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I
n 2013 moet de ruim dertig jaar oude kerncentrale in

het Zeeuwse Borssele sluiten. Er is gespaard voor de

ontmantelingskosten, maar als deze duurder zouden

uitvallen staat de overheid garant voor de meerkosten.

Verder kan de eigenaar (het energiebedijf EPZ) een claim

voor winstderving indienen, die kan oplopen tot een miljard

euro. Vanwege de hoge kosten gaan er stemmen op om de

centrale te laten doordraaien zolang hij veilig is.

Voorstanders van kernenergie betogen dat de stroom uit

Borssele goedkoop en schoon is, zeker nu de centrale er toch

al staat. Tegenstanders vinden dat we toekomstige generaties

niet mogen opzadelen met ons radioactieve afval. Zij wijzen

ook op de gevaren van ongelukken en terrorisme. Het afval-

probleem probeert men het hoofd te bieden door te kijken of

opslag mogelijk is in graniet of kleilagen. De Europese Unie

vindt dit een goede oplossing. De milieubeweging blijft

echter tegen, die ziet liever dat we direct stoppen met het

produceren van nog meer radioactief afval.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Moet Borssele nu wel of niet sluiten? De

voors en tegens van kernenergie op een rijtje.

• De Basis: Wat gebeurt er tijdens een kernreactie, en hoe

maak je elektriciteit uit de enorme hoeveelheid energie

die er bij vrijkomt?

• De Diepte: Wat moeten wij en onze kinderen doen met

het radioactieve afval? Hergebruiken, opslaan, of

onschadelijk maken? |

KERNENERGIEKERNENERGIE
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is kernenergie helemaal niet vrij van CO2-

uitstoot. Zij stellen dat het delven en op-

werken van uranium en de bouw van cen-

trales ervoor zorgt dat kerncentrales maxi-

maal drie keer minder kooldioxide uitsto-

ten dan een gasgestookte elektriciteitscen-

trale. Bovendien draagt de elektriciteits-

voorziening in Nederland voor slechts tien

tot twintig procent bij aan de uitstoot van

dit broeikasgas. Anders gezegd: als je alle

elektriciteit via kernenergie zou opwek-

ken vermindert de totale CO2-uitstoot in

Nederland maximaal met zeven procent.

Een belangrijk tegenargument is het af-

valprobleem. Een centrale als die in

Borssele levert jaarlijks enkele kubieke

meters hoog-radioactief afval op. Dit

wordt ingepakt en ter plekke opgeslagen

bij de Centrale Organisatie voor Radio-

actief Afval (COVRA), waar het honderd

jaar moet afkoelen. Na die periode moet

het nog tienduizenden jaren op een ande-

re plaats worden opgeslagen. Hiervoor be-

staan meerdere mogelijkheden waarvan

opslag ondergronds de belangrijkste is.

Tegenstanders van kernenergie vinden

dat de oplossingen die momenteel wor-

den onderzocht niet voldoen en willen dat

men stopt met radioactief afval produce-

2 DE CONTEXT

In februari 2005 heeft staatssecretaris Van Geel de discussie heropend over het
sluiten van de kerncentrale in Borssele. Sluiting kan de overheid mogelijk een
schadeclaim opleveren van honderden miljoenen tot zelfs een miljard euro. 

Wat valt er voor en tegen kernenergie te zeggen?
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K
ernenergie is sinds jaar en dag om-

geven met veel discussies waarin de

partijen lijnrecht tegenover elkaar

staan. Volgens recente peilingen van het

NIPO en Maurice de Hond vindt drie-

kwart van de Nederlanders het niet erg als

Borssele nog even openblijft. Een kwart

vindt het zelfs goed als kernenergie wordt

gebruikt om het versterkte broeikaseffect

tegen te gaan. Maar tegelijkertijd meent

tachtig procent van de ondervraagden dat

daarvoor op de lange termijn duurzame

energiebronnen gebruikt moeten worden.

De achilleshiel van kernenergie is de

radioactiviteit. Niet de straling die vrij-

komt uit een kerncentrale in normaal be-

drijf, want die hoeveelheid is verwaarloos-

baar klein. Zeker vergeleken met de na-

tuurlijke straling die we sowieso al ont-

vangen vanuit de aarde en de ruimte. De

problemen liggen vooral bij het hoog-

radioactieve afval dat vrijkomt bij de pro-

ductie van kernenergie. 

PLUSSEN EN MINNEN

Volgens voorstanders is kernenergie

schoon: een kerncentrale stoot wei-

nig CO2 uit en draagt dus bij om in

Nederland de doelstellingen te halen van

het Kyoto-protocol, het verdrag uit 1997

dat de vermindering van broeikasgassen

regelt. Bovendien blijft kernenergie vol-

gens hen relatief goedkoop. De cruciale

grondstof is uranium; de kosten van het

winnen daarvan bedragen slechts vier

procent van de totale kosten van kern-

energie. De prijs is dus erg ongevoelig

voor fluctuaties van de brandstofprijzen.

De grootste kostenpost is juist de bouw

van een nieuwe centrale. Een bestaande

centrale zoals Borssele levert dus steeds

goedkopere stroom naarmate hij langer

openblijft. 

Deze argumenten zijn maar ten dele

waar, zeggen de tegenstanders. Ten eerste

Een heftigediscussie

Splijtstofopslagbassin, de blauwe gloed wordt
veroorzaakt door de kernreactie.

GEVAAR OF GEEN GEVAAR?

Om een ‘aanvaardbaar’ risico vast te stellen kun
je een gangbare formule gebruiken: risico =

kans x gevolg. Maar wat is aanvaardbaar? Een be-
langrijk gegeven hierbij is of het om een vrijwillig of
onvrijwillig risico gaat. Wie een vrijwillig risico
loopt heeft het idee dat hij het nog kan bijsturen of
beïnvloeden. De omwonenden van een kerncentrale
of een gevaarlijke fabriek lopen de risico’s meestal
niet vrijwillig. Bij de acceptatie van risico’s gaat het
ook om het nut van de activiteit en of er alterna-
tieven zijn. De industrie stelt het belang van de 
branche en het ondernemerschap centraal, terwijl
de milieubeweging nut en noodzaak van risicovolle
bedrijfsactiviteiten ter discussie stelt.

Tenslotte zijn bij de risicoperceptie grote rampen
met veel slachtoffers angstwekkender dan een reeks
kleine ongelukken. Een voorbeeld: de meeste men-
sen staan er niet eens bij stil als ze deelnemen aan
het verkeer, terwijl er in Nederland jaarlijks tiendui-
zenden verkeersongelukken gebeuren waarbij in to-
taal bijna duizend mensen overlijden. |

RISICOPERCEPTIE

Koeltorens bij een van Amerika's grootste kerncen-
trales (Byron Nuclear Powerplant, Illinois).
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ren zolang geen goed alternatief is gevon-

den (zie ook 'De diepte').

Voorstanders van kernenergie zeggen

dat kernreactoren zó veilig zijn dat je

meer risico’s loopt als je naar een centrale

toe rijdt dan door er binnen te zijn. Bij het

ontwerpen worden talloze doemscenario’s

doorgerekend. Zo worden rampen als

aardbevingen, branden en vliegtuigonge-

lukken meegenomen. De centrale van

Borssele is bijvoorbeeld zodanig ontwor-

pen dat een neerstortend vliegtuig geen

kwaad kan. En de kern in de centrale is af-

gedekt met zes lagen materiaal om even-

tuele straling bij calamiteiten tegen te

houden. 

Een essentiële vraag in de discussie rond

Borssele is of de centrale technisch gezien

nog veilig is. De centrale is 32 jaar oud en

is ontworpen om veertig jaar mee te gaan,

mits de apparatuur up-to-date zou worden

gehouden. Dat laatste is gebeurd. Behalve

de technische veiligheid is er de laatste tijd

ook veel aandacht voor veiligheid in het alge-

meen. Moedwillige chantage hou je nooit

tegen, zo zeggen de tegenstanders van

kernenergie. De van terrorisme verdachte

Hofstad-groep had bijvoorbeeld al platte-

gronden liggen van Borssele. Greenpeace

ziet ‘proliferatie’ als een belangrijk pro-

bleem: plutonium uit kerncentrales kan

in theorie gebruikt worden voor het ma-

ken van wapens.

ALTERNATIEVEN

Kernenergie en fossiele brandstoffen

kunnen worden vervangen door zon-

ne-energie en windmolens op de Noord-

zee. Prima, zeggen de voorvechters van

kernenergie, maar het duurt nog wel een

tijdje voordat wind- en zonne-energie op

grote schaal toepasbaar zijn. En groot-

schaligheid is nodig, want voor het ver-

vangen van de elek-

triciteit die alléén

Borssele levert zijn

bijvoorbeeld 500

windmolens nodig.

Ter vergelijking: Ne-

derland telt nu 1700

windmolens. Daar

komt bij dat duurza-

me energievormen

zonder subsidie on-

rendabel zijn. Vol-

gens de tegenstanders

komt dit doordat

zestig procent van

het Europese budget

voor energie-onder-

zoek gestoken wordt

in nucleaire energie. Van de beschikbare

twee miljard euro uit het zogeheten FP6-

subsidieprogramma van de EU gaat 1,2

miljard naar nucleaire energie en naar

schatting een kwart miljard euro naar on-

derzoeksprojecten voor duurzame ener-

gie.

Een ander alternatief om Borssele over-

bodig te maken is simpelweg minder

energie te gaan gebruiken. Volgens een

rapport dat Ecofys in opdracht schreef van

Greenpeace is het binnen zes jaar moge-

lijk om met eenvoudige maatregelen van

consumenten en bedrijven 7000 gigawatt-

uur elektriciteit te besparen. Dat is net zo-

veel als één kolencentrale per jaar, twee

keer zoveel als de kerncentrale van

Borssele levert. Maar zelfs als Borssele

dichtgaat gebruiken we in Nederland nog

steeds kernenergie. We importeren op dit

moment namelijk zes tot acht procent van

onze elektriciteit uit Duitsland en Frank-

rijk – voornamelijk energie uit... kerncen-

trales. |

OPEN, DICHT, OPEN, DICHT...

Een reactor wordt verpakt in verschillende dikke lagen staal en beton.
Dit meervoudige insluitsysteem vormt een bijna ondoordringbare 

barrière tussen de splijtstof en de buitenwereld.
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1 reactor
2 stoomgenerator
3 pomp hoofdkoelmiddel
4 leiding hoofdkoelmiddel
5 drukhouder
6 schild
7 splijtstofwisselmachine
8 splijtstofopslagbassin
9 stalen omhulsel

10 betonnen omhulsel
11 materiaalsluis
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December 1942, een gymzaal in Chicago. Natuurkundige Enrico Fermi staat
naast een vijf meter hoge stapel met blokken zuiver grafiet, waarin een paar

staven cadmium en een aantal cilinders met uranium zijn gestoken. 
Hij staat op het punt een nieuwe periode in te luiden: het atoomtijdperk.

DE BASIS
K E R N E N E R G I E CHEMISCHE FEITELIJKHEDEN  |  JUNI 2005

G
adegeslagen door een klein pu-

bliek van professoren, studenten

en de industriëel Crawford

Greenewalt van DuPont de Nemours, laat

Fermi één voor één de cadmiumstaven er-

uit trekken. Steeds meer neutronen krij-

gen de kans een uraniumkern te splijten.

Op het moment dat de laatste cadmium-

staaf uit de stapel wordt getrokken begin-

nen de geigertellers te ratelen. Een ket-

tingreactie waarbij uranium wordt gesple-

ten komt op gang en de eerste demonstra-

tie van een kernreactor is een feit. Tot gro-

te opluchting van het publiek stoppen de

geigertellers met ratelen als de staven

weer worden teruggeduwd.

Na de ontdekking van Fermi startten de

Amerikanen tijdens de Tweede Wereld-

oorlog met de ontwikkeling van de eerste

kernbom in een geheim project met de co-

denaam Manhattan. Vandaar ook de aan-

wezigheid van DuPont, het bedrijf dat

voor de VS de kernreactor zou gaan pro-

duceren die onontbeerlijk was voor het

maken van een atoombom. 

Na de Tweede Wereldoorlog gebruikte

men de opgedane kennis tevens voor het

bouwen van kerncentrales die elektriciteit

opwekken. Wereldwijd zijn daarvoor op

dit moment 440 kernreactoren in bedrijf,

waarvan 161 in Europa en 128 in Amerika.

Samen leveren ze zeventien procent van

de wereldwijde energieproductie, ofwel

2500 terawattuur (1 TWh = een miljard

kWh). Daarnaast zijn over de ge-

hele wereld nog enkele honder-

den kleinere kernreactoren opge-

steld voor onderzoek, waaronder

in Delft en het Noord-Hollandse

Petten. Ook de koude oorlog is

nog niet buiten beeld: de marine-

vloten van de grote mogendheden

tellen tientallen door kernreacto-

ren voortgestuwde (duik)boten.

KETTINGREACTIE

Het was geen toeval dat Fermi

juist met uranium werkte,

want deze verbinding leent zich

bij uitstek voor kernsplijting. Een

korte uitleg: de stabiliteit van een

atoomkern wordt bepaald door de

verhouding tussen het aantal pro-

tonen en neutronen in de kern

(zie kader ‘Kerngegevens’). De

massa van de kern speelt even-

eens een belangrijke rol, want

zware kernen zoals uranium zijn

nooit stabiel. Een instabiele kern

kan desintegreren onder uitstoot

van een alfa- of bèta-deeltje, of kan spon-

taan splijten door een neutron in te van-

gen. De kernen die dan ontstaan bevinden

zich vaak in een aangeslagen energietoe-

stand en vallen vervolgens terug naar een

stabielere grondtoestand door gamma-

straling uit te zenden. De alfa-, bèta- en

gamma-straling vormen samen de radio-

activiteit.

Zowel 
235

U als 
238

U kunnen spontaan

splijten, maar de kans daarop is erg klein.

Splijting van 
235

U kun je echter induceren

door er met neutronen op te schieten. Dat

lukt niet met 
238

U, waardoor dit isotoop

ongeschikt is om direct kernenergie op te

wekken. Bij geïnduceerde splijting kun-

nen neutronen vrijkomen die op hun

beurt nieuwe splijtingen kunnen veroor-

zaken. Als er gemiddeld meer dan één

neutron vrijkomt, bijvoorbeeld 2,5 zoals

bij 
235

U, ontstaat een kettingreactie die in

een kernreactor onder controle wordt ge-

houden. 

Bij splijting van de uraniumkern ont-

staan door hergroeperen van de kerndeel-

tjes kleinere stabiele kernen, bijvoorbeeld

barium en krypton. Kerndeeltjes hebben

een bindingsenergie in de orde van mil-

joenen elektronvolt (MeV). Bij het her-

groeperen komt dus een enorme hoeveel-

heid energie vrij in de vorm van gam-

mastraling. Ter vergelijking: een gewone

chemische reactie berust op een hergroepe-

ring van de buitenste elektronen van de

reagerende atomen of moleculen. De bin-

dingsenergie daarvan ligt in de orde van 1 eV.

Bij het splijten van een kilo uranium

komt ruim tachtig miljard kilojoule vrij

– een hoeveelheid energie waarvoor je

20.000 ton TNT of twee miljoen liter ben-

zine nodig hebt. Volgens Einstein’s for-

mule E = mc
2

is dat gelijk aan ongeveer

één gram massa die omgezet is in energie.

Energie uit

atoomkernen

De reactor bevat een groot aantal brandstofstaven en elke
staaf is gevuld met pillen verrijkt uranium. Met behulp van
de regelstaven kan de hoeveelheid vrije neutronen worden
geregeld. In de zogenaamde Boiling Water Reactor (zoals

hier weergegeven) dient de reactor tevens als stoomgenera-
tor. De door splijtingswarmte ontstane stoom wordt naar

de turbine gevoerd die de generator aandrijft. In de meeste
kerncentrales wordt tegenwoordig een Pressurized Water

Reactor gebruikt, waarbij het opgewarmde water onder druk
als vloeistof naar de turbine wordt geleid.

WERKING KERNCENTRALE
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GEWICHTIGE GETALLEN

Een chemisch element wordt gekenmerkt door
het aantal protonen in de kern. Een atoomkern

bestaat uit neutronen en protonen, die opgeteld de
massa bepalen van het atoom (de massa van de
elektronen is namelijk verwaarloosbaar klein). Het
getal dat voor of achter de naam van het element
wordt vermeld heet het massagetal, dus 235U heeft
een massa van 235 atomaire eenheden. Het element
uranium heeft 92 protonen in de kern. 235U telt dus
235 minus 92 ofwel 143 neutronen in de kern. De
meest voorkomende uraniumisotoop 238U telt
evenveel protonen als 235U, en bevat dus 146 neu-
tronen. |

KERNGEGEVENS

VAN ERTS TOT ENERGIE

Het proces om stroom uit kernsplij-

ting op te wekken begint bij het win-

nen van de grondstof uranium. De bron-

nen voor dit metaal zijn divers. Het komt

bijvoorbeeld voor in rotsen (zoals graniet)

en in de grond, maar zit ook in rivieren en

zeewater. De bekende uraniumreserves

omvatten drie miljoen ton; dat is genoeg

voor veertig tot vijftig jaar van het huidige,

wereldwijde kernenergiegebruik. Naar

verwachting wordt nog eens tien miljoen

ton aan reserves gevonden – voldoende

voor 150 jaar extra. Verder kan men urani-

um herwinnen uit gebruikt splijtstofmate-

riaal. Dit zorgt momenteel voor drie pro-

cent van de hoeveelheid grondstof.

Aan het ruwe uraniumerts uit een mijn

heb je nog niet zoveel. Het wordt ter plaat-

se geconcentreerd,

waarbij de zogenaam-

de yellow cake ontstaat

die voor tachtig pro-

cent uit uraniumoxide

bestaat. Slechts 0,7

procent van het na-

tuurlijke uranium is de

splijtbare isotoop 
235

U.

De rest bestaat uit
238

U, wat in een kern-

reactor niet wordt ge-

bruikt. Daarom wordt

de yellow cake omge-

zet in de vluchtige ver-

binding UF6, die naar

een zogenaamde ver-

rijkingsfabriek gaat.

Daar kan men de twee isotopen in een

ultracentrifuge scheiden doordat ze ver-

schillende massa’s hebben. In zo’n super-

snel ronddraaiende ultracentrifuge wordt

het zwaardere 
238

UF6 meer naar buiten

geslingerd dan het lichtere 
235

UF6. Na

deze verrijking zet men het UF6 weer om

in uraniumoxide; de verrijkte splijtstof be-

vat doorgaans 3,5 tot 5 procent 
235

U.

Het verrijkte uranium wordt vervolgens

in een speciale splijtstofstaven-fabriek ge-

perst tot tabletjes van een centimeter

groot. Twee van zulke tabletjes zijn vol-

doende voor het elektriciteitsverbruik van

één persoon in een heel jaar. De tabletten

verpakt men in hermetisch afgesloten bui-

zen van enkele meters lang: de splijtstof-

staven. Deze staven worden vervolgens in

een zogeheten splijtstofelement geplaatst.

In de kernreactor van Borssele staan de

splijtstofelementen (121 stuks, met elk

205 splijtstofstaven) in een waterbad. Het

water voert de warmte af die tijdens de

kernreactie ontstaat. Daarnaast fungeert

het als ‘moderator’: het vertraagt te snelle

neutronen. Zogeheten regelstaven zorgen

ervoor dat er precies voldoende neutronen

aanwezig zijn om de kernsplijting op

gang te houden en de reactie niet uit de

hand te laten lopen. Het geheel staat in

een groot waterbassin dat alle straling die

uit de reactor komt absorbeert. Dit bassin

is op zijn beurt verpakt in dik beton. Het

opgewarmde water wordt onder druk

(Pressurized Water Reactor) als vloeistof

naar een turbine geleid die elektriciteit op-

wekt. |

ENERGIEBRONNEN

Wat is nodig om gedurende een jaar 1000 MW energie te leveren. Bij continue productie komt dat overeen met 9 miljoen MWh, voldoende om 3 miljoen
huishoudens (de helft van Nederland) een jaar lang te voorzien van energie.

Door uranium te beschieten met neutronen splijt de kern waarDoor uranium te beschieten met neutronen splijt de kern waar --
bij een enorme hoeveelheid energie en enkele neutronen vrijkobij een enorme hoeveelheid energie en enkele neutronen vrijko--

men. De vrije neutronen houden de reactie op gang.men. De vrije neutronen houden de reactie op gang.
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Het opwekken van elektriciteit brengt altijd afval met zich mee. In het geval van
kernenergie is dat weliswaar niet zoveel, maar het is wel hoog-radioactief. 

De centrale van Borssele produceert gedurende zijn leven een flinke huiskamer vol.
Wat moeten we daarmee doen?

DE DIEPTE

Een huiskamer vol

radioactiviteit
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E
r bestaan verschillende mogelijkhe-

den om hoog-radioactief afval uit

een kerncentrale te verwerken. Eén

daarvan is hergebruik van de splijtstof.

Verbruikte splijtstof bestaat voor 95 pro-

cent uit uranium, waarvan één procent

uranium-235 dat niet gespleten is.

Daarnaast zit er één procent plutonium in

en drie procent hoog-radioactieve splij-

tingsproducten, waaronder zogeheten

transuranium-elementen die ontstaan

zijn tijdens de kernreactie. Bij de zogehe-

ten ‘opwerking’ scheidt men de splijtstof

in uranium, plutonium en afval. Dit ver-

mindert de hoeveelheid hoog-radioactief

afval. Van het plutonium kan samen met

uranium een oxide worden gemaakt

(MOX, mixed oxide) dat als brandstof dient

voor een speciale MOX-reactor. In princi-

pe kan zuiver uranium weer als splijtstof

dienen. Bottleneck hierbij is dat het uranium-

mengsel verrijkt moet worden, zodat het

weer voldoende uranium-235 bevat.

OPSLAG

De belangrijkste oplossing voor het

kernafvalprobleem is het geologisch

opslaan van afval in graniet, steenzout of

kleilagen. Het opslaan in een stabiele ge-

ologische formatie blijkt een geschikte op-

lossing voor het langetermijnbeheer van

radioactief afval. Sommige landen opte-

ren hierbij voor zoutlagen of –koepels

(Duitsland), andere kiezen voor klei

(Zwitserland, Frankrijk, België) of graniet

(Zweden, Finland, Canada). Volgens het

Green Paper van de Europese Commissie

uit 2001 is de opslag van hoog-radioactief

afval haalbaar en is de techniek voldoende

geoptimaliseerd, vooral in de Verenigde

Staten, Zweden en Finland. Het rapport

schat dat een gebied van circa 300 km
2

nodig is om al het hoog-radioactieve afval

van de wereld op te slaan.

In België wil de Nationale Instelling

voor Radioactief Afval en verrijkte Splijt-

stoffen (NIRAS) nagaan of het veilig is

om radioactief afval in een weinig verhar-

de klei op te bergen. Dergelijke klei komt

voor in het Boomse kleimassief bij Mol in

noordoost België waar ook een grote

kerncentrale staat. Zoutformaties zoals in

Duitsland komen niet voor in de Bel-

gische ondergrond. Granietformaties zijn

er wel, maar op meer dan tweeduizend

meter diepte en die zijn bovendien nooit

verkend. De Boomse klei is al miljoenen

jaren stabiel en zou dat moeten blijven in

de periode die noodzakelijk is om het

kernafval tot een onschadelijk niveau te

laten vervallen, ongeveer 100.000 jaar.

NIRAS heeft daarom samen met het

Belgische studiecentrum voor kernener-

gie SCK-CEN een ondergronds proefla-

boratorium gebouwd in Mol. Op 225 me-

ter diepte en over een lengte van tweehon-

derd meter worden experimenten uitge-

voerd in de kleilaag. Het concept is geba-

seerd op een netwerk van ondergrondse

galerijen die worden gevuld met zoge-

naamde supercontainers waarin roestvrij-

stalen vaten met verglaasd afval zitten.

Zo’n supercontainer bestaat uit een kool-

stofstalen oververpakking die radionucli-

den insluit tijdens de thermische fase –

dat wil zeggen gedurende de honderden

jaren dat het afval nog grote hoeveelheden

warmte uitzendt. De oververpakking is

omgeven door een betonnen matrix. Als

alle galerijen gevuld zijn, wordt de mijn-

installatie volledig afgedicht met een vul-

materiaal.

De belangrijkste barrière die voor de vei-

ligheid zorgt is de kleilaag waarin de ber-

gingsinstallatie gebouwd wordt. Deze

moet de migratie van radionucliden naar

de biosfeer zo lang mogelijk vertragen

wanneer de kunstmatige barrières na de

thermische fase niet langer effectief zijn.

Probleem hierbij is de opwarming van de

kleilaag door straling. Daardoor zet het

water in de klei uit en treedt er een aan-

zienlijke drukverhoging op die scheuren

kan veroorzaken. Of de Boomse klei in-

derdaad geschikt is voor de opslag van

hoog-radioactief afval zullen de Belgen in

2012 besluiten.

BOMBARDEMENT

Een andere aanpak is transmutatie, of-

wel het verminderen van radioacti-

viteit door radioactieve verbindingen om

te zetten in andere verbindingen die hun

straling sneller kwijtraken. De Nuclear

Research and Consultancy Group (NRG)

in Petten onderzoekt de splijting van de

langlevende isotopen plutonium en ame-

Van het radioactief afval is 95
procent laag- en middelreactief
afval. De overige 5 procent is
hoog-radioactief 

Laag- en middelradioactief: kleding, papier, isolatie-
materiaal, filters en reinigingsafval afkomstig uit
ziekenhuizen, laboratoria, onderzoeksreactoren en
kerncentrales. Halfwaardetijd 50 - 100 jaar

Hoog-radioactief: restanten splijtstof en hoog-ver-
vuild metaal uit kerncentrales

Voor Borssele is dit ongeveer één kuub splijtstof
afval per jaar plus tien kuub hoog-vervuild metaal
uit bijvoorbeeld het omhulsel van de splijtstof-
staven. Tijdens de levensduur van veertig jaar een
flinke huiskamer vol.

RADIOACTIEF AFVAL
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ricium in korter levende radioactieve ver-

bindingen. Deze splijting gebeurt met

neutronen, net zoals dat standaard plaats-

vindt in een kernreactor. De omzetting

van langlevende nucliden naar kortleven-

de of stabiele nucliden heet ook wel ‘op-

branden’ of ‘verbranden’. Een dergelijke

splijting kan de levensduur van het radio-

actieve afval met een factor duizend terug-

brengen tot zo’n driehonderd à duizend

jaar. Daardoor zou deze recycling de nu al

aanwezige plutoniumvoorraad kunnen

verminderen, maar ook de levensduur van

toekomstig kernafval kunnen verkorten.

De langlevende isotopen kan men niet

zomaar terugstoppen in de reactor, want

dan zouden de kernreacties te hard ver-

lopen. De oplossing is het inbedden in een

inert, keramisch dragermateriaal in plaats

van in uranium. De splijtstof is uranium-

vrij, zodat tijdens de neutronenbestraling

geen nieuw plutonium ontstaat. Het al

aanwezige plutonium wordt vervolgens

omgezet in korter levende splijtingspro-

ducten.

Het dragermateriaal moet aan veel eisen

voldoen. Tijdens de transmutatie krijgt

het immers in de reactor een bombarde-

ment van neutronen, alfadeeltjes en splij-

tingsproducten te verduren, en wordt het

blootgesteld aan temperaturen van meer

dan 1000 °C. Het dragermateriaal mag

niet chemisch reageren en mag niet radio-

actief worden bij neutronenbestraling.

Verder moet het goed warmtegeleidend

zijn en zó stevig dat het niet verandert bij

eventuele stralingsschade. Geschikte ele-

menten voor een drager zijn bijvoorbeeld

zirkonium, aluminium, magnesium en

silicium.

Het NRG heeft op deze manier zeven

splijtstofpennen met plutonium ingepakt

in spinel (een oxide van magnesium en

aluminium) en vervolgens gedurende bij-

na twee jaar bestraald in de Pettense reac-

tor. De onderzoekers gebruikten geoche-

misch stabiele materialen, zodat de opge-

brande splijtstof direct geschikt zou zijn

voor eindberging. Het dragermateriaal be-

vatte plutoniumbolletjes van tweehonderd

micrometer en zag eruit als een pilletje.

Na 548 bestralingsdagen was zestig pro-

cent van de oorspronkelijke hoeveelheid

plutonium gespleten. Om de levensduur

van het afval tot een paar honderd jaar

terug te brengen zou dit negentig procent

moeten worden.

EXOTISCH

Greenpeace vindt beide oplossingen

voor de verwerking van radioactief af-

val vooralsnog onaanvaardbaar. Geologische

opslag houdt in dat het afval voor volgen-

de generaties nog steeds bestaat, maar vol-

gens de milieuorganisatie mogen wij de

toekomstige generaties niet opzadelen

met problemen. Transmutatie is nog niet

toepasbaar en bovendien wordt er pluto-

nium bij afgescheiden, dat voor wapens

kan worden gebruikt. Als het aan Green-

peace ligt stoppen we daarom direct met

de productie van nog meer radioactief afval.

Serieuze alternatieve oplossingen voor

het afvalprobleem bestaan vooralsnog

niet. Wel zijn er al exotische oplossingen

bedacht, zoals het lanceren van afval rich-

ting de zon in de hoop dat het daar aan-

komt en verbrandt. Ook is opslag diep in

de oceanen geopperd, en het laten weg-

zinken van afval in de ijskappen van de

polen zodat het met ijs wordt toegedekt.

Al deze mogelijkheden zijn óf zeer ge-

vaarlijk, óf zeer slecht voor het milieu.      |

WACHTEN OP DE BESTE OPLOSSING

In Nederland mag maar één bedrijf radioactief afval verwerken en opslaan: de Centrale Organisatie voor
Radioactief Afval (COVRA) in Borssele. Al het Nederlandse radioactieve afval uit ziekenhuizen, onder-

zoekslaboratoria, maar ook uit de industrie en uit kerncentrales en onderzoeksreactoren wordt hier ver-
zameld en geschikt gemaakt voor opslag gedurende honderd jaar. Bij de COVRA wordt jaarlijks 300 m3

laag- en middel radioactief afval opgeslagen. De
helft daarvan betreft overigens het betonnen vei-
ligheidsomhulsel.

Het hoog-radioactieve afval wordt eerst in de
opwerkingsfabrieken van Cogéma in Frankrijk en
BNFL in Engeland verpakt in een glas van boro-
silicaat. Omdat de opwerking van splijtstofsta-
ven in Nederland niet mogelijk is moeten ze per
spoor naar Frankrijk worden gebracht. Het in
containers verpakte afval komt vervolgens weer
per trein terug in Nederland. Door de straling
voelen die containers warm aan, ze zijn zo’n vijf-
tig graden aan de buitenkant. In september
2003 heeft de COVRA voor deze containers het
Hoogradioactief Afval Behandelings- en Opslag
Gebouw (HABOG) geopend, een speciale op-
slagruimte voor hoog-radioactief afval. Dat wordt er gedurende honderd jaar opgeslagen, vooral om af te
koelen en om een permanente oplossing te vinden zoals berging in de diepe ondergrond. De kerncen-
trale van Borssele betaalt zelf voor de opslag van het afval en voor het opbergen in de grond. |

AFVALVERWERKING

Operators staan op de brug boven het bassin waarin de splijtstofstaven staan. Langlevende iso-
topen uit kernafval worden ingepakt in magnesiumtitanaat met spinelstructuur en geperst tot inerte
tabletten. De tabletten zijn geschikt voor eindberging in een mijn of zoutformatie of voor transmuta-
tie, zoals Technetium-99. Dit is een isotoop met een halfwaardetijd van 200.000 jaar dat kan wor-

den getransmuteerd naar niet-radioactief ruthenium.

Het HABOG gebouw voor de opslag van hoog-radio-
actief afval bij de COVRA in Borssele krijgt iedere 

twintig jaar een lichtere kleur om de afname van de
radioactieve straling te symboliseren.
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Meer weten
AANBEVOLEN LITERATUUR
- Green Paper – Towards a European strategy for the security of

energy supply. Europese Commissie 2001 (europa.eu.int/

comm/energy_transport/en/lpi_en.html)

- Leidraad kernongevallenbestrijding, VROM 2004

- Energy, powering your world, EFDA en FOM, 2002

AANBEVOLEN WEBSITES
- World Nuclear Association: www.world-nuclear.org

- Nuclear Research and consultancy Group: www.nrg-nl.com

- International Nuclear Safety Center (Kaarten en info van nucle-

aire installaties): www.insc.anl.gov

- World Information Service on Energy: www.antenna.nl/wise

- Campagne van WISE: www.neebedankt.nl

- Greenpeace: www.greenpeace.nl/campaigns/kernenergie-

kernwapens

- Centrale Organisatie voor Radioactief Afval: www.covra-nv.nl

- European Fusion Development Agreement: www.efda.org

- NIRAS (onderzoek naar geologische opslag): www.nirond.be

- Stichting Borssele 2004+: www.kerncentrale.nl

- RIVM Milieucompendium: www.rivm.nl/milieuennatuur-

compendium

VOOR OP SCHOOL
1. Wat is een kernreactie? Waarom komt er zoveel energie bij

vrij? Vergelijk dit met de hoeveelheid energie die in bijvoor-

beeld een kolencentrale wordt opgewekt.

2. Wat houdt verrijking van uranium (de brandstof van kern-

centrales) in?

3. Wat is het verschil tussen kernsplijting en kernfusie? Noem

daarbij de verschillende processen, maar ook de verschillen

in de beschikbaarheid van de gebruikte ‘brandstof’, de afval-

problematiek, enzovoort.

4. Er bestaan ook natuurlijke kernreactoren. Noem een voor-

beeld van een natuurlijke splijtingsreactor (te vinden op

aarde) en een natuurlijke fusiereactor (die vind je in het heelal). 

5. Noem enkele voor- en nadelen van kernenergie. Maak van bei-

den jouw top drie (de volgorde moet je wel kunnen verdedigen).

6. Waarom hebben we kernenergie, als we uit kolen en gas ook

energie kunnen opwekken? Is zonne-energie een goed alter-

natief voor kernenergie, waarom wel/niet? En windenergie?

7. Beschrijf in een kort artikel hoe het zit met het gebruik van

kernenergie in Nederland. Hoe groot is het verbruik? Waar staan

in Nederland kerncentrales (werken ze allemaal?)? Hoe gaan

we in Nederland om met de afvalproblematiek? Vergelijk de

situatie in Nederland ook met die van andere landen.

8. Hoeveel afval komt er vrij bij het opwekken van 1000 MW

elektriciteit gedurende één jaar in een kerncentrale, en hoe-

veel uit een kolencentrale? Geef een beschrijving van beide

soorten afval in termen van giftigheid, veiligheid en manier

van verwerken of opslaan.

9. Het opwekken van energie uit kernfusie is wel mogelijk

gebleken, maar de daadwerkelijke toepassing stuit nog op

grote problemen. Hoe tracht men die problemen op te los-

sen? Zoek je antwoord bijvoorbeeld bij FOM, Stichting voor

Fundamenteel Onderzoek der Materie, waar onderzoek naar

kernfusie wordt gedaan (www.fusie-energie.nl/artikelen/

watisfusie.pdf of www.fusie-energie.nl).

10. Er heeft zich een aantal ernstige ongevallen voorgedaan in

kerncentrales. Ga van tenminste twee ongevallen na waar en wan-

neer dat was, wat de oorzaak was en welke gevolgen er waren.
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Wereldwijd zijn er op dit moment 440 kernreactoren voor in bedrijf,
waarvan 161 in Europa en 128 in Amerika.


