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J. Hamstra ----------------------------

Mogelijkheden in Nederland voor opberging 
van vast radioactief afval in een 
steenzoutformatie 

Inleiding 

Uitgangspunten 
In de eerstvolgende vijfentwintig jaren zal voor de 
elektriciteitsvoorziening in Nederland in toenemen
de mate gebruik gemaakt worden van kernenergie. 
Winning van kernenergie heeft onvermijdelijk tot 
gevolg dat er radioactieve afvalstoffen gevormd 
worden. Kernsplijting zal slechts dan als een ver
antwoorde vorm van energieopwekking zijn aan te 
merken, wanneer ook deze radioactieve afvalstof
fen op te bergen zijn met aanvaardbare risico's 
voor onze samenleving en de biosfeer. 
Eind 1972 werd door het RCN een prognose op
gesteld van het toekomstige aanbod van radioactief 
vast afval door de in Nederland te bouwen kern
centrales en aanbevelingen gedaan om te komen 
tot veilige en economische wijzen van verwerking 
en opslag van dat afval (1). 

Daarbij werd het radioactief vast afval in drie cate
gorieën ingedeeld, te weten: 

LA V A, laag-actief vast afval, dat een te verwaar
lozen hoeveelheid a-stralers bevat en 
waarvan de stralingsdosis op het opper
vlak van de verpakking kleiner is dan 
0,2 röntgen per uur; 

MA V A, middel-actief vast afval, dat eveneens een 
te verwaarlozen hoeveelheid a-stralers 
bevat, maar waarvan de stralingsdosis op 
het oppervlak van de verpakking hoger 
is dan 0,2 en ten hoogste 2 röntgen per 
uur; en 

HA V A, hoog-actief vast afval, dat al het overig 
radioactief afval omvat. 

De geraamde hoeveelheden laag-actief vast afval 
omstreeks 1980 maken het gewenst uit te zien naar 
een andere verwerkingswijze dan de huidige, die 
afgestemd is op het dumpen in de Atlantische 
Oceaan. 

Ondergrondse bergplaats voor LA V A en MA V A 
Ter voorbereiding van een alternatief wordt door 
het RCN in samenwerking met deskundigen van 
andere instellingen gewerkt aan een ontwerpstudie 
voor een in een zoutformatie aan te leggen onder
grondse bergplaats voor LA V A en MA V A. Het 
onderscheid tussen deze beide soorten afval heeft 
alleen betrekking op de hogere toegestane stra
lingsdosis op het oppervlak van de verpakking van 
het MA V A. Dit onderscheid heeft alleen andere 
voorzieningen en maatregelen tijdens het hanteren 
en transporteren tot gevolg. Voor het opbergen 
behoeft tussen LA V A en MA V A geen onderscheid 
gemaakt te worden. Een compacte stapeling van 
dit afval is mede daarom mogelijk, omdat in deze 
categorieën afval praktisch gesproken geen verval
warmte ontwikkeld wordt. 
In figuur 1 is een stortholte geschetst met een dia
meter van ca. 20 m en een inhoud van ca. 30.000 
ms, die ruimschoots het aanbod van LAVA en 
MA V A van de komende 25 jaar zal kunnen ber
gen. Op de mogelijkheden die zoutformaties in 
Nederland bieden voor de aanleg van een derge
lijke stortholte zal nader worden ingegaan. 

Hoog-actief vast afval 
Geheel anders is het in Nederland gesteld met het 
hoog-actief vast afval, dat slechts in heel geringe 
mate direct door de kerncentrales zal worden aan
geboden. Dominerend is het HA V A, dat tijdens 
het reactorbedrijf deels door splijting en deels door 
invang van neutronen in de splijtstofelementen ge
vormd wordt. Na versplijting van ca. 70% van in 
een splijtstofelement aanwezige splijtbare materia
len zijn er zoveel neutronen absorberende splij-

Voordracht gehouden tijdens de jaarver
gadering van de Nederlandse Vereniging 
tegen Water-, Bodem- en Luchtverontrei
niging te Utrecht, 15 november 1973. 
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Figuur 7. Stortholte voor laag- en middel-actief vast afval. 

tingsprodukten ontstaan, dat het element aan ver
vanging toe is. Om de nog niet gebruikte uranium 
en plutonium te scheiden vandesplijtingsprodukten 
en de niet-bruikbare transuranen is een chemische 
bewerking nodig, die splijtstofopwerking genoemd 
wordt. Het hoog-actieve afval, afkomstig van 
de splijtstofopwerking wordt kernsplijtingsafval 
genoemd. Vooralsnog worden de in Nederland 
verbruikte splijtstofelementen in het buitenland 
opgewerkt en wordt het kernsplijtingsafval bij de 
opwerkingsfabrieken opgeslagen. De opslagcapaci
teit bij deze fabrieken is echter eindig, wat tot 
gevolg kan hebben dat elk land te zijner tijd het 
kernsplijtingsafval terug zal moeten nemen, dat het 
zelf produceerde. 
Op langere termijn bezien zal dan ook voor Neder
land opslag van kernsplijtingsafval omstreeks het 
jaar 2000 mogelijk moeten zijn. Het RCN is voor
nemens om, aansluitend op de ontwerpstudie voor 
de LA V A- en MA V A-opberging, een dergelijke 
studie voor de opslag van HA V A ter hand te ne
men. 

Voordat de eisen te formuleren zijn, waaraan een 
ondergrondse opslag van het radioactief vast afval 
zal moeten voldoen, dient het risico geanalyseerd 
te worden, dat een dergelijke opslag inhoudt voor 
onze samenleving en de biosfeer. In de volgende 
hoofdstukken wordt eerst een risicoanalyse uitge
voerd en vervolgens op grond van uit de literatuur 
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ontleende gegevens een toelichting gegeven op de 
mogelijkheden die steenzoutformaties voor opber
ging bieden. 

Het risico dat ondergronds opgeborgen 
radioactief vast afval oplevert 

Normstelling voor het risico 
Wanneer wij gevaren willen beoordelen die onze 
samenleving bedreigen en waartegen onze biosfeer 
beschermd moet worden, dan zullen zowel de geva
renbeoordeling als de mate van bescherming geba
seerd dienen te zijn op een bepaalde normstelling 
wat het risico betreft. 
Al in een heel vroeg stadium zijn voor nucleaire 
installaties veiligheidsevaluaties vóóraf ingesteld en 
zijn internationaal veiligheidsnormen opgesteld, die 
gebaseerd worden op de aanbevelingen van de 
International Commission on Radiological Protee
tion (ICRP). 
Voor de veiligheidsbeoordeling van een opslag van 
radioactief vast afval ondergronds in een steenfor
matie is alleen een indringen van grondwater in de 
steenformatie veronderstelbaar, gevolgd door een 
transport van radioactief materiaal met dit grond
water naar de biosfeer. 
Dit houdt in dat de normstelling voor het risico 
gebaseerd moet worden op een opname door de 
bevolking van radionucliden via radioactief ver
ontreinigd drinkwater en indirect via voedsel. 
De ICRP geeft voor de afzonderlijke radionucli
den maximaal toegestane hoeveelheden die dage
lijks kunnen worden ingeslikt, zonder dat de ge
stelde dosislimieten worden overschreden. Daaruit 
zijn maximaal toegestane concentraties in drinkwa
ter (MTC-drinkwater) af te leiden, die als graad
meter voor de radiotoxiciteit van de afzonderlijke 
radionucliden te gebruiken zijn. 

Radiotoxiciteit van radionucliden 
De mate van radiotoxiciteit van een radionuclide 
hangt af van de aard van de straling die het radio
nuclide uitzendt, de halveringstijd, de mate waarin 
het radionuclide in dit geval via het maagdarm
kanaal wordt opgenomen en het gedrag van deze 
stof in het menselijk lichaam. 
Het radioactief verval doet de hoeveelh~id van een 
radionuclide met de tijd afnemen. Na 10 halve
ringstijden is van de oorspronkelijke hoeveelheid 
nog maar één duizendste deel over. en na ruim 13 
halveringstijden één tienduizendste deel. 
In vergelijking tot een aantal hoog-toxische an
organische chemicaliën, die hun toxiciteit nimmer 
verliezen. neemt met de tijd de radiotoxiciteit van 
de radionucliden af, totdat zij vervallen zijn tot sta-



biele, merendeels niet-toxische stoffen. 
Dit geldt in veel mindere mate voor de radionucli
den die een zodanige lange halveringstijd hebben 
dat zij over honderden jaren bezien hun radioacti
viteit slechts in geringe mate verliezen. Met name 
zijn dat de a-stralers :!4nPu, :!41Am en 243Am, 
transuranen die door invang van neutronen tijdens 
het splijtingsproces uit :~aKU gevormd zijn, en die 
het risico op lange termijn van het kernsplijtings
afval feitelijk bepalen. 
In het LA V A en MA V A komen deze a-stralers 
slechts in te verwaarlozen hoeveelheden voor. De 
radionucliden die de radioactiviteit in dit afval be
palen zijn nagenoeg alle ontstaan in of rond de 
reactorkern door bestraling van constructiemate
rialen, of corrosieprodukten daarvan, die in het 
primaire koelsysteem mee circuleerden. Het me
rendeel van deze radionucliden heeft een halve
ringstijd variërend van twee tot vijf jaar. 
Dergelijke kortlevende radionucliden behoeven 
slechts een geringe afscherming gedurende een be
perkte tijd, hetgeen op meerdere plaatsen in het 
buitenland tot stand gebracht wordt door in de 
bovengrond sleuven te graven en dit afval daarin 
af te dekken met enkele meters grond. 
Wordt door het ontbreken van bovengrondse mo
gelijkheden in ons dichtbevolkte land ook het 
LA V A en MA V A ondergronds opgeborgen, dan is 
het radiotoxisch risico daarvan zeer gering in ver
gelijking met dat van het kernsplijtingsafval. 

Kernsp/ijtingsafval 
Onder kernsplijtingsafval wordt verstaan het 
HA V A, afkomstig van de splijtstofopwerking. De 
restprodukten van deze chemische bewerking wor
den na verloop van tijd tot een glasachtig eindpro
dukt verwerkt, dat na een zekere periode van ge
koelde opslag als hoog-actief afval voor definitieve 
opberging zal worden aangeboden. 
Naast de reeds genoemde a-st ralers 24nPu, :!4 I Am 
en :~4aAm, bevat dit afval de langlevende splij
tingsprodukten 1 a•cs en 9nSr in zodanige mate, dat 
ook voor de definitieve opberging de vervalwarmte 
nog invloed heeft op de wijze van opberging. 
De prognose is, dat de totale hoeveelheid in Ne
derland te produceren kernsplijtingsafval tot het 
jaar 2000 geborgen kan worden in 15.000 stan
daard 50 liter containers, terwijl de jaarproduktie 
omstreeks het jaar 2000 geborgen kan worden in 
ca. 1.000 stuks van deze cot'ltainers. 
De gewichtsspecificatie in tabel I laat zien dat, in 
gewichtsprocenten uitgedrukt, het voor opberging 
aangeboden afval op langere termijn bezien, min
der dan 2% aan werkelijk risico met zich brengen
de afvalstoffen bevat. te weten 1.4% aan langle
vende splijtingsprodukten en 0,3% aan a-stralers. 

TABELI 
Gewichtsspecificatie standaard SO-Uter container met 

10-jaar oud kernsplijtingsafval 

Gewidm-
Gewicht in kg percentage 

Splütingsprod11kten 

Inactieve- 15,82 9,6 
Kortlevende- 0,75 0.5 
Langlevende - 2.25 1.4 

waaronder 

cesium-137 0,53 
jodium-129 0.13 0.07" 
strontium-90 0.23 

A I/ast ralers 0.53 0.3 

waaronder 

neptunium-237 0.41 
p1utonium-239 0,01 

I plutonium-240 0,01 
0,06 americium-241 O,Q3 \ americium-243 0,05 

U Ta/IÎII/11 2.55 1.5 

waaronder 

uranium-238 2.52 

Glasmatrix 118.10 71.6 

Roesn•rü .~talen container 25 15.1 

Totaal 165 kg 100.0% 

Maximaal toegestane concentraties in drinkwater 
Om het risico vast te kunnen stellen, dat deze hoe
veelheden a-stralers en langlevende splijtingspro
dukten ondergronds opgeborgen voor onze biosfeer 
zouden kunnen opleveren, wordt gebruik gemaakt 
van de maximaal toegestane concentratie in drink
water, die voor ieder radionuclide uit de door de 
ICRP gestelde dosislimieten is af te leiden. 
Wanneer van de meest ongunstige veronderstelling 
wordt uitgegaan, dat ieder radionuclide in een op
losbare vorm in het kernsplijtingsafval aanwezig is, 
dan is afhankelijk van de hoeveelheid radioactivi
teit voor ieder radionuclide een bepaalde hoeveel
heid water nodig om daarin opgelost de maximaal 
toegestane concentratie in drinkwater te geven. 

Relatief Radiotoxisch Risico, algemeen 
Voor de verdere beschouwing wordt het begrip 
Relatief Radiotoxisch Risico ingevoerd, dat kwan
titatief gelijk is aan de aldus berekende hoeveel
heid water per radionuclide en voor een mengsel 
van radionucliden gelijk is aan de som van de per 
radionuclide berekende hoeveelheden water. (Zie 
formule toegevoegd onderaan Tabel 11). 
Het Relatief Radiotoxisch Risico wordt als graad-
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TABEL U 

Relatief Radiotoxisch Risico voor JO en 1000 jaar oud kemsplijtingsafval uit een licht-waterreactor berekend per ton splijtstof, 
met versplijting van 33.000 MWd/ton bij een specifiek vermogen van 30 MW /ton 

Na JO jaar verval Na 1000 jaar verval 

Radio- Ha/\•eriugs- MTC*J- Gewicht R m/ioact. Relatief Gewicht Radioact. Relatief nuclide t(id drinkwatt•r 
in Ci per m~ in gr in Ci Radiotoxisch in gr ;" Ci Radiotoxisch 

Risko in Risico in 
m3 water m 3 water 

""Srt•oy 28.1 j 4 .J0-7 427 60.400 1,51.1011 0,0 0,00 3,75 

" 17Cs/U7Ba 30,0 j 2 .J0-:0 1.280 85.300 4,27.109 1.280 0,00 0,50 

••Tc 2.1 .Jo:. j 3 .10-~ 835 14.2 4,73.1()4 832 14,2 4,73.1()1 

""Zr 1.5 .JO& j 8 .J0-1 735 1.9 2,38.1()-1 734 1,9 2,38.10:1 

129 J 1,7 .107 j 4 .10·7 233 0,038 9,50.104 233 0,038 9,50.1()1 

!!I~ u 2,47.10" j 4 .10·11 0,5 0,003 0,70.10:' 6,7 0,04 1,03.104 

!:IMU 4.51.10" j 6 .10-7 4.720 0.002 2.62.103 4.720 0,002 2.62.10:1 

!!17Np 2.14.JOU j 3 .10·" 762 0,54 1,80.10·; 806 0,57 1,90.10• 

!:I•Pu 86,4 j 5 .J0-6 6,0 102 2.04.10' 0,0 0,13 2,60.104 

2
'
19Pu 2.44.104 j 5 .10-6 27,0 1.66 3,32.1Qd 33,8 2,08 4,16.1()-; 

2~0Pu 6600 j 5 .JO·• 20,3 4,48 8,96.1Qd 37,3 8,22 1,64.101 

242Pu 3.R .10• j 5 .10-ti 1,8 0,01 2,00.10" 1.8 0,01 2,00.10:1 

2~ 1 Am 433 j 4 .10·6 54,3 176 4.40.10' 12,8 41,5 1,04.10' 

2'"Am 7950j 4 .10·11 90,3 17.4 4,35.106 82,6 15,9 3,98.108 

!IICm 18,1 j 7 .J0-6 21,3 1.720 2.46.10" 0,0 0,00 0.00 

Totaal Relatief Radiotoxisch Risico kernsplijtingsafval na 10 jaar verval 1.55.10" na 1000 jaar verval 1,66.107 

7.1 .10" 3 .10·6 33.000 0,001 0,24.103 

4,5 .to• 6 .10·7 967.000 0,322 5,37.1Qd Relatief Radiotoxisch Risico = 

Vergelijkbaar Relatief Radiotoxisch Risico voor de basis-splijtstof 5.37.1()i Radioactiviteit in Ci 

MTC-drinkwater in Ci per ma 

*) Maximaal toegestane concentratie in drinkwater voor individuele personen 
van de bevolking, ontleend aan ICRP-publicaties 2 en 6. 

meter gehanteerd bij de vaststelling van het risico 
van radiotoxische stoffen voor zover deze via-het 
drinkwater door de bevolking kunnen worden op
genomen. 
In tabel 11 is een berekening gemaakt van het Re
latief Radiotoxisch Risico voor kernsplijtingsafval 
dat in een licht-waterreactor geproduceerd wordt. 
Voor de in het kernsplijtingsafval dominerende ra
dionucliden werd het Relatief Radiotoxisch Risico 
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berekend na 10 jaar verval, als zijnde het begintijd
stip van opberging in de zoutformatie en na 1.000 
jaar. 
In figuur 2 is het verloop van het Relatief Radio
toxisch Risico over de eerste 1.000 jaar weerge
geven. 
De basisgegevens voor deze berekening zijn ont
leend aan het ORNL-rapport no. 4451 (2) en de 
ICRP-publikaties 2 en 6. Uit de grafiek blijkt, dat 
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Figuur 2. Relatief Radiotoxisch Risico voor kernsplütings
afval van licht-waterreactoren per 1000 kg 3.3% verrükte 
splütstof bü een vermogen van 30 MW verbruikt tot 33.000 
MWd. 

de eerste 400 jaar het langlevende splijtingsprodukt 
!lnSr volledig domineert en dat ná ongeveer 400 
jaar verval de a-stralers 241Am. 24::Am en 240Pu 
het radiotoxisch risico van het kernsplijtingsafval 
bepalen. 
Teruggrijpend op de gewichtsspecificatie in tabel I 
wil dat zeggen, dat het risico-bepalend deel van het 
kernsplijtingsafval na een vervalperiode van 400 
jaar en langer nog geen O,l% uitmaakt van het 
totale gewicht aan opgeborgen kernsplijtingsafval. 
Rond het jaar 2000 zou dat 1.200 kg americium 
en 375 kg plutonium zijn, verdeeld over 15.000 
stuks containers. 
Wat betekent een Relatief Radiotoxisch Risico in 
de orde van grootte van 2.107 voor kernsplijtings
afval, afkomstig van 1000 kg gebruikte splijtstof, 
dat, over een zeker aardkorstvolume gespreid, in 
de diepere ondergrond wordt opgeborgen? Die 
vraag kan het best beantwoord worden door ook 
voor alle stappen van de splijtstofproduktie kwan
titatief het Relatief Radiotoxisch Risico vast te 
stellen. 

Relatief Radiotoxisch Risico voor uraniumerts 
en ertsverwerking 
Figuur 3 geeft schematisch weer dat 3.530 ton 
uraniumerts moet worden gewonnen en verwerkt 
om 6.000 kg natuurlijk uranium te produceren. 
Deze hoeveelheid is nodig om door verrijking 
1.000 kg tot 3,3% 235U verrijkte splijtstof te ver
krijgen. In deze 3.530 ton uraniumerts heeft zich in 
de loop van vele honderdduizenden jaren een even
wicht opgebouwd tussen het 23HU en de daaruit 
door radioactief verval ontstane dochters in de 
uranium-radium reeks tot het stabiele 206Pb toe. 
Dat evenwicht houdt in, dat alle dochter-nucliden 
met een hoeveelheid radioactiviteit, gelijk aan die 
van het 23HU, in het erts vertegenwoordigd zijn. 
Ook voor deze natuurlijke activiteit is het Relatief 
Radiotoxisch Risico uit te rekenen. Dominant daar
in is het 226Ra, waarvan de MTC-drinkwater 10-s 
Ci per ma bedraagt. Het totaal Relatief Radio
toxisch Risico voor uraniumerts komt daardoor 
hoger te liggen dan dat voor het kernsplijtingsafval 
na 300 jaar verval. Datzelfde geldt voor de berg 
mijnafval, waarin na winning van het natuurlijk 
uranium o.a. het 226Ra achterbleef. 

Wordt het Relatief Radiotoxisch Risico van het op 
vele plaatsen in winbare hoeveelheden in de natuur 
voorkomende uraniumerts gerekend tot de aan
vaardbare risico's, dan is dat risico door winning 
van kernenergie wel verplaatst, maar op langere 
termijn bezien niet groter geworden. 
Over het geheel bezien is er wel sprake van een 
toename van het radiotoxisch risico. Immers, te
genover het verdwijnen op één plaats uit de aard
korst van uraniumerts staat het ontstaan van een 
berg mijnafval, veelal in de onmiddellijke nabijheid 
van de ertswinplaats, en in een later stadium het 
opbergen ondergronds in een heel ander deel van 
de aardkorst van het kernsplijtingsafval. 

Het potentiële gevaar, dat schuilt in het grote Re
latief Radiotoxisch Risico voor uraniumerts, wordt 
mede daarom een aanvaardbaar risico, omdat het 
risicodragende 226Ra in een vrijwel onoplosbare 
vorm opgesloten zit in een grote hoeveelheid erts. 
In vergelijking daarmee vertegenwoordigt het even 
grote Relatief Radiotoxisch Risico voor het mijn
afval een groter feitelijk risico, omdat dit afval een 
fijne korrelstructuur heeft en bovengronds opge
slagen beter toegankelijk is voor regenwater. Hier
bij wordt dan alleen nog maar gedacht aan het ri
sico als gevolg van opname in de kringloop van 
het water. Het feitelijk radiotoxisch risico van de 
aan verstuiving blootstaande bergen mijnafval is 
veel groter, omdat ook een opname via het adem
halingsorgaan mogelijk is. 
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Relatief Radiotoxisch Risico voor 1000 kg Radioact, 
LWR-splijtstof verspleten op 30 MW/ton vermogen 

jMTC-drinkw RRR 
Figuur 3. Schema van het Relatief 
Radiotoxisch Risico van splütstofwin
ning tot en n.et splütstofopwerking. 

in Ci in Ci par m n m' water 

I 3530ton I ~aau 2 6.10-7 

Uraniumerts waarin ~~tRa 2 1.10-8 
2.108 

{0,17% U) IlO Pb 2 1.10·7 

Winningvan 
ttopo 2 7.10-7 

7000kg UaOa -l ~Unafval ~ waarin •••Ra 2 1.1o-8 

6000 k,9 u ttopb 2 1.10-7 2.108 
I 

Verrijkinga 
21op0 2 7.10-7 

Verrijking 3.108 

tot3,3o/o •u afval 
ca.SOOO kg saau 1,66 6.10·7 

11 oool<~ ~elytstofl; 
Versplijting ~ot 33.000 Mr'd 

965 kg uranen en 1 
transuranen : .-Ga!vormige pm 

35 kg splijtings- f spi1Jtlngsprodukten 
produkten 

1 'Y Vast 
na 10 jaar verval 

148.000 Ci 1,55.1011 
Splijtstoflpwerking- 1 kernsplijtinga ~ 

1 afval na 1000 jaar verval 
I 84,3 

l~:~~g •u J 
"'Pu 

Verwerking van kernsplijtingsa/val 
Het is technisch gezien mogelijk het kernsplijtings
afval op een even zorgvuldige wijze in de aardkorst 
op te bergen als dat het geval is voor het 226Ra 
in het uraniumerts. De technieken zijn reeds ont
wikkeld om het kernsplijtingsafval in de vorm van 
vrijwel onoplosbare oxiden in te bouwen in een 
glasmatrix. De plannen voor de ondergrondse ber
ging hebben verder alle gemeen, dat betrekkelijk 
kleine hoeveelheden kernsplijtingsafval ingebouwd 
worden in een groot volume aan afschermend ge
steente. 
Wanneer het dan ook mogelijk zou blijken, de 
opbergplaats zodanig te situeren, dat het kernsplij-

Ci 1,66.107 

{2.107) 

tingsafval tenminste 300 jaar buiten de kringloop 
van het water te houden is, dan zou ook deze op
bergplaats als een aanvaardbaar risico zijn aan te 
merken. 
Uiteraard geldt die uitspraak eveneens voor een 
ondergrondse bergplaats voor het LA V A en 
MA V A, waarvan reeds eerder uiteengezet werd, 
waarom deze bergplaats een veel geringer radio
toxisch risico met zich zal brengen. 

Relatief Radiotoxisch Risico voor kernsplijtings
a/val op extreem lange termijn 
Op een andere wijze kan aangetoond worden, dat 
het kernsplijtingsafval geen onaanvaardbare risi-

TABELlil 
Relatief Radiotoxisch Risico voor kernspiUtiogsafval uit licht-waterreactoren na x jaar ve"altUd 

Radionuclide x= JO ]()8 }()4 }()6 J()T 

80Sr 1,51.1011 3,75 - - - -
128J 9,50.1()4 9,50.1()4 9,50.1()4 9,50.1()4 9,00.1()4 6,13.104 

ta7Np*) 1,80.1()6 1,90.1()5 1,93.105 1,87.1()6 1,40.105 7,60.103 

tuAm 1,04.107 4,15 - - -
ttaAm 4,08.101 1,80.108 5,23.101 - -
t••Pu 8,96.105 1,64.108 6,36.105 - - -
ta•Pu 3,32.105 4,16.1()6 8,12·.105 1,14.105 - -
tuu 7,00.102 1,05.1()4 1,03.1()4 8,00.103 1,30.103 5,75.102 

228Ra - 5,30.102 2,65.105 2,10.108 5,20.10• 2,30.105 

TOTAAL 1,55.1011 1,68.107 4,2 .108 2,7 .108 7,7 .105 3,0 .105 

Aandeel van 
"'Ra 0 0 0,1 0,8 0,7 0,8 

*) Toegevoegd in deze tabel in vergelijking tot tabel 2 uit ref. 3. 
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TABEL IV 

Extreem luglevende spiUtingsprodukten 

Per 1000 kg Relatief Radiotoxisch Risico 
na x-jaar verval Radionuclide TY2 MTC-w splijtstof 

in jaren mgperm3 in g x =lOS ]()6 ]()1 

I 
I 

IHJ 1,7.107 2,5 233 9,50.1()4 9,00.1()4 6,13.1()4 

tSSCs 2.1()8 75,3 326 4,30.103 3,00.103 1,34.1()1 

tszr 1,5.108 313 735 2,38.103 1,50.103 2,4 .10 

"Tc 2,1.10• 17,6 835 3,40.10' 1,80.103 -
Totaal 1,36.1()5 9,63.1()4 6,14.1()4 

Aandeel van 129J 0,7 0,9 1,0 

co's op extreem lange termijn met zich brengt. Aan 
een publikatie van Bell en Dilion (3) werden de 
basisgegevens ontleend voor tabel 111, waarin voor 
een aantal belangrijke radionucliden het Relatief 
Radiotoxisch Risico werd berekend voor extreem 
lange vervaltijden, tot 10 miljoen jaren toe. Deze 
tabel sluit aan op gegevens uit tabel 11 en laat zien, 
dat het 226Ra na 100.000 jaar bepalend wordt 
voor het Relatief Radiotoxisch Risico vanhetkern
splijtingsafval. Dat 226Ra is geen splijtingsprodukt. 
Het ontstaat door verval van 234U, dat zelf weer 
ontstaat deels door verval van het in de reactor 
gevormde 2sspu en 242Cm, deels door verval van 
de 0,5% niet-splijtbare 2ssu, die bij de splijtstof
opwerking in het kernsplijtingsafval achterbleef. 
Uit het overwegende aandeel van 226Ra in het 
Relatief Radiotoxisch Risico op extreem lange ter
mijn is de conclusie te trekken dat, mits op een 
vergelijkbare wijze in de diepere ondergrond inge
bouwd, het kernsplijtingsafval geen groter radio
toxisch risico met zich brengt dan het in de natuur 
voorkomende uraniumerts. 

Relatief Radiotoxisch Risico voor extreem lang
levende splijtingsprodukten 
Blijft ten slotte nog de vraag te beantwoorden of 
dan toch niet het t29J of één van de andere extreem 
langlevende splijtingsprodukten een reëel radio
toxisch risico op extreem lange termijn zou kunnen 
opleveren. 

In tabel IV is daartoe een vergelijking gemaakt 
tussen de vier langstlevende splijtingsprodukten. 
Daaruit blijkt duidelijk dat alleen 129J een rol zou 
kunnen spelen en dat uitsluitend als gevolg van 
haar relatief zeer lage MTC-drinkwater. Daarbij 
kan op grond van het cijfermateriaal in tabel 111 
aangetekend worden, dat het Relatief Radiotoxisch 

Risico voor 129J na 100.000 jaar een factor 20 
kleiner is dan het hoogste Relatief Radiotoxisch 
Risico, dan berekend werd voor het zich in het 
kernsplijtingsafval opbouwende 226Ra. 
Dat wil zeggen dat de extreem langlevende splij
tingsprodukten niet bepalend zijn voor enig werke
lijk radiotoxisch risico. 

Voorlopige conclusie op grond van het 
vastgestelde radiotoxisch risico 
Ook op extreem lange termijn bezien blijft het 
opbergen van vast radioactief afval een technisch 
probleem, dat binnen aanvaardbare risico's moet 
zijn op te lossen. Daarbij zal alles erop gericht 
moeten zijn, dat het afval tenminste 300 jaar bui
ten bereik van het zoete grondwater blijft. Waarom 
de voorkeur uitgaat naar opberging van het afval 
in een steenzoutformatie mag blijken uit het na
volgende. 

Steenzoutformaties en structurele gegevens 
over steenzout 

Zoutformaties in Nederland 
Door het uitgebreide exploratiewerk naar olie en 
aardgas in Noord- en Oost-Nederland en in de 
Noordzee zijn er veel seismische en boorgegevens 
verkregen, op grond waarvan de ligging van dik
ke steenzoutlagen in de diepe ondergrond kon wor
den aangetoond. Deze lagen werden ruim 200 mil
joen jaren geleden, in de geologisch met de naam 
Zechstein aangeduide periode, afgezet (4). Naar
mate deze zoutlagen door volgende afzettingen be
dekt, onder druk kwamen te staan, is het steenzout 
zich plastisch gaan gedragen en, waar mogelijk, 
naar zones van geringere weerstand opgestuwd. Als 
gevolg van deze bewegingen zijn uit de oorspron-
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Figuur 4. Langsdoorsnede van de Asse tl-mijn nabij Braunschweig in Duitsland. (Ontleend aan: ·zur Sicherheit der End
lagerung im Salzbergwerk Asse', GSF München, April 1973). 

kelijke zoutlagen, mits dik genoeg. zouthorsten om
hoog gekomen. Voor Nederland is de zoutpijler 
nabij Schoonlo als enige in de literatuur beschre
ven (5). Er zijn echter meerdere van deze zout
formaties in Noord-Oost Nederland. die hetzij door 
bovenliggende kleilagen. hetzij door een afdekkend 
waterdicht gesteente afgeschermd zijn van de hui
dige hydrologische kringloop. 
Het zich handhaven over tientallen miljoenen ja
ren van de omhoog gestuwde zoutformaties. on
danks dat steenzout gemakkelijk in water oplost. is 
een duidelijke aanwijzing, dat deze steenzoutfor
maties liggen buiten de gebieden van waaruit stof
fen, via de kringloop van het water, terug kunnen 
komen in onze biosfeer. Behalve deze gunstige 
ligging biedt het steenzout als gesteente gunstige 
mogelijkheden voor het uitvoeren van mijnbouw
kundige werken. 

Structurele gegevens over s.teenzout 
Onder voldoende aarddruk is het steenzout een 
ondoorlatend gesteente, dat een goede warmtege
leiding paart aan redelijke sterktecijfers. 
Hoever men met het aanleggen van bergruimten in 
een zoutformatie kan gaan, is te zien in figuur 4, 
waarop een langsdoorsnede getoond wordt van de 
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inmiddels 60 jaar in gebruik zijnde Asse U-mijn 
nabij Braunschweig in Duitsland. 
Naast deze meer traditionele mijnbouw is men zich 
in Nederland voor de zoutwinning en in Duitsland 
en Frankrijk voor het aanleggen van grote opslag
ruimten in steenzout in toenemende mate toe gaan 
leggen op het uitlogen van deze holten. Technieken 
zijn ontwikkeld, die het mogelijk maken tijdens het 
uitloogproces de vorm van de zich vormende holte 
te controleren en te beheersen. Belangrijker is wel
licht nog het theoretische werk datSerataenGioyna 
in de Verenigde Staten verricht hebben ter bereke
ning van de structurele stabiliteit van holten in 
ondergrondse zoutformaties (6). 
Deze wijze van berekening is met goed resultaat 
toegepast bij de vaststelling van de maximale 
grootte van de olievoorraadholten, die in Zuid
Frankrijk in steenzout zijn aangelegd. 
Bij het maken van een holte in een ondergrondse 
zoutformatie moet rekening gehouden worden met 
de ter plaatse heersende aarddruk, die een zekere 
plastische vervorming direct rond de holte en een 
elastische vervorming verderop in het steenzout tot 
gevolg zal hebben. 
De mate waarin deze vervorming, die leidt tot het 
kleiner worden van de holte, optreedt is afhanke-



lijk van de kwaliteit van het steenzout en de ter 
plaatse heersende aarddruk en temperatuur. Ge
rekend kan worden met een natuurlijke tempera
tuurgradiënt in de orde van 2 oe per 100 meter 
diepte in steenzout. Over aanlegdiepten tot op 
1.200 meter heeft de temperatuur nog geen invloed 
op de sterkte van het steenzout en kan gerekend 
worden op een krimp van enkele meters voor een 
bergruimte met een diameter van 25 meter. 
Figuur 5, die ontleend is aan de eerder vermelde 
publikatie van Serata en Gloyna, laat zien dat een 
bolvormige ruimte structureel gunstiger is dan een 
cilindrische bergruimte en dat, zeker bij diepten 
van 1.500 meter en meer, in toenemende mate met 
het dichtvloeien van de holten rekening moet wor
den gehouden. 
Op diepten van 500 tot 700 meter daarentegen is 
het gebied van blijvende vervorming rond de holte 
zeer beperkt, hetgeen een aanwijzing is, dat slechts 
een zeer beperkte krimp van de holte te verwach
ten is. 
De thans onderhanden zijnde ontwerpstudie voor 
een bergruimte voor LA V A en MA V A beperkt 
zich voorlopig dan ook tot die zoutvoorkomens, 
waarin de aanleg van bergholten tot deze diepten 
mogelijk is. 

Warmlegeleiding en spreiding van het 
kernsplijtingsafval in steenzout 
Kan voor het laag- en middel-actief vast afval vol
staan worden met een holte als ondergrondse berg
plaats, voor het hoog-actieve afval maakt de bij het 
radioactief verval vrijkomende warmte een sprei
ding van het afval over het gesteente noodzakelijk. 
Eén van de mogelijkheden om dat tot stand te 
brengen is het aanleggen van een opslagmijn. 
In vergelijking tot het uitlogen van een holte is het 
aanleggen van een mijnschacht en via mijngangen 
verbonden ondergronds toegankelijke bergruimten 
een veel kostbaarder werk. 
Een voor het steenzout acceptabele warmtebelas
ting kan berekend worden, omdat zowel de afname 
van de warmteproduktie van het kernsplijtingsafval 
met de tijd als de warmtegeleiding door het steen
zout en de daarboven liggende aardlagen bekend 
zijn of gemeten kunnen worden. De variabelen bij 
een gegeven mijn- en gesteenteconfiguratie en een 
gekozen grootte van het eenheidsafvalpakket zijn: 
- de ouderdom van het afval, d.w.z. de duur van 

de opslagperiode die voorafgaat aan de opber
ging; en 

- de onderlinge afstand waarop de eenheidsafval
pakketten in de mijn opgeborgen worden. 

In de recente publikatie van Cheverton en Turner 
(7) worden de resultaten vermeld van een nieuwe 
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Figuur 5. Gebied van blijvende vervorming rond cilin
drische, resp. bolvormige holten in steenzout. 

thermische berekening die met een 3-dimensionaal 
rekenmodel gemaakt werd voor een afvalopslag in 
de Lyons-zoutmijn in Kansas. Het resultaat van de 
berekening voor deze specifieke mijn- en gesteente
configuratie is, dat, met inachtneming van een 
tussenopslagperiode van 10 jaar, het hoog-actieve 
afval in pakketten van 165 kg op een onderlinge 
afstand van ca. 10 meter verantwoord op te bergen 
is. 
Hoe beperkt overigens de mogelijkheden in de be
treffende zoutlaag in Kansas zijn, in vergelijking 
tot de zoutformaties waarover wij in Nederland 
beschikken, mag blijken uit figuur 6. Bij eenzelfde 
afvalverdeling over de zoutpijler kunnen een gun
stiger warmtegeleiding en dus minder hoge steen
zouttemperaturen voorspeld worden dan berekend 
werden voor de Lyons-gesteenteconfiguratie. 
Dat steenzout ondanks een behoorlijke tempera
tuursverhoging wel degelijk nog een zekere sterkte 
overhoudt mag blijken uit de aan een publikatie 
van Serata (8) ontleende figuur 7, waarin de schuif
sterkte is uitgezet als functie van de temperatuur in 
het steenzout. 

Aan de hand van een rekenmodel zal te zijner tijd 
vastgesteld dienen te worden op welke wijze bij de 
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berging van het hoog-actieve afval de warmteafvoer 
verantwoord tot stand kan komen. Uit de thans 
voorhanden zijnde praktijkgegevens kan echter nu 
reeds de verwachting uitgesproken worden dat ook 
voor berging van het kernsplijtingsafval de struc
turele problemen oplosbaar zullen blijken. mits de 
zoutformatie weinig gestoord en het steenzout van 
goede kwaliteit is. 

Risisco van waterinbreuk in zoutformaties 

Algemeen 
Uit de voorgaande risicoanalyse werd de conclusie 
getrokken dat het in een zoutformatie opgeborgen 
vaste kernsplijtingsafval tenminste 300 jaar buiten 
het bereik van het zoete grondwater moet blijven. 
De vraag zal nu nog beantwoord moeten worden 
of een in een zoutformatie aangelegde bergruimte 
aan een dergelijke eis zal kunnen voldoen. 

Geologische aspecten 
Geologisch bezien is een periode van vele honder
den jaren een zo korte periode, dat in die tijd aan 
de ligging van het afval in de zoutformatie of de 
situering van de formatie in de diepere ondergrond 
weinig veranderd kan zijn. Wanneer de formatie 
nog zou werken of weer zou gaan werken als ge
volg van wijzigingen in de ondergrondse condities, 

12 

dan zal dat bewegingen tot gevolg hebben die zich 
beperken tot verplaatsingen in de orde van milli
meters per jaar. ofwel meters per 1000 jaar. Voor 
een berging meer dan honderd meter diep in de 
zoutformatie en honderden meters onder het maai
veld is een verplaatsing van enkele meters. zo die 
over 1000 jaar tot stand gebracht zou worden. 
altijd nog verwaarloosbaar klein en van geen in
vloed op de veiligheid in de biosfeer. 

Hydrologische aspecten 
Hydrologisch bezien mag ervan uitgegaan worden 
dat bij de selectie van de voor opberging van afval 
te bestemmen zoutformatie een goede afdekking 
van de flanken en de top met waterafsluitende 
lagen werd nagestreefd. Verstoring van deze af
dekking als gevolg van een beperkte opstuwing van 
de zoutformatie is zeker aan de flanken niet te 
verwachten. 
Zouden er scheuren ontstaan in het over enkele 
meters mee opgestuwde bovenliggende gesteente 
dan zou een binnendringen van grondwater in deze 
scheuren mogelijk zijn. Via deze scheuren kan dit 
grondwater in contact komen met het steenzout. 
Bekend is, dat het grondwater op grotere diepte 
zeer langzaam beweegt of zelfs geheel stilstaat. 
Wanneer aantasting van de zoutformatie optreedt 
door oplossing van het steenzout in grondwater. 
dan is de snelheid waarmee de aantasting in de 



zoutformatie voortschrijdt afhankelijk van de 
grootte van het aanrakingsvlak tussen het grond
water en het steenzout, de saliniteit van het grond
water en de verplaatsingssnelheid van het grond
water langs het aanrakingsvlak in het steenzout. 
Naarmate de saliniteit toeneemt wordt het grond
water minder agressief voor het steenzout. Het on
derliggende steenzout kan door een verzadigde 
pekel afgeschermd worden tegen verdere aantas
ting. Evenzo kan door de grondwaterbeweging een 
slibafzetting in de scheuren in het dekgesteente in 
gang gezet worden, die uiteindelijk weer een stop
zetting van de waterbeweging tot gevolg heeft. 
Scheuren in het steenzout kunnen ontstaan, maar 
zullen als gevolg van de ter plaatse heersende aard
druk en het plastische gedrag van het steenzout 
weer snel dichtvloeien. Van waterinbreuk zal dan 
ook nooit sprake zijn. Wil het grondwater kunnen 
doordringen tot het opgeborgen afval, dan zal een 
meer dan honderd meter dikke laag steenzout door 
oplossing moeten verdwijnen. Zo dat ooit zal ge
beuren, dan zal, gelet op de vele remmende fac
toren, dat contact pas na vele honderden jaren tot 
stand komen. 
Voor de bergholte met LA VA en MAYA gevuld, 
zal er dan nog wel van afval, maar nauwelijks nog 
van radioactief afval sprake zijn. Voor de opslag 
van kernsplijtingsafval kan gerekend worden met 
het geplaatst zijn van de eerdergenoemde 50 liter 
containers op een onderlinge afstand van circa 10 
meter, zodanig dat rond ieder opberggat een een
heidscel van circa 1.500 m:l steenzout aanwezig is. 

Aannamen voor contact tussen grondwater en 
opgeborgen afval 
In het navolgende wordt uitgegaan van een aantal 
hoogst onwaarschijnlijke veronderstellingen. Ver
ondersteld wordt, dat het grondwater na verloop 
van. honderden jaren door de beschermende zout
laag is heengedrongen en de plaatsen bereikt waar 
de containers werden opgeborgen. Verondersteld 
wordt verder, dat de roestvrij stalen containers 
weggecorrodeerd zijn en de glasblokken door stra
lingsschade verpulverd. Het grondwater dat in con
tact komt met dit verpulverde afval zal als gevolg 
van het langdurige contact met steenzout een ver
zadigde pekel worden met een gehalte aan keuken
zout van 300 gram per liter. 
Aangezien de a-stralers in de glasmassa aanwezig 
zijn in de vorm van vrijwel onoplosbare oxiden, is 
er geen enkele reden om aan te nemen, dat zij pre
ferent zouden oplossen. Wordt aangenomen dat 
minder dan 10 milligram glasmassa in een liter 
pekelwater oplost, dan betekent dat, dat nog geen 
10 microgram plutonium en americium oplost per 
liter pekelwater. Voor zover de kennis van het die-
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Figuur 7. Schuifsterkte in steenzout als functie van de 
temperatuur. 

pere grondwater reikt, is er weinig of geen uitwis
seling tussen dit zoute formatiewater en het boven
liggende zoete grondwater. 
Wordt echter een menselijk ingrijpen veronder
steld, waarbij de verzadigde pekel na langdurig 
contact met het afval wordt opgepompt om voor 
drinkwater gebruikt te worden, dan moet deze 
pekel 1.000 x verdund worden om een accep
tabele kwaliteit te krijgen wat de smaak betreft. 
Daardoor zal eenzelfde verdunning tot stand ko
men voor de a-stralers die in de pekel werden 
opgelost, waardoor het gehalte ervan in dat drink
water daalt tot onder de ICRP-norm voor perma
nente consumptie door de bevolking. 
Eenzelfde berekening kan voor het 129J worden 
uitgevoerd. Ook daarvan zit nog geen 10 micro
gram in de 10 milligram glas massa, die veronder
steld wordt op te lossen in een liter pekelwater. 
Tot drinkbaar water verdund betekentdateen 129J

concentratie van nog geen 10 microgram per ms 
water of nog geen 1.7 X 10·9 Ci per ms, wat ver 
onder de toegestane maximale concentratie voor 
permanente consumptie is. 

Wanneer deze constateringen gemaakt kunnen wor
den aan het eind van een reeks bijzonder onwaar
schijnlijke aannamen, dan mag ook daaruit de con
clusie getrokken worden, dat het opbergen van 
radioactief afval in een met zorg gekozen zoutfor
matie tot een aanvaardbaar risico terug te brengen 
is. 
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Conclusie 
Op grond van informaties verkregen uit het onder
zoek dat in de Verenigde Staten en in Duitsland 
reeds is verricht voor concrete afvalopbergprojec
ten en met inachtneming van de aanbevelingen van 
de International Commission on Radiological Pro
teetion wordt vastgesteld, 
- dat het opbergen ondergronds van radioactief 

vast afval zodanig uitvoerbaar is. dat gesproken 
mag worden van een aanvaardbaar risico; en 

- dat gebruikmaking van een daartoe geschikt be
vonden zoutformatie een wezenlijke bijdrage zal 
leveren tot het veilig opbergen van het afval 
ondergronds ; 

- zodat het alleszins verantwoord is de praktische 
mogelijkheden daartoe in Nederland nader te 
bestuderen en uit te werken. 
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