studie
in een eventuele volgende fase wenselijk [OPLA 6]. Voor
opvulling en afdichting van boorgaten, gangen, kamers en
schachten is een vulmateriaal ontwikkeld en in het laboratorium beproefd. Dit bestaat in hoofdzaak uit zoutgruis
van een geschikte samenstelling met een zorgvuldig gedoseerde hoeveelheid vocht. Dit materiaal is geoptimaliseerd met betrekking tot de compactie- en rekristallisatie-eigenschappen. Na verloop van tijd vormt dit materiaal een hecht geheel met het omringende zout [OPLA
19].
Van inhomogeniteiten in het steenzout, die gemakkelijker
vervormbaar zijn dan het steenzout zelf, wordt geen nadelige invloed op de isolatiecapaciteit van het zoutvoorkomen verwacht. Langgerekte inhomogeniteiten, welke uit
een materiaal bestaan dat stijver en brosser is dan steenzout, zullen, indien deze zich in de nabijheid van het opgeborgen warmteproducerende afval bevinden, aan zodanige condities van temperatuur en spanning onderhevig zijn
dat zij kunnen worden opgebroken in kortere, niet meer

11.6 Belangrijkste resultaten van het
onderzoek naar stralingsschade

Bovengenoemd model houdt echter nog geen rekening
met het verschijnsel percolatie. Dit verschijnselleidt ertoe
dat de stralingsschade niet ongelimiteerd kan toenemen.
Blijkens rapport OPLA 21 zal de hoeveelheid colloïdaal
natrium daardoor naar verwachting niet groter kunnen
worden dan 20 à30%. De bovengenoemde marge is op deze bovengrenswaardè niet van toepassing. RapportOPLA
23laat zien dat de schade in de eerste centimeters zout direct rondom KSA-canisters het hoogst is en naar buiten
toe snel afneemt. Buiten een ring van enkele decimeters
vanaf de canisterwand is er geen sprake meer van schade
van enige betekenis. De genoemde bovengrens is in de
veiligheidsstudie gebruikt als basis voor de bepaling van
de mogelijke consequenties van stralingsschade voor de
veiligheid.
Indien in het zout rondom het KSA rekristallisatie optreedt, zullen de hoeveelheden colloïdaal natrium vrijwel
zeker aanzienlijk kleiner worden. Verwacht mag worden
dat rekristallisatie in een opberging zal optreden. In een
tweetal (mede) daarop gerichte onderzoeken kon dit echterniet met zekerheid worden aangetoond [OPLA 20, 24].
Kwantificering
fect van de rekristallisatie op de stralingsschade was dus nog niet mogelijk.
Voor de veiligheid van de opberging is niet alleen van belang, tot welke waarde de met stralingsschade samenhangende energie-opslag kan oplopen, maar ook, hoe en onder welke omstandigheden de opgeslagen energie kan
worden omgezet in warmte. Wat dit betreft hebben de in
fase 1 uitgevoerde stralingsschade-onderzoeken nog niet
geresulteerd in een kant en klare rekenmethode. In de veiligheidsstudie [OPLA 1] is daarom een pessimistische berekening uitgevoerd, die ervan uit gaat dat de maximaal te
verwachtenhoeveelheid opgeslagen energie ineens wordt
omgezet in warmte. Daaruit is gebleken dat weliswaar lokaal gedurende zeer korte tijd hoge temperaturen en spanningen kunnen optreden, maar dat deze er niet toe zullen
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leiden dat radionucliden uit het zout vrij kunnen komen.
Met het oogmerk deze berekeningen in een later stadium
te kunnen verfijnen wordt in het lopende deel van het stralingsschade-onderzoek in Groningen aandacht besteed
aan het ontwikkelen van beter inzicht in de wijzen waarop
en omstandigheden waaronder de opgeslagen energie
wordt omgezet in warmte.
Berekeningenhebbenaangetoond datdoortoepassing van
een afschermende overpack om het KSA, met een dikte
van 5 cm, de thans nog aanwezige onzekerheid over de te
verwachten hoeveelheid stralingsschade en daarmee samenhangende temperatuureffecten wordt weggenomen,
omdat in dat geval de hoeveelheid stralingsschade verwaarloosbaar zal zijn [OPLA 1].

11.7 Belangrijkste resultaten van het
mijnbouwkundige onderzoek
De aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteitvoor
radioactief afval in Nederlandse steenzoutformaties is in
principe technisch haalbaar. Deze conclusie is ontleend
aan de voorontwerpstudie van opbergconcepten [OPLA
25]. Daartoe staan twee wezenlijk verschillende mijnbouwkundige methoden ter beschikking, te weten:
- De conventionele, voor mensen toegankelijke, mijn,
met schachten en gangen die toegang geven tot kamers
voor de opberging van laag- en middelactief
niet-warmteproducerend afval en verticale gaten (geboord vanuit de gangen) voor het warmteproducerend
afval, waaronder het KSA.
Het afdichtingssysteem bestaat uit afdichtingen van elke opbergruimte, waterdichte dammen op verschillende plaatsen in de mijn en waterkerende vullingen van
gangen en schachten.
- Diepe, voor mensen niet toegankelijke, verticale gaten
geboord vanaf het maaiveld voor het warmteproducerende afval waaronder het KSA, in combinatie met,
eveneens voor mensen niet toegankelijke, vanaf het
maaiveld (d.m.v. uitloging) aangelegde cavernen voor
het niet-warmteproducerende laag- en middelactieve
afval. De afdichting vindt plaats met behulp van lange
afsluitpluggen en vulling.
Voor de mijntechniek wordt de technische haalbaarheid
verder ondersteund door:
* uitgebreide ervaring in de conventionele zoutmijnbouw;
* de in situ projecten in de Asse-11-zoutmijn in de Bondsrepubliek Duitsland;
* elders in de wereld uitgevoerde onderzoeksprojecten.
Praktische ervaring· met de diepe-boorgatentechniek is
eveneens ruimschoots voorhanden (olie-industrie) maar
deze is in het algemeen beperkt tot kleinere diameters dan

benodigd vooropberging van hoogactiefafval. Voorzover
de Studiecommissie OPLA bekend, vinden geen in situ
onderzoekingen plaats, gericht op de toepassing van deze
techniek voor opbergingsdoeleinden. Met betrekking tot
aanleg van cavernen voor winning van zout en tijdelijke
opslag van bepaalde producten bestaat uitgebreide ervaring. Samenvattend kan worden gesteld dat, met het oog
op opberging van radioactief afval, de mijntechniek aanzienlijk verder is ontwikkeld dan de diepe-boorgatentechniek.
Bovengenoemde voorontwerpstudie omvatte voorts het
opstellen van principe-ontwerpen (opbergconcepten), gebaseerd op de twee genoemde technieken, en toegespitst
op de drie beschouwde typen steenzoutvoorkomens (pijler, kussen, laag). In deze opbergconcepten is voorzien dat
elke opbergruimte met behulp van speciale uitgeteste afdichtingspluggen zorgvuldig wordt afgedicht nadat het
afval erin is geplaatst. Uiteindelijk zal het afdichtingssysteem bestaan uit deze pluggen en waterkerende vullingen
van de niet met afval gevulde gedeelten van de boorgaten
en vulpijpen.
Bij de mijnoptie worden bovendien de gangen en schachten van waterkerende vullingen voorzien en worden op
verschillende plaatsen in het mijnwerk waterdichte dammen aangebracht. Deze techniek maakt het mogelijk de
afdichting op beheersbare en controleerbare wijze aan te
brengen. Bij de diepe-boorgaten- en cavernentechniek is
dat naar huidig inzicht niet zonder meer mogelijk.
Lichte aardbevingen veroorzaken ondergronds weinig of
geen effect. Zelfs van zware aardbevingen, zo leert de
mondiale mijnbouwkundige ervaring, zal het ondergrondse effect gering zijn. De kans op een zware aardbeving in Noordoost-Nederland wordt door het KNMI geschat op zeker minder dan eens in de miljoen jaar; het aandrijfmechanisme voor een dergelijke beving ontbreekt
zeer waarschijnlijk.
Het mogelijke indirecte gevolg van een beving is het op
een of andere wijze vollopen van de opbergfaciliteit. De
stralingshygiënische gevolgen daarvan zijn behandeld in
het scenario 'Onderlopen van een opbergmijn' (Veiligheidsstudie, scenario D).
Zoutvoorkomens waarvan de top niet dieper is gelegen
dan ca. 1800 m zijn, bij de huidige stand van het technische kunnen, met tenminste één van de beschouwde technieken in principe bereikbaar voor geologische opberging
van radioactief afval.
Toegespitst op de onderscheiden opbergtechnieken betekentditdat volgens de huidige inzichten van de geïnventariseerde 38 Nederlandse zoutvoorkomens, waarvan er 31
voldoende omvang hebben voor de beschouwde opbergingsdoeleinden,
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17 zoutvoorkomens zijn gelegen binnen het
dieptebereik van een opbergmijn,
14 zoutvoorkomens binnen het dieptebereik van
de diepe boorgaten met de droge cavernen en
26 zoutvoorkomens binnen het dieptebereik van
de diepe boorgaten met de natte cavernen.

11.8 Eindconclusies uit het onderzoek
van fase 1
Algemene conclusies
1. Aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteit
voor radioáctief afval in Nederlandse steenzoutvoorkomens is in principe technisch haalbaar. Daartoe staan
twee wezenlijk verschillende mijnbouwkundige methoden ter beschikking, te weten:
- de conventionele (droge) mijn en
- diepe, vanafhet maaiveld geboorde gaten in
combinatie met stortholten [OPLA 25].
2. Beoordeeld op grond van buitenlandse veiligheidscriteria, internationale aanbevelingen daartoe en de risicolimieten, voorgesteld in het IMPM 1986 - 1990,
rechtvaardigen de resultaten van het verrichte onderzoek de verwachting dat veilige opberging van radioactief afval in steenzoutformaties van een aard en omvang, zoals deze met een grote mate van waarschijnlijkheid in de Nederlandse ondergrond voorkomen,
mogelijk is [OPLA 1].
3. Voortzetting van het onderzoek naar de mogelijkheden
van opberging van radioactief afval in Nederlandse
steenzoutvoorkomens is op grond van beide voorgaan-

de conclusies vanuit technisch oogpunt gerechtvaardigd te achten.

Conclusies m.b.t. voortzetting van het onderzoek
4. Uitgaande van de hierboven aangeduide veiligheidscriteria geven de resultaten van de veiligheidsstudie en
de mijnbouwkundige studies geen reden om bepaalde
opbergconcepten of formatietypen uit te sluiten voor
eventueel naderonderzoek [OPLA 1].

5. Uit de veiligheidsstudie is gebleken, dat een opbergmijn een betere isolatie van het hoogactieve en kernsplijtingsafval mogelijk maakt dan een opberging in
diepe boorgaten. Met betrekking tot de isolatie van
laag- en middelactief afval zijn geen grote verschillen
tussen de beschouwde opbergconcepten gevonden
[OPLA 1].
6. Uit een vergelijkingvan mijnbouwkundigeexpertise in
relatie tot onderzoek en ontwikkeling van mijnbouwkundige technieken voor opberging van radioactief afval is gebleken dat deze wereldwijd geconcentreerd
zijn op de mijntechniek. Dientengevolge bevindt de
mijntechniek z~ch momenteel in een verder stadium
van ontwikkeling dan de diepe-boorgatentechniek.
7. Op grond van beide voorgaande conclusies ligt het momenteel voor de hand, eventueel vervolgonderzoek te
concentreren op de mijntechniek. Wellicht kan t.z.t., indien opberging m.b.v. diepe boorgaten door verdere
technische ontwikkeling meer perspectieven biedt, een
heroverweging van voornoemde keuze aan de orde komen.
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12. SLOTBESCHOUWING EN AANBEVELINGEN VOOR
VERDER ONDERZOEK
12.1 Inleiding
Reeds aan het begin van dit rapport werd een vijftal, uit de
twee doelstellingen van fase 1 afgeleide, centrale vragen
geformuleerd. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek van fase 1 worden deze vragen in de volgende paragraaf beantwoord. Daartoe kan voor het merendeel gebruik worden gemaakt van de conclusies zoals deze in
hoofdstuk 11 zijn gepresenteerd. De laatste van de vijf
vragen snijdt het onderwerp aan, of nader onderzoek zinvol is te achten. In paragraaf 12.3 krijgt dit onderwerp
aparte aandacht en wordt daaraan vorm gegeven met behulp van de belangrijkste aanbevelingen uit het fase-I-onderzoek.

12.2 Vraagstellingen
De centrale vragen, zoals deze in hoofdstuk 2 zijn vermeld, en die een vertaling inhouden van de twee doelstellingen van fase 1, worden hierna, voor alle volledigheid,
nogmaals weergegeven:
1. Kan het afval, m.b.v. mijnbouwtechnische voorzieningen, diep ondergronds op een veilige wijze worden opgeborgen?
2. Wat kan er met een dergelijke ondergrondse opberging
eventueel mis gaan? Welke rol speelt daarbij het opgeborgen radioactief afval, bijvoorbeeld door de afgifte
van warmte en straling?
3. Als er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch radionucliden in de biosfeer terecht zouden komen, wat zijn
dan de gevolgen voor de mens?
4. Welkeonzekerhedenzijn verbonden aan de uitkomsten
van de uitgevoerde veiligheidsberekeningen op de langetermijn(overeenperiodevanmeerdan 10.000jaar)?
5. Is verder onderzoek aan opberging van radioactief afval in steenzout zinvol en, zo ja, hoe ziet dat onderzoek
eruit?
Achtereenvolgens zullen hierna de vragen van een antwoord worden voorzien.
1. Kan het afval, met behulp van mijnbouwtechnische voorzieningen, diep ondergronds op een veilige wijze worden op~eborgen?

De eerste eindconclusie uit hoofdstuk 11 geeft aan dat deze vraag in algemene zin met ja kan worden beantwoord.
Aan de ene kant stelt het mijnbouwkundig onderzoek vast
dat aanleg en bedrijfsvoering van een opbergfaciliteit in
Nederlandse steenzoutvoorkomens technisch haalbaar is,
aan de andere kant concludeert de veiligheidsstudie dat
voor een dergelijke opberging de berekende stralingshy-

gië!nischerisico 's binnen de gehanteerde criteria en aanbevelingen blijven.
Deze conclusies zijn, zoals reeds eerder gezegd, gebaseerd op algemene studies uitgaande van:
- enkele representatieve schematische situaties van de
ondergrond;
- een breed scala van scenario's voor het eventueel vrijkomen van radioactief materiaal uit de opberging;
- pessimistische aannamen betreffende het transport en
de verspreiding van dat materiaal;
- buitenlandse en internationale veiligheidscriteria, alsmede grens- en streefwaarden uit het IMPM 1986 1990.
2. Wat kan er met een dergelijke opberging.eventueel
mis gaan? Welke rol speelt daarbij het opgeborgen
afval, bijvoorbeeld door de afgifte van warmte en
straling?

De mogelijkheid dat eenmaal opgeborgen afval uit een afgesloten ondergrondse faciliteit in steenzout vrijkomt kan
op voorhand niet worden uitgesloten. In de veiligheidsstudie zijn daarom diverse scenario's die een ontsnappingsmogelijkheid en verdere verspreiding van radioactiviteit
beschrijven, aangegeven en doorgerekend naar de uiteindelijke gevolgen voor de mens.
De bestudeerde scenario's worden als indicatief beschouwd en zijn ontleend aan een zeer uitgebreid scala
van gebeurtenissen dat theoretisch tot de mogelijkheden
behoort. Voor een volledig scenario-overzicht wordt verwezen naar hoofdstuk 10 en bijlage 1 van dit rapport. Hier
wordt volstaan met het noemen van enkele belangrijke
vrijzettingsmogelijkheden.
- In één van de scenario's wordt verondersteld dat een
zoutvoorkomen met opbergfaciliteit langzaam onder
invloed van diapitisme naar boven komt. Daarbij is er
van uitgegaan dat het steenzout boven en rond de opberging oplost in het grondwater; radioactief materiaal
geraakt dan in het grondwater en wordt verspreid naar
de biosfeer.
- Enkele scenario's nemen aan dat een opbergfaciliteit in
steenzout onbedoeld wordt blootgesteld aan toekomstige mijnbouwactiviteiten (verkenningsboring, mijnen cavernebedrijt); radioactief materiaal kan dan ondergronds ofbovengronds bestraling van mensen opleveren, doordat in een mijn werknemers zich in de buurt
van niet-ontdekte afvalvaten bevinden of doordat bij
een verkenningsboring delen van radioactief materiaal
als boorkern naar boven worden gehaald en daartot bestraling leiden.
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opbergmijn onderloopt met water (pekel). Dit scenario
zou kunnen optreden als gevolg van een niet-ontdekte
verbinding met het grondwater via een anhydrietlaag in
het steenzout. Verondersteld is dat dit onderlopen kort
na de afsluiting van de mijn gebeurt. Binnenkomende
pekel zal in dit geval een deel van het radioactief materiaal doen oplossen, waarna in de loop van de tijd door
de voortgaande zoutconvergentie deze besmette pekel
weer uit de mijn wordt geperst.
Uiteindelijk treedt in dit scenario besmetting van het
naburige grondwater op en ten langen leste van de biosfeer.
- Een volgend scenario veronderstelt de mogelijkheid
dat lekkage van besmette pekel uit diepe, vanaf het
aardoppervlak aangelegde, boorgaten via de buitenzijde van de verbuizing van die gaten naar boven toe optreedt. Deze pekel wordt naar boven geperst doordat de
diepe boorgaten als gevolg van de hoge gesteentedruk
worden dichtgedrukt.
In de ondiepere lagen, daar waar het grondwater deelneemt aan de hydrologische kringloop, begint de besmette pekel zijn verdere verspreiding in de ondergrond en kan uiteindelijk radioactiviteit in de biosfeer
terecht komen.
Het tweede deel van de onderhavige vraag betreft de rol
van het opgeborgen afval bij de bestudeerde vrijzettingsmogelijkheden. De rol die het opgeborgen afval door zijn
warmte-afgifte voor de isolatie van het afval speelt is
deels positief doordat bij hogere temperatuur het zout beter vloeit dan bij lagere temperatuur. Daarmee wordt in
een vroeg stadium reeds volledige insluiting van de afvalcontainers door het steenzout gerealiseerd. Verhoogde
warmte-afgifte betekent evenwel ook dat in het steenzout
aanwezige pekelbelletjes langzaam naar het afval toe kunnen kruipen. Dit werkt een versnelde corrosie van de afvalcontainers in de hand. Bij toevoer van voldoende pekel
zou zelfs de corrosie zodanig ver kunnen gaan dathet afval
zelf langzaam in oplossing gaat en verdere verspreiding
van radionucliden mogelijk wordt. Bij het doorrekenen
vanhet betreffendescenario wordtdat in beschouwing genomen.
Het optreden van stralingsschade in het steenzout, direct
rond de afvalcontainers, kan niet volledig worden uitgesloten, maar zal zeker geen vrijzetting van radionucliden
buiten het zout tot gevolg hebben. Onzekerheden omtrent
de wijze waarop de energie, die als gevolg van de stralingsschade in het zout wordt opgeslagen, vrijkomt en de
omstandigheden waaronder, vormen onderwerp van nog
lopend onderzoek. Zeker is dat m.b.v. technische maatregelen, zoals de toepassing van een afschermende overpack rond het hoogactieve afval van 5 cm dikte, stralingsschade van enige betekenis voorkomen wordt.

3. Als er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch
radionucliden in de biosfeer terecht zouden komen, wat zijn dan de gevolgen voor de mens?

Voor alle scenario ·s, beschreven in hoofdstuk 10, is berekend en geanalyseerd tot welke stralingsdosis dit voor
mensen uiteindelijk zou kunnen leiden. Daaraan is bovendien een kansbeschouwing voor sommige scenario's,
waarvoor relatief hoge stralingsdoses optreden, gekoppeld.
Hoofdstuk 10 omvateen overzichtvandeze resultaten. De
beoordeling daarvan aan de hand van in het buitenland gehanteerde dosis- en risicolimieten geeft aan dat bij de gehanteerde hoeveelheden afval, de beschouwde opbergtechnieken en formatietypen geen ontoelaatbare doses of
risico's optreden.

4. Welke onzekerheden zijn verbonden aan de uitkomsten van de uitgevoerde veitigheidsberekeningen voor de lange termijn (b.v. meer dan 10.000
jaar)?

De veiligheidsstudie bezit het karakter van een modelstudie. Dat wil zeggen dat bij het beschrijven van het transport van de radionucliden door de ondergrond en verspreiding in de biosfeer gebruik wordt gemaakt van rekenmodellen (EMOS, METROPOL, BIOS). Als uitgangsmateriaal is daarbij o.a. benodigd een schematische weergave
van de opbouw van de ondergrond. Deze geeft een zo goed
mogelijke benadering van de werkelijke situatie op basis
van de huidige gegevens.
De met die modellen uitgevoerde berekeningen leveren
resultaten waaraan onzekerheden zijn verbonden. Deze
onzekerheden kunnen afkomstig zijn van:
- de theoretische opbouw van de modellen; d.w.z. de
wiskundige, fysische en chemische constructie van het
model zelf is onvolkomen;
- de mate van overeenkomst tussen het model en de werkelijkheid; d.w.z. is het model in staat de werkelijkheid
in voldoende mate te beschrijven;
- de bandbreedte van de gebruikte invoergegevens voor
de modelberekeningen; d.w.z. te verwachten variaties
in grootheden zoals subrosiesnelheid, porositeit, permeabiliteit, dikte van afsluitende lagen etc.

Omtrent het eerstgenoemde aspect is uit studies in fase 1,
waarbij internationale vergelijking van modellen heeft
plaatsgevonden, duidelijk geworden dat de theoretische
opbouw van de modellen, gebruikt in de veiligheidsstudie, als goed is te beschouwen. Onzekerheden, voortkomend uit de theoretische basis van de modellen, zullen
daarom klein zijn.
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Wat betreft het tweede aspect heeft een vergelijking van
resultaten van modelberekeningen met gegevens uit laboratoriumexperimenten of uit veldgegevens op beperkte
basis in internationaal kader plaatsgevonden. Deze z.g.
validatie leverde bemoedigende resulaten op, zowel voor
wat betreft het t>eschrijven van praktijksituaties, als in de
vergelijking met elders toegepaste modellen. Daarmee is
het vertrouwen in de praktische toepasbaarheid van de
modellen verder toegenomen. Voortgaande studie aan validatie is evenwel een vereiste. Internationaal manifesteert zich dat bijvoorbeeld door een aanzienlijke inspanning m.b.t. validatie van hydrologische transportmodellen. Doordeze inzet op het gebied van transportmodel-validatie wordt getracht de wellicht grote onzekerheid in de
eindresultaten als gevolg van extrapolatie over zeer lange
tijdsperioden en afstanden terug te brengen.
Gezien het voorgaande en met het oog op een zorgvuldige
uitvoering van de veiligheidsstudie was het noodzakelijk
rekentechnisch op conservatieve wijze te werk te gaan.
Dit wil zeggen dat de belangrijke processen en karakteristieke grootheden met betrekking tot de ondergrond en de
biosfeer zodanig pessimistisch gekwantificeerd worden,
dat deze leiden tot een overschatting van de uiteindelijke
stralingsdoses.
Het aspect van de bandbreedte in de gebruikte invoergegevens voor de modelberekeningen komt voort uit beperktheid van de gegevens over de werkelijke situatie ondergronds en mede uit onzekerheid die verbonden is aan
voorspellingen van de omstandigheden in een soms zeer
verre toekomst. Het verkleinen van deze onzekerheden is
deels mogelijk door nadere, zorgvuldige studie van processen in de ondergrond, alsmede in een later stadium
door het verzamelen van veldgegevens.
Voor het overige heeft momenteel, zoals bij het voorgaande aspect is aangegeven, een conservatieve benadering op
basis van pessimistische aannamen plaats gevonden.

S. Is verder onderzoek aan opberging van radioactief
afval in steenzout zinvol en zo ja, hoe ziet datonderzoek eruit?
Gezien de eindconclusies zoals weergegeven in hoofdstuk
11 is verder onderzoek als zinvol te beschouwen. Zowel
de mijnbouwkundige haalbaarheid van een opbergfaciliteit als de lange-termijn-veiligheid van geologische opberging in steenzout zijn in algemene zin in fase 1 aangetoond.
Voor een indicatie omtrent de inhoud van dat verdere onderzoek wordt verwezen naar de volgende paragraaf.
Daarin is een aantal aanbevelingen en daaraan voorafgaande overwegingen opgenomen.

12.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek
Overwegingen
Alles bijeen werden op het terrein van algemene en fundamentele kennis met betrekking tot de geologische opberging van radioactief afval in verschillende typen van
steenzoutformaties belangrijke vorderingen gemaakt.
Hiertoe werden aanzienlijke wetenschappelijke inspanningen in eigen land verricht, werd samengewerkt in internationale projecten en werd deelgenomen aan enkele
'in situ' onderzoeksprojecten in de Bondsrepubliek Duitsland. Op grond van de hierdoor beschikbaar gekomen informatie en in het bijzonder gelet op fundamentele en algemene mijnbouwkundige en veiligheidstechnische aspecten kan gesteld worden, dat er geen fenomenen of
combinaties van fenomenen zijn gevonden welke op
voorhand leiden tot het afwijzen van de optie 'opberging
van radioactief afval in zoutvoorkomens'. Daarmee is de
1edoelstelling(zie 1.6)vanfase 1 in positievezinbereikt
en is nader onderzoek zinvol te achten.
Een volgende stap passend binnen het behalen van de 2e
doelstellingvanfase 1 (zie 1.6)dienttezijnhetverworven
wetenschappelijke en technische instrumentarium toe te
passen op de in Nederland van nature gegeven geologische en geohydrologische situatie m.b.t. de specifieke
zoutvoorkomens en het omringende lagenpakket. Dit is
nodig om te komen tot een selectie van die voorkomens
welke goede vooruitzichten bieden voor een veilige opberging en om die reden in aanmerking komen voor nader
onderzoek. In het huidige stadium van het onderzoek en
met in achtneming van de daarmee verworven kennis en
inzicht, wordt echter de mogelijkheid om een dergelijke
selectie uitte voeren voor een belangrijk deel beperkt door
een gebrek aan beschikbare locatiespecifieke gegevens.
Dit is een gevolg van enerzijds het embargo op het gebruik
van vele van de bestaande gegevens en anderzijds het feit
dat voor dit doel geen specifiek veldonderzoek kon worden uitgevoerd.
Wel laat de beschikbare informatie de conclusie toe dat
van de 38 geïnventariseerde zoutvoorkomens voor eventueel nader onderzoek er 7 buiten beschouwing gelaten
kunnen worden omdat ze te klein zijn. De overige zijn
groepsgewijs te verdelen al naar gelang hun geschiktheid
voor de toepassing van een mijnbouwkundige opbergtechniek.
De aard en omvang van het beschikbare bestand van locatiespecifieke gegevens betekenen overigens niet alleen
een beperking in de mogelijkheden van selectie van zoutvoorkomens met het oog op eventueel vervolgonderzoek,maar stellen tevens grenzen aan de representativiteit
van het tot nu toe verrichte onderzoek voor de Nederlandse zoutvoorkomens.
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doorbewerking van thans beschikbare Nederlandse gegevens, en deels verkregen zijn uit de internationale literatuur of uit omringende landen. Het beschikbaar komen
van meer gegevens omtrent de voor ons land specifieke
geologische en hydrogeologische omstandigheden zal de
representativiteit van het tot nu toe verrichte onderzoek
voor de Nederlandse situatie vergroten.
Uit de veiligheidsstudie is gebleken dat de scenario's
m.b.t. menselijk ingrijpen tot hogere stralingsdoses kunnen leiden dan de andere beschouwde scenario's. Door de
geringe kans van optreden blijft echter het risico binnen de
gehanteerde criteria en aanbevelingen. Daarbij zij aangetekend dat de relevantie van het verschijnsel menselijk ingrijpen internationaal verschillend wordt beoordeeld. Dit
geldt ook voor de perioden welke daarbij in beschouwing
dienen te worden genomen. In dit verband speelt vooral
een rol de denkbeeldige scheiding tussen de situatie die
gezienkan worden als de ononderbroken beschikbaarheid
van tenminste de huidige kennis, en een situatie waarbij
deze kennis intussen verloren is gegaan en een nieuwe beschaving zonder locatiespecifieke voorkennis zich ontwikkelt. Een verdere verkenning van de risico's verbonden aan het scenario •menselijk ingrijpen' is, gezien het
voorgaande, dan ook wenselijk.

Aanbevelingen
Ervan uitgaande dat fase 1 heeft aangetoond dat nader onderzoek aan opberging van radioactief afval in steenzoutvoorkomens in Nederland in technisch-wetenschappelijk
opzicht zinvol kan worden geacht, zijn hieronder aanbevelingen opgenomen over onderwerpen en vakgebieden
waarop dit nadere onderzoek bij voorkeur betrekking zou
dienen te hebben. Deze zijn enerzijds af te leiden uit resultaten van mijnbouwkundigeen veiligheidstechnische vergelijking van opbergtechnieken en anderzijds uit de constatering dat op een aantal terreinen kennis en inzicht nog
dient te worden uitgebouwd.

Op het vlak van de mijnbouwtechniek is vastgesteld dat
beide bestudeerde opbergmethoden karakteristieke kwaliteiten bezitten, die het in principe. mogelijk maken een
veilige opberging in de beschouwde zoutvoorkomens te
realiseren.
Ten opzichte van de diepe-boorgatenmethode bevindt de
mijntechniek voor opberging van radioactief afval zich in
een aanzienlijk verder gevorderd ontwikkelingsstadium.
Slechts door uitvoering van zeer omvangrijk experimenteel werk, metinbegrip van in situ onderzoek, zoudendeze
ontwikkelingsachterstand van de diepe-boorgatenmethodeendedaarmeesamenhangendeonzekerhedenzijn tere-

duceren. Voor dergelijk onderzoek ontbreekt momenteel
echter een basis voor internationale samenwerking. Dit
leidt tot een aanbeveling om nader onderzoek in eerste instantie te richten op de conventionele mijntechniek. Daarbij dient studie van aspecten zoals afsluiting en afdichting
vanopberggaten, gangen en kamers ineen opbergmijneen
belangrijke plaats in te nemen, evenals voortzetting van
het lopende in situ onderzoek in de Asse-mijn.
Het uitbouwen van kennis en inzicht op een aantal onderdelen van het onderzoeksveld is noodzakelijk gebleken.
De resultaten van de veiligheidsstudie, het geologisch en
het geohydrologisch onderzoek hebben aangegeven dat
zowel op een aantal specifieke aspecten als in de generieke onderzoekssfeeruitbreiding van wetenschappelijke inzichten vereist is. Als belangrijke specifieke aspecten die
worden aanbevolen voor nader onderzoek, kunnen worden genoemd:
- Een nadere studie van het gecombineerde effect van de
processen subrosie en diapirisme op de isolerende kwaliteit van bepaalde zoutvoorkomens en afdekpakketten
in relatie tot opbergingsdiepte en diepteligging van een
zoutvoorkomen.
- Als onderdeel daarvan dient door een aparte studie van
het gedrag van caprock en anhydriet het inzicht op dat
punt te worden vergroot.
- Een verdere verkenning van de risico's van onbedoelde
menselijke indringing, met name in relatie tot de diepteligging van zoutvoorkomens.
Resultaten van dit onderzoek zouden t.z.t. kunnen bijdragen aan een nadere groepering van de beschouwde zoutvoorkomens in relatie tot hun isolerende kwaliteiten. Het
spreekt overigens voor zich dat ookuitbreiding van het beschikbare gegevensbestand daaraan een verdere bijdrage
zou kunnen leveren. In verband daarmee is het mede van
belang ontwikkelingen op het gebied van geofysische verkenningsmetboden nauwgezet te blijven volgen.
Op het terrein van de generieke studies is vanuit de veiligheidsstudie een sterke behoefte gegroeid aan:
- Een verdere validatie van de gebruikte rekenmodellen.
Het gaat daarbij om rekenmodellen voor de beschrijving van het gesteentemechanische gedrag, nuclidenmigratie in steenzout, in de geosfeer (met grondwater),
in de biosfeer, alsmede modelmatige benaderingen van
stralingsschade en van geologische verschijnselen.
- De ontwikkeling vanprobabilistische methoden voor
de uitvoering van veiligheidsanalysen.
Deze beide onderzoeksaanbevelingen beogen de representativiteit en de nauwkeurigheid van veiligheidsbereke-
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ningen inzake de opberging van radioactief afval in Nederlandse zoutvoorkomens te optimaliseren.

langrijke processen in de ondergrond nog uitgebouwd dienen te worden.

Bij de weergegeven aanbevelingen is het van belang te
realiseren dat de aangegeven voorkeur met betrekking tot
verder onderzoek slechts richtinggevend en niet eliminerend van aard kan zijn. Deze kanttekening komt voort uit
het besef dat locatiespecifieke gegevens in fase 1 slechts
beperkt voorhanden zijn en kennis en inzicht m.b.t. be-

Tenslotte zij benadrukt dat de doelstelling en aard van het
onderzoek, waarbij een breed veld van aspecten op uiterst
zorgvuldige wijze dient te worden onderzocht, een doelmatige internationale samenwerking als belangrijke randvoorwaarde verlangen.
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APPENDIX 3
Internationaal onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval
Europese Gemeenschappen

Sinds 1973 dragen de Europese Gemeenschappen
bij aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
beheer en opslag van radioactief afval. De onderzoeksinstellingen van de Gemeenschap (Joint Research Centres) voeren eigen onderzoekprogramma's uit waarin onder andere aandacht besteed
wordt aan chemische behandelingsmethoden voor
opwerkingsafval, karakterisering van afval, actinide-bepaling en de veiligheid van geologische opberging.
Door middel van zogenaamde 'shared cost programmes' stelt de Europese Gemeenschap financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering van
gericht onderzoek door instellingen en bedrijven in
de lidstaten. Dit onderzoek wordt voor 40 à 50% be·
taald door de EG; het restant wordt door de lidstaten
gefinancierd. Het thans lopende, derde vijfjarige programma van onderzoek inzake opslag en beheer
van radioactief afval (1985 t/m 1989) omvat o.a. een
aantal demonstratieprojecten, een gecoördineerde
veiligheidsstudie en een aantal programmapunten
gericht op onderdelen van geologische opberging in
graniet, klei en steenzout, alsmede onderzoek inzake ondiepe begraving van laag- en middelactief afval.
De wijze waarop de EG deze programma's beheert,
en de gecontracteerde onderzoeken coördineert
heeft sterk bijgedragen aan de hechte samenwerking en intensieve informatie-uitwisseling, die in de
loop van de jaren tussen de lidstaten op dit gebied is
ontstaan.ln de onderzoeksactiviteiten is daarbij een
zekere taakverdeling gegroeid, aangepast aan de
mogelijkheden en wensen van de lidstaten.
In dit derde 'shared cost' programma neemt Nederland in OPLA-verband aan de volgende projecten
deel, resp. voeren Nederlandse instituten de volgende onderzoeken uit:
- High Active Waste (HAW) Versuchseinlagerung in
de Asse-11-mijn in de BRD; samenwerkingsverband Geselischaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). (Voor doelstelling zie hoofdstuk
8.)

- 600-m-gat in de Asse-11-mijn: ontwikkeling van
techniek, boren van gat en uitvoering van ge-

-

-

-

steentemechanische experimenten door het ECN
in samenwerking met het GSF.
Voltooiing van het geohydrologische transportmodel METROPOL, uitgevoerd door het RIVM.
Reologisch onderzoek aan steenzout, zoutgruis
en anhydriet, door het Instituut voor Aardwetenschappen van de Rijksuniversiteit Utrecht.
Bijdrage door het ECN en RIVM aan de Europese
gecoördineerde veiligheidsstudies betreffende
geologische opberging van respectievelijk hoog-,
laag- en middelradioactief afval: Performance Assessment of Geological lsolation Systems (PAGIS) en Performance Assessment of Confinements for Medium-level and Alpha bearing waste
(PACOMA).
Bijdrage door het ECN en de Technische Universiteit Delft aan de vergelijkende EG-studie op het
gebied van de gesteentemechanische modellering voor steenzout.

België

ONDRAF/NIRAS, de Belgische organisatie voor
verwijdering van radioactief afval, heeft in november
1987 haar eerste vijfjaren-programma voor onderzoek en ontwikkeling gepresenteerd.
Voor het laagradioactieve afval streeft België naar
de realisering van opbergsystemen in 1995/1996.
Dit betekent dat in 1991/1992 een keuze zal moeten
worden gedaan uit een aantal mogelijkheden zoals:
verlaten mijnen, opbergconstructies op geringe
diepte onder het oppervlak en opberging te zamen
met het overige radioactieve afval in een diepgelegen geologische formatie.
Met betrekking tot opberging van het hoogradioactieve afval vindt voortzetting van het lopende onderzoekprogramma van het SCK/CEN (Studie Centrum
voor Kernenergie) te Mol plaats en zal een eerste
veiligheids- en haalbaarheidsrapportage (z.g. SAFIR I-rapport) worden uitgebracht. Dit onderzoekswerk te Mol vindt voor een deel plaats in een ondergronds laboratorium dat vanaf het terrein van het
SCK/CEN op een diepte van ca. 200 min de klei van
Boom is aangelegd; het z.g. HADES (High Active
Disposal Experimental Site)-project. Het laboratorium is in 1984 in gebruik genomen. Eind 1987 werd
een nieuwe test-gang van 63 m lengte gerealiseerd,
waarmee op succesvolle wijze de technische uitvoerbaarheid van mijnbouw in die kleilagen is gede-
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monstreerd. Eén en ander vindt plaats met subsidie
van de EG binnen het lopende vijfjaren-programma
voor onderzoek naar geologische opberging van radioactief afval.
In het kader van het EG-Veiligheidsprogramma PAGIS, waaraan het SCK deelneemt, is binnenkort een
uitgebreide veiligheidsstudie m.b.t. opberging van
hoogradioactief afval in de Boomse klei te verwachten.
Canada

In 1981 heeft de Canadese regering een tienjarenplan voor onderzoek en ontwikkeling van de opberging van hoogradioactief afval goedgekeurd. Voor
wat betreft de technisch-wetenschappelijke aspecten voor uitvoering van dat plan draagt het AECL
(Atomie Energy of Canada Limited) de verantwoording. Bij het zoeken naar een geschikte locatie voor
diepe opberging gaan de gedachten speciaal uit
naar de omvangrijke granietvoorkomens in Canada.
De realisering van een opbergingsfaciliteit is gepland voor het jaar 2020.
Sinds 1986 wordt gewerkt aan plannen voor een ondergrondse opslagplaats voor laag- en middelactief
afval.
Een aanmerkelijk deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door het Canadese onderzoekscentrum
White Shell in de provincie Manitoba. Bij dat instituut
werd in 1982 begonnen met de aanleg van een ondergronds laboratorium voor het uitvoeren van een
uitgebreid onderzoekprogramma in graniet. Op een
diepte van ca. 240 m worden reeds testen uitgevoerd; verdere afdieping van de schacht tot ca. 400
m is inmiddels gerealiseerd. Het totale experimentele programma, waarbij geen gebruik wordt gemaakt
van radioactieve bronnen, omvat met name de studie van methoden voor de karakterisering van het
ondergrondse graniet, de beoordeling van veranderingen in de ondergrond door aanleg van het laboratorium en de lange-termijn-veiligheid van opberging.

in belangrijke mate kunnen bijdragen tot een veilig
opbergontwerp en een betrouwbaar transport- en
handlingsysteem voor hoogradioactief afval in een
definitieve opbergfaciliteit De Gorleben-zoutpijler
wordt momenteel ondergronds onderzocht op zijn
geschiktheid voor de definitieve opberging van alle
soorten vast radioactief afval, in het bijzonder warmte-ontwikkelend afval.
Als gevolg van een mijnbouwkundig ongeval in mei
1987 bij het afdiepen van één van de schachten in
Gorleben is vertraging in de uitvoering ontstaan.
Een tweede locatie voor geologische opberging van
(niet-warmteproducerend) radioactief afval wordt
momenteel voorbereid in de voormalige ijzermijn
Konrad. Een lange-termijn-veiligheidsstudie voor
deze opbergfaciliteit, uitgevoerd in het kader van de
vergunningverlening, ondergaat momenteel een review procedure. In oktober 1989 is een openbare
hoorzitting gepland; de review procedure zal tegen
die tijd afgerond worden. Indien deze mijn voor definitieve opberging geschiktwordt bevonden, is het de
bedoeling aan het begin van de negentiger jaren met
de daadwerkelijke opberging van radioactief afval
een aanvang te maken.
Finland

In september 1988 heeft de Canadese regering initiatieven genomen tot uitvoering van een review met
een breed publieksgericht karakter van het Canadese geologische opbergconcept voor nucleair afval.
Dit review zal te zijner tijd uitmonden in een regeringsverklaring betreffende de aanvaardbaarheid
van het opbergconcept

In de periode 1988-1992 zal bij de kerncentrales te
Lovisa en Olkiluoto een opberging voor laag- en middelradioactief afval worden gerealiseerd. De aanleg
van deze twee opbergfaciliteiten vindt plaats op een
diepte van ca. 100 min stollingsgesteente. Toestemming voor aanleg van beide faciliteiten is in 1988 gegeven.
Een onderzoek- en verkenningsprogramma voor de
opberging van hoogradioactief afval heeft in 1987
een aanvang genomen en zal voor wat betreft de
keuze van een locatie zich uitstrekken tot het jaar
2000.
In december 1987 zijn omvangrijke veiligheidsstudies voor de opberging van laag- en middelradioactief ontmantellingsafval in graniet/gneis afgerond. In
die studies wordt uitgegaan van opberging in cavernen, welke op dezelfde locaties zijn gesitueerd als
de opbergfaciliteiten voor het laag- en middelradioactieve bedrijfsafval van de twee Finse kerncentrales. In 1988 heeft een review van deze studie door
het Finse Centrum voor Straling en Nucleaire Veiligheid (STUK) plaatsgevonden; enkele aanvullende
studies zullen nog worden uitgevoerd.

Bondsrepubliek Duitsland

Frankrijk

Tot in het begin van de jaren negentig wordt in de Asse-11-zoutmijn in de BRD het demonstratieproject
High Activa Waste (HAW) door het GSF uitgevoerd.
Het onderzoek is zodanig ingericht dat de resultaten

Momenteel wordt in Frankrijk, in Soulaines-Dhuys,
uitvoering gegeven aan regeringsplannen van 1984
voor de aanleg van een opslagplaats waar op geringe diepte onder het oppervlak het laag- en middelra-
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zal daarmee vanaf 1991 de plaats gaan innemen van
de huidige opslagplaats in Centra de la Manche.
Het onderzoek inzake geologische opberging van
hoogradioactief afval concentreert zich op een viertal locaties met verschillende opberggesteenten.
Deze locaties, uitgekozen voor nadere geofysische
verkenning zijn: Aisne: klei; Deux Sèvres: graniet;
Maine-et-Loire: schist; Ain: zout.
Te zijnertijd zal een keuze worden gemaakt op welke
plaats een ondergronds experimenteellaboratorium
wordt aangelegd. Ten behoeve van die keuze heeft
de Franse regering zich laten adviseren door een
Commissie ondervoorzitterschap van wijlen Professor Goguel. Deze commissie had als taak het vaststellen van technische criteria benodigd voor locatieselectie. Eind 1987 verscheen daaromtrent een rapport.
Afronding van het selectieproces is voorzien voor
eind 1990 met de keuze van één locatie gevolgd
door onderzoek van de geschiktheid voor opberging
vanuit een ondergronds aan te leggen laboratorium.
In het eerste halfjaar van 1987 heeft ANDRA, de
Franse nationale organisatie voor verwijdering van
radioactief afval, uitgebreide voorlichtingscampagnes gehouden in voornoemde gebieden.
Japan
Ten opzichte van 1987 is voor 1988 in Japan een verhoogde inspanning m.b.t. het onderzoek- en ontwikkelingswerk voor geologische opberging van radioactief afval merkbaar; verdubbeling van het budget
heeft plaatsgevonden.
Laag- en middelactief afval zal op geringe diepte boven het grondwaterniveau worden begraven. Daartoe worden momenteel uitgebreide testmetingen uitgevoerd.
Bij het onderzoek naar de opberging van hoogactief
afval wordt de nadruk op in situ experimenten in stollings- en sedimentaire gesteenten gelegd. In een
tweetal mijnen (een uranium- en een ijzermijn) zijn
daartoe over een periode van vijf jaar onderzoekprogramma's in uitvoering. De aanleg van een ondergronds laboratorium is in het noordwestelijk deel van
Japan bij Horonobe gepland.
Spanje

In oktober 1987 keurde de Spaanse regering het
eerste beleidsplan voor radioactief afval goed. Dit
plan, uit te voeren door ENRESA (de Spaanse overheidsorganisatie van radioactieve afvalopberging),
omvat o.a.:
- Opberging d.m.v. ondiepe begraving van laag- en
middelradioactief afval. Een eerste faciliteit is ge-

pland in Zuid-Spanje (El Cabril) met een capaciteit
toereikend tot het jaar 2000 (60.000 m3); een vergunningsaanvraag ter zake is door ENRESA inmiddels ingediend.
- Directe opberging van opgebrande splijtstof in
een diep gelegen opberging in klei, graniet of zout;
inventarisatie van geologische gegevens is aangevangen; een locatieselectie is voorzien voor het
jaar 2000, daarna volgt een verkenning gedurende 10 jaar.
- Een tijdelijke bovengrondse opslag voor hoogradioactief afval totdat de diepe ondergrondse berging gereed Is.
Verenigd Koninkrijk

In het Britse beleid t.a.v. opberging van laag- en middelradioactief afval heeft zich in 1987 een wijziging
voorgedaan.
Voorheen was het onderzoek gericht op het vinden
van een locatie waar het afval op geringe diepte kon
worden begraven. Om redenen van economische
aard concentreert de inspanning van NI REX, de Britse organisatie voor opberging van radioactief afval,
zich nu op de ontwikkeling van een diep gelegen ondergrondse faciliteit voor beide typen afval.
Vijf typen van geologische formaties krijgen daarbij
de aandacht: vlakke gebieden met vast gesteente,
kleine eilanden, buitengaatse afzettingen nabij de
kust, vast gesteente met sedimentaire afdekking en
vast gesteente onder de zeebodem.
Het Britse programma omvat verder, naast het locatie-onderzoek, de ontwikkeling van opbergconcepten, de uitvoering van veiligheidsstudies en voorlichtingscampagnes.
Het laagradioactieve afval wordt momenteel via ondiepe begraving in de opbergfaciliteitte Drigg, welke
behoort aan en in beheer is bij BNFL (British Nuclear
Fuel Ltd), verwijderd. Voor de opberging van het
middelactieve afval functioneert een faciliteit te Sellafield.
Verenigde Staten

Het leeuwedeel van het Amerikaanse onderzoekprogramma van het DOE (Department of Energy)
voor geologische opberging van radioactief afval bestond uit de totstandkoming van een z.g. "Site Characterisation Plan" (SCP) voor ieder van drie potentiêle opberglocaties, gekozen in de opberggesteenten basalt, zout en tuf.
In 1987 is door het Amerikaanse Congres besloten
het onderzoek aan slechts één locatie voort te zetten
en daaromtrent een SCP op te stellen. Deze locatie
bevindt zich in Yucca Mountain (Nevada) en is gelegen in een gebied met tuf-gesteente.
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Een definitief SCP omtrent de Yucca Mountain-locatie zal eind 1988 worden uitgebracht. De voorgestelde planning gaat uit van de aanleg van een verkenningsschacht in 1989, terwijl met de realisering van
de opbergfaciliteit in 1998 een aanvang zal kunnen
worden gemaakt.
Activiteiten m.b.t. de opberging van laagradioactief
afval worden onverminderd voortgezet. De meeste
Staten en regionale verbanden zijn begonnen met
de implementatie van plannen, waaronder karakterisering van locaties en voorlopige ontwerpstudies.

geproduceerd. Na ontmanteling van de Zweedse
kerncentrales zal te zijner tijd een extra uitbreiding
plaatsvinden om te kunnen voorzien in een opberging van het dan geproduceerde ontmantelingsafval.
Het hoogradioactieve afval wordt sinds 1985 tijdelijk
opgeslagen bij de kerncentrale Oskarshamn. In het
jaar 2020 zal volgens de huidige opzet een diep in
het graniet gelegen opbergfaciliteit voor hoog- en
middelradioactief afval in gebruik genomen worden.

Zweden

Zwitserland

Sinds 1976 voert Zweden in de voormalige ijzermijn
Stripa bij Kindesberg een onderzoekprogramma uit
m.b.t. opberging van radioactief afval in graniet. De
algemene doelstelling van dit project (sinds 1980 onder N EA-vleugels) is de ontwikkeling van technieken
voor de gedetailleerde verkenning van ondergrondse granietvoorkomens, alsmede de studie van specifieke technische vraagstellingen ten aanzien van
de verhoging van de lange-termijn-veiligheid van opberging van hoogradioactief afval.
Vanwege het afsluiten van het onderzoekswerk in de
Stripa-mijn in het begin van de negentiger jaren, zijn
plannen ontwikkeld voor de bouw van een ondergronds laboratorium te Oskarshamn.
Met de aanleg van een eindopberging voor laag- en
middelradioactief afval bij de kerncentrale Forsmark
is in 1983 een begin gemaakt. In 1988 is deze faciliteit geheel volgens plan in gebruik genomen en de
aanvoer van laagactief afval is inmiddels begonnen.
Genoemde opberging is 50 m onder de zeebodem
op een afstand van ca. 1 km buiten de kust in graniet
tot stand gebracht en bestaat uit verscheidene cavernen. Het huidige ontwerp omvat een opbergfaciliteit van ca. 60.000 m3 met een toekomstige uitbreiding tot 90.000 m3. Daarmee wordt voorzien in de
definitieve opberging van al het laag- en middelradioactief afval dat tot het jaar 201 0 in Zweden wordt

De Zwitserse organisatie voor verwijdering van het
radioactief afval, NAG RA, draagt de verantwoording
voor het uitvoeren van het project Gewähr; een haalbaarheidsonderzoek omvattende twee typen van afvalopbergingen, één voor hoog- en één voor laag- en
middelradioactief afval.
In januari 1985 zijn de resultaten van een in voornoemd kader uitgevoerde veiligheidsstudie ter
beoordeling aan de autoriteiten voorgelegd. Formeel gesproken heeft afronding van deze beoordeling nog niet plaatsgevonden. Discussie is ontstaan
over de vraag of een geschikte locatie van voldoende omvang in kristallijne opberggesteenten wel
voorhanden is. De Zwitserse regering acht het daarom gewenst dat intensivering van het onderzoek gericht op potentieel geschikte opberglocaties voor
hoogactief afval, zowel in gebieden met kristallijne
als met sedimentaire gesteenten plaats vindt. In dat
kader is op twee testlocaties het veldwerk in 1987
verder voortgezet. Op 3 juni 1988 heeft de Zwitserse
regering zich verder in positieve zin uitgesproken
omtrent de voortzetting van het project Gewähr.
Het locatieselectieprogramma voor een opberging
van laag- en middelactief afval richtte zich oorspronkelijk op een drietal plaatsen. Verbreding van dit onderzoek heeft in 1987 vorm gekregen door toevoeging van een vierde te onderzoeken locatie.
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APPENDIX 4
Overzicht van gebruikte rekenmodellen
De toepassing van rekenprogramma's in de veiligheidsstudie is noodzakelijk om de invloed van een
aantal belangrijke processen in de ondergrond te
kunnen aangeven.
Het gaat daarbij om modellen die het gesteentemechanische gedrag van steenzout onder invloed van
warmteproducerend radioactief afval beschrijven,
en modellen voor het transportproces van radionucliden door de zoutformatie en het afdekkend gesteente naar het aardoppervlak bij eventuele vrijzetting, alsmede de dan mogelijk optredende verspreiding van radioactiviteit in de leefomgeving van de
mens. Voor zover noodzakelijk zijn deze rekenmodellen binnen het OPLA-programma zelf ontwikkeld.
Een aantal modellen is overgenomen uit het buitenland en zonodig aangepast voor specifiek gebruik.
Aan verificatie (toetsing van de betrouwbaarheid)
van de gebruikte programma's is veel aandacht besteed. Waar nodig en mogelijk is daartoe deelgenomen aan internationale modelvergelijkings-en verificatiestudies.
Voor het berekenen van de temperatuurverdelingen
in het zout rondom een opberging is het rekenprogramma TASTE toegepast [OPLA 4). Dit programma is ontwikkeld door het ECN. Berekeningen van
spanningen en vervormingen in zout zijn uitgevoerd
met het programma GOLIA [OPLA 5). Dit is een bestaand programma (NEA bibliotheek), aangepast
door het ECN voor berekening van kruip- en elastisch gedrag van steenzoutvolumina waarin een afvalopberging is gevestigd. Van de programma's ANSYS en MARC [OPLA 5], beide gebaseerd op de eindige-elementenmethode is gebruik gemaakt om te
controleren of de beperkingen die de toepassing van
GOLIA met zich meebrengt, aanvaardbaar zijn. Met
deze vier programma's heeft het ECN deelgenomen
aan de door de Europese Commissie gecoördineerde internationale verificatiestudie COSA. Deze omvatte een vergelijking van resultaten van in situ en laboratoriumexperimenten met berekeningen.
Het transportproces van radionucliden naar de bio-

sfeer door de zoutformatie en de afdekkende gesteenten, is berekend met behulp van de rekenprogramma's EMOS en METROPOL
EMOS (Endlager Modell Szenarien) is ontwikkeld
door het Duitse Geselischaft für Strahlen- und Umweltforschung (GSF) ten behoeve van de veiligheidsevaluatie van een eindopberging in de zoutpijler bij Gorleben. Dit programma wordt gebruikt in de
scenario's D,E, en F, en beschrijft het transport van
pekel (met daarin opgeloste radionucliden) door een
opbergfaciliteit en het omringende zout.
Het METROPOL-model beschrijft het nuclidentransport door de afdekkende gesteentelagen naar het
aardoppervlak [OPLA 18], met inbegrip van dichtheidsverschillen, verval en adsorptie. Dit model op
basis van de eindige-elementenmethode is zeer geschikt om complexe geologische structuren te volgen. Het programma is in EG-kader ontwikkeld. Met
het oog op toetsing van voornoemd transportmodel
participeert Nederland vanaf 1984 in de internationale verificatie van hydrologische modellen (HYDROCOIN) [OPLA 14].
Voor het berekenen van de verspreiding van radionucliden in de biosfeer is gebruik gemaakt van het
rekenmodel BIOS [OPLA 10]. Dit model is ontwikkeld door de Britse National Radiological Proteetion
Board (NRPB) met subsidie van de Europese Commissie. Teneinde de rekenresultaten op een overzichtelijke wijze te kunnen presenteren, zijn aan de
uitvoerverzorging een aantal extra grafische mogelijkheden toegevoegd. Van de modellen EMOS, METROPOLen BIOS wordt overigens ook gebruik gemaakt in de door de Europese Commissie gecoördineerde veiligheidsstudies PAGIS en PACOMA.
Voor berekening van energie-opslag in zout als gevolg van stralingsschade is een gemodificeerde versie van het Jain-Lidiard-model toegepast. Modificatie heeft plaatsgevonden in het kader van onderzoek
OPLA 21, in samenhang met OPLA 20, 23 en 24.
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APPENDIX 5
Schematisch overzicht van veiligheidsstudie, invoergegevens en gebruikte rekenmodellen
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APPENDIX 6
Vergelijking met de aanpak van de Interdepartementale Commissie voor de Kernenergie (ICK) in 1979
Een geologische opberging van afval omvat een
aantal verschillende barrières tegen verspreiding
van dit afval tot in de menselijk leefomgeving. Daarbij is te denken aan de verpakking en conditionering
van het afval, het gastgesteente, in dit geval dus
steenzout, eventuele materialen tussen de verpakking en het steenzout, en de gesteentelagen boven
en rondom het steenzout. Bij de aanpak die de Studiecommissie OPLA heeft gevolgd in het onderhavige onderzoekprogramma staat centraal het bepalen
van de effectiviteit van de beschouwde opbergconcepten, d.w.z. de mate waarin wordt voorkomen dat
radionucliden, afkomstig van het afval, in de biosfeer
terecht kunnen komen, en daar tot een stralingsbelasting voor mensen kunnen leiden.

Een stralingsbelasting kan slechts optreden als het
geheel van barrières rondom het afval niet meer
goed functioneert. Bij de berekeningen van stralingsbelastingen is daarom het totaal van deze barrières beschouwd. De berekende stralingsbelasting
is vervolgens vergeleken met aanvaardbaarheidscriteria. Zodoende wordt de meest directe maat voor
de stralingshygiënische effectiviteit van de opberging - de stralingsbelasting - vergeleken met aanvaardbaarheidscriteria. Hierbij wordt opgemerkt dat
in dit rapport gebruik is gemaaktvan buitenlandse en
internationale criteria omdat het Nederlandse Toetsingscriterium voor Ondergrondse opberging van
Radioactief afval (TOR) nog in het ontwikkelingsstadium is.

In haar rapport van 1979 heeft de Interdepartementale Commissie voor de Kernenergie resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de mogelijkheid
van opberging van radioactief afval in een mijn in een
zoutpijler. Onder andere ging het daarbij om een
eenvoudige veiligheidsanalyse. De ICK concludeerde dat voortzetting van het onderzoek, met de uitvoering van proefboringen nodig was.
Voorts publiceerde de ICK in het genoemde rapport
een aantal criteria voor de selectie van zoutpijlers.
Deze criteria waren destijds geformuleerd, hoofdzakelijk op grond van wat de ICK in geologisch en geohydrologisch opzicht meer in het algemeen van belang achtte voor de lange-termijn-veiligheid, zonder
dat de doorwerking daarvan in het eindresultaat (dosis voor mensen) in een totaal-benadering kon worden aangegeven. Daardoor kon niet voor elk criterium worden aangegeven welke risico's zouden worden uitgesloten als aan dat criterium wordt voldaan,
evenmin konden het relatieve 'gewicht' en het onderlinge verband van de ICK-criteria worden vastgesteld. In feite konden deze criteria dus niet gebruikt
worden voor een veiligheidsbeoordeling van een
zoutpijler met het oog op verwezenlijking van een afvalopberging. Wel zouden deze kunnen fungeren
als richtlijn bij een keuze van zoutvoorkomens voor
nader onderzoek. Uit zulk nader onderzoek zou dan
moeten blijken of een bepaald opbergconcept, te
verwezenlijken in een specifiek zoutvoorkomen, voldoet aan stralingshygiënische aanvaardbaarheidscriteria.
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APPENDIX 7
OPLA-deelstudies
Veiligheld

OPLA 1 : Veiligheidsevaluatievan opbergconcepten in steenzout (VEOS); Samenvatting en evaluatie, ECN
(1989), VEOS-deelrapport 1.
OPLA 2 : Scenario's en analysemethode, ECN (1988), VEOS-deelrapport 2.
OPLA 3 : Pekelmigratie, ECN (1987), VEeS-deelrapport 3.
OPLA 4 : Temperatuurberekeningen, ECN (1987), VEOS-deelrapport 4.
OPLA 5 : Spannings-en vervormingsberekeningen, ECN (1988), VEOS-deelrapport 5.
OPLA 6 : Convergentie, ECN (1987), VEOS-deelrapport 6.
OPLA 7 : De invloed van subrosie op steenzoutformaties en in het bijzonder op zoutpijlers, RIVM (1989),
VEOS-deelrapport 7.
OPLA 8 : Analyse van het radionuclidentransport in steenzoutformaties bij opberging van radioactief afval,
ECN (1988), VEOS-deelrapport 8.
OPLA 9 : Transport van radionucliden door de ondergrond, RIVM (1989), VEOS-deelrapport 9.
OPLA 10: Dosisberekeningen, RIVM (1989), VEOS-deelrapport 10.
OPLA 11: Nuclide-inventaris, warmteproductie en gammastraling van kernsplijtingsafval, ECN (1988),
VEOS-deelrapport 11.
Geologie

OPLA 12: Geologische inventarisatie en ontstaansgeschiedenis van zoutvoorkomens in Noord- en Oost-Nederland, RGD (1988), nr. 10568.
OPLA 13: Inventarisatie en analyse van geofysische methoden in verband met onderzoek van zoutvoorkomens, DGV-TNO (1987), nr. 08-87--01.
Geohydrologie

OPLA 14: Verificatie, validatie en gevoeligheidsanalyse van het programma METROPOL in de HYDROCOIN-studie, RIVM (1989), nr. 728528001.
OPLA 15: Migration of Pu, Am, Np en Tc in aquifers, KcJ values and geochemica! aspects, RIVM (1988), nr.
248603001.
OPLA 16: Inventarisatie en evaluatie van geohydrologische gegevens van Noordoost- en Oost-Nederland
ten behoeve van het onderzoek naar de opberging van radioactief afval in zoutformaties, RIVM
(1989), nr. 728512005.
OPLA 17: lnvestigation and evalustion of hydrogeological surveying methods of sediments overlying salt formations, 1e interimrapport, RIVM (1989), nr. 728515001.
OPLA 18: METROPOL: een computerprogramma voor de simulatie van grondwaterstroming en de verspreiding van radionucliden, RIVM (1989), nr. 728514006.
Gesteentemechanica en Strallngseffecten

OPLA 19: Long-term rheological and transport properties of dry and wet salt rocks, RUU (1987).
OPLA 20: A laboratory investigation into the interaction of recrystallization and radiation damage effects in
polycrystalline salt rocks, RUU (1986).
OPLA 21: Stralingsschade in NaCI, RUG (1988).
OPLA 22: De invloed van inhomogeniteiten op de isolatiecapaciteit van een zoutformatie, ECN (1987), ECN
87-113.
OPLA 23: Stralingsschade rond KSA-containers in steenzout, ECN (1989), ECN 89-23
OPLA 24: Onderzoek naar stralingseffecten in zout uit de Brine Migration Test, ECN (1989), ECN 89-24
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Mijnbouwkunde
OPLA 25: Locatie-onafhankelijke studie inzake aanleg, bedrijfsvoering en afsluiting van mogelijke faciliteiten
voor de definitieve opberging van radioactief afval in steenzoutformaties in Nederland, Van Hattum
en Blankevoort (1986).
OPLA 26: De in situ experimenten in de Asse-11-mijn, ECN (1988), ECN-89-046.

De samenvattingen van deze rapporten zijn vervat in twee aparte banden:
bijlage 1: samenvatting van de veiligheidsstudie
bijlage 2: samenvattingen van de deelstudies geologie, geohydrologie, gesteentemechanica,
stralingseffecten en mijnbouwkunde.
De volledige rapportages zijn verkrijgbaar bij de desbetreffende onderzoeksinstituten.
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voor gebruik in de veiligheidsstudie.
Schematisch model van een middel-diepe zoutformatie met afdekpakket
voor gebruik in de veiligheidsstudie.
Geschatte bovengrens van individuele overlijdensrisico's per jaar
voor de beschouwde scenario's en opbergconcepten.
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LIJST VAN TABELLEN
Tabel 0
3.1
3.2

3.3
7.1
7.2
7.3
10.1
10.2
11

Overzicht van de resultaten van de dosisberekeningen.
Bestudeerde opbergconcepten.
Verschijnselen die afzonderlijk en in onderlinge samenhang een rol
spelen bij het mogelijk vrijkomen en de verspreiding van radionucliden.
Scenario's in de veiligheidsstudie: kenmerkende verschijnselen, initiêle gebeurtenissen,
beschouwde opbergtechnieken en formatietypen.
Maximale diepte van de top van het homogene steenzout m.b.t. een opbergmijn.
Maximale diepte van de top van het homogene steenzout m.b.t. caverne-opberging.
Minimaal aan te houden isolatieschild m.b.t. een opberging voor de drie formatietypen.
Berekende maximale jaardosis in 1o-s Sv voor de scenario's die door
natuurlijke processen in gang worden gezet.
Samenvatting van de resultaten van de scenario's voor menselijk ingrijpen.
Overzicht van de resultaten van de dosisberekeningen.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
Achterloopsheid: Lekmogelijkheid door de zone tussen de buitenste verbuizing van een boorgat en de wand
van het boorgat (naar aardlagen boven een zoutvoorkomen).
Adsorptie: Zie Sorptie.
AECL: Atomie Energy of Canada Limited.
Am: Americium; radionuclide.
ANDRA: Agence Nationale pour la gestien des Déchets Radioactifs (Frankrijk).
Anhydriet: Een niet-elastisch, maar bros, vervormend mineraal (CaS04) dat als onzuiverheid in steenzoutformaties voorkomt, meestal in banden of lagen en soms gemengd met andere mineralen.
Anhydriet-gips diagram: Een diagram waarin de overgang van anhydriet naar gips wordt weergegeven als
functie van de temperatuur en de druk.
Aquifer: Een poreuze laag in de ondergrond waarin het grondwater, onder invloed van de hydrologische kringloop, in beweging is.
BGR: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Bondsrepubliek Duitsland).
BIOS: Computerprogramma voor de berekening van de verspreiding van en de blootstelling aan radioactiviteit
in de biosfeer.
Biosfeer: Deel van de aarde waar levende organismen voorkomen.
Bischoffiet: Magnesiumchloride (MgCI 2 .6H 20); een mineraal, dat als onzuiverheid in sommige steenzoutformaties voorkomt.
Canister: Een afgesloten container waarin radioactief afval wordt opgeborgen c.q. vervoerd.
Caprock (gipshoed): Slecht-oplosbaar afdekpakket aan de bovenzijde van sommige zoutpijlers; achtergebleven na oplossing van steenzout in grondwater; veelal bestaande uit gips en anhydriet.
Carnalliet: Een in steenzoutformaties als onzuiverheid voorkomend mineraal (KCI.MgCI2.6H 20).
Caverne (stortholte): Een kunstmatig tot stand gebrachte ondergrondse holruimte.
Colloï d Colloïden zijn kleine deeltjes met een grootte van 1-200 micrometer. Deze ontstaan wanneer in een
oplosmiddel moleculen worden gevormd die hierin onoplosbaar zijn en zich in het oplosmiddel zeer fijn verdelen.
Colloïdaal natrium: Zeer kleine deeltjes metallisch natrium verspreid liggend in zoutkristallen.
Complexatie: Complexvorming treedt op wanneertwee enkelvoudige scheikundige verbindingen zich verenigen. Door complexvorming ontstaan in een waterige oplossing ionen, die in de oorspronkelijke verbindingen
niet aanwezig waren.
Convergentie: Geleidelijk kleiner worden van een holte binnen steenzout als gevolg van zoutvloei.
Coprecipitatie: Het verschijnsel dat tijdens een chemische reactie in een oplossing ook andere aanwezige
stoffen neerslaan door adsorptie aan het oppervlak van de deeltjes.
COSA: Een door de Europese Commissie gecoördineerd project waarin de betrouwbaarheid van computerprogramma's voor beschrijving van het therma-mechanische gedrag van steenzout wordt getoetst.
COVRA: Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV.
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Deterministische methode: Analysemethode, waarbij het optreden van bepaalde gebeurtenissen als 100%
zeker wordt aangenomen.
DGV-TNO: Dienst Grondwaterverkenning-TNO.
Diapirisme: Opwaartse beweging van sommige zoutvoorkomens, waarbij de afdekkende gesteentelagen
worden doorbroken; buiten het vakgebied geologie wordt deze term vaak gebruikt om in het algemeen de opwaartse beweging van zoutvoorkomens aan te geven.
Diepe ondergrond: Deel van de ondergrond beneden ca. 500 meter diepte.
Dilatatie: Volumevergroting.
Distrlbutle-coifflclint <Ket): Maat voor de verdeling van radionucliden over vaste en vloeibare fase in een
evenwichtssituatie; een hoge ~.waarde geeft aan dat transport van het betreffende radionuclide door het beschouwde bodemmateriaal sterk wordt vertraagd.
DOE: Department Of Energy (USA).
DORA: Diepzee Onderzoek Radioactief Afval.
Dosis: Grootheid waarmee de invloed van straling op materie wordt beschreven, uitgedrukt in geabsorbeerde
hoeveelheid energie per eenheid van massa.
Dosissnelheld of Dosistempo: Stralingsdosis per tijdseenheid.
Droge mljntechnlek: Mijnbouw welke bedreven wordt met technieken zoals boren, schieten en ruimen. Dit in
tegenstelling tot natte mijnbouw in steenzout, waarbij oplossingstechnieken doorwatertoe-en -afvoer worden
toegepast.
ECN: Energieonderzoek Centrum Nederland.
EG: Europese Gemeenschappen.
EMOS: Endlager Model Szenarien; computerprogramma voor de beschrijving van transportvan radionucliden
in steenzout.
ENRESA: Empresa Nacional de Residuos Radioactives (Spanje).
Erosie: Afbraak en transport van sedimenten en vast gesteente als gevolg van de schurende invloeden van
water, wind en ijs.
Evaporiet: Gesteente, gevormd door het neerslaan van vast materiaal dat aanvankelijk was opgelost in een
verdampende hoeveelheid open water (zee, meer).
Extrapolatie: Een reeks, parameter of verhouding uitbreiden (voortzetten) buiten het oorspronkelijke definitiegebied.
Formatietype (FT) (m.b.t. zout): Pijler (koepel}, kussen of gelaagd zout.
Gecontamineerd: Radioactief besmet.
Geochemie: Studie van hetvóórkomen, de verdeling en de verspreiding van chemische elementen en de chemische processen in de ondergrond, het water, de biosfeer en de atmosfeer.
Geofysische methoden: Fysische meettechnieken ter verkenning van de ondergrond, b.v. seismiek, zwaartekrachtmeting, radar, etc.
·
Geohydrologie: Studie van de eigenschappen van het grondwater en de grondwaterbeweging.
Geosfeer: Deel van de aardkorst boven en naast zoutvoorkomens.
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Gesteentemechanica: Studie van het gedrag van gesteenten onder invloed van thermische en mechanische
belasting.
Glaciale erosie: Afschuren van de bodem als gevolg van een bewegende ijsmassa (gletsjer, landijskap).
Glaciatie: Het proces van uitbreiding van het landijs, veroorzaakt door een wereldwijde temperatuurdaling.
GOLIA: Computerprogramma voor de berekening van spanningen en vervormingen ten gevolge van thermische en mechanische belastingen.
GSF: Geselischaft für Strahlen- und Umweltforschung (BRD).
Haliet: Zuiver steenzout, natriumchloride (NaCI).
Halokinese: Opwaartse beweging van zoutvoorkomens, mogelijk gemaakt door de plastische eigenschappen van steenzout, die kan optreden door verschillen in gesteentedruk.
HAVA: Hoog Actief Vast radioactief Afval.
HAW: High Active Waste, zie Hoogactief afval.
Hoogactief afval: Radioactief afval waarvan het dosistempo op het oppervlak van de verpakking meer dan 20
millisievert per uur bedraagt.
HYDROCOIN: Hydrologie Code lntercomparison; een internationaal vergelijkend project van modellen voor
grondwaterstroming.
IAEA: International Atomie Energy Agency.
ICK: Interdepartementale Commissie voor de Kernenergie.
ICRP: International Commission on Radiological Protection.
ILONA: Integraal Landelijk Onderzoek Nucleair Afval.
INFCE: International Fuel Cycle Evaluation.
lnterimopslag: Langdurige, tijdelijke bovengrondse opslag van radioactief afval, voordattot definitieve verwijdering wordt overgegaan.
INTRAVAL: Internationaal samenwerkingsprojectvoor validatie van modellen die hettransportvan radionucliden door de ondergrond beschrijven.
Ioniserende straling: Straling die op haar weg door de materie daaraan energie overdraagt door het wegslaan van elektronen uit atomen of moleculen.
ISIRS: International Sorption lnformation Retrieval System; gegevensbestand m.b.t. sorptie, ondergebracht
bij de NEA te Parijs.
Jain-Lidiard-model: Een model, ontworpen door Jain en Lidiard, voor de berekening van stralingsschade in
zuiver steenzout.
Jura: Geologische tijdsperiode; 140-200 miljoen jaar geleden.
Kalium-magnesium-zouten: Mineralen waarin Kalium en/of Magnesium voorkomt, b.v. Bischoffiet en Carnalliet; ook wel bitterzouten genoemd.
~<c~.waarde:

Zie Distributie-coêfficiênt.

Krijt: Geologische tijdsperiode; 65-140 miljoen jaar geleden.
KSA: Kernsplijtingsafval.
Kwartair: Geologische tijdsperiode; vanaf ca. 2,2 miljoen jaar geleden tot heden.
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millisievert per uur bedraagt.
LAVA: Laag Actief Vast radioactief Afval.
MARC: Computerprogramma gebaseerd op de eindige-elementenmethode voor de berekening van spanningen, vervormingen en temperaturen.
MAYA: Middel Actief Vast radioactief Afval.
MDE: Maatschappelijke Discussie Energiebeleid.
METROPOL: Method of the Transport of Polutants, computerprogramma dat het transport van radionucliden
met het grondwater door de ondergrond beschrijft.
Middelactief afval: Radioactief afval waarvan het dosistempo op het oppervlak van de verpakking meer dan
2, maar minder dan 20 millisievert per uur bedraagt.
Migratie van radionucliden: Verspreiding van radionucliden door de ondergrond.
MIRAGE: Migration of Radionuclides through the Geosphere; door de EG gecoördineerde studie naar de migratie van radionucliden door de ondergrond.
Monokristallijn steenzout: Steenzout, opgebouwd uit één kristalsoort.
Multibarrière-systeem: Systeem van diverse isolerende barrières m.b.t. een ondergrondse afvalopberging.
Doorgaans bestaande uit: het gebonden afval (afvalmatrix), de afvalverpakking (containers), technische barrières in de opberging, het omringende steenzout, de afdekkende gesteentelagen en de biosfeer.
MWe: Megawatt elektrisch.
NAGRA: Nationale Genossenschaft für die Lagerung Radioaktiver Abfälle (Zwitserland).
NaCI: Natrium Chloride (keukenzout); als mineraal: haliet.
NEA: Nuclear Energy Agency.
NIREX: Nuclear lndustry Radioactiva Waste Executive (Verenigd Koninkrijk).
Np: Neptunium; een radionuclide.
NRPB: National Radiological Proteetion Board (Verenigd Koninkrijk).
OECD: Organisation for Economie Co-operation and Development.
Ondiepe ondergrond: Deel van de ondergrond tussen het aardoppervlak en ca. 500 meter diepte.
ONDRAF/NIRAS: Nationale Instelling voor Radioactief Afval- en Splijtstoffen (Belgiê).
Opbergconcept: Combinatie van opbergtechniek en formatietype.
Opbergtechniek (OT): Mijnbouwkundige methode waarmee een ondergrondse opberging gerealiseerd kan
worden (mijn, diepe boorgaten, caverne).
OPLA: Commissie Opberging te Land.
Overpack: Extra beschermingsmantel, b.v. om een KSA-cilinder.
PACOMA: Performance Assessment of Confinements of Medium-leveland Alpha bearing waste; door de EG
gecoördineerde veiligheidsstudie.
PAGIS: Performance Assessment of Geologicallsolation Systems; door de EG gecoördineerde veiligheidsstudie.
Percolatie: Algemeen wiskundig begrip om aan te geven dat processen, bij toenemende intensiteit van bepaalde grootheden, vanaf een zekere drempelwaarde (percolatiedrempel) in werking kunnen treden. Bijvoorbeeld het vrijkomen van warmte in bestraald steenzout als de stralingsschade boven een grenswaarde komt.
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Permeabiliteit: Doorlatendheid van een gesteente voor vloeistoffen en gassen.
Porositeit: Deel of percentage van gesteente dat bestaat uit tussenruimten.
Probabilistische methode: Analysemethode waarbij de waarschijnlijkheid, d.w.z. de kans van optreden van
processen en gebeurtenissen, in rekening wordt gebracht.
Profiel:
- geologisch: Geologische doorsnede; verticaal beeld van de opbouw van de ondergrond.
- geohydrologisch : Geologische doorsnede, toegespitst op de hydrologische eigenschappen van de
diverse afzettingen.
Pu: Plutonium; een radionuclide.
Radar-meettechniek: Fysische meettechniek, gebaseerd op elektromagnetische golfvoortplanting, voor onder meer detectie van inhomogeniteiten in steenzout.
Radioactiviteit: De eigenschap van bepaalde atomen spontaan deeltjes of energie uit te zenden of spontaan
kernsplijting te ondergaan en daarbij ioniserende straling uit te zenden.
Radiologische effecten: Gevolgen van ioniserende straling.
Radionuclide: Radioactief atoom.
Redoxpotentiaal: De relatieve intensiteit van oxiderende en reducerende omstandigheden in vloeistoffen.
Rekristallisatie: Verplaatsing van kristalgrenzen door het zout, waardoor nieuwe defect-arme kristallen ont·
staan ten koste van oude, meer defecten bevattende kristallen.
RGD: Rijks Geologische Dienst.
RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiêne.
RUG: Rijksuniversiteit Groningen.
RUU: Rijksuniversiteit Utrecht.
Scenario: Mogelijke opeenvolging van verschijnselen en gebeurtenissen.
SCK/CEN: Studie Centrum voor Kernenergie (Belgiê).
Sievert: Eenheid van stralingsdosis (1 sievert • 100 rem).
Sonar-meettechniek: Fysische meettechniek, gebaseerd op elastische golfvoortplanting, voor onder meer
detectie van inhomogeniteiten in steenzout.
Sorptie: Mate waarin (radioactieve) deeltjes zich hechten aan een medium waar ze doorheen stromen.
Stortholte: Zie Caverne.
Strallngsschade: Het .ontstaan van veranderingen (defecten), b.v. in steenzoutkristallen als gevolg van de
invloed van ioniserende straling.
Subrosie: Oplossen van zout op het overgangsvlak tussen het zout en het omringende gesteente als daar
grondwater voorkomt.
Sv/j: sievert per jaar (eenheid van dosistempo).
TASTE: Three dimensional Analysis of Salt Temperature; computerprogramma voor temperatuuranalyse in
steenzout.
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Tertiair: Geologische tijdsperiode; 65-2,2 miljoen jaar geleden.
TOR: Toetsingscriterium voor de ondergrondse Opberging van Radioactief afval (in voorbereiding).

Trias: Geologische tijdsperiode; 230-200 miljoen jaar geleden.
Uitloging: Oplossing en transport van deeltjes uit een gesteente middels omringende vloeistof.
Ultrasone techniek: Meetmethode op basis van hoog frequent geluid, onder meer toegepast voor de opsporing van kleine scheurtjes in steenzout (micro-scheurvorming).
USGS: United States Geological Survey.

Vriesmethode: Methode voor het afdiepen van schachten door 'slappe' (ongeconsolideerde) waterhoudende
afzettingen waarbij deze rond de aan te leggen schacht tijdelijk worden bevroren.
VROM: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Zechstein: Periode in het Laat-Perm (230-250 miljoen jaar geleden), waarin de dikke steenzoutpakketten in
o.a. Oost- en Noord-Nederland zijn gevormd.
Zoutdak: Boven een opberging aan te houden zoutafzetting van zekere minimale dikte.
Zoutkoepel, Zouthorst of Zoutdiapier: Grote ondergrondse zoutformatie in de vorm van een pijler, muur of
een paddestoel; door opstuwing ontstaan uit een zoutlaag waarbij één of meerdere gesteentelagen boven het
zout zijn doorbroken.
Zoutklei: Gesteente dat voornamelijk bestaat uit klei met daarin een geringe hoeveelheid zoutkristallen.
Zoutkussen: Een grote ondergrondse kussenvormige zoutformatie, door opstuwing ontstaan uit een zoutlaag.
Zoutlaag: Oorspronkelijke zoutafzetting; horizontaal gelaagd.
Zoutpijler: zie Zoutdiapier
Zoutschild: Rond een opberging aan te houden minimale zoutdikte.
Zoutzool: Onder een opberging aan te houden minimale zoutdikte.

