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Wereldwijd is de angst voor de atoomsplitsing, 
kernenergie en kerncentrales. Zelfs in het altijd 

zo rustige Zwitserland demonstreerden begin \u\i 
1977. zon 6000 burgers tegen de bouw van die 

'nieuwe energiebron'. Vaak wordt op hoofdzake
lijk emotionele basis vóór of tegen stelling ge

nomen. Wat weten wij — de gewone man — er 
eigenlijk van. De redactie prijst zich gelukkig in 

deze A.O. uitgave prof. ir. D. N. Dietz aan het 
ord te kunnen laten, die een van de belangrijkste 
problemen bij het gebruik van kernenergie — de 
berging van radio-actief afval — voor ons uit de 
doeken doet. Bij het bepalen van ons standpunt 

kan de sobere en duidelijke informatie van 
ir. Dietz van grote waarde zijn. 

De noten in de tekst verwijzen naar de literatuur
lijst op de laatste pagina. 

de berging ondergronds 
van radio-actief afval 

D. N. Dietz 

Kernenergie. Ja of nee? 
De moderne mens is steeds meer 
afhankelijk geworden van een 
ruime energievoorziening voor de 
handhaving van een levenspeil, 
hoger dan ooit tevoren. Kan dit 
zo doorgaan? Het einde van de 
wereldvoorraden &an olie en gas 
begint in zicht te komen, de her
leving van steenkoolwinning is 
aan beperkingen gebonden en 
hetzelfde geldt voor de ontwikke
ling van nieuwe energievormen: 
kernsplijting, kernfusie, aard
warmte, water, wind en zon. Men 

mag hopen, dat in een verre toe
komst voldoende nieuwe energie
bronnen tot ontwikkeling op grote 
schaal kunnen worden gebracht. 
Daartegenover wordt het wel 
steeds duidelijker, dat voor de 
nabije toekomst de vooruitzichten 
niet gunstig zijn. Voor de negen
tiger jaren voorziet men een be
langrijk energietekort, ook indien 
vanaf heden alle zeilen worden 
bijgezet: ontwikkeling van thans 
bekende hulpbronnen en de be
sparing op gebruik en op verlie
zen van energie. 
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De voorspeiling van dit tekort 
berust op de beste schattingen 
van experts, vaklui, die er jaren 
aan hebben besteed om de getal
len van vraag en aanbod van 
energie op een rijtje te zetten 1). 
Het gaat hun als de gediplomeer
de artsen, die U iets akeligs over 
Uw gezondheid moeten vertellen; 
er ontstaat een zeer menselijke 
neiging om te luisteren naar de 
kwakzalver, die U verzekert, dat 
het allemaal niet zo'n vaart loopt 
en dat een eenvoudig pilletje of 
poeiertje voldoende is om alles in 
het reine te brengen. Evenzo is 
de verleiding groot, gehoor te ge
ven aan wie vertelt, dat de olie
reserves veel groter zijn dan de 
olie-experts U, al of niet uit kwa
de trouw, willen doen geloven. 
Beter lijkt het om de ogen open 
te houden en ermee te rekenen 
dat wij een tijd van energie-
schaarste tegemoet gaan, ook als 
alle bekende technieken maxi
maal worden gebruikt. 
Energieverbruik levert ook zijn 
bezwaren. De rokende schoor
steen, eens het symbool van wel
vaart en voorspoed, wordt nu 
veelal gezien als een aanslag op 
het milieu. Een centrale zonder 
rokende schoorsteen, een kern
centrale, ontmoet bezwaren van 
andere aard. Het wordt dan een 
afwegen van voor- en nadelen 
van bepaalde energievormen. El
ke afwijzing van een energiebron 
zal de komende schaarste verer
geren. Het zou kinderlijk zijn zon 
afwijzing te koppelen aan een 
vervangend voorstel: niet dit, 
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maar in plaats daarvan heb ik een 
schrander idee om op andere 
wijze energie op te wekken, dan 
wel te besparen. Alle schrandere 
ideeën zullen in elk geval moeten 
worden uitgevoerd en dan nog 
zal er een tekort ontslaan. 
Elke afwijzing kan dit tekort al
leen maar verergeren. Er zullen 
niet veel afwijzingen nodig zijn 
om ons terug te voeren naar de 
energiesituatie uit de jaren der
tig. Een situatie waaraan de ou
deren onder ons eertijds gewend 
waren, maar die door de thans 
opgroeiende jeugd zal worden er
varen figuurlijk en letterlijk ais 
een koude douche. Pas in novem
ber een paar uur per dag in één 
kamer per woning een kachel 
aan, een eigen auto een zeld
zaamheid, weinig industrie en 
bijbehorend goedkoop massapro-
dukt in de winkels en natuurlijk 
geen caravanreis naar Joego-3ia-
vië of vliegvakantie op de Azo-
ren. 

Beslissingen over de voorberei
dingen van toekomstige energie
voorzieningen zullen op hoog 
politiek niveau worden genomen. 
Iedereen heeft het recht zich in 
discussies hierover te mengen. 
Iedereen heeft ook het recht 
energievoorzieningen af te keu
ren, maar hopelijk is hij dan eer
lijk genoeg om door te denken en 
het dikke wollen ondergoed uit 
de erfenis van zijn grootvader, 
met de lange mouwen en de lan
ge pijpen, alvast eens aan te pas
sen. 
Men hoort de laatste tijd weinig 



over de miiieubedreiging, ver
bonden aan het terugschakelen 
van gas op olie en daarna op ko
len. Trouwens er zijn technische 
methoden bekend om deze mi
lieubedreiging te bestrijden, zij 
het dat ze zeer kostbaar zijn. Des 
te meer is thans onder discussie 
het vreedzaam gebruik van kern
energie en het moet worden toe
gegeven, dat de kennismaking 
van het mensdom met kernener
gie te Hirosjima (fig. 1) alle aan
leiding gaf tot het grootst moge
lijke wantrouwen. Natuurlijk is 
daardoor de neiging sterk, aan 
de hele kernenergie geen woord 
meer vuil te maken en ook elke 
vreedzame toepassing blindelings 

af te wijzen. Nogmaals: dat is 
ieders goed recht, maar doe dat 
dan, bewust van het daarbij be
horende extra energietekort, en 
houd grootvader's dikke wollen 
ondergoed in ere? 
Men kan wat verder komen met 
de energievoorziening, indien 
men niet afgaat op een instinc
tieve afkeer, maar bereid is de 
vreedzame toepassing van kern
energie grondig te onderzoeken, 
of beter, door vaklui te laten on
derzoeken. Zo'n onderzoek moet 
dan uitmonden in een veiligheids-
analyse. Onderzoekt men het ri
sico dat de mens dagelijks loopt, 
dan blijkt men nergens op vol
maakte veiligheid te kunnen re-

F/g. 1. Atoombom, de eerste kennismaking met kernenergie 



kenen, zelfs niet thuis in bed. 
Ook onze Deltawerken zullen na 
voltooiing geen volmaakte veilig
heid bieden, maar het risico dat 
de nieuwe dijkhoogte te gering 
zou zijn voor een heel speciale 
samenloop van omstandigheden 
wordt uitgedrukt in een getal, dat 
men als aanvaardbaar klein' be
schouwt. Op allerlei gebied zijn 
veiligheidsanalyses bekend en 
deze geven soms een gezonde 
verbetering van wat ons gevoel 
ons ingaf. Verkeersongevallen 
statistieken hebben geleerd dat 
men tijdens etn vliegreis, toch 
nog dikwijls gezien als een avon
tuur, vele malen veiliger is dan 
gedurende een rit met de ver
trouwde auto over eenzelfde af
stand. 
Onderzoekingen naar de veilig
heid van Kerncentrales zijn reeds 
uitgevoerd. Ook hier komt men 
tot risicocijfers, die veel lager 
liggen, dan men gevoelsmatig 
van familieleden van de kernbom 
zou hebben verwacht. In feite 
blijkt het risico voor de omwo
nenden belangrijk lager dan dat 
van andere, sinds jaar en dag 
bekende gevaren, zoals de kans 
dat men door de bliksem wordt 
getroffen -'). 
Een afzonderlijk probleem wordt 
nog gevormd door de vraag, wat 
te doen met radio-actief afval. De 
straling, die door dit afval wordt 
afgegeven, sterft langzaam uit. 
Ten dele gaat dit uitsterven bij
zonder langzaam, waardoor het 
gedurende duizenden jaren ge
vaarlijk blijft. In principe zou men 
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kunnen volstaan met opberging in 
goed afgeschermde ruimten, 
maar een eeuwige' bewaking is 
niet vol te houden. 
Tot nu to wordt vrijwel al het 
afval op een diepe plaats in de 
oceaan gestort. Het is daarbij 
verpakt in dikke betonnen vaten, 
zodat het aan boord van de sche
pen geen gevaar oplevert en na 
storting voorlopig niet met het 
oceaanwater in aanraking zal ko
men. Een tweede veiligheidsmar
ge wordt gevormd door het feit, 
dat de hoeveelheid afval extreem 
klein is ten opzichte van de hoe
veelheid oceaanwater. Zelfs als 
nu alle gestorte vaten tegelijk 
kapot zouden gaan, dan nog zou, 
zelfs in de omgeving van de stort
plaats, de radio-activiteit van het 
water niet noemenswaard stijgen 
boven het reeds bestaande, na
tuurlijke niveau. 
De aanvoer van afval houdt ech
ter aan en neemt nog toe. Daar
om wil men deze oceaanstortin
gen niet onbeperkt voortzetten. 
Men wil ze stopzetten geruime 
tijd voordat er sprake kan zijn van 
enig gevaar. Een internationaal 
verbod van oceaanstortingen is 
daarom in de nabije toekomst te 
verwachten. Elk land zal daarna 
binnen de eigen grenzen zijn af
val op verantwoorde wijze moe
ten zien te bergen. Algemeen 
kiest men daarbij voor opberging 
in de diepe ondergrond, maar 
overigens zullen de plaatselijke 
omstandigheden van invloed zijn 
op wat per land het beste is. In 
het volgende zullen wij ons be-



perken tot de Nederlandse om
standigheden. 

Hoeveelheid en aard van het 
afval 
Radio-activiteit is op de wereld 
van nature aanwezig. Ook de Ne
derlandse bodem bevat uranium, 
zij het niet in economisch winba
re vorm. Natuurlijk uranium be
staat voor een klein gedeelte uit 
splijtstof. Bij het delven van ura
nium maakt men geen radio-acti
viteit. Evenmin in een verrijkings-
fabriek, waar men het gewonnen 
uranium slechts verdeelt in por
ties met meer, respectievelijk 
minder splijtstof erin. 
Het verrijkte uranium is bruik
baar voor energieproduktie in 
kerncentrales. Men laat daar sta
ven, bestaande uit verrijkt ura
nium op elkaar inwerken. Daar
door valt de splijtstof geleidelijk 
uiteen in andere stoffen en voor 
een deel in warmte. Met die 
warmte wordt stoom geprodu
ceerd, met behulp waarvan, net 
als in een gewone centrale, elec-
triciteit wordt opgewekt. 
Circa vijf jaar geleden heeft men 
ontdekt, dat in het geologisch 
verleden (circa 1700 miljoen jaar 
geleden) kernsplijtingsreactoren 
in de vrije natuur zijn voorgeko
men 3). Het is een pikante bijzon
derheid, dat ook toen reeds in het 
bijeenbrengen van voldoende 
splijtstof levende wezens een rol 
moeten hebben gespeeld. Des
tijds betrof het primitieve een
cellige organismen. Wellicht het 
belangrijkste aspect van de ont

dekking is, dat men hier het re 
sultaat kan bestuderen van een 
langdurig ondergronds verblijf 
van radio-actief afval, zij het dat 
dit afval daar zonder overleg of 
voorzorg is gedeponeerd. 
Na het nuttig gebruik van splijt
stof houdt men afval over, afval 
dat direkt na het ontstaan sterk 
radio-actief is. Aanvankelijk 
neemt deze straling vrij snel af 
en Hamstra4) rekent ons voor, 
dat na circa 300 jaar de radio
toxiciteit van het afval minder 
wordt dan die van het uranium
erts, waaruit het is ontstaan. Nu 
is 300 jaar een voor technici 
overzienbare periode voor de be
trouwbaarheid van opbergvoor-
zieningen. Daarna laat men door 
de menselijke ingreep de wereld 
achter met minder radio-toxiciteit 
dan er van nature aanwezig zou 
zijn geweest. 
Tegen deze redenering is wel in
gebracht •"*), dat de radio-activiteit 
van het afval van andere her
komst is dan die van het natuur
lijke uranium. Men wijst daarbij 
op de onzekerheid in hoeverre 
deze vervangende radioactieve 
stoffen meer of minder dan het 
oorspronkelijke uranium door 
plant of dier zouden kunnen wor
den opgenomen. 
Belangrijker dan dit alles blijft 
natuurlijk de zorg, zulke stoffen 
buiten het bereik van plant of dier 
te houden. Daarbij kan men zeer 
zorgvuldig te werk gaan: men 
heeft de vrijheid, de best afslui
tende omgeving te kiezen en men 
beschikt over technieken om 
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hierbij tot zeer grote diepte te 
gaan. Moeder Natuur, daarente
gen, heeft het oorspronkelijke 
uraniumerts in vele gevallen bui
tengewoon slordig neergelegd. 
De in Nederland mogelijk te ver
wachten hoeveelheid afval hangt 
uiteraard af van de totale capa
citeit van de toekomstige kern
centrales. Het lijkt reëel om bij 
een beschouwing uit te gaan van 
het kerncentraleplan, zoals dit 
thans bij de regering ter discus
sie ligt. Hierbij beschouwt men 
een electrisch vermogen van 3.5 
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Fig 2, Straling; u bent klaar 

miljoen kW. Bij het afval dat uit 
dit programma voortkomt denkt 
men zich ook het radio-actieve af
val, dat thans reeds ontstaat uit 
de activiteiten van ziekenhuizen 
en laboratoria. 
In alle installaties voorkomt men 
allereerst, dat radio-actieve stof
fen via afvalwater of via de lucht 
in de omgeving terecht komen. 
Waar nodig, worden water, gas 
en lucht gefiltreerd. Het gebruik
te filtermateriaal zal dan radio
actief zijn. Dit filtermateriaal, ge
voegd bij het andere materiaal, 
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bestaat uitsluitend uit vaste stof. 
Voor zover nodig wordt het af
val opgesmolten met plastic of 
met glas, waardoor het in hoge 
mate onoplosbaar wordt. Waar 
dit vereist is heeft de verpakking 
een omhulsel, meestal beton, van 
circa 10 cm dikte. Daarmede is 
de afscherming dusdanig, dat 
men zich veilig enige ti jd in de 
nabijheid kan ophouden. Het afval 
bestaat uit allerlei soorten, maar 
van belang is de stralingsactivi
teit en op grond hiervan heeft 
men een indeling gemaakt, uitge
drukt in de eenheid 'rem'. Wat 
men zich hierbij moet voorstellen 
kan worden verduidelijkt aan de 
stralingsdosis, die men bij een 
gewoon röntgenonderzoek onder
gaat en die circa 10 rem be
draagt. Bij de indeling wordt een 
vaatje van 1 rem per uur al als 
vrij pittig beschouwd. Als men 10 
uur op zo'n vaatje blijft zitten, 
ontvangt men dus een stralings
dosis overeenkomend met één 
röntgencontrole (fig. 2). 
Het afval van kerncentrales vol
gens het 3.5 miljoen kW-plan 
plus dat van ziekenhuizen en la
boratoria laat zich thans als volgt 
indelen. 

LAVA (Laag /Actief Vast /Afval) 
Hiertoe rekent men alles met min
der dan 0.2 rem/uur. 
Veel materiaal, dat in deze cate
gorie is ondergebracht, heeft een 
nogal alledaags karakter: versle
ten gereedschap, uit voorzorg 
gedragen beschermende kleding, 
niet of nauwelijks radio-actief be

smet, maar beschouwd als 'ver
dacht'. Ook vindt men hierbij enig 
licht besmet fiJtermateriaal. 

MAVA (Middel Actief Vast Afval) 
Deze categorie omvat de vaten 
met meer dan 0.2 rem/uur, doch 
minder dan 2 rem/uur. 
In hoofdzaak bestaat dit materiaal 
uit filterstoffen, gebruikt bij het 
zuiveren van afvalwater. 

HAVA (Hoog Actief Vast Afval) 
Hieronder rekent men het overi
ge afval, sterker dan 2 rem/uur. 
Het bestaat uit filtermateriaal, dat 
in de eerste verdedigingslinie 
heeft gestaan en uit bepaalde 
materialen, die rechtstreeks bij 
het reactorproces waren betrok
ken. Ook sommig afval van zie
kenhuizen en laboratoria valt 
hieronder. Bij elkaar betreft het 
een kleine hoeveelheid. De mees
te straling wordt veroorzaakt 
door kortlevende bestanddelen. 
Binnen 10 jaar is het daardoor 
gedegradeerd tot MAVA. Voor 
zover thans reeds bestaand, slaat 
men het voor 10 jaar op in een 
afgeschermde en bewaakte kel
der. Voor de daarna volgende 
definitieve opberging is er dus 
geen HAVA meer. 

De totale hoeveelheid LAVA en 
MAVA, die jaarlijks vrijkomt, is 
royaal geschat op 1000 m* (zeg 
een kubus van 10 m). Dit afval 
is nergens bruikbaar, ook niet bij 
kwaadwilligen. Langdurig verblijf 
in de directe nabijheid is af te 
raden. 
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KSA (Kern Sphjtings Afval) 
Het bovengenoemde LAVA en 
MAVA kon men nog afdoen met 
populair gezegd: licht tot matig 
besmette rommel. Over het KSA 
moet met meer eerbied worden 
gesproken. Het ontstaat recht
streeks uit de kernreactie en le
vert 9 9 % van de afvalstraling. 
Reactorstaven, die een paar jaar 
in bedrijf zijn geweest raken ver
moeid. Een belangrijk deel van 
het splijtbare uranium is dan ver
spleten. Diverse andere stoffen 
zijn ontstaan, die het reactorpro
ces vertragen en die op hun 
eigen manier radio-actief zijn. 
Dergelijke vermoeide staven wor
den naar een opwerkfabriek ge
bracht, waar men het nog onver-
bruikte uranium afzondert. Tevens 
verzamelt men natuurlijk de af
valstoffen. Sommige bestandde
len hieruit zijn heftig radio-actief 
en vervallen snel. De hierbij vrij
komende energie levert een be
hoorlijke hoeveelheid warmte. 
Om deze warmte de baas te blij
ven, pleegt de opwerkfabriek de 
stoffen gedurende de eerste vijf 
jaar in vloeibare vorm te bewaren 
in gekoelde tanks. Daarna wor
den de stoffen in vaste vorm ge
bracht en vermengd met glas tot 
staven gesmolten. Deze staven 
worden door de opwerkfabriek 
nogmaals vijf jaar bewaard. Daar
na is de warmteafgifte voldoende 
verminderd om de staven een 
meer definitieve plaats te bezor
gen. 

Nederland bezit geen eigen op
werkfabriek, maar kan zijn reac-
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torstaven in het buitenland laten 
behandelen. Het buitenland is 
hiertoe bereid, maar wil niet ten 
eeuwigen dage met andermans 
afval opgescheept blijven. Wan
neer Nederland op een bepaald 
moment een kerncentrale in be
drijf stelt, dan komen na enkele 
jaren de reactorstaven ter be
handeling en na nogmaals 2 x 5 
jaar van tijdelijke bewaring bij 
de opwerkfabriek ontstaat de ver
plichting de KSA houdende glas
staven terug te nemen. Volgens 
de huidige procedure zijn dit sta
ven van 0.15 m diameter en 3 m 
lang, ingegoten in roestvrij stalen 
cylinders, enigszins lijkend op 
hoge druk gascylinders. Het Ne
derlandse plan in vol bedrijf zou 
per jaar opleveren 9 m:' of te wel 
150 van dergelijke cylinders, te 
verwachten vanaf zeg 1995. Van 
deze jaarlijkse portie is de warm
te inmiddels teruggelopen tot 105 
kW. In industriële termen is dit 
geen hoge warmteproduktie: men 
zou er 20 huisjes mee kunnen 
verwarmen. Anderzijds is het te 
veel om het materiaal opeen te 
stapelen in een kleine ruimte: dit 
zou overeenkomen met ruim 100 
straalkachel elementen in een 
kamertje van 2,5 x 2 x 2 meter. 
Om ontoelaatbaar hoge tempera
turen te voorkomen, moeten de 
KSA staven op enige onderlinge 
afstand worden geborgen. Als 
aanvankelijke maatregel kan men 
ook nog denken aan koeling. 
Toch is het warmteprobleem een 
zorg van betrekkelijk korte duur: 
door verval wordt de warmtepro-



duktie elke 30 jaar gehalveerd. 
Behalve de heftig stralende, 
warmte opwekkende en betrek
kelijk kort levende stoffen bevat 
het KSA ook bestanddelen, waar
van de straling weliswaar vrij
wel geen warmte levert, maar pas 
na duizenden jaren duidelijk ver
mindert. 
Het KSA bevat geen economisch 
aantrekkelijke bestanddelen, al
thans volgens de huidige stand 
van de techniek; duidelijk, anders 
zouden deze door de opwerkfa-
briek wel eruit zijn gehaald. Han
tering door onbevoegden(kwaad
willigen) is ongewenst, in de eer
ste plaats voor henzelf. Er is dus 
alle reden het KSA zo onbereik
baar mogelijk weg te sluiten. 

Het opbergprobleem 
Samengevat brengt het 3.5 mil
joen kW kerncentrale plan met 
zich mee een jaarlijks aanbod van 
1000 m3 LAVA en MAVA en, met 
een vertraging van circa twaalf 
jaar, een jaarlijks aanbod van 9 
m:' KSA. Op oceaanstorting kan 
voor de toekomst niet worden 
gerekend. Opslag in betonnen 
bunkers, als tijdelijke maatregel 
voldoende, zou op den duur een 
onaanvaardbare belasting op het 
nageslacht leggen voor onder
houd en bewaking. 
Al geruime tijd bestudeert men 
daarom in vele landen de moge
lijkheden om het afval in de on
dergrond te bergen. In elk dezer 
landen wordt gezocht naar een 
geologische formatie, die voor 

opberging aan een aantal voor
waarden moet voldoen. 
De formatie moet voldoende dik 
en voldoende uitgebreid zijn om 
de benodigde ruimte op te leve
ren. Rondom deze ruimte heeft 
men nog enkele meters dikte no
dig om de straling af te scher
men, maar daarmede neemt men 
geen genoegen, men wil een veel 
dikkere afscherming als veilig
heidszone voor het geval de for
matie van buiten af op een of 
andere wijze zou worden aange
tast. Men denkt daarbij aan de 
mogelijkheden in de komende 
dnizenden jaren, in elk geval 
aan een periode, die lang is voor 
menselijke begrippen, maar zeer 
kort als het gaat om geologische 
veranderingen. 
Voorts zoekt men naar een zeer 
dicht gesteente, dat wil zeggen 
naar gesteente, waar geen grond
water doorheen kan sijpelen. 
Grondwater zou immers radio
actief materiaal kunnen meevoe
ren naar ondiepere aardlagen en 
tenslotte terechtkomen in de om
geving waar leven (plant, dier, 
mens) heerst, de biosfeer. 
Tenslotte eist men, dat het ge
bied geologisch in rust is. Een 
vulkanische uitbarsting is wel het 
laatste wat men zich zou wen
sen. Maar ook de toekomstige 
vorming van ondergrondse 
scheuren, waardoor alsnog 
grondwater zou kunnen gaan 
stromen, moet niet mogelijk zijn. 
Op grond van de plaatselijke 
omstandigheden kan men in ver
schillende landen tot verschillen-

9 



de keuzen komen. Zo zijn ge
noemd: klei, graniet en zout. In 
Nederland is zout aangewezen 
Wij kunnen hiermee nogal ge
lukkig zijn. Niet alleen is zout 
waarschijnlijk geschikter dan klei 
of graniet, het Nederlandse zout 
lijkt ook beter dan het meeste 
zout elders. 

Voorkomen en eigenschappen 
van het zout in Nederland 
Nederland is een geologisch 
uitermate rustig gebied. Wij ken
nen geen vulkanen, er zijn vrij
wel geen actieve scheuren of 
breuken. Evenmin hebben wij te 
lijden van de door zulke ver
schijnselen veroorzaakte aardbe
vingen. Beziet men een wereld
kaart met seismisch actieve zo
nes, dan blijkt Nederland ver bui
ten deze zones te liggen. 
Het zout is oorspronkelijk ont
staan uit de verdamping van zee
water. Aldus is een pakket ge
vormd van een dikte tot circa 
600 m. Hieroverheen zijn later 
andere formaties afgezet tot een 
totale dikte van 1000 a 2000 m 
Het zout is wat lichter dan de bo
venliggende formaties. Daardoor 
heeft het zout de neiging om 
te stijgen, te komen boven
drijven. Mu heeft zout onder vol
doende druk, dus als het diep ge
noeg ligt, enigszins de eigen
schappen van een vloeistof, het 
gedraagt zich als een uiterst 
taaie stroop en zo is het op een 
aantal plaatsen langzaam en on
verbiddelijk omhoog gerezen 
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zonder daarbij te scheuren. Voor 
het grootste deel is deze zout-
beweging sinds lang geëindigd, 
bijvoorbeeld doordat al het zout 
uit de naaste omgeving was op
gebruikt. 
De eindstand is thans dat WIJ 
zout hebben ten dele in een on
gestoorde laag, daar waar de om
standigheden voor opstijging on
gunstig waren, ten dele in ver
dikkingen, opwelvingen, die om 
hun vorm worden aangeduid als 
zout^ussens en ten dele in mach
tige zuilen, die tot dicht onder de 
oppervlakte (in het buitenland in 
een enkel geval tot aan de opper
vlakte) zijn doorgedrongen en die 
als zoutkoepels bekend staan 
Het is jammer, dat een dergelijke 
imposante zoutkoepel nergens 
los te bekijken is: circa 3 km 
hoog, meestal cyhndervormig. 
soms in de vorm van. een padde
stoel, met een doorsnede boven
aan van ruwweg 3 km 

Het Nederlandse zout bevindt 
zich thans in (fig. 3): 
a. ongestoorde lagen tot 600 

m dik; 
b. kussens tot 1000 m dik, 
c. koepels tot 3000 m dik. 

Waar men tegen redelijke prijs 
zout heeft willen winnen, heeft 
men dat natuurlijk zo ondiep mo 
gelijk gedaan, dat is van de top 
van zoutkoepels. Daardoor heb
ben de koepels meer bekendheid 
gekregen dan de andere zout-
voorkomens. Ook voor opber
ging hebben koepels door hun 



Fig. 3. Zoutvoorkomens 

massieve structuur veel voor, 
men mag de kussens en de lagen 
echter niet vergeten, voordat al
le aspecten zijn bekeken. Het 
zout is voorzien van een afscher
mende laag. Soms is dit een klei-
pakket, dat boven op het zout is 
afgezet. Waar dat niet het geval 
was en waar grondwater uit een 
aangrenzend poreus gesteente 
aanvankelijk zout opioste, stapel
den onoplosbare verontreinigin
gen zich op, zolang totdat deze 
alsnog een afsluitende laag 
vormden. Uit geologische stu
dies is gebleken, dat de koepels, 
kussens en lagen de laatste 50 
miljoen jaar praktisch niet meer 
zijn vervormd of aangetast, een 
royaal bewijs van goed gedrag 
voor een mogelijke opbergforma-
tie. 

In een later hoofdstuk zal wor
den ingegaan op het gevaar, dat 
de menselijke ingreep een zout-
formatie alsnog zou doen ver
dwijnen. Dit zou wel betekenen, 
dat men per ongeluk, niet alleen 
spreekwoordelijk maar ook let
terlijk 'bergen had verzet'. Zelfs 

een moedwillige poging hiertoe 
heeft weinig kans van slagen. 

Een ingreep in de ondergrond 
v*an oudsher heeft de mens zich 
toegang verschaft tot de bodem, 
meestal om or iets uit te halen, 
sorr.s om er iets tijdelijk of blij
vend in op te bergen en soms ter-
wille van een onderzoek. Voor 
winning van vaste stoffen doet 
men dit meestal via schachten en 
gangen, aangelegd met onder
grondse arbeid. Voor winning van 
vloeistoffen en gassen gebruikt 
men meestal boorputten, vrijwel 
nooit vcor personen toegankelijk. 
Een derde techniek werkt uitslui
tend in zout Men boort één of 
meer gaten en door rondpompen 
van water lost men op de ge
wenste diepte het zout op en 
brengt het als pekel aan den dag. 
In de laatste tientallen jaren heeft 
men ook veel oplosholten ge
maakt voor de tijdelijke opslag 
voor olie, stookgas of perslucht. 
Al deze technieken en mogelijke 
combinaties hiervan kunnen wor-
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den overwogen voor de berging 
van radio-actief afval in zout. Wat 
men ook doet, steeds zal men 
enige verstoring teweeg brengen, 
maar deze verstoring zal klein 
zijn, doordat de betrokken hoe
veelheden en de daarvoor ver
eiste ruimten klein zijn ten op
zichte van wat in de mijnbouw 
gebruikelijk is. Dat moet ook wel, 
want de veiligheidseisen zijn veel 
hoger. 
Wanneer een opbergruimte vol 
is, zal men deze afdichten, de 
verbindingsweg met de biosfeer 
verbreken. Ook hierbij kan men 
verwijzen naar bestaande tech
nieken. Een verlaten mijnschacht, 
produktieboring of verkennings
boring wordt op de juiste plaat
sen opgevuld met klei of met 
beton; hiertoe bestaan regerings
voorschriften. In het geval van 
radio-actief afval zal men ook in 
dit opzicht een maximum zeker
heid willen hebben. 
Samenvattend hebben wij de keu
ze uit enige mijnbouwtechnieken, 
waarvan slechts een bescheiden 
gebruik hoeft te worden gemaakt, 
maar dan wel met een grote mate 
van betrouwbaarheid. 

Het steenzout 
Afgescheiden van de verdiensten 
va^ deze technieken moet ook 
worden bezien hoe het zout zich 
gedraagt tengevolge van een ver
storing door welke techniek dan 
ook. De verstoring is tweeërlei. 
Het zout zit onder druk door het 
gewicht van de daarboven lig-
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gende lagen. Deze druk is hoger 
naarmate het zout dieper is. 
Maakt men daarin een ruimte, 
dan zal als regel de druk in die 
ruimte lager zijn dan in het om
liggende zout. Daardoor heeft 
het zout de neiging de ruimte in 
elkaar te drukken. Eerder is ge
zegd: zout vloeit. Maar eigenlijk 
is dit een te eenvoudige voor
stelling van zaken. Als dit onbe
perkt waar was, zou een gang 
van een zoutmijn geheel dicht-
vloeien en de ervaring leert, dat 
dit niet gebeurt. Bij matige druk 
gedraagt het zout zich als een 
vast gesteente: het is enigszins 
elastisch en bij een te hoge een
zijdige belasting kunnen scheur
tjes ontstaan. Beide effecten 
neemt men enigermate waar 
rondom een zoutmijngang, deze 
ondergaat een geringe vernau
wing, maar vindt dan een nieuw 
evenwicht en blijft verder intact. 
Alleen bij zeer hoge gesteente-
drukken, voorkomende dieper 
dan 1000 m, zou een mijngang op 
den duur geheel dichtvloeien. 
Dieper dan 1000 m zou men in 
boorgaten dit dichtvloeien even
eens moeten ondervinden, maar 
boorspoeling in het gat levert 
een belangrijke tegendruk, die 
het gat open houdt. Diepe gaten, 
ook oplosholten kan men naar 
believen open houden, door er 
een voldoende vloeistofdruk in te 
handhaven; door het wegnemen 
van de druk kan men zo'n ruimte 
doen dichtvloeien. 
Uit dit alles volgt, dat men voor 
de berging van radio-actief af-



val in hoofdzaak de keuze heeft 
tussen twee verschillende sys
temen: 1) het maken van een 
stijve constructie in een diepte 
tot zeg 1000 m; 2) berging op 
gro*ere diepte waar het zout van
zelf dichtvloeit en voor een her
metische afsluiting zal zorgen. 
Een tweede verstoring wordt ver
oorzaakt door de warmte, die het 
KSA afgeeft. Ten opzichte van 
de andere radio-actieve effecten 
sterft de warmteafgifte vrij snel 
uit: 9 0 % komt vrij in de eerste 
100 jaar. Deze warmteafgifte is 
wel zo veel, dat het KSA enigs
zins verspreid moet worden op
gesteld. Vlak naast een KSA 
staaf kan de zouttemperatuur op 
den duur met een 100° C worden 
verhoogd. Voor de gigantische 
massa zout als geheel speelt de 
warmtebelasting geen enkele rol: 
een koepel bijvoorbeeld zou ge
middeld minder dan 1° C in tem
peratuur worden verhoogd. Bij 
een verhoogde temperatuur gaat 
het zout wat gemakkelijker vloei
ene maar de temperatuurgevoe-
ligheid is niet groot en het effect 
wordt pas merkbaar bij verhogin
gen van 100° C of meer. Voorts 
zal het zout door de tempera-
tuurverhoging uitzetten. Men kan 
berekenen, dat hierdoor de bo
dem met een enkele cm omhoog 
zou komen. Anderzijds staat een 
verzakking te wachten, zoals 
bij elke mijnoperatie. Afhankelijk 
van de gebruikte techniek kan 
deze daling eveneens een enkele 
cm bedragen, zodat het totale ef
fect onmeetbaar klein zal zijn. 

Zeldzame zouten 
Zeewater bezat niet alleen keu
kenzout (natriumchloride) maar 
ook in bescheiden mate Kalium-
en magnesiumzouten. Wanneer 
een afgezonderde hoeveelheid 
zeewater verdampt, zal eerst 
het keukenzout neerslaan. Pas 
helemaal op het eind van een 
verdampingsperiode (soms zijn 
er wel drie of vier verdampings
perioden) zijn de zeldzame zou
ten voldoende ingedikt om op hun 
beurt neer te slaan. Hierdoor 
kunnen tussen het steenzout, la
gen met kalium- en magnesium-
zout ontstaan, in de regel niet 
dikker dan 10 m. 
Het zout in deze lagen heeft an
dere eigenschappen dan steen
zout. Nadat men door steenzout 
had leren boren, ondervond men 
nog moeilijkheden bij de kalium-
magnesiumzouten. Tegenwoordig 
heeft men ook deze moeilijkhe
den onder de knie, nadat veel er
varing was verkregen met het 
boren naar olie en gas, dat op 
sommige plaatsen onder het 
zout was aangetroffen. Het be
langrijkste verschil met het steen
zout is, dat de kaliummagnesium-
zouten veel gemakkelijker vloei
en. Ook onder omstandigheden, 
waar een gat in steenzout zal 
blijven bestaan, zal het in kalium-
magnesiumzout dichtvloeien. Het 
kaliummagnesiumzout kan dan 
optreden als een van nature ge
geven 'vloeibare pakking', die 
nog beter dan het steenzout in 
staat is, daaronder geborgen af
val te verzegelen. 
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Boven fig. 4. Kafium-magnesium zouten in een kussen 
Onder fig. 5. Kalium-magnesium zouten in een koepel 

De zeldzame zouten zijn oor
spronkelijk afgezet in horizontale 
lagen. Waar het zout is opge-
welfd tot een kussen, zijn de ka-
liummagnesiumzouten harder ge
vloeid dan het steenzout, waar
door een extra verdikking van de
ze zouten ontstond (fig. 4). Bij de 
vorming van een koepel, tenslot
te is alle zout zozeer in bewe
ging geweest, dat de oorspronke
lijke samenhang is verstoord: het 
kaliummagnesiumzout zit dan 
meestal in losse, vraagtekenach
tige slierten (fig. 5). 
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De ttchnieken 
Het aanleggen van een klassieke 
mijn, toegankelijk voor mensen 
Een klassieke mijn (fig. 6) gaat 
uit van één of meer verticale 
schachten met liftbedrijf en ven
tilatie. Van onderuit de schachten 
maakt men min of meer horizonta
le gangen. Vanuit de gangen kan 
men grotere holle ruimten maken. 
Dit laatste doet men echter niet 
in de onmiddellijke omgeving van 
de schachten (niet binnen een 
straal van 100 a 200 m), zodat een 
schacht niet beschadigd kan wor
den door eventuele verzakkingen. 
Ventilatie door alle gangen zorgt 



voor koeling en luchtverversing 
voor het ondergrondse personeel. 
De luchtdruk in de mijn moet voor 
normale werkomstandigheden ge
lijk zijn aan die van de buiten
lucht; men kan bezwaarlijk de 
druk opvoeren om op grotere 
diepte de gangen en ruimten te
gen indrukking te beschermen. 
Doordat het niet mogelijk is een 
hoge tegendruk in de mijn toe te 
passen, wordt een mijn, dieper 
dan zeg 1000 m zo al niet tech
nisch onmogelijk, dan toch onge
hoord kostbaar. 

Bij de beperkt mogelijke diepte 
voor een toegankelijke mijn is 
men aangewezen op betrekkelijk 
ondiep zout, dus op het boven
ste deel van een koepel. Lagen 
en kussens van voldoende for
maat liggen in Nederland voor 
deze techniek onbereikbaar diep. 

In een mijn kan men alle soorten 
afval kwijt. LAVA en MAVA kan 
worden opgestapeld in kamers. 
Elke kamer kan worden bijge
vuld met gemalen zout, met zand, 
of zelfs helemaal volgegoten met 
beton. De toegang wordt daarna 
behoorlijk verzegeld. Het KSA 
wil men zelfs niet tijdelijk in het 
gezicht houden. Voor de berging 
hiervan denkt men zich ondiepe 
boorgaten in de bodem van de 
mijngangen. Hierin worden één of 
twee cylinders geplaatst op vol
doende diepte om hierboven nog 
een afschermende afsluiting in 
het gat te maken. Deze gaten die
nen op onderlinge afstanden van 
minstens 10 m te staan om de 
warmte voldoende te verdelen. 
Zolang de mijn open is, zal de 
ventilatie een deel van deze KSA-
warmte afvoeren. 

Fig. 6 Een mijn, voor de berging van alle soorten afval 
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LAVA en MAVA 

onopLosbare 
verontreinigingen 
uit het opgelost* 
zout 

Fig. 7, Een oplosholte, voor berging 
van LAVA en MAVA 

Oplosholten 
In principe kan een oplosholte 
(fig. 7) worden gemaakt op elke 
diepte, die met boren kan worden 
bereikt. Met moderne technieken 
kan men de vorm van de te ver
krijgen holten beheersen. Holten 
van ruim 100.000 rrï' werden 
reeds vele malen gemaakt. Het 
afval van het huidige kerncen
trale programma bedraagt 1000 
mVjaar gedurende de 40 jaar le
vensduur van dergelijke centrales 
en kan derhalve gemakkelijk wor
den geborgen in één enkele op-
16 

losholte van bescheiden afmetin
gen 
Een oplosholte is ongeschikt voor 
het warmteproducerend KSA, 
daar dit verspreid in het zout 
moet worden opgesteld ter ver
mijding van hoge temperaturen. 
Het LAVA en het MAVA worden 
thans verpakt met het oog op 
het storten in de oceaan in meta
len vaatjes met een dikke beton-
voering. Dergelijke vaatjes zijn 
te groot om een normaal boorgat 
te passeren. Er is echter weinig 
bezwaar een wat wijder gat te 
boren. Anderzijds kan men zich 
afvragen of een betonafscher-
ming nog enige zin heeft, waar 
het afval terecht komt binnen een 
afscherming van honderden me
ters steenzout. Het afval zou dan 
vanuit een beschermend trans-
portvat los door een standaard 
boorgat in de holte kunnen wor
den gestort. 

Behalve in de wijdte van het 
boorgat, heeft men ook in an
der opzicht nog enige keuzemo
gelijkheid. Uiteraard wordt een 
oplosholte gemaakt terwijl het 
gat vol water staat. Daarna, ti j
dens het vullen, heeft men de 
keus tussen het laten staan van 
de pekel of leegpompen en at
mosferische lucht toelaten. In het 
laatste geval is het, bij een vol
doende wijde toegangsboring, 
mogelijk om personeel voor in
spectie etc. te laten afdalen, ook 
wordt men niet belast met de 
zorg over de vloeistof, die na te 
zijn bestraald door reeds aanwe
zig afval, door storting van vol-



gend afval uit de holte wordt ver
drongen. Anderszins is de toe
laatbare diepte VÓ.I een holte ge
vuld met atmosferische lucht be
perkt tot circa 1000 m. Op grote
re diepte zal de holte door de al
daar grotere zoutdruk langzaam 
dichtvloeien. Op die grotere diep
te moet men de holte tijdens de 
vulperiode openhouden door 
vloeistofdruk, daarna kan men 
door leegpompen juist zorgen, 
dat alles door natuurlijke krach
ten hermetisch dichtvloeit. 

Boorgaten 
Boorgaten hebben slechts een 
geringe inhoud en komen daar
om alleen in aanmerking voor 
berging van de kleine hoeveel
heden van het sterk actieve KSA, 
dat wegens zijn warmte ontwik
keling tcch niet opeengepakt 
mag worden. Het hiertoe boren 
van vele ondiepe gaten vanuit 
mijngangen is reedc ter sprake 
geweest. 
Indien men een zoutpakket over 
de volle dikte, over een zo be
perkt mogelijk oppervlak wil be
nutten moet men natuurlijk dieper 
boren. Dit kan zowel vanuit een 
mijngang als vanaf de oppervlak
te. Past men redelijk wijde gaten 
toe, dan kan al het KSA van het 
huidige kerncentraleplan worden 
geborgen in 3 a 10 boringen, af
hankelijk van de plaatselijke zout-
dikte. Vanaf de oppervlakte ge
boord kan dit vanaf één enkel 
terrein, zoals dit ook met groe
pen Groningse gasputten ge
beurt. Een verschil met de gas

putten is, dat er slechts één put 
tegelijk in bedrijf hoeft te zijn. 

De kwaliteit van de afsluiting 
Zowel bij mijnschachten als bij 
boringen voor welk doel dan ook, 
is het van primair belang ervoor 
te zorgen, dat er geen valse ver* 
binding is van diepe naar on
diepe (grondwater)iagen en naar 

>> 

i roest vrij 
stalen 
cylinder 

in glas 
in gesmolten 
KSA 

Fig 8. Boorgat, voor berging van 
KSA 
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de oppervlakte. Een mijn mag niet 
vollopen (lek naar beneden), een 
gasput mag niet uitblazen (lek 
naar boven). Daartoe wordt de 
schachtbuis van een mijn en de 
bekledingsbuis van een boorput 
zeer hecht afgedicht, meestal 
door rondom de buis cement te 
persen tegen het doorboorde 
gesteente. Na de cementatie 
wordt de afdichting zorgvuldig 
gecontroleerd en indien nodig 
nagevuld. Hierbij kan men vol
doen aan zeer hoge veiligheids
eisen, zoals blijkt bij het bedrijf 
van oplosholten voor opslag van 
hoge druk gas en perslucht. De 
daarin samengebalde energie is 
zeer groot en mag in geen geval 
tot uitbarsting komen, zodat men 
hier wel in de eerste plaats een 
zeer grote mate van zekerheid 
over de afdichting moet hebben. 
Nadat een mijn of een olie- of 
gasput is uitgeproduceerd, even
zo nadat een ondergrondse afval 
stortruimte is gevuld, dien! een 
volledige afsluiting te worden be
werkstelligd. De binnenzijde van 
de schacht of buis wordt verze
geld en hiervoor zijn verschillen
de technieken in bedrijf (fig. 10). 
Het gaat hier.om het aanbrengen 
van metalen proppen, die aan de 
binnenzijde van de buis worden 
vastgezet, voor het overige wordt 
de buis vol cement gegoten. 
Soms ook worden delen van de 
bekledingsbuis verwijderd tenein
de het cement een beter doorlo
pende verbinding met het ge
steente te doen vormen. 
Nu valt wellicht tegen te werpen, 
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dat mensenwerk geen eeuwig
heidswaarde bezit. Voor de lan
gere duur kan men echter terug
vallen op de vloeieigenschappen 
van het zout, die speciaal op gro
tere diepte ervoor zorgen, dat 
een eventuele opening op natuur
lijke wijze wordt dichtgedrukt 

Mogelijke aantasting van het 
zout 
De bovenzijde van een zoutfor-
matie wordt tegen oplossing be
schermd door een ondoordring
bare deklaag. De vrees is wel-
eens geuit, dat deze deklaag zou 
worden doorbroken door de aan
leg van een mijnschacht of een 
boring en door een onvolkomen 
afsluiting en verzegeling. Het 
grondwater zou aldus kunnen 
toetreden en het zout oplossen. 
Bij een studie van de gevolgen 
van een 'gat' in de deklaag en 
toetreding van water vindt men 
echter, dat er aanvankelijk wat 
zout zal oplossen, totdat het gat 
met pekel is gevuld. Deze pekel 
kan verder geen zout oplossen en 
is te zwaar om uit het gat te stij
gen en nieuw, zoet water toe te 
laten. Zoet water, dat zout zou 
kunnen oplossen wordt dus vrij
wel terstond afgeschermd door 
een onderliggende laag van pe
kel. Alleen door diffusie kan enig 
zout uit de pekel omhoog komen, 
maar dit is een uiterst langzaam 
proces, zelfs in termen van vele 
duizenden jaren. Bovendien is er 
nog een tweede verdedigingsli
nie. Voorzover er zout oplost, 
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Fig. 10. Diverse methoden van verzegeling bij het verlaten van een mijn of 
van een boorgat 

zullen de onoplosbare verontrei
nigingen zich verzamelen tot een 
vernieuwde deklaag, hetzelfde 
proces, dat in het geologische 
verleden voor vele deklagen 
heeft gezorgd. 
Kortom: om van het zout 'bergen 
te verzetten' is een geloof nodig, 
dat niet meer van deze tijd is . . . 
Natuurlijke radio-activiteit heeft 
steeds bestaan. De bewoners van 

Zeeland liggen er niet van wak
ker, dat zich aldaar, op slechts 
100 m diepte, slordig tussen het 
grondwater, uranium bevindt. 
Men overweegt thans, op meer 
verantwoorde wijze dan Moeder 
Natuur zoiets pleegt te doen, an
der radio-actief materiaal onder
gronds te brengen. Uiteraard is 
de betrouwbaarheid van een af
gesloten opberging op korte ter-
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mijn beter te overzien dan die na 
vele eeuwen. 
Na 300 jaar is het afval minder 
actief dan het uranium waaruit 
het is ontstaan. Bovendien zit het 
dan temidden van steenzout so
lieder afgeschermd dan het daar
toe gebruikte uranium op de oor
spronkelijke vindplaats. Wereld
wijd is dit een sterk argument, 
maar de locale bewoners van de 
omgeving van een afvalberging 
zullen een meer direkte gerust
stelling behoeven, alvorens zich 
neer te leggen bij zo'n verplaat
sing van radio-activiteit. 
In het voorgaande zijn enige ver
schillende opbergmanieren be
schreven, alle berustend op be
staande en beproefde technieken. 
Diverse groepen onderzoekers 
zijn thans doende deze manieren 
critisch te bestuderen en te ver
gelijken. Volgens normale mijn-
bouwkundige maatstaven zijn de 
genoemde technieken alle zeer 
goed betrouwbaar, maar in ver
band met het probleem neemt 
men driedubbele zorgvuldigheid 
in acht. Voorkeur voor een be
paalde opbergtechniek zal dan 

ook pas kunnen worden uitge
sproken na een extra diepgaan
de studie en na een uitgebreide 
veiligheidsanalyse. Een princi
piële uitspraak kan wellicht eer
der worden gedaan, namelijk 
wanneer één methode, onafhan
kelijk van een vergelijking met 
andere mogelijkheden, reeds 
blijkt voldoende waarborgen te 
hebben. 
Het lijkt een logische volgorde 
om eerst de technische mogelijk
heden diepgaand te bestuderen, 
dan een veiligheidsanalyse uit te 
voeren en tenslotte aan de hand 
van de resultaten tot een beslis
sing te komen, die uiteraard een 
politieke beslissing zal zijn8). 
Doel van dit alles, de mogelijk
heid te toetsen van een energie
bron voor de thans opgroeiende 
generatie. Indien wij deze moge
lijkheid zouden moeten afwijzen, 
zou dit extra energie-armoede, en 
daarmede algemene armoede 
voor het komende geslacht bete
kenen. Een dergelijk besluit mag 
niet lichtvaardig worden geno
men. 
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tr D N D »-t/ 'S smds 1973 b u i t e r q e w o o r 
hooql^raar m de pe t ro leumwinmnq aan de 
Technische Hoqeschool te Del f t . Vou rd ie r 
.\ as h'j b ' - t .okken bij de onderqrondse wm 
mnq van dr inkwater , van aardo l ie en var-
d iepe zeldzame zouten O p q rond van de;e 
laatste e rva ' i nq werd hij aan de TH Delft 
tevens belast m^t de l e id inq var1 ^et or1 

derzoek naar de moge l i j kheden van een 
ve .hqe berq inq :n steenzout van radio 
ac '"-'f afval 

kees wordt uitgezonden -
hoe moet dat 
met henk z'n school? 

Veel Nederlandse kinderen in het buiten
land groeien op in een omgeving waar ze 
geen op Nederland georiënteerd basis
onderwijs kunnen ontvangen. Met alle 
moeilijkheden van dien: een grote achter
stand bij terugkeer in Nederland, zitten 
blijven, en een late start in de maatschap
pij of met een voortgezette studie. 
Dit kan worden vermeden dank zij het 
huisonderwijs van M O . Dit stelt de ouders 
in staat de kinderen in het buitenland zó 
les te geven, dat de aansluiting op het on 
derwijs in Nederland verzekerd is. Uitvoe
rige handleidingen, correctie, advies, hulp 
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