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Inleiding

Het is ons een genoegen U bij deze het verslag van het symposium
"Kernenergie/ wat weet jij er van?" van 11 Mei j.l. te kunnen
presenteren.
In deze bundel zijn de voordrachten van de sprekers alsmede een
uitgebreid verslag van de gehouden forumdiscussie opgenomen.

De opzet van het symposium was op een zo objectief mogelijke
wijze achtergrondinformatie over een aantal aspecten van de
kernenergieproblematiek te laten verstrekken door voor- en tegen-
standers van kernenergie. Wij hopen dat wij hierin geslaagd zijn
en dat met de informatie in deze bundel de gevoerde discussies
beter gevolgd en gemakkelijker geplaatst en begrepen kunnen wor-
den.

Misschien heeft dit symposium dan ook een drempelverlagend effect
gehad, voor zover dit noodzakelijk was, om de Brede Maatschappe-
lijke Discussie t.a.v. het Energiebeleid te volgen of om hieraan
mee te doen.

Voor alle volledigheid wordt t.a.v. deze bundel nog vermeldt dat:
"Deze publikatie en het symposium mede mogelijk zijn geworden
door een subsidie van de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid. Met de inhoud van het symposium en deze publikatie
heeft de Stuurgroep geen bemoeienis gehad. Ook betekent deze
subsidie niet dat de stuurgroep zich met de inhoud van deze
publikatie en het symposium verenigt."

Namens de gezamelijke studieverenigingen,

Peter Dasbach
Harry van Huijstee
Henk Pijper
Andrë Rosendaal

(Alembic)
(Scintilla)
(Arago)
(Abacus)
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Openingsrede door Prof. Dr. Ir. H.H. van den Kroonenberg/
Rector Magnificus van de Technische Hogeschool Twente.

Dames en Heren,
Gaarne heet ik U allen welkom bij dit symposium over een
onderwerp dat al jaren aktueel is: 'Kernenergie, wat weet jij
er van?' De organisatoren hebben raak geschoten met dit
onderwerp, want zelden heeft een intern symposium zoveel
deelnemers getrokken. Wij zijn dan ook verheugd dat dit
symposium vandaag plaatsvindt, niet alleen omdat we van
mening zijn dat vanuit de THT daarmee een belangrijke
bijdrage geleverd wordt aan de discussie die over dit
onderwerp gevoerd moet worden, maar vooral ook omdat dit
symposium als een studentenaktiviteit kan worden gezien.

Het zijn vooral de studenten die een universiteit of
hogeschool levend moeten houden en de organiserende studenten
van de gezamenlijke studieverenigingen aan deze TH hebben
kennelijk een hiaat gevonden: het gebrek aan kennis op het
gebied van kernenergie. Aan objectieve informatie op dat
gebied is gezien de geweldige opkomst een grote behoefte.

De studenten hadden die behoefte aan objektieve voor-
lichting eerder ervaren want de aanleiding tot dit symposium
was een excursie van het Chemotechnisch Studie-Genootschap
'Alembic' naar Zwitserland, waar in oktober 1982
een kerncentrale werd bezocht. Over kernenergie en
kerncentrales bleek toen betrekkelijk weinig kennis aanwezig
te zijn bij de studenten. In dezelfde tijd waren er rellen
bij Dodewaard die veel vraagtekens opriepen.

Wat is hier aan de hand? Wat is de achtergrond van de vaak
zeer emotionele discussies die gevoerd worden? Wie heeft
gelijk als tegelijkertijd gezegd wordt:"Kernenergie is
veilig" en "Kernenergie is onveilig", "Kernenergie is goed-
koop" en "Kernenergie is duur". Informatie is dus nodig.
Informatievoorziening past ook goed in de doelstellingen van
de studieverenigingen. Vandaar dit symposium.

Intussen werden voorbereidingen getroffen voor de Brede
Maatschappelijke Discussie. Daaruit is ook nog weinig
informatie beschikbaar gekomen. Althans informatie die nodig
is om de discussie te kunnen begrijpen.

Dit symposium kan gezien worden als een bijdrage aan die
Brede Maatschappelijke Discussie. Dat dit door anderen ook zo
gezien wordt blijkt uit het feit dat de voorzitter van de
Landelijke Stuurgroep Brede Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid, Jhr. Mr. de Brauw, hier vandaag aanwezig is en
niet alleen passief aanwezig maar hij zal zoals de
aankondiging U heeft doen weten de forumdiscussie aan het
eind van het symposium leiden. Maar wat het programma niet
vermeldt is dat dhr. de Brauw ook als voorzitter van de dag
zal optreden, de sprekers zal inleiden en bovendien zo meteen
een korte uiteenzetting zal geven over de Brede Maatschap-
pelijke Discussie. U krijgt dus meer dan het programma
aanbiedt.



De organisatoren hebben zich tot doel gesteld via het
symposium zakelijke voorlichting te verstrekken over een
aantal technologische en economische aspekten van
kernenergie. Dat mag men aan een instelling van
Wetenschappelijk Onderwijs ook verwachten. Ook over
onderwerpen die politiek controversieel liggen. De THT heeft
een procedure ontwikkeld om binnen de instelling op
ordelijke wijze politiek controversieel onderzoek ter
discussie te stellen.

Wat is nu politiek controversieel onderzoek? Onderzoek-
projekten die uitgevoerd worden of voorgenomen zijn waarvan
tenminste één lid van de hogeschoolgemeenschap vindt dat dat
niet zou moeten gebeuren. Op dat moment is er een
controverse, dan is het controversieel onderzoek en dan kan
diegene die bezwaar maakt dat onderzoek volgens een van te
voren goed gedefinieerde procedure ter discussie stellen.

Het onderwerp van vandaag is een moeilijk onderwerp voor
een discussie. De bereidheid om naar elkaar te luisteren is
daarbij essentieel. In het verleden is dat niet altijd het
geval geweest. Als men in 'Van Dale' opzoekt wat een
discussie is dan vindt men twee betekenissen: 'Gedachten-
wisseling' en 'Redetwist'. Als men verder zoekt wat 'Rede-
twist' is vindt men 'Woordentwist' en 'Geschil' en bij
'Geschil' kan men dan opzoeken dat dat 'Onenigheid' is of
'Twist tussen twee partijen over een bepaald punt'. De
discussie over kernenergie heeft op sommige plaatsen de vorm
van twist aangenomen in plaats van een eerlijke gedachten-
wisseling zonder emotionele en cynische elementen.
De organisatoren stellen zich voor dat vandaag na zakelijke

informatievoorziening door zowel voor- als tegenstanders
over technologie, veiligheid en economie van kernenergie echt
gediscussieerd kan worden. Zo'n symposium, compleet met
discussie, heeft veel te maken met een specialiteit die de
THT aan het ontwikkelen is: Wetenschapscommunicatie.

Hoe verloopt dat proces? Wat is er aan te doen om kennis in
de juiste vorm op de juiste plaats te brengen? Het aardige is
dat op deze Technische Hogeschool die zich Hogeschool voor
Technische en Maatschappijwetenschappen noemt de bestudering
van de maatschappelijke implicatie van technologie zo goed
bestudeerd kan worden. Dat is een voordeel van een tvee-
kernen-hogeschool, een technische en een maatschappelijke
kern.

De Hogeschool heeft hiervoor een studierichting opgezet
waarvoor binnenkort de toestemming van het Ministerie tot
starten gevraagd wordt. Een studierichting met de naam
•Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving'.
Vandaar dat de organisatie van dit symposium zo goed past in
de ontwikkeling van de T.H.Twente.

Ik zou nog een aantal dingen kunnen zeggen over de opzet
van het symposium en over de onderwerpen van de sprekers. Dat
laat ik echter achterwege vanwege de tijd die dringt.
Bovendien krijgt de heer de Brauw daarvoor straks voldoende
gelegenheid. Wel wil ik de sprekers nu reeds hartelijk danken
voor hun bijdrage en de discussieleider de heer de Brauw voor
zijn aanwezigheid hier, wémt dat geeft het symposium toch een
bepaald cachet. De studenten spraken dan ook verheugd



over het feit dat de Brauw 'Himself' zou komen.
Rest me nog één categorie te bedanken. Dat zijn de

studenten van de organiserende studieverenigingen. Zij hebben
het initiatief voor dit symposium genomen. Zij hebben de
organisatie ervoor ter hand genomen. Zij voelen als vele
studenten feilloos aan waar behoefte aan is en wat dus gedaan
moet worden. Als dit symposium een voorbeeld gaat worden in
Vet land hoe een bijdrage aan de discussie over dit precaire
en moeilijke onderwerp geleverd kan worden zijn het de
studenten die de eer verdienen. Als dit symposium een
mijlpaal wordt dan straalt dat ook af op de T.H.Twente.
Ik zal daar zeker bij gelegenheid op gepaste wijze gebruik
van maken. Dat dit symposium een succes wordt wens ik de
organisatoren maar ook de sprekers en vooral de voorzitter
van de dag, de heer de Brauw, van harte toe. U, dames en
heren aanwezigen, hebt door Uw grote opkomst de basis gelegd
voor een succesvol symposium. Door Uw inbreng in de discussie
kunt U het succes compleet maken. Met het uitspreken van de
wens dat dit studenten-initiatief de studenten zal brengen
wat zij er van verwachten, verklaar ik dit symposium voor
geopend.

Mi—^1B



Inleiding van JHR. de Brauw, voorzitter van het

symposiur

Mijnheer de Rector Magnificus, dames en heren. Je zou zeg-

gen als je de historie van de BMD de stuurgroep kent, namelijk

toen die nog in de planfase verkeerde en heette te zijn de

brede maatschappelijke discussie over en let nu goed op

(kern-)energie, ik wist nooit hoe je dit moest uitspreken,

dat je dan op deze TH wel thuis zal voelen, zeker nu hetgeen

de Rector Magnificus hier naar voren heeft gebracht over de

TH met zijn twBe kernen. Ik voel mij hier inderdaad zeer thuio

in verband met het feit dat hier die verbinding gelegd wordt

tussen techniek/technologie enerzijds en maatschappij anderzijds

en toch in dat wat te eng gelet op het feit dat wij ook die

naamswijziging hebben gepropagandeerd en uiteindelijk ook binnen

gehaald waarbij de brede maatschappelijke discussie niet gaat

over kernenergie maar over energie beleid en ik dacht dat dat

een nogal essentieel gegeven was namelijk dat we zouden moeten

komen in onze samenleving waarbij een afweging plaatsvindt

tussen de ene energiedrager t.o.v. de andere energiedrager

waarbij het niet alleen gaat om het aanhoren van het nemen

en het waarom van het nemen ma• r waarbij je ook gaat zeggen

nu goed als het dan neen is m.b.t. êên energiedrager wat dan

wel en in hoeverre en hoe doen we dat dan.

Dat is geloof ik een vrij essentieel geyeven van die brede

maatschappelijke discussie dat dat niet is een technisch

technologisch vraagstuk het is een maatschappelijk vraagstuk

dat gaat over risico en prijs. Misschien vindt u dat een

merkwaardige uitspraak maar in wezen zijn dat de twee es-

sentieel e assen waar het gehele discussie gebeuren overgaat;

Het risico uit veiligheids, gezondheids, milieu, politiek,

economisch of uit financieel oogpunt, het risico van dis-

continuïteit in de ontwikkeling van onze maatschappij die

we willen voorkomen. In zekere zin een optimalisatiestudie



hoe kunnen wij onder welke omstandigheden dan ook overleven

op een wijze zoals wij dat graag zouden willen dat is dacht

ik de essentiële vraag waarom het gaat en daarbij komt een

ander gegeven om de hoek kijken namelijk het prijsgegeven.

Er is de facto eigenlijk geen sch arste aan energie an sich

er is een verkeerde verdeling vanuit onze gezichtshoek be-

keken anderen zullen zeggen dat dat niet zo verkeerd is bijv.

de OPEG-landen. Er is een risico van economische m ichtvorming

die zich kan vertalen in prijs—effecten, prijseffecten heb-

ben in hoge mate te maken met de beslissing of men wel of

niet een bepaalde nieuwe energiebron zou kunnen aanboren.

Zonne-energie heet op het ogenblik in Nederland te duur te

zijn maar wat is te duur dat hangt af van de prijs die we

voor overige energiedragers zullen moeten betalen en mis*- ' .

schien verwondert u dfit dat ik deze twee assen noem risico

en prijs maar de facto geloof ik dat de BMD daar in belangrijke

mate over zal gaan.

Wat is nu die Brede Maatschappelijke Discussie?

De brede maatschappelijke discussie is ontstaan uit de ver-

ontrusting die zich in tweede helft van de ?O-er jaren heeft

opgebouwd rondom dat hele vraagstuk moet die westelijke wereld

nu wel of niet met kernenergie in zee gaan. Is dat een voor

de toekomstige maar ook voor de huidige generaties, verant-

woorde technologie. Verontrusting die zich world-wide althans

in het westelijk deel van de wereld heeft voorgedaan getuige

de Boston Conference van de wereldraad van kerken die zich

nog maar enige jaren geleden heeft beziggehouden met de vraag

of we wel of niet eenmoratorium zouden moeten'instellen m.b.t.

het gebruik van kernergie,, Het is dan ook vanuit de hervormde

synode dat de eerste suggestie in 77/78 naar voren is gekomen

in de vorm van een advies aan de regering, regering beslis

daarover niet regering en parlement beslis over deze hele

kwestie van kernergie die al enige jaren aanhangig was niet

voordat er een, en toen kwamen die nu wel inmiddels bekend



geworden termen naar voren, BMD gehouden wordt in onze samen-

leving. Dit vond steun bij de vakbeweging zodanig dat de re-

gering zich genoodzaakt zag om ondanks haar eigen stelling—:•

name m.b.t. de uitbreiding van het energie potentieel door

gebruikmaking van nucleaire energie om advies te vragen aan

de alqemene energieraad hoe moet dat nu eigenlijk zo'n BMD

is dat een zinvolle zaak. Oe AER heeft positief geadviseerd en

om enr\ lang verhaal kort ts maken we zitten nu in dit proces.

Een proces dat in het jarlement unaniem is aanvaard een

pBoces dat de parlementaire democratische besluitvorming

niet aantast maar wat in mijn ogen, in de agen van de stuur-

groep, verrijkt. Wat is namelijk het geval we beginnen en

daar zitten we nu midden in met een zogenaamde, ik vind die

term ongelukkig, informatiefase je zou denken dat de stuur*1

groep de buitenwereld infomeert, maar het is net andersom.

Het is een stuurgroep die zich als ontvanger opstelt van

ideBn van diegenen in de samenleving die een beredeneerde

opvatting m.b.t. hoe het energiebeleid in 90-er jaren en

daarna er in Nederland eruit zal moeten zien. En daarbij

is het onverschillif of dat is een overheidorgaan, een

semi-publiekrechterlijk orgaan, een kabinet noemt u maar op

iedereen kan zij ideën indienen en aat is op zichzelf een

heel uniek feit, dat de ideËn vanuit die samenleving aange*

dragen worden en ook op een volstrekt gelijkwaardige manier

ten op zichte van elkaar behandelri worden. De ideSn worden

geinv&ntariseerd we hebben het niet alleen maar over energie

de energieopvattingen vloeien voort uit opvattingen m.b.t.

waarde en normen patronen deze geven weer aanleiding tot

beoaalde uitgangspunten voor sociaal economisch beleid en

dat sociaal economisch ueleid heeft als gevolg een bepaalde

energie behoefte en dat bepaald in belangrijke mate of we

wel of nist meer energie en wat voor soort energie we noaig

hebben. En er tekenen zich twe=? eigenlijk orede scholen af

en ik maak er een beet j . karikaturen van ma.-ir dan weten we



tenminste waar we het over hebben in Nederland. Eén school die

uitgaat van welvaartseconomie, noodzaak van welvaartsgroei,

noodzaak tot uitbouw van werkgelenheid en die redeneert langs

de wat je zou kunnen noemen traditionele sociaal economische

beleidlijn waarbij een zekere economische groei nodig is om

die welvriartsgroei mogelijk ts maken, om die werkgelegenheids-

groei mogelijk te maken dat betekent dat je een hogere energie-

behoefte eruit ziet voortkomen en in die categorie vind je

dan ook de meeste mensen die dan ook verder willen gaan met

energie ontwikkeling en dus Je meesten die vatbaarder zijn

voor het gebruik van kernenergie. De andere school zegt oké

groei mag best, iioeft niet van ons. Er zijn er een hoop d s

zeggen de economie van het genoeg is toereikend ma r als eerste

voorwaarde stel ik de bescherming Bn in otand houding van ae

ecologie het draagvlak van onze moeder aarde is aan beperking-

en onderhevig en die beperkingen zijn voor ons het kader waar-

binnen wij moeten denken over groei of non-groei en dat zijn

de mensen die bepleiten zuinigheid met grondstoffen, zuinig-

heid met energie een andere inrichting van de ma 'tschappij

die komen op een veel lagere energiebehoefte uit en die hebben

opvattingen die m.b.t. alternatieve energie., stromingsenergie

zeer progressief en m.b.t. kernenergie afhoudend tot negatief

zijn.

Welnu die twee stromingen tekenen zich in allerlei kleurrijke

pchaxkeringen af met zeer verschillende argumenten en het is

miuden in deze fase d-.t wij ons nu bevinden dat wij de infor-

matie binnenhalen vanuit alle hoeken en gaten van de samenleving

vele mensen hebben er zeer diepgaand over nagedacht. De in-

formatie wordt gestructureerd, aangevuld in de hoorzittingen

die we op het ogenblik overal in den lande houden; de infor-

matie wordt verder nog geBncacireerd doordat we ze vervatten

in enkele scenario's, sociaal economische en milieu scenario's

en natuur en landschap scenario's hopen we ook nog maar of we

dat bereiken weten we niet. Waardoor wu op het einde van dit



jaar met een tussenrapport tevoorschijn komen waarin die

logische verbanden getoond kunnen worden waarbij getoond

kan worden waar de trendmatige ontwikkeling langs de ver-

schillende gedachtelijnen naar toe leidt wat voor soort beleid

dat eigenlijk gaat voorstellen in de 90-er jaren en daarna en

vooral wat het effect is van dat beleid zodat je kan zien dat

als je deze lijn volgt heb je dat soort werkgelegenheiseffectf

dat soort milieueffect, dat soort betalingsbalanseffecten, enz;

zod.at je indsrdaad tot een afweging kan komen, na deze infor-

matie fase die besloten wordt met een tussenrapport hebben we

dus een discussiegrondslag. In dat tussenrapport wordt gewe-

zen op de cruciale keuze vragen waar deze maatschappij zich

voor geplaatst ziet en dat is dus het materiaal wat wij hopen

dat zal dienen als grondslag voor de maatschappelijke discussie

die zich evenals in deze zaal in vele zalen in Nederland zal

afspelen in de eerste plaats binnen het kader van de instituties

in Nederland, binnen het kader van de vakbeweging die op het

ogenblik zich al aanspoort Dm die discussies in eigen kring te

gaan houden, binnen het kader van de kerken, vrouwenorganisatie1s

werkgeversorganisaties, universiteiten, TH's en ook jeugaor-

ganieaties dat zijn de organisaties en instituties in Nederland

die dat zelf op kunnen zettsn a in de hand hopen wij van dat

ene uitgangspunt dat tussen rapport dat ene discussiestuk

daarnaast zullen er regionale discussies op touw worden gezet

in alle steden met medewerking van de locale en regionale

overheden daar zijn we mee bezig. Het geheel wordt begeleid door

ebn onderzoek gebeuren dat ons in staat moet stellen om aan

het eind van de rit te presenteren een aantal alternatieve

beleidslijnen met hun globale effecten en daarbij ook nog toe-

leveren op basis van dit onderzoek dat gebeurt de acceptatie-

graad die gevonden kan worden voor die onderscheiden beleids-

lijnen en zodat het parlement als het dan aan beslissingen toe

is zich zeer wel bewust is van het draagvlak wat er is voor

een bepaalde beslissing in een bepaalde richting en dat wil

10



helemaal niet zeggen en kiezen voor die beleidslijn die het

grootiste/breedste draagvlak heeft wat zelfs enige spanning

veroorzaakt maar dan beseft dat parlement ook welke spanning

dat veroorzaakt en kan dat parlement zich ook rekenschap

geven wat doen we eraan om die spanning te overbruggen.

Want uiteindelijk gaat het hierom dat we in onze samenleving

met een zo principieel vraagstuk te maken hebben dat we ener—.'

zijds bij deze mondige samenleving die wij hebben willen dat

de bevolking zich in hoge mate mee betrokken voelt bij het

antwoord geven op die cruciale keuzemogelijkheden die wij

hebben en anderzijds tot een beslissing willen komen die de

spanning in onze samenleving niet zo opvoert dat die samen-

leving als samenleving uiteen gaat vallen en dat is wat wij

met zijn allen moeten trachten te voorkomen en dat is ook

hetgene waar ook hier een bijdrage aan geleverd wordt d.m.v.

dit symposium. Van harte ben ik het eens met de rector als hij

zegt dat het een constructieve gedachtewisseling zal zijn

waarbij men vooral ook goed naar elkaar kan luisteren omdat

als er iets ons de afgelopen Jaren gehinderd heeft is dat men

slecht naar elkaar heeft willen luisteren en dat men een

discussie heeft gevoerd over aspecten van het probleem en niet

over de totaliteit en niet die afweging is gekomen en ik hoop

dat de stuurgroep er in zal mogen slagen om als katalysator

te werken tot een discussie waarbij vanuit een overvieuw

over de hele situatie afgewogen ten opzicht van elkaar i

wordt en geluisterd wordt naar de argumenten van de diverse

groeperingen die er in ons land zijn. iVslnu laten we er hier

mee beginnen we hebbne een zeer interessant gezelschap dat

zijn visies aan ons zal presenteren te beginnen met Dr.

Goedkoop die directeur is van hst energie onderzoek centrum

Nederland in Petten. Dat ECN is vroeger geweest het reactor-

centrum Petten en heeft mede onder zijn leiding een erg grote

ontwikkeling doorgemaakt van reactorcentrum naar energie

onderzoek centrum vandaar dat u daar ziet een grote wind-

molen en een groot onderzoek ziet plaatsvinden op allerlei

11



andere terreinen dan op het terrein van de kernenergie.

Uiteraard is hst zo dat het EON zich is blijven interesseren

en is doorgegaan met onderzoek ook op het gebied van de kern-

centrale technologie en het is dan ook daarover dat Dhr. Goed-

koop een rede hier zal houden getiteld "Kerncentrale en splijt-

stofcyclus". Daarna hebben we een pauze, na de pauze hoop ik u

nog wat te vertellen over de opzet van dit symposium wel wil

ik u nu al zeggen als u vragen hebt schrijft u ze dan even

neer we zouden het zeer pp prijs stellen om enige vragen te

mogen verzamelen in de loop van de dag die dan tijdens de

forumdiscussie een functie zouden kunnen hebben en waarbij

we de mogelijkheid hebben om de vragen enige mate te ordenen,

dank voor uw aandacht en esn heel prettig symposium toege-

wenst en mag ik dan nu Dhr. Goedkoop vragen om het gestoelte

van mij over te nemen.

12



KERNCENTRALE EN SPLIJTSTOFCYCLUS

Voordracht op het symposium "Kernenergie, wat weet jij ervan ?" aan de

Technische Hogeschool Twente, II mei 1982

door J.A. Goedkoop

Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland, Petten

In de informatie die vooraf is verstrekt aan de deelnemers van dit

symposium zijn de hoofdzaken van de kernsplijting en van radioactiviteit

besproken. Daarvan uitgaande worden in deze voordracht achtereenvolgens

behandeld de werkingsprincipes van de kernreactor, de constructie en het

bedrijf van kerncentrales zoals die nu in Nederland in bedrijf zijn, de

splijtstofcyclus, dat wil zeggen die industriële activiteiten die nodig

zijn om zulke kerncentrales in bedrijf te houden,en tenslotte meer

geavanceerde typen reactoren die een beter gebruik van de grondstoffen

maken.

Principes van de kernsplijting

Naar analogie van de reactor die in de chemische industrie dient om een

gewenste reactie op beheerste wijze te doen verlopen wordt de term

kernreactor gebruikt voor de installatie waarin men de splijting van

uranium-kernen in het gewenste tempo kan doen plaatsvinden. De ketting-

reactie kan men zich daarbij denken als een opeenvolging van generaties :

bij de splijtingen in één generatie ontstaan neutronen, waarvan een deel

wordt ingevangen in uraniumatomen en daarbij een volgende generatie

van splijtingen veroorzaakt. De ontwikkeling van de neutronenbevolking

in de tijd kan dan worden gekarakteriseerd door de neutronenvermenigvul-

digingsfactor k, die wordt gedefinieerd door :

- m aantal neutronen in één generatie
aantal neutronen in de vorige generatie

Als k • 1, zegt men dat de reactor kritiek is ; de neutronenbevolking

is dan constant, daarom ook het aantal splijtingen per seconde en dus ook

energieproduktie. De reactor moet uiteraard zo zijn ingericht dat men

deze kritieke toestand kan bereiken, maar dat men hen ook desgewenst
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subkritiek en superkritiek kan maken. Om de kritieke toestand te

bereiken kan men verschillende dingen doen, al dan niet in combinatie :

(a) Een voldoende hoeveelheid uranium-235 bijeenbrengen. Immers, er

moet voor worden gezorgd dat de neutronen die bij de splijting van

een uranium-235 kern wegvliegen (hun aantal hangt af van de wijze

van splijting, maar is gemiddeld 2,5) voldoende kans krijgen op

hun weg opnieuw een atoom uranium-235 te treffen.

(b) Andere stoffen die neutronen kunnen absorberen vermijden. Eén van

die stoffen is uranium-238. Aangezien in ons zonnestelsel uranium

voor 99,3 X bestaat uit uranium-238 en voor maar 0,7 Z uit

uranium-235, biedt het daarom voordelen het uranium te "verrijken",

dat wil zeggen een gedeeltelijke isotopenscheiding door te voeren.

(c) De neutronen die bij de splijting vrijkomen afremmen. De kans dat

een uranium-235 kern een neutron invangt en dan splijt is namelijk

des te groter naarmate de snelheid van dat neutron kleiner is.

Aangezien bij de eplijting de neutronen met een snelheid van

10.000 a 15.000 kilometer per seconde wegvliegen, valt er veel te

winnen door deze neutronen af te remmen. Dat kan alleen door ze te

laten botsen tegen atoomkernen, die enerzijds zelf geen grote

neiging hebben een neutron te absorberen, anderzijds licht zijn,

want hoe kleiner de massa, des te meer bewegingsenergie wordt er per

botsing overgedragen. Wat massa betreft komt daarom waterstof het

meest in aanmerking, want de kernen daarvan zijn even zwaar als

het neutron, zodat zelfs in één enkele botsing alle energie kan

worden overgebracht, evenals op het biljartlaken dit kan van de

ene bal op de andere.

Kerncentrales met een watergekoelde reactor

Het goedkoopste waterstofhoudende materiaal is natuurlijk water en dat

wordt inderdaad in alle Nederlandse reactoren gebruikt als moderator,

dat wil zeggen als middel om de neutronen af te remmen. Dit zal nu

nader worden toegelicht aan de hand van een korte geschrijving van de

kerncentrale Dodewaard. Op het eerste gezicht herkent men in de door-

snedetekening (figuur I) de componenten die in elke Nederlandse elektrici-

teitscentrale zijn te vinden : De generator, die in dit geval 52 MW

aan het net levert en die wordt aangedreven door een turbine, de
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daaronder geplaatste condensor, waarin de afgewerkte stoom wordt

gekoeld door water uit de Waal en tenslotte, geheel links, midden in

het hoge gedeelte van het gebouw, de sigaarvormige ketel waarin de

stoom wordt opgewekt.

In deze dikwandige stalen ketel bevindt zich onder water de eigenlijke

reactor en hij wordt daarom meestal ook aangeduid als het reactorvat.

De figuren 2, 3 en 4 tonen in toenemena detail de inhoud. Het geheel

vertoont enige gelijkenis met de klassieke vlampijpketel, die voorzien

was van evenwijdige stalen buizen waardoorheen de hete rookgassen werden

geleid. Ook hier vindt men verticaal geplaatste metalen buizen, maar die

zijn gevuld met tabletten van gesinterd uraniumdioxyde, U0„, met een

diameter van ongeveer 1 cm. Deze buizen zijn ongeveer 160 cm lang en aan

de uiteinden dichtgelast. Men noemt ze de splijtstofstaven en het UO.

de splijtstof. Telkens 36 stuks, geplaatst in een vierkante metalen bus

(figuur 4), vormen een splijtstofelement ; uit figuur 3 is te zien hoe

de reactor (men zegt ook wel reactorkern) modulair uit zulke splijtstof-

elementen is opgebouwd.

Als nu in één van de staven een uraniumkern splijt zullen de neutronen

eruitvliegen en in het omringende water terecht komen. Daar botsen ze

tegen waterstofatomen, waarbij ze telkens energie verliezen. Na een

aantal zulke botsingen zullen ze, voorzover ze niet door een waterstof-

atoom zijn ingevangen of uit de reactor weggelekt, weer in een splijtstof-

staaf terecht komen. De metalen huls vormt daarbij nauwelijks een

beletsel, want die bestaat voornamelijk uit zirconium, dat weinig neu-

tronenvangst vertoont. In de staaf kan het neutron dan weer een

volgende splijting veroorzaken.

In figuur 3 zijn in doorsnede ook de regelstaven te zien, waarmee de

gewenste waarde van de neutronenvermenigvuldigingsfactor kan worden

ingesteld. Ze hebben een kruisvormig profiel, bevatten een sterk

neutronenabsorberend materiaal en worden van onder af verticaal tussen

de splijtstofelementen op of neer bewogen.

Met de neutronen komt ook een 'dein deel van de energie die bij de

splijting vrijkomt als warmte in het water terecht. Veruit het grootste

deel komt echter op rekening van de bewegingsenergie van de twee splij-

tingsfragmenten. Aangezien deze als hooggeladen ionen wegvliegen worden
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ze in het UO. zeer sterk afgeremd, zodat ze niet meer dan enkele

duizendsten millimeter afleggen. Hun bewegingsenergie is dan geheel in

warmte omgezet ; deze doet de staven heet worden waardoor het water,

weer net als in de vlampijpketel, gaat koken. Dat gebeurt bij een druk

van ruim 70 bar en een temperatuur van 285 C. Ket water heeft dus een

dubbele functie : enerzijds remt het de neutronen af, anderzijds zorgt

het voor de afvoer van de splijtingswarmte.

Zo'n reactor als die in Dodewaard, waarin het water tussen de splijt-

stofstaven kookt, heet een kokend water reactor. De kerncentrale Borssele,

met een vermogen van 450 MW, is uitgerust met de drukwaterreactor.

Daarin wordt een zo hoge druk gehandhaafd dat het water niet kan koken.

Het wordt rondgepompt door twee parallel geschakelde stoomgeneratoren,

die met reactor en pomp het primaire circuit vormen. In de stoomgenera-

tor draagt het water van het primaire circuit warmte over aan sen

secundair circuit, waarin dan wel stoom ontstaat, die weer naar een

turbine en condensor wordt geleid. Tegenover de extra kosten van de

stoomgeneratoren staat dat het reactorvat, omdat daarin geen ruimte

behoeft te zijn voor dampbellen, kleiner en dus goedkoper kan zijn.

Figuur 5 geeft daarvan een indruk ; de opbouw van splijtstofelementen en

regelstaven van de drukwaterreactor blijkt uit figuur 6.

Bij de splijting komt gammastraling vrij die voor de mens schadelijk is.

Daarom is (figuur i) de reactor geplaatst in een betonnen afscherming

die aan de bovenkant is afgedekt door dikke dito schijven. Een tweede

bron van gammastraling vormen de splijtingsprodukten. Te samen

representeren die een goed deel van het periodiek systeem van elementen,

maar het zijn daarvan zware isotopen, dia teveel neutronen bevatten om

stabiel te zijn. Bij de spontane omzetting van zo'n neutron in een

proton komt een elektron vrij, dus beta straling, maar daarnaast meestal

ook gammastraling. Daarom moet worden voorkomen dat deze splijtings-

produkten in het leefmilieu komen want dan zouden ze door inademen of

inslikken ook inwendige organen van de mens aan straling doen blootstaan.

Nu zitten de splijtingsprodukten goed opgesloten. Ze zijn immers blijven

steken in het UO, en dat is weer hermetisch omsloten door een metalen

huls. Niettemin is niet uit te sluiten dat uit enkele van de duizenden

splijtstofstaven vooral gasvormige of vluchtige splijtingsprodukten naar

buiten lekken. Bovendien komen in het water corrosieprodukten terecht
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die door neutronenvangst ook radioactief zijn geworden. Daarom wordt het

water van het primaire circuit voortdurend door filters en ionenwisse-

laars geleid, waarin de radioactieve stoffen worden vastgehouden. Evenzo

worden afgassen pas geloosd nadat ze een serie filters zijn gepasseerd,

waaronder koolbedden die radioactief jodium absorberen.

Aldus wordt bereikt dat lozingen uit kerncentrales uit een oogpunt van

de volksgezondheid te verwaarlozen zijn. Daar 3taat uiteraard tegenover

dat men blijft zitten met radioactieve filters en ionenwisselaarharsen.

Die vormen het zogenaamde middel actief vast afval (MAVA). Daarnaast

ontstaat in een kerncentrale het meer volumineuze, maar minder

radioactieve laag actief vast afval (LAVA) : bedrijfskleding, lappen

plastic, gebroken glaswerk, enz. die met radioactiviteit is besmet,

respectievelijk daarvan verdacht wordt. Wat er met dit LAVA en MAVA wordt

gedaan behoort tot het onderwerp van een andere voordracht.

Intussen is de opsluiting van de splijtingsprodukten alleen gewaarborgd

zolang de temperatuur van de splijtstofstaven niet te hoog wordt. Dit

vereist de juiste balans tussen de produktie van splijtingswarmte en de

afvoer daarvan door het water. Het eerste is nauwelijks een probleem :

zelfs al zou bij de bediening van de neutronenabsorberende regelstaven

een ernstige fout worden gemaakt, dan nog zal de reactor niet "uit de

hand lopen". Zowel de temperatuurverhoging van de splijtstof en/of het

water als het ontstaan van (meer) dampbellen leiden namelijk tot een

vermindering van de neutronenvermenigvuldigingsfactor. Een grotere zorg

is het garanderen van de warmteafvoer. Immers, het primaire circuit

staat onder hoge druk, zodat bij een breuk, bijvoorbeeld van één van de

leidingen, het water snel zou uitstromen. Dan zou weliswaar de kernsplij-

tingsreactie tot stilstand komen (immers de neutronen worden niet langer

afgeremd), maar er zou niettemin nog warmte worden geproduceerd door

het radioactief verval van de splijtingsprodukten. Om nu te voorkomen

dat daardoor de splijtstofstaven zouden smelten is elke reactor uitge-

rust met meerdere noodkoelsystemen, die bij een dergelijke leiding-

breuk automatisch in actie zouden komen.

Mede dankzij regelmatige inspectie van het primaire systeem heeft een

dergelijk koelmiddelverlies zich nog nooit voorgedaan. Ook minder

spectaculaire gebeurtenissen kunnen echter ernstige gevolgen hebben.
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Zo is enkele jaren geleden itt Pennsylvania in één van de drukwater-

reactoren van de kerncentrale Three Mile Island door een combinatie

van technische en menselijke fouten het primair systeem drooggekookt,

waardoor de splijtstofstaven zo ernstig zijn beschadigd dat reparatie

nog vele jaren en vele miljoenen zal kosten. Wel is bij deze gelegen-

heid gebleken hoe nuttig het is dat in de niet-comnsunistische landen

elke reactorinstallatie nog weer is omgeven door één of twee veilig-

heidsotnhullingen waardoor de verspreiding van radioactieve stoffen

kan worden voorkomen, afgezien van enkele edelgassen die niet door de

filters worden vastgehouden, maar evenmin door het lichaam.

De splijtstofcyclus

Om een elektrisch vermogen van 52 MW te leveren moet in de-kerncentrale

Dodewaard ruim 160 MW aan warmte worden geproduceerd. De energie die

vrijkomt bij de splijting van een gram uranium bedraagt ongeveer ]

Megawattdag, zodat dus per bedrijfsdag circa 160 gram splijtbaar

materiaal wordt omgezet in splijtingsprodukten. Aangezien een aantal

daarvan neutronen absorberen wordt eens per jaar ongeveer een derde

gedeelte van de splijtstoflading ververst. Men gaat daarbij als volgt

te werk :

- de regelstaven worden ingeschoven zodat de kernsplijting ophoudt en

de reactor afkoelt.

- de betonnen afschermingsplaten aan de bovenkant worden verwijderd

evenals het deksel van het reactorvat.

- het reactorvat en de ruimte daarboven worden geheel gevuld met

water ; door een sluisdeur te verwijderen wordt dit in verbinding

gebracht met een opslagbassin (figuur 1).

- de splijtstofelementen die (na gemiddeld drie bedrij fsjaren) aan

vervanging toe zijn worden uit de reactor gelicht en onder water

overgebracht naar rekken in het opslagbassin. Het water zorgt hier-

bij zowel voor afscherming als voor warmteafvoer.

- de overgebleven splijtstofelementen, aangevuld met verse, worden op

de bedrij fs-economisch gunstigste wijze over de beschikbare posities

verdeeld.



- nadat deze handelingen zijn voltooid, de vereiste inspecties en

eventuele reparaties zijn uitgevoerd, wordt de sluisdeur weer

gesloten, het water weggepompt, de deksel en de afschermplaten

geplaatst en de reactor weer in bedrijf gesteld.

De beide Nederlandse kerncentrales gebruiken uranium dat ongeveer

3 Z uranium-235 bevat. Ze hebben per jaar daarvan ongeveer 15 ton nodig.

In het volgende zal nu kort de bijbehorende splijtstofcyclus worden

besproken, dat wil zeggen het geheel van industriële activiteiten dat

nodig is om de verse splijtstofelementen te leveren en de uitgediende

te verwerken.

Om 15 ton ur&nium met een "verrijkingsgraad" van 3 Z te maken is onge-

veer 80 ton natuurlijk uranium nodig. Dat is minder dan er jaarlijks in

Nederland als bestanddeel van fosfa?.r.erts wordt ingevoerd en met de

kunstmest over de akkers wordt •"•-.spreid. Winning hieruit is echter

economisch niet aantrekkelijk en daarom wordt uranium gekocht dat in

verschillende delen van de wereld in dagbouw of ondergrondse mijnbouw

wordt gewonnen.

De volgende stap is de verrijking. Welke methode men daarvoor ook wil

gebruiken, eerst moet het uraniumconcentraat uit, de mijn omgezet worden

in een vluchtige verbinding, UF,, uraniumhexafluoride. Het zou water

naar de zee dragen zijn als ik hier in Twente ging vertellen dat in

Nederland sneldraaiende centrifuges worden gebruikt waarin de moleculen
235.UF, en UF,, die ongeveer 1 Z in massa verschillen, gedeeltelijk

van elkaar worden gescheiden (fig. 7). Door grote aantallen van deze eenheden

naast- en achter elkaar te schakelen verkrijgt men een scheiding van

het uranium in een "verrijkte" fractie met bijvoorbeeld 3 Z uranium-235

en een "verarmde" van ongeveer 0,3 Z.

Voor de fabricage van splijtstofelementen, die niet in Nederland

geschiedt, moet het hexafluoride eerst weer worden omgezet in uranium-

oxyde. Daarvan worden tabletten geperst, die in ovens worden gesinterd.

Na nauwkeurig rondslijpen worden zircaloy buizen met deze 1)0. tabletten

gevuld, dichtgelast en samengebouwd tot splijtstofelementen.

Tot dit punt in de splijtstofcyclus heeft men alleen te maken met

natuurlijke radioactiviteit van het uranium en de vervalprodukter

19



daarvan. Onder die laatste is het edelgas radon, dat vooral in onder-

grondse mijnbouw gevaar oplevert voor de gezondheid van de mijnwerkers.

Dit en de overige risico's in deze eerste stappen van de splijtstof-

cyclus kunnen echter niet vrij simpele voorzorgsmaatregelen tot verwaar-

loosbare proporties worden teruggebracht.

Zoals reeds besproken verandert dit tijdens het verblijf van de splijt-

stofelementen in de reactor, want dan ontstaan de sterk radioactieve

splijtingsprodukten. Nadat de splijtstofelementen uit de reactor zijn

gelicht en in de opslagrekken geplaatst neemt de radioactiviteit

overigens snel af, en er is dan ook wat voor te zeggen de afgewerkte

splijtstofelementen rustig een jaar of tien onder water te laten staan

en dan verder droog op te bergen, waarbij nog maar weinig voorzieningen

nodig zijn om de vervalwarmte van de splijtingsprodukten af te voeren.

Daar staat tegenover dat aldus stoffen verloren gaan die waardevol zijn

voor de energievoorziening. De meeste elektriciteitsbedrijven laten de

afgewerkte splijtstof dan ook opwerken. Dat geldt ook voor de Nederlandse

kerncentrales, die daartoe langlopende overeenkomsten hebben afgesloten

met ondernemingen in Engeland (voor Dodewaard) en Frankrijk (voor

Borssele).

*
Voor de opwerking worden eerst de splijtstofstaven in mootjes gehakt,

waarna de inhoud wordt opgelost in zuur. De aldus verkregen oplossing

bevat het overgebleven uranium (met iets meer dan de natuurlijke

concentratie uranium-235), de splijtingsprodukten (behalve de gasvormige,

want die zijn al bij het oplossen ontweken) en plutonium. Dat laatste

is ontstaan doordat de reeds genoemde vangst van een neutron in

uranium-238, via twee stappen beta-verval, plutonium-239 oplevert. Dat

is even goed splijtbaar als uranium-235. Een deel wordt dan ook reeds

tijdens het verblijf van de splijtstofstaven in de reactor verspleten,

een ander deel gaat door verdere neutronenvangst over in platonium~240,

dat niet splijtbaar is, maar dat opnieuw een neutron kan invangen,

waardoor weer wel splijtbaar plutonium-241 ontstaat. Door nog verdere

kernreacties worden ook nog de elementen neptunium, americium en curium

gevormd ; fig. 8 geeft een indicatie van de hoeveelheden.

Dit gecompliceerde mengsel wordt nu onderworpen aan een chemische

scheiding. Uit het feit dat we eerder de verbindingen U0- en UF, zijn

tegengekomen blijkt dat uranium zowel vier- als zeswaardig kan zijn.
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Hetzelfde geldt voor plutonium. Welnu, de verkregen zure oplossing

bevat beide elementen in hun zeswaardige toestand. In deze toestand

kunnen uranium en plutonium gemakkelijk uit de oplossing worden afge-

scheiden. Dat gebeurt door hem in contact te brengen met een oplossing

van tributylfosfaat (TBP) in een koolwaterstoffractie. Het uranium en

het plutonium vormen complexen met het TBP en gaan aldus over in die

organische oplossing. De splijtingsprodukten americium en curium blijven

achter in de waterige oplossing.

Om vervolgens het uranium te scheiden van het plutonium wordt de

organische oplossing in contact gebracht met een waterige oplossing die

een reductiemiddel bevat. Het plutonium wordt daardoor gereduceerd en

gaat in vierwaardige toestand in die oplossing over ; het uranium

blijft in de organische fase. In een laatste stap wordt het daaruit ook

weer overgebracht in een waterige oplossing.

Aldus zijn drie oplossingen verkregen. Uit één ervan wordt het uranium

afgescheiden om terug te worden gevoerd naar de verrijkingsinstallatie.

Het plutonium wordt ook in vaste vorm gebracht en kan dan worden gebruikt

bij de fabricage van verse splijtstofelementen. Deze recyclage is echter

tot nu toe alleen nog op kleine schaal uitgevoerd omdat de toxiciteit

van het plutonium extra voorzieningen vraagt die de fabricage van de

splijtstofelementen duur maken. Men geeft er daarom algemeen de voor-

keur aan het plutonium te bewaren voor gebruik in de aanstonds te

bespreken kweekreactoren.

Tenslotte is er de oplossing van de splijtingsprodukten. Deze wordt

aanvankelijk bewaard in dubbelwandige roestvaststalen tanks, die

gekoeld moeten worden om de warmte van het radioactieve verval af te

voeren. Na ongeveer tien jaar wordt de oplossing drooggetoa^k* en de

vaste bestanddelen verwerkt tot een glasmassa, die men uitgiet en laat

stollen in roestvaststalen vaten (fig.9). Nadat deze zijn dichtgelast worden

ze geplaatst in een opslagkelder waar lucht doorheen circuleert.

Deze glasvaten vormen het kernsplijtingsafval (KSA) dat in een volgende

voordracht zal worden behandeld. Naast dit KSA blijven er bij de

opwerking nog andere soorten afval over : in de eerste plaats de in

stukjes gehakte splijtstofhulzen en de regelstaven. Zij vormen het

hoog actief vast afval (HAVA). Andere afvallen in de opwerkingsfabriek

behoren tot de al eerder besproken categorieën MAVA en LAVA. Tenslotte
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zijn er de gasvormige splijtingsprodukten die reeds bij het oplossen

van de splijtstofelementen vrijkomen. Momenteel loost men die nog in

de atmosfeer, maar op den duur zal het nodig zijn ze af te scheiden

en onder druk op te bergen in stalen flessen.

De vraag kan rijzen waarom het hier besproken geheel wordt aangeduid

met de term splijtatofcyclue. Uit de beschrijving zal zijn gebleken

dat er een uraniumcyclus is en dat een plutoniumcyclus mogelijk is.

Het geheel kan, maar dan in enigszins overdrachtelijke zin, ook als

cyclus worden opgevat indien, zoals later in dit symposium ter sprake

komt, alle afvalstoffen uiteindelijk diep onder de grond worden opge-

borgen, lunets is dan een radioactieve stof, uranium, op een plaats

aan de aardbodem onttrokken en zijn andere radioactieve stoffen elders

weer in die aardkorst weggeborgen.

Andere typen reactoren

Van de ruim 250 reactoren die over de gehele wereld in gebruik wajfan

voor de elektriciteitsopwekking behoren ongeveer 200 tot de twee tot nu

toe besproken typen. Te samen worden die wel aangeduid als de licht-

waterreactor. Zoals die wat wonderlijke term doet vermoeden zijn er ook

reactoren waarin de afremming van de neutronen en het transport van de

geproduceerde splijtingswarmte geschieden door zwaar water, waarin de

waters tofatomen een kern hebben die behalve een proton ook een neutron

bevat. Door de dubbel zo grote massa daarvan is de afremming van de

neutronen minder goed dan in gewoon water, maar daar staat tegenover dat

er veel minder neutronenvangst optreedt. Daardoor kan de kritieke

toestand worden bereikt met natuurlijk uranium, zodat er geen vsrrijkings-

installatie nodig is. Het zwaar water moet dan wel worden afgescheiden

uit natuurlijk water, maar die isotopenscheiding is minder lastig.

In Canada zijn alle kerncentrales uitgerust met een type zwaar vater

reactor dat is voorzien van horizontale drukbuizen waarin zich bundels

splijtstofstaven bevinden. Splijtstofwisseling vindt plaats door aan

de ene kant een verse bundel in te schuiven, zodat er aan de andere

kant een afgewerkte naar buiten komt. Deze kerncentrales behoeven daarom

niet jaarlijks te worden stilgelegd voor splijtstofwisseling.
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Een derde stof die wordt gebruikt voor het afremmen van de neutronen is

grafiet. Weliswaar is het koolstofatoom nog eens zes maal zo zwaar als dat

van zware waterstof, maar ook in dit geval is de neutronenvangst zo gering

dat natuurlijk uranium kan worden gebruikt. Aldus kan men een reactor

bouwen zonder isotopen behoeven te scheiden. Zowel de Fransen als de

Britten hebben dat gedaan voor hun eerste generatie kerncentrales,

waarbij kooldioxydegas wordt gebruikt om de splijtingswarmte naar de

scoomgeneratoren te transporteren. In het Verenigd Koningrijk zijn deze

"magnox"-reactoren (naar de magnesiumlegering die wordt gebruikt voor de

omhulling van de splijtstofstaven van metallisch uranium) opgevolgd door

een ander type, met verrijkt uraniumoxyde in roestvaststalen buizen.

Doordat daarmee een hogere bedrij fstemperatuur kan worden bereikt is ook

het thermisch rendement van de stoomcyclus hoger, verdwijnt dus minder

van de splijtingswarmte met het koelwater. Een nog verder gaande stap

in die richting is de hoge temperatuur gasgekoelde reactor, die in het

geheel geen metaal bevat. De verrijkte uraniumoxyde splijtstof heeft

hier de vorm van kleine korreltjes, die met grafiet zijn bekleed en die

ook verwerkt zijn in splijtstofelementen van grafiet. Voor het warmte-

transport wordt helium gebruikt. Helaas is de ontwikkeling van dit

technisch interessante type, dat ook perspectieven biedt voor andere

toepassingen dan de opwekking van elektriciteit,'de laatste jaren

gestagneerd.

Alle tot nu toe besproken reactoren worden wel aangeduid als thermische

reactoren. Deze verwarrende term slaat op het feit dat de neutronen door

de afremming tenslotte in een quasi-thermisch evenwicht komen met de

atomen in de reactor. Bij botsingen met deze atomen, die zelf in warmte-

beweging zijn, zal dan een neutron nu eens energie afstaan, dan weer

energie opnemen.

Deze besproken reactoren hebben gemeen dat ze van het uranium maar een

klein deel (ongeveer 1 procent, zie figuur 8) in warmte omzetten, namelijk

een deel van het uranium-235 en, via plutonium, een kleine fractie van

het uranium-238. Een veel beter gebruik van de uraniumertsen kan worden

gemaakt in zogenaamde kweekreactoren, waarin per verbruikt splijtbaar

atoom minstens één nieuw splijtbaar atoom wordt gevormd. Hoewel er ook

thermische reactoren zijn die deze mogelijkheden bieden is tot nu toe

alleen de zogenaamde snelle kweekreactor tot ontwikkeling gekomen. De
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werking daarvan berust op het feit dat bij de splijting van plutonium-239

meer neutronen per verbruikt plutonium-atoora ontstaan naarmate het neutron

dat de splijting veroorzaakt een hogere snelheid heeft. Wil men dus meer

neutronen overhouden om daarmee atomen uranium-238 om te zetten in

plutonium-239 dan moeten de neutronen niet worden afgeremd. Water in de

reactor is dan niet langer toelaatbaar, ook niet als koelmiddel. In

plaats daarvan wordt vloeibaar natrium gebruikt.

In Frankrijk, Schotland en Rusland zijn sinds enige jaren kerncentrales

van enkele honderden megawatt in bedrijf die zijn uitgerust met natrium-

gekoelde snelle kweekr< , .oren. Dichterbij, in Kalkar, wordt een

dergelijke centrale gebo .rfd voor gezamenlijke rekening van de Bonds-

republiek, België en Nederland. Figuur 10 toont een doorsnede van de

reactor. Het centrale deel daarvan is opgebouwd uit splijtstofelementen

die een mengsel van uranium en plutoniumoxyde bevatten in dunne stalen

buisjes. Daaromheen is een kweekmantel van ongeveer dezelfde constructie,

die echter alleen uranium-238-oxyde bevat. Om veiligheidsredenen gaat

het natrium dat door de reactor is gestroomd niet rechtstreeks naar de

stoomgeneratoren, maar is een secondair natriumcircuit tussengeschakeld.

Het gebruik van vloeibaar natrium (dat de reactor verlaat met een

temperatuur van ongeveer 600°C) heeft de constructeurs voor grote

problemen geplaatst. Aan de oplossing daarvan is hier vlakbij, in het

natriumproefcircuit van TNO in Hengelo, een belangrijke bijdrage geleverd.

Aan de andere kant biedt natrium ook voordelen : door de hoge temperatuur

is het thermisch rendement hoog, anderzijds ligt die nog zover onder het

kookpunt dat het primaire systeem nauwelijks onder druk staat, zodat een

verlies van koelmiddel hier niet is te vrezen. Daar staat dan weer

tegenover de theoretische mogelijkheid dat een dampbel tussen de

splijtstofstaven een stijging van de neutronenvermenigvuldigingsfactor

zou kunnen veroorzaken, en daarmee een plotselinge verhoging van de

warmteproduktie. De veiligheidsaspecten vertonen hier dus eigenlijk het

spiegelbeeld van die bij de lichtwaterreactor. Het valt echter te

betwijfelen of, zoals algemeen wordt geloofd, de snelle kweekreactor

grotere risico's voor zijn omgeving oplevert dan de huidige kerncentrales.
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De meeste figuren bij deze tekst zijn ontleend aan :

J.A. Goedkoop, Kernenergie in de Lage Landen, Aulaboek 542,

Het Spectrum, Utrecht, 1976, ISBN 9027452881.

Figuur 8 ie overgenomen van

R. Erpers Royaarda et al., Kernafval, Kluwer, Deventer 1982

en figuur 9 uit

F.R. Bogtetra, Kernenergie - hoe zit dat ?, Loeb, Amsterdam

1981, ISBN 906213290 I.
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Figuur 1.
Dwarsdoorsnede van de kerncentrale Dodewaard. In het hoogste
gedeelte het reactordrukvat (z ie figuur 2) , dat geplaatst i s
in de stalen reactorkamer. Deze i s via dikke leidingen
verbonden met twee condensatievaten, waarvan één gedeeltelijk
opengewerkt is afgebeeld. Daarboven het bassin voor afgewerkte
splijtstofelementen. In het lagere gedeelte de turbine, met
daaronder de condensor en de generator. Geheel rechts de
inlaat van koelwater uit de Waal.



Figuur 2.
Verticale doorsnede van
het Dodewaard-reactordruk-
vat. In de splijtstofele-
menten (I ; zie ook figuur
4) wordt het water gedeel-
telijk in damp omgezet. De
dampbellen stijgen door de
"schoorsteen" (2) op en
veroorzaken daardoor cir-
culatie. Daarboven (3)
scheidt de stoom zich af
en verlaat via de stoom-
droger (4) het reactorvat
aan de bovenkant. De regel-
staven (5) worden van
onder af aangedreven.
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Figuur 3.
Horizontale doorsnede door de Dodewaard-reactorkern. Vierkantjes zijn
splijtstofelementen, kruisjes regelstaven. (Dit is de oorspronkelijke
configuratie, inmiddels zijn op de hoeken 8 splijtstofelementen
bijgeplaatst.)
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Figuur 4.
Gedeeltelijk opengewerkt splijtstof-
element van de Dodewaard-centrale. Eén
staaf is rechts meer in detail afgebeeld.
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o ,_u»tlaat stoom
^ - T L J L (naar turbine)

' ^-stoomgenerator

inlaat voedingswater
/ ( u i t condensor)

drukregelvat

stoom
(naar turbine)

inlaat voedings-
water (uit condensor)

reactorvat

Figuur 5.
Primair systeem van een PWR voor een elektrisch vermogen van I.000
megawatt. De vier ciculatiepompen persen water in het reactorvat,
waarin het eerst naar beneden vloeit, dan door de splijtstofelemen-
ten weer omhoog, vervolgens door pijpen (die de vorm hebben van een
omgekeerde U) in de stoomgeneratoren terug naar de pompen. In het
huis van de stoomgeneratoren wordt water gesproeid dat wordt omgezet
in stoom die bovenaan ontwijkt. In het drukregelvat, dat elektrisch
kan worden verhit, is een vrij wateroppervlak.
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Kop van een regelstaaf

Vinger van een regelstaaf

Eindstuk van een splijtstofbundel

Rooster

Geleidingsbuis voor regelstaaf

Rooster

Voetstuk van een splijtstofbundel

Figuur 6.
Constructie van een splijtstofelement voor een drukwaterreactor.
De ondersteuningsroosters bieden plaats aan 179 splijtstofstaven
(hier weggelaten) en 17 geïeidingsbuizen voor de "vingerregelstaven"
die via een gemeenschappelijke kop aan de bovenkant op en neer
kunnen worden bewogen
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Figuur 7.
Principe van de gascentrifuge

1. Magnetisch bovenlager

2. Olie voor bovendemping

3. Aftap verrijkte fractie

4. Niet-slepende afdichting

5. Tegenstroomwervel

6. UF,-voeding
o

7. Aftap verarmde fractie
8. Stator van elektrische

aandrijving
9. Demping en lagering
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Pu 241
— Pu 242

Np237
Am 241

! 'Cm 242/4

Figuur 8.
Samenstelling splijtstof voor (links) en na (rechts) gebruik in een
watergekoelde kernreactor ; de splijtingsprodukten zijn gearceerd
weergegeven (splijtingsprodukten en de transuranen neptunium,
americium en curium vormen het kernsplijtingsafval).
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Figuur 9. . .
Produktie van glaacylinders ten behoeve van opbergen KSA.
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binnenzone kern

buitenzone kern

re gel staven

]j eerste stel stopstaven

tweede stel stopstaven

radiale kweekmantel

V«/ stalen reflector

Figuur 10.

Horizontale doorsnede door splijtstofzone en radiale kweekmantel van de
reactor in de kerncentrale Kalkar. De niet-gearceerde zeshoekige elementen
in het midden bevatten elk 169 buizen met een uitwendige diameter van 6 mm.
De middelste 95 cm daarvan bevat de splijtstof ; de twee uiteinden bevatten

U en vormen de onder- en bovenkweekmantel. De gearceerde elementen
bevatten elk 91 staven van 9,5 mm en vormen de radiale kweekmantel
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VEILIGHEID: WETENSCHAP EN TECHNIEK IN MAATSCHAPPELIJKE PROBLEMEN

W.A. Sfclit

(Kernenergie symposium TH Twente, 11 mei 1982)

Enkele maanden geleden kwamen de organisatoren van dit symposium bij mij met

de modedeling dat zij aan de THTwente een congres wilden organiseren over de

kernenergieproblematiek.

Hun was gebleken dat terwijl er een maatschappelijke discussie over de kern-

energie plaatsvindt, bij vele van hun medestudenten een deel van de basis-

kennis betreffende de kernenergie niet aanwezig was. Tegelijkertijd was het

hun duidelijk dat wel de behoefte bestond deze lacune op te vullen.

Het doel van het symposium zou daarom moeten zijn te informeren hoe het nu

werkelijk in elkaar zit; dus "hoe het wetenschappelijk-technisch gezien in

elkaar zit". Vandaar het verzoek aan de spreker cm 'de politiek' er buiten

te houden en een objectieve verhandeling te geven, zodat men zelf een onaf-

hankelijk oordeel zou kunnen vormen over de problemen van de kernenergie..

Een dergelijk verzoek is mij altijd zeer sympathiek. Mijn verhaal over de

veiligheid van kernenergie is hierop gericht.

Er doet zich echter één moeilijkheid voor, namelijk dat een objectief antwoord

op de vraag of kernenergie veilig is, niet is te geven. Zelfs is geen op

wetenschappelijk-technische gronden ondubbelzinnig antwoord te geven op de

vraay: 'hoe veilig is veilig genoeg?' . Veiligheid is namelijk geen louter

technisch probleem. Het is een maatschappelijk probleem, zij het met een be-

langrijke wetenschappelijke en technische component. Het gaat cm de verhouding

tussen die beide, dat wil zeggen cm de betekenis die technische veiligheids-

voorzieningen en wetenschappelijke evaluaties hebben voor het maatschappelijke

probleem. En daarover verschillen de meningen in de samenleving. Mede daarcm

is veiligheid een maatschappelijk probleem.

Mijn bijdrage aan dit symposium is er op gericht enig inzicht te verschaffen in

de verhouding tussen wetenschappelijk-technische kennis en het maatschappelijk

probleem van de veiligheid van kernenergie. In mijn bijdrage zal ik dus geen

oordeel geven over de veiligheid van kernenergie, maar veeleer een kader ver-

schaffen on over veiligheidsproblemen te denken en te oordelen en met name

over de plaats van 'de wetenschap' daarbij.
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Het gaat bij de veiligheid als maatschappelijk probleem niet alleen om wat

aan verschafte kennis juist of onjuist is (hoewel dat natuurlijk ook belang-

rijk is) maar om wat relevant is voor het probleem; wat relevant is voor de

beoordeling. Dat is afhankelijk van hoe het probleem gezien of gesteld wordt.

Qndat deze probleemdefiniëring verschilt tussen diverse groeperingen in de

samenleving spreken we van een maatschappelijk probleem.

Chi te illustreren dat een en dezelfde wetenschappelijke informatie een verschil-

lende mate van relevantie kan hebben voor onderscheiden definiëringen van het

veiligheidsprobleem beschouwen we het volgende sterk vereenvoudigde voorbeeld

van een technische veiligheidsvoorziening.

1 Retfctorfcern
2 Oampfeneuger
3 Reiktordruckbehalter

5 Turbine
6 Genera tor

} Xondensèlor
8 FUupLspcisewisserpu^
9 HaupthuhlwasserpufVe

F i g . 1 Funktionsschema eines Kernkraftwerkes mit Druckwasserreaktor
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In een kerncentrale is, als veiligheidsvoorziening, het koelsysteem uit meerdere

(twee, drie of vier) identieke kringlopen opgebouwd die elk één of twee hoofd-

koetaiddelpanpen hebben. De hoofdkoelmiddelpcmpen verzorgen de circulatie van

het koelwater en daarmee het warmte transport van de reactorkern naar de

stocmgenerator. Deze pompen moeten een hoge mate van betrouwbaarheid hebben

ondat ze de vitale koeling van de reactorkern verzorgen. Het debiet van één

pomp is reeds voldoende cm, na een snelle reactorafschakeling, de totale

'vervalwarmte1 (die ook na het stoppen van de kettingreactie nog wordt gepro-

duceerd) af te voeren.

Veronderstel nu een koelsysteem, waarin zich in totaal drie identieke hoofd-

koelmiddelpcmpen bevinden. Het gaat ons nu cm de (uiteenlopende) betekenis die

berekende faalkanscijfers hebben voor 'het' veiligheidsprobleem. Stel de be-

rekende faalkans van een panp is voor dit type pcmp 10 per jaar. De zogenaam-

de 'foutenboan' in figuur 2 illustreert dat een noodzakelijke voorwaarde voor

het uitvallen van de koeling is dat alle pcmpen uitvallen. De kans dat alle

drie pcmpen tegelijk falen is p. = p-.p-.p, = 10~ per jaar. Figuur 2 laat

zien dat de kans op uitvallen van de koeling p. daarmee ook gelijk is aan

10 per jaar. Men kan de veiligheid van de kerncentrale nu vergroten door

een andere, betrouwbaarder type pomp te kiezen die een lagere faal kans heeft,

zeg ^.10 per jaar.

Is de kans op een ongeluk daarmee ëëns per acht miljoen jaar geworden? Nêén!

De pompen zouden namelijk een niet-onderkende gemeenschappelijke oorzaak van

falen kunnen hebben, bijvoorbeeld het uitvallen van een gemeenschappelijke

stroomvoorziening. Het kanscijfer voor het uitvallen van het systeem door de

beschouwde specifieke oorzaak kan op zich wel juist zijn, maar daaraan mag

geen absolute betekenis aan worden toegekend. Had men deze faaloorzaak niet

over het hoofd gezien dan zou de foutenboom er uit gezien hebben als in

figuur 3. Deze geeft aan dat de koeling uitvalt doordat öf de pcmpen zelf

falen öf de stroomvoorziening uitvalt. Als deze laatste gebeurtenis een bere-

kende faalkans heeft van 10 per jaar, dan volgt daaruit dat het kanscijfer

voor het uitvallen van de koeling (bij het eerste pomptype) niet 10 per jaar
—3 —6 —3

maar p, 10 +10 = 10 per jaar is. De nieuwe pcmpen zouden dit faalkans-

cijfer vrijwel niet veranderen.

Men kan nu de vraag stellen: Is de analyse van figuur 2 fout geweest? Het ant-

woord is: néén. Is zij zinloos geweest? Néén, want zij resulteerde in een tech-

nische verbetering, in een veiliger ontwerp.
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Stelt men echter de vraag of de in figuur 2 berekende faalkanscijfers met de

oude en nieuwe panpen doorslaggevend (moeten) zijn bij de beoordeling van de

aanvaardbaarheid van het risico van een reactorongelük door het uitvallen van

ponpen, dan zullen de meningen uiteenlopen. Aan het feit

dat men bij de analyse belangrijke oorzaken voor het optreden van een ongeluk

over het hoofd kan hebben gezien (zoals het voorbeeld in figuur 3 illustreert)

kan verschillend belang worden gehecht.

In een probleemstelling waar de catastrofaliteit van grote reactorongelukken

centraal staat (enkele aspecten hiervan komen nog aan de orde) kan deze moge-

lijkheid van wezenlijk belang zijn. Of het faalkanscijfer van de panpen dan
-2 -210 of ^.10 per jaar is, is van ondergeschikte betekenis: bij de beoordeling

van de aanvaardbaarheid is het verder verkleinen van het kanscijfer minder

relevant; de centrale vraag is veeleer of de catastrofaliteit van de gevolgen

te verkleinen is.

In een probleemstelling waar bij de beoordeling juist een zwaar accent ligt

op de kleine kans van optreden zal de grootte van de berekende kanscijfers

wel bijzonder relevant zijn. Niet zozeer de catastrofaliteit is dan beoor-

delingscriterium, maar bijvoorbeeld het produkt van berekende kans en gevolg.

Indien dit produkt kleiro genoeg is doordat de berekende kans klein genoeg is,

wordt het risico aanvaardbaar geacht. De mogelijkheid dat bij de berekening,

ondanks alle zorgvuldigheid, toch een belangrijke ongeluksoorzaak niet is on-

derkend, wordt wel van belang geacht, maar niet als doorslaggevend gezien.

Iimers, een garantie voor volledigheid is nooit te geven!

De eerstgenoemde probleemstelling leidde in 1965 tot een wettelijke regeling

inzake de aansprakelijkheid van de kernenergie. De Memorie van Toelichting bij

deze wet stelt:
"Een van de omstandigheden waardoor deze ontwikkeling [de toepassing van
kernenergie^ kan worden belemmerd, is gelegen in het uitzonderlijke
risico dat bij de toepassing van de kernenergie kan optreden als gevolg
van mogelijke radioactieve besmetting. De omvang van de schade welke
bijvoorbeeld bij een ongeval in een kerninstallatie daardoor voor der-
den kan ontstaan, is niet bij benadering te bepalen £...,~] .De kans
op ernstige ongevallen kan f.. ,~J niet geheel worden uitgesloten, aange-
zien niet vermeden kan worden dat factoren als menselijke vergissingen
en tekortkomingen of mechanische gebreken een rol spelen. Gezien de
mogelijkheid dat zeer grote schade ontstaat, zou het geldende recht
£...] de bouw en exploitatie van kerninstallaties ongetwijfeld be-
lemmeren. "

De kernenergieindustrie en de elektriciteitsbedrijven zouden de catastrofale

gevolgen van een reactorongeluk waarvoor zij volgens het tot die tijd geldende

recht aansprakelijk zouden zijn, niet kunnen dragen. Dat de kans op een ongeval

gering was, was minder relevant, het waren de gevolgen die voor het bedrijfsleven
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moesten worden gereduceerd. Dat gebeurde door de wettelijke aansprakelijkheid

voor die bedrijven aanzienlijk te beperken; en niet door (extra) technische

veiligheidsvoorzieningen. Deze laataten (zoals in ons voorbeeld de toepassing

van betrouwbare pompen) zouden dat ook niet kunnen; zij zouden hoogstens de

kans op een catastrofaal ongeluk verkleinen.

De tweede probleemstelling wordt de laatste tien jaar door bepaalde groeperingen

(waaronder nu ook de elektriciteitsbedrijven) gehanteerd als het gaat om de

vraag of de nederlandse samenleving als geheel het risico van reactorongeluk-

ken dient te accepteren. Volgens deze groeperingen moet voor het beantwoorden

van die vraag veeleer het criterium van het produkt van kans en gevolg worden

toegepast.

Dit voorbeeld samenvattend, kunnen we stellen dat het bepalen van faalkans-

cijfers relevant is als methode cm via technische verbeteringen een verhoogde

veiligheid te bereiken. De faalkanscijfers kunnen, maar hoeven echter niet

bepalend of erg relevant te zijn voor de vraag van de aanvaardbaarheid van
het risico.

De wijze waarop een veiligheidsprobleem wordt gesteld bepaalt reeds voor de

helft het soort oplossing dat men krijgt. Wat daarbij relevante kennis is

hangt af van de gehanteerde probleemstelling.

Voordat ik aan het slot van dit verhaal hierop terug kan, zal ik eerst

nog ingaan op de mogelijke radiologische gevolgen van één onderdeel uit de

splijtstofcyclus, namelijk het bedrijf van een kerncentrale. Het gaat mij daar-

bij weer speciaal -cm de vraag wat de aard van de bijdrage is die wetenschappe-

lijke kennis kan leveren aan de oordeelsvorming; in het bijzonder de vraag wat

als relevante informatie wordt gezien.

Radiologische gevolgen van een kerncentrale

Figuur 4 geeft een plaatsbepaling van de kerncentrale in de gehele splijtstof-

cyclus. Zij vormt de eerste stap in het gestreept omlijnde gedeelte dat de

onderdelen bevat waar hcogradioactieve splijtingsprodukten worden geproduceerd

en verwerkt. In het eerste gedeelte van de cyclus gaat het alleen om laag

radioactieve stoffen, zoals het in de uraniummijnen gedolven uranium en het

daarbij vrijkomende radioactieve radongas. Ten aanzien van de uraniumverrijking

moet nog worden opgemerkt dat de problemen hier niet primair zitten in het om-

gaan met (laag)radioactief materiaal, maar in de betekenis van dit proces voor

het probleem van de verspreiding van kernwapens. Dezelfde technologie waarmee
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Figuur 4 De splijtstofcyclus

laag-verrijkt uranium wordt geproduceerd, kan namelijk worden gebruikt voor de

produktie van hoog-verrijkt, dat wil zeggen voor kernwapens geschikt, materiaal.

Het proliferatieprobleem vormt ook een belangrijk aspect bij het in het schema

genoemde opwerkingsproces waarbij plutonium wordt afgescheiden.

Het veiligheidsprobleem van een kerncentrale vindt zijn oorzaak in:

- de in de reactorkern aanwezige grote hoeveelheid radioactiviteit

- de 'produktie1 van een grote hoeveelheid energie (warmte), ook na het stop-

zetten van de kettingreactie in geval van storingen.

Figuur 5 toont schematisch de veiligheidsvoorzieningen in een kernreactor.

Er kunnen zich met betrekking tot het bedrijf van de centrale drie situaties

voordoen:

- routinebedrijf

- storingen, waarbij een min of meer beheerste lozing van radioactiviteit in de

omgeving plaatsvindt.

- ongelukken, waarbij een niet-beheerste lozing van radioactiviteit optreedt.
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Figuur 5 Schema van veiligheidsvoorzieningen

Tot de storingen behoren bijvoorbeeld een breuk in een koelmiddelleiding, waar-

bij de koeling overgenomen wordt door een goed werkend noodkoelsysteem, zodat

de reactorkern niet smelt. Daarbij kant de radioactiviteit die zich in het koel-

middel opgehoopt heeft vrij in het reactorgebouw. Zij kan later op gecontro-

leerde wijze in de omgeving worden geloosd.

Oigelukken doen zich voor als de reactorkern door het falen van de veiligheids-

voorzieningen smelt en de vrijkomende radioactiviteit bij falen van de veilig-

heidscmhulling, op onbeheerste wijze, in de cmgeving wordt geloosd.

In alle drie genoemde bedrijfssituaties wordt radioactiviteit in de cmgeving
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geloosd, zij het natuurlijk dat het in de onderscheiden situaties om sterk ver-

schillende hoeveelheden gaat. Door deze lozingen wordt de angeving in meer of

mindere mate aan radioactieve straling blootgesteld.

Het schana in figuur 6 laat zien dat er voor de mens verschillende wegen zijn

waarlangs hij aan straling kan worden blootgesteld.

I — uitwendig

lucht

bodem

water
Blootstelling —

inademen
:

inademen

ingestie (voedsel)

Figuur 6 Blootstellingspaden voor de mens

De maat waarin de opgelopen stralingsdosis wordt uitgedrukt is de rem. Van

nature staat de mens reeds bloot aan de zogenaamde natuurlijke achtergrond-

straling. Deze bedraagt in Nederland ongeveer 100 millirem. De linkerhelft

van figuur 7 toont de extra stralingsbelasting waaraan mensen kunnen worden

blootgesteld in de drie genoemde bedrijfssituaties van een kerncentrale. De

hoogte van de dosis zal sterk afhangen van de afstand tot de centrale, van

de aard van de storing of het ongeval en van de omstandigheden. De ruime

marge die hierdoor ontstaat in de mogelijke stralingsbelasting is in de fi-

guur extra benadrukt door een gedeelte van de mogelijke dosis in de drie

situaties gestreept weer te geven.

De gezondheidseffecten zijn sterk afhankelijk van de hoogte van de dosis. Zij

zijn in de rechterhelft van figuur 7 weergegeven. Voor de stralingsziekten

(en het optreden van sterfte) op korte termijn, evenals voor de aantasting van

het bloed bestaat een drempeldosis: bij lagere stralingsdoses treden deze ver-

schijnselen niet op. Deze drempeldosis is overigens niet scherp bepaald. In

het algemeen neemt de ernst van deze gezondheidseffecten toe bij hogere doses.

Dat geldt niet voor de andere twee typen gezondheidseffecten - het optreden

van kanker en erfelijke schade. Niet de ernst maar de kans van optreden van

deze effecten neemt toe bij hogere doses. Het zijn stochastische effecten.
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Figuur 7 Extra stralingsbelasting en gezondheidseffecten
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r
Alles wijst er op dat voor het optreden van deze effecten geen drempeldosis

bestaat. Elke verhoging van stralingsbelasting veroorzaakt een toename van

kanker en genetische schade. De ativang hangt echter sterk af van de hoogte van

de stralingsbelasting.

De aangegeven stralingsdoses in de linkerhelft van figuur 7 zijn het resultaat

van berekeningen. De appendix van deze verhandeling illustreert voor de cate-

gorie 'ongevallen' enkele aspecten van de radiologische gevolgen in een wat

uitgewerkter vorm.

Modelberekeningen en onzekerheden in kennis

Hoe komen de resultaten, zoals de stralingsdoses vermeld in de appendix en

in het linkerdeel van figuur 7 tot stand? En wat zijn ze waard?

De gevolgen van een reactorongeluk worden bepaald door (a) de aard van het

ongeval en (b) de heersende omstandigheden (zoals het weer).

Men dient zich bewust te zijn dat het bij het bepalen van de gevolgen van

reactorongelukken om zeer complexe situaties gaat. Voor het berekenen van de

gevolgen wordt daarom gebruik gemaakt van modellen.

Zo wordt gewerkt met modellen betreffende

- het vrijkomen van radioactiviteit, (hoeveelheid en wijze van vrijkomen)

- verspreiding van radioactiviteit in de omgeving (waaronder metereologische

verspreidingsmodellen)

- stralingsbelasting (dosimetrische modellen)

- gezondheidsgevolgen (radiobiolgische modellen))

- enz.

Daarbij doet zich het probleem voor dat ten aanzien van diverse verschijnselen

een stevige empirische en/of theoretische basis ontbreekt. Dat werpt de vraag

op van de adequaatheid van de gebruikte modellen en van de betekenis van de

daarmee berekende kwantitatieve resultaten, voor de beoordeling van de veilig-

heidsproblematiek.

Een aantal voorbeelden kunnen de betrekkelijkheid van de gehanteerde modellen

in zo'n situatie illustreren.

Meteroologische verspreidingsmodellen

Wanneer bij een reactorongeluk radioactiviteit vrijkomt zal deze zich in de

windrichting verspreiden en gedeeltelijk neerslaan op het land. Empirische ge-

gevens over deze processen laten zeer veel ruimte voor de wijze van modelleren

daarvan en voor de waarden van de in de modellen voorkomende parameters
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(dispersiecoëfficiënten, depositiesnelheid, pluimstijging, enz.). In een on-

langs verschenen studie zijn de berekeningsresultaten met elkaar vergeleken

voor een groot aantal verschillende modellen die door verschillende onderzoeks-

centra in de wereld worden gebruikt. Voor de vergelijking van deze modellen

is bij de berekeningen uitgegaan van één en dezelfde 'standaardlozing1 van

radioactiviteit. Figuur 8 laat de resulterende uitzonderlijk grote spreiding

zien in de berekende besmettingsgraal van de grond als functie van de

afstand.

fttiwci Iw)

Figuur 8 Besmettingsgraad van de bodem als functie van de afstand tot de
reactor, volgens verschillende modellen.

Dosimetrische modellen voor inwendige bestraling.

De inwendige stralingsbelasting die raen oploopt als gevolg van het inhaleren

van een bepaalde hoeveelheid (in curies) van een radioactief isotoop zal onder

andere afhangen van de hoeveelheid die na inhalatie in het lichaam achterblijft,

de wijze waarop deze zich verdeelt over de diverse organen, de verblijftijd

in deze organen, de biologische effectiviteit van de uitgezrnden straling enz.

Voor een groot aantal isotopen bestaat ten aanzien van deze aspecten een grote

marge van onzekerheid, met als gevolg dat de gebruikte modellen en/of de waar-

den van de parameters in de modellen sterk aan verandering onderhevig zijn.
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Tabel 1 Stralingsdosis rem/Ci geïnhaleerd
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D

F
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4
4
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X

X

X

X

j
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(ICRP-2)

Tabel 2 Stralingsdosis rem/Ci gexnhaleerd

rapport

WASH-1400

WASH-1400

NRPB-R53

ICRP-30

D

F

jaar
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1975

1977

1978

1.

2.

Beenmerg

30 d

0 x 104

5 x 104

Sr-90

9.8

7.3

2.8

1.2

50

X

X

X

X

j

105

10b

10b

10b

opmerking

totale lichaam
(ICRP-2)

Tabel 3 Stralingsdosis rem/Ci geïhaleerd
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1
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.1 X
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j
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iob
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opmerking

(ICRP-2)

Tabel 5 Stralingsdosis rem/Ci geïnhaleerd

Tabel 1 tot en met 4 laat zien dat de gehanteerde beenmergdosis per curie

geïnhaleerd isotoop sterk verschilt tussen een aantal rapporten die achter-

eenvolgens zijn verschenen binnen een periode van slechts vier jaar. De

50-jaar dosis is vooral relevant voor het optreden van kanker, de 30-dagen

dosis voor vroeg-sanatisché effecten (stralingsziekten). Voor Pu-239, Ara-241,

beide typische 'botzoekers' die vooral a-straling uitzenden bedraagt het ver-

schil tussen de hoogste en laagste waarde een factor 200 respectievelijk 400!

Voor Sr-90 die e-straling uitzendt en eveneens een botzoeker is, verschillen

de gehanteerde waarden een factor 1.5 3 4. Het isotoop Cs-137 verspreidt zich

over het spierweefsel en zendt v-straling uit met een lange dracht.

Tabel 4 laat zien dat de onzekerheid in de beenmergdosis hier veel geringer is.

WftSH-1400 D was de voorlopige versie van de bekende amerikaanse veiligheids-

studie over de risico's van kerncentrales(Rasmussen-studie). WASH-1400 F was
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de definitieve versie. Door gebruik van een ander dosimetrisch model daalde

de beenmergdosis voor Pu-239 met een factor 100.

In een engels rapport (NFPB-R53) dat twee jaar later de gevolgen van een moge-

lijk ongeval met een snelle kweekreactor beschrijft, is door het gebruik van

andere parameterwaarden, de dosis 10 maal zo hoog als in WASH-1400 F. Het

rapport van de International Ccmmission on Radiation Protection (ICRP) han-

teert in haar rapport weer een 20 maal zo hoge waarde als dit engelse rapport,

zodat uiteindelijk deze ICRP-30 waarde twee maal zo hoog is als die van de voor-

lopige versie van het Rasmussen-rapport van 1974. De door de ICRP-30 gegeven

waarden worden momenteel in brede kring beschouwd als de 'wetenschappelijk

beste' waarde.

Deze veranderingen in slechts enkele jaren tijds zijn, zoals gezegd, het ge-

volg van de gebrekkige empirische basis van deze kennis. Man hoeft zich dan ook

niet te verbazen als . over een aantal jaren, geheel andere waarden als de

'wetenschappelijk beste' zullen gelden.

Tabel 5 laat zien dat voor het isotoop Jodium-131 dat zich in de schildklier

ophoopt, de variatie tussen de diverse rapporten met betrekking tot de schild-

klierdosis veel geringer is. Dat is het gevolg van de uitgebreide empirische

kennis die over het gedrag van jodium in de schildklier (onder andere uit

klinische gegevens) aanwezig is.

Kankerinductiemodellen

Zou men de met een dosimetrisch model bepaalde stralingsbelasting willen ver-

talen naar gezondheidseffecten, dan wordt men weer geconfronteerd met de

situatie dat er een grote mate van onzekerheid bestaat over de aequaatheid van

de diverse in omloop zijnde modellen.

Het BEIR-in rapport noemt drie mogelijke relaties tussen dosis en effect: een

lineair (L-L), een kwadratisch (Q-L) en een lineair-kwadratisch (LQ-L) model.

Dit is in figuur 9 geïllustreerd..Het lineaire model kan daarbij nog berusten

op geaggregeerde kankerinductiecijfers of op de sommatie van kankerinductie-

cijfers verkregen door extrapolatie van het optreden van afzonderlijke typen

kanker (sunned sites).

Daarnaast kan men, ter bepaling van het aantal kankergevallen in een bevolking

bij gegeven stralingsbelasting, nog uitgaan van het 'absoluut' risicomodel of

van het 'relatief' risiccmodel. In het eerste model neemt men aan dat de ver-

hoging van de kans op kankerinductie na ontvangst van de stralingsdosis, door

de jaren heen constant is. In het relatief risiccmodel neant men aan dat deze

verhoging van de kans evenredig is met de 'spontaan' optredende kankerf re-

quentie en dus in de jaren na ontvangst van een stralingsdosis, met de leeftijd
toeneemt.
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Lineair model Lineair kwadratisch model

Wortel model Kwadratisch model

Figuur 9. Alternatieve dosis-effect relaties

Tabel 6 geeft het, overeenkomstig de diverse modellen, verwachte aantal kanker-

gevallen bij vrouwen na ontvangst van een eermalige dosis van 10 rem door een

(vrouwelijke) bevolking van êén miljoen personen. Het berekende aantal kanker-

gevallen verschilt aanzienlijk (tot een factor 100!) tussen de diverse mo-

dellen.

Binnen de 'wetenschappelijke gemeenschap' bestaat een heftige controverse over

de adequaatheid van de diverse modellen. Het BEIR-III rapport dat zich uit-

spreekt ten gunste van het lineair kwadratisch model bevat maar liefst twee
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model

Q-L

LQ-L

L-L

L-L (sumtied sites)

absoluut
risiconodel

158

1304

2946

5356

relatief
risicancdel

315

2627

5998

15970

Tabel 6 Kankerinductie-modellen (uitgezonderd leukemei en bontkanker),

Blootstelling van 10 mensen aan 10 rem (éénmalig).

Aantallen voor een vrouwelijke bevolking (BEIR-III (1980)).

minderheidsrapporten. Eén van de epidemioloog E.P. Radford die een lineair

model passender acht an één van de radiobioloog H.H. Rossi, die een zuiver

kwadratisch model voorstaat.

Wat men tevens bij deze controverses waarneemt zijn elementen van een weder-

zijdse verkettering van radiobiologen en epidemiologen die zich beide met

hetzelfde verschijnsel bezighouden, namelijk dat van stralingsgeïnduceerde

kanker. Ook in wetenschapsfilosofisch opzicht is dit conflict tussen twee

disciplines die hetzelfde verschijnsel willen verklaren een interessant ge-

beuren.

De conclusie uit bovenstaande is dat het antwoord op de vraag 'hoe het werke-

lijk zit' - 'hoe het wetenschappenjk-technisch zit' - ten aanzien van diverse

kwesties (maar niet alle!) in de veiligheidsproblematiek, moet zijn dat er

weinig wetenschappelijk stevig gefundeerde kennis is en dat daarbij grote

marges van onzekerhtid bestaan.

De vraag is wat dit betekent voor de maatschappelijke beoordeling van het

veiligheidsprobleem. Ook daarin kan men verschil van opvatting aantreffen.

De een stelt dat in geval van onzekerheid voor beoordeling en besluitvorming

de 'wetenschappelijk beste' waarde (dat wil zeggen: de door een aantal (maar

niet noodzakelijk alle) wetenschappers meest waarschijnlijk geachte waarde uit

het scala van mogelijke waarden) moet worden gehanteerd. De ander zal stellen

dat niet deze waarde, maar juist de onzekerheid zelf en de mogelijke spreiding

in waarden, de meest relevante informatie voor besluitvorming is, met name

als de gevolgen omvangrijk kunnen zijn.



Veiligheid als maatschappelijk probleem

Keren we terug naar de vraag, hoe veiligheid te beoordelen? Welke rol spelen

veiligheidsstudies als neerslag van wetenschappelijke informatie hierbij?

In het begin werd reeds gesteld dat verschillende groeperingen in de samen-

leving uiteenlopende vraagstellingen zullen hanteren. Wat als relevante infor-

matie wordt gezien hangt juist af van deze probleemstelling.

Veiligheidsstudies die als onderwerp één en hetzelfde object hebben, bijvoor-

beeld de bouw van een kerncentrale, zullen onderling sterk kunnen verschillen,

afhankelijk van de gehanteerde vraagstelling.

Eén voorbeeld, te weten het veiligheidsrapport van de kerncentrale te Lingen,

moge dit nog illustreren.

Het door de fabrikant van de kerncentrale opgestelde veiligheidsrapport behan-

delt de veiligheid als een louter technisch probleem. De veiligheidsstudie in

dat rapport is verricht in het kader van een te nemen vergunningsbesluit.

Aanvaardbaarheid van kernenergie staat niet ter discussie, maar is uitgangs-

punt. De vestigingsplaats (Lingen) staat niet ter discussie, maar is in dit

rapport eveneens uitgangspunt. De veiligheidsstudie is er op gericht aan te

tonen dat alle technische veiligheidsvoorzieningen die, in het kader van de

vergunningsverlening, zijn vereist, in het ontwerp van de kerncentrale zijn

aangebracht. Bovendien tracht zij aan te geven dat in geval van storingen,

hoogstens een beheerste lozing van radioactiviteit optreedt, met minimale

gevolgen voor de omgeving. Ongelukken met grote consequenties worden niet

behandeld. Dat is niet verwonderlijk - zelfs zeer begrijpelijk - gezien de

probleemstelling.

Nederlandse bevolkingsgroepen in het algemeen en de twentse bevolking in het

bijzonder, hanteren echter een andere vraagstelling. In de Brede Maatschappe-

lijke Discussie staat de aanvaardbaarheid van de toepassing van kernenergie

juist wel ter discussie. Voor de twentse bevolking is de vraag juist wel aan

de orde of een kerncentrale in de Bondsrepubliek zo dicht bij de grens ge-

bouwd mag worden.

Voor deze vraagstelling is de bestudering van de gevolgen van mogelijke reactor-

ongevallen juist wel relevant. Velerlei technische details zijn voor een

dergelijke principebeslissing, in tegenstelling tot voor een vergunningsbe-

slissing, weer minder relevant.

Voor de beoordeling van het risico van een reactorongeval gelden andere criteria

en zijn andere kwesties relevant. Inzicht in de onzekerheden in wetenschappe-
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lijke kennis die de basis vormt voor de gehanteerde modellen kunnen daarvoor

uitermate relevant zijn. Zij komen echter niet in de veiligheidsstudie van

de fabrikant tot uitdrukking. Die studie loopt, bij wijze van spreken, over

van zekerheid, en dat is begrijpelijk gezien haar doelstelling.

Voor een principiële beslissing hoeft niet de 'wetenschappelijk beste' schat"

ting doorslaggevend te zijn, maar kunnen de onzekerheden minstens zo relevant

zijn.

Voor een meer principiële beslissing over de toepassing van kernenergie is

daarnaast de wijze van karakterisering van de gevolgen van ongevallen essen-

tieel, waarbij dimensies geïntroduceerd kunnen worden als

- omvang van de gevolgen

- aard van de lange termijn effecten

- mate van (on-)cmkeerbaarheid.

- enz..

In het veiligheidsrapport van Lingen worden, zoals gezegd gezien de aard van

de vraagstelling, geen ongevallen behandeld, laat staan dat aandacht aan een

dergelijke karakterisering wordt besteed.

In veiligheidsstudies waarin dit wel gebeurt zal dat gevolgen moeten hebben

voor wat als relevante wetenschappelijke en technische informatie wordt gezien.

De kwestie is niet dat de technische en wetenschappelijke gegevens die in de

ene veiligheidsstudie naar voren worden gebracht onjuist zouden zijn, maar

veeleer dat zij ongeschikt zijn voor een ander type vraagstelling.
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Appendix GEVOLGEN VAN REftCTORONGELUKKEN1*

1. Enkele aspecten en de nodelsituatle

Deze appendix toont een aantal aspecten van mogelijke reactorcngelukken. Het

accent ligt hierbij op de hoogte van de stralingsdoses die personen kunnen op-

lopen bij verblijf in radioactief besmette gebieden.

Deze doses zijn berekend zonder rekening te houden met eventueel te treffen •.

tegenmaatregelen zoals evacuatie of (gedeeltelijke) decontaminatie. Zij geven

daarmee een indicatie voor de omvang van en de mate waarin gebieden door

radioactiviteit worden bedreigd, en voor de noodzaak tot het treffen van

tegenmaatregelen.

Reactorongelukken leiden niet alleen tot een stralingsbelasting voor personen.

Ook planten en dieren worden aan radioactiviteit blootgesteld. Zo zullen reactor-

ongelukken ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor landbouw en veeteelt. Deze

aspecten worden in de' . appendix niet verder besproken. Ook is geen poging ge-

daan cm de gevolgen van reactorongelukken uit te drukken in gezondheidsgevol-

gen op korte (aantal stralingszieken, sterfte) of lange termijn (kankerinductie

en erfelijke afwijkingen).

- Ongevalstypen

Als voorbeeld is gekozen een zwaar ongeval - code FK-2,volgen de Deutsche Risiko-

studie Kernkraftwerke - en een relatief licht ongeval (code FK-7) met de ge-

plande kerncentrale te Lingen (B.R. Duitsland).

FK-2 correspondeert met het optreden van een kernsmelt waarbij zich een groot

gat in de veiligheidscmhulling bevindt.

FK-7 correspondeert met een ongeval waarbij verlies van koelmiddel optreedt,

maar het smelten van de reactorkern door het noodkoelsysteem wordt voorkomen. Wel

wordt een lek in de veiligheidscmhulling verondersteld.

Figuur Al toont de verschillende ongevalscategorieën, en de daarbij vrijkomende

fracties van de diverse radioactieve isotopen.

- Weercmstandigheden

Een eventueel ongeluk met de geplande kerncentrale te Lingen heeft voor Nederland

alleen in het geval van een oostelijke windrichting, radiologische gevolgen.

Omdat met name de hoogte van de actue beenmergdosis sterk afhankelijk is van de

heersende weersomstandigheden zijn hierbij drie weerklassen beschouwd.

Weerklasse F representeert een stabiele atmosfeer met lage windsnelheid (2 m/sec.)

Weerklasse D correspondeert met een meer turbulente atmosfeer; hier is een

windsnelheid van 5 m/sec, .aangenomen. Bij weerklasse D wordt nog onderscheid ge-

maakt tussen een situatie met regen (Dn) en een situatie met droog weer (Dd).
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- Termijn van de gevolgen

Een groot aantal isotopen hebben een lange halveringstijd TY. Strontiun-90

bijvoorbeeld heeft een TV van 28 jaar, Cesium-137 en Pu-239 hebben een T, van

30 respectievelijk 24000 jaar. Radioactieve besmetting kan zich dan ook zeer

lang handhaven. De veroorzaakte langdurige besmetting is één van de meest

karakteristieke gevolgen van reactorongelukken.

In het volgende wordt daaran niet alleen de korte en middellange termijn-, maar-

ook de lange termijn besmetting geïllustreerd.

2. Stralingsbelasting op korte en middellange termijn

In de figuren die volgen, zijn de afstanden gegeven waarop bepaalde doses volgens

de (geïdealiseerde theoretische) modellen kunnen optreden. Daarnaast zijn de

contouren aangegeven van het gebied waarbinnen een hogere strallngsdosls wordt

opgelopen dan de grenswaarde waarvoor de contour is getekend. Hiermee wordt een

indicatie gegeven van de cmvang van het gebied waarbinnen mensen kunnen bloot-

staan aan een stralingsdosis groter of gelijk aan een bepaalde waarde (de

grenswaarde).
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De contour (en omvang) van het gebied is een sterk geïdealiseerde weergave

daar aangenanen mag worden dat door allerlei veranderingen in de metereologische

omstandigheden (verandering van windrichting, windsnelheid, stabiliteit, neer-

slag en dergelijke) de verspreiding in werkelijkheid veel grilliger zal verlopen.

De grafieken geven het verloop van de stralingsdoses als functie van de afstand

in de windrichting weer.

De afstanden die in de figuren zijn aangegeven hebhen betrekking op stralings-

doses van 200 rem, 15 rem en 5 rem.

De waarde van 200 ran is gekozen «*g«i- deze globaal een grenswaarde is waarbij

mensen nog acuut levensgevaar lopen.

De waarden van 15 rem en 5 rem zijn gekozen r\?v\r deze gelden als de zogeheten

noodreferentienivo's die de Gezondheidsraad noemt. De 5 rem dosis is van toe-

passing op zwangere vrouwen en kinderen beneden de 16 jaar. De 15 rem dosis is

van toepassing op overige personen. Het zijn de maximale doses die men in onge-

valssituaties zou mogen oplopen.

Voor twee situaties zijn de figuren en grafieken gegeven. De eerste situatie be-

treft de acute stralingsbelasting van beenmerg, samengesteld uit een externe

wolkdosis, een inwendige inhalatie dosis (van maximaal 30 dagen) en een externe

dosis, door bestraling vanaf besmette bodem, die men oploopt bij een verblijfs-

periode van 24 uur. Hierbij is uitgegaan van een afschermingsfactor van 0.5 voor

bodemstraling en een afschermingsfactor van 1.0 voor wolkstraling; zij gelden

voor personen die zich in de buitenlucht bevinden. De: •• waarden komen overeen

met de in WASH-1400 (Rasmussen-studie) gehanteerde waarden. Deze situatie re-

presenteert het geval waarbij sprake is van geen tijdige evacuatie of van

evacuatiepogingen direkt na het voorbijtrekken van een radioactieve wolk.

De tweede situatie betreft een eventueel langduriger verblijf in het besmette

gebied van 90 dagen. Ook hier is de beenmergdosis bepaald. Daar voor deze

situatie uitgegaan dient te worden van een wisselend verblijf van mensen in de

buitenlucht en gebouwen is een gemiddelde effectieve afschermingsfactor van

0.3 voor de bodemstraling gebruikt. Voor de wolkstraling is uitgegaan van een

afschermingsfactor 1.0.

De berekeningen van de 90 dagen beenmergdosis zijn uitgevoerd om te illustreren

dat door het langdurige karakter van de radioactieve bodembesmetting niet kan

worden volstaan met het treffen van direkte tegenmaatregelen voor alleen die

gebieden waar een hoge acute 24-uurs stralingsdosis opgelopen kan worden.

Zij tonen aan dat ook maatregelen op middellange termijn noodzakelijk zijn

voor gebieden met een veel grotere omvang.
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- Lozingscategorie FK-2

De figuren A2 en A3 laten voor lozingscategorie FK-2 zien dat volgens de hier

beschouwde verspreidingscondities (weerklasse F, D zonder neerslag en D met

neerslag) een 'vroeg-somatische' stralingsdosis van 5 rem op kan treden tot een

afstand van circa 110 kilometer.

Een stralingsdosis van 15 rem kan volgens de berekeningen ontstaan tot op een

afstand van circa 50 kilometer.

Tweehonderd rem kan optreden tot op circa 15 kilometer.

De grafieken laten zien dat weersomstandigheden die een gunstige invloed hebben

op de beperking van de afstand waarop hoge stralingsdoses kunnen ontstaan

(> 100 rem) een ongunstige invloed hebben op de afstand waarop lagere stralings-

doses ontstaan (< 15 rem). Het omgekeerde geldt eveneens.

De figuren A4 en A5 laten de stralingsbelasting zien die men op middellange ter-

mijn gedurende 90 dagen verblijf in besmet gebied kan oplopen. De grootste af-

stand waarop een stralingsdosis var. 5 rem kan optreden bedraagt bij de hier be-

schouwde verspreidingscondities 260 kilometer.

Ook hier geldt weer dat een weersgesteldheid die een gunstige invloed heeft op

de stralingsdosis op relatief kleine afstand, aanleiding geeft tot juist een

hogere dosis op grote afstand. Omgekeerd leidt een voor de kleinere afstand on-

gunstige weersgesteldheid tot een lagere dosis op grote afstand. Een indicatie

van de omvang van de op middellange termijn te evacueren gebieden kan uit

figuur A5 worden verkregen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat omvangrijke

gebieden potentieel getroffen kunnen worden en dat de consequenties ingrijpend

zijn.

Door radioactief verval en uitspoeleffecten zal de stralingsintensiteit (lang-

zaam) afnemen. Of, en zo ja wanneer, geëvacueerde mensen weer zouden kunnen te-

rugkeren naar hun woonplaatsen, komt verderop ter sprake bij de lange termijn

effecten.

- Lozingscategorie FK-7

De figuren A6 en A7 illustreren voor lozingscategorie FK-7 de mogelijke 24-mirs

stralingsbelasting voor het beenmerg. Een stralingsdosis van 5 rem kan voor het

ongunstige weertype dat hier beschouwd is, optreden tot op circa 15 kilometer

van de centrale.

Figuur A7 geeft alleen voor de weerklassen D met natte depositie en F de af-

standen waarop de grenswaarden van 15, 5 et 1 rem worden bereikt.

Zij vallen voor deze beide weerklassen ongeveer samen. De stralingsbelasting

bij weerklasse D met droge depositie is lager. De afstand waarop men bij deze
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weerklasse een dosis van 1 rem kan oplopen valt ongeveer samen met de 5 ren-

afstand van weerklasse F en On.

De beenmsrgdosis die men kan oplopen bij een drie-maanden verblijf op het be-

smette gebied laten zien (figuren A8 en A9) dat ook voor dit relatief lichte

ongeval, tot op 30 kilometer afstand nog evacuatie noodzakelijk kan zijn

(op basis van de nocdreferentienivo's).

3. Stralinqsbelasting op lange termijn

In het voorgaande zijn de gevolgen van de radioactieve besmetting voor korte

en middellange termijn besproken.

Naast deze korte termijn stralingsbelasting zal men echter nog gedurende vele

jaren aan radioactieve straling blootgesteld kunnen worden door verblijf in

radioactief besmet gebied. Qn dit te voorkomen zal een deel van het land voor

bepaalde tijd onbewoonbaar moeten worden verklaard.

De bewoonbaarheid van een gebied zal bepaald worden door de stralingsdosis die

men krijgt door verblijf in dit gebied en door de normen die daarvoor gelden.

Als tamelijk absolute norm geldt natuurlijk dat men door verblijf in besmet ge-

bied niet op korte termijn ziek wordt. Een strenger criterium voor bewoonbaarheid

op langere termijn zal gekoppeld zijn aan de stralingsdosis die men zal krijgen

als men gedurende een jaar in een bepaald gebied verblijft.

In het advies van de Gezondheidsraad "Normen bij reactorongevallen" is een der-

gelijke norm voor chronische blootstelling echter niet vastgelegd. Qn de re-

sultaten toch te kunnen interpreteren worden hier andere nomen genoemd voor

langdurige blootstelling aan straling.

In het rapport van de Ceranissie Kernenergie 3500 Mf van de Gezondheidsraad

wordt de aanbeveling gedaan dat leden van de bevolking die niet beroepshalve bij

de produktie van kernenergie zijn betrokken, niet regelmatig worden blootge-

steld aan een extra stralingsdosis die hoger is dan de extra dosis aan natuur-

lijke straling, die zij zouden kunnen ontvangen door wijziging van levens-

omstandigheden (bijvoorbeeld: verhuizen).

Deze natuurlijke variatie in de achtergrondstraling ligt in Nederland in de orde

van groottte van 30 mrem/jaar.

In de ICRP-26 publicatie wordt, voor beroepshalve met straling in aanraking

kanende personen (radiologische werkers) een maximale jaardosis van 5 rem per

jaar aanbevolen.

Voor individuele leden van de bevolking worden maximale jaardoses gegeven die

een factor 10 lager zijn dan voor radiologische werkers. Dit levert een waarde

van 0.5 rem per jaar (500 mrem per jaar uniforme lichaamsbestraling) waarbij er
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van uitgegaan wordt dat de over een blootgestelde bevolkingsgroep gemiddelde

dosis niet hoger zal zijn dan 50 mren per jaar.

De awang van het gebied dat op langere termijn ongeschikt is voor bewoonbaar-

heid, wordt, naast de gehanteerde normen, mede bepaald door de stralingsreductie

die door de eventueel getroffen tegenmaatregelen zoals decontaminatie, wordt

verkregen en door eventuele afscherming doordat men een gedeelte van de tijd

binnenshuis vertoeft.

Om een inzicht te krijgen in de ernst van de besmetting van het land en In de

omvang van het besmette gebied, zijn deze voor de beschouwde lozingscategorieën

FK-2 en FK-7, voor verschillende weersomstandigheden bepaald. Daartoe is de

stralingsdosis berekend voor het gehele lichaam die men zou oplopen bij een ver-

blijf van 1 jaar in besmet gebied, één jaar na het ongeval. De doses zijn be-

rekend met een afschermingsfactor 0.5. Deze geldt voor verblijf buitenshuis.

• Lozingscategorie FK-2: 1 jaar verblijf in besmet gebied bij terugkeer 1 jaar

na ongeval

In figuur All zijn voor lozingscategorie FK-2 de contouren gegeven voor' het

besmette gebied waarin de opgelopen stralingsdosis in één jaar groter is dan

1 respectievelijk 5 rem. Dit cm een beeld te geven hoe sterk de grootte van het

gebied en de afstand toenemen bij het hanteren van een lagere stralingsdosis als

norm. Het zijn relatief hoge waarden voor langdurige blootstelling. De afstand

waarop lagere stralingsdoses worden opgelopen zijn af te lezen uit figuur AIO.

Men kan met behulp van figuur AIO ook de afstanden bepalen wanneer men van

andere afschermingsfactoren dan in deze studie gebruikt, zou willen uitgaan.

De figuren laten zien dat eventueel te hanteren normen voor lage stralingsdoses

bij langdurige blootstelling (zie eerder in deze appendix) tot op zeer grote

afstand kunnen worden overschreden.

De consequentie is dat bij strikte handhaving van deze op grond van gezondheids-

overwegingen genoemde nonnen, een aanzienlijk deel van Nederland bij een kern-
r

ongeval (overeenkomend met FK-2) het gevaar loopt onbewoonbaar te worden.

Eventuele tegenmaatregelen kunnen, als zij effectief zijn, de stralingsbelasting

reduceren. De figuren geven dan een indruk van de omvang van de gebieden waarin

tegenmaatregelen ondernemen zouden moeten worden in geval van een voor Nederland

ongunstig reactorongeval met de kerncentrale Qnsland te Lingen.

Lozingscategorie FK-7: 1 jaar verblijf in besmet gebied bij terugkeer 1 jaar na

het ongeval

De resultaten voor lozingscategorie FK-7 geven een analoog beeld te zien als

lozingscategorie FK-2, zij het dat de cmvang van het besmette gebied sterk ge-

reduceerd is (vergelijk de 5 rem contouren van figuur Al3 en figuur All).
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In figuur Al 3 zijn weer de contouren getekend voor een stralingsdosis van 1 rem

en van 5 rem. Figuur A12 geeft aan dat een jaardosis van 1 rem, afhankelijk

van de weerklasse, tot op een afstand van 50 a 100 kilometer wordt bereikt. De

afstand waarop de eerdergenoemde ICRP-norm van 50 millirem voor een bevolkings-

groep, wordt overschreden, strekt zich bij een ongeval van de FK-7 categorie

zelfs nog over 100 tot enkele honderden kilometers uit, afhankelijk van de

weerklasse. Het illustreert het zeer langdurige karakter van de radioactieve

grondbesmetting en de daarmee gepaard gaande onbewoonbaarheid.

'voor een beschrijving van de gebruikte modellen wordt verwezen naar het

rapport " Ahaus, Lingen en KaDcar: Duitse nucleaire installaties en de ge-

volgen voor Nederland", van W.A. Snit, R. Geerts en G.W.M. Tiemessen,

dat in de zomer 1982 zal verschijnen. Daarin wordt ook een- gevoeligheids-

analyse gegeven van de uitkomsten voor variatie van een aantal model-

parameters.
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1. Inleiding

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van een

aantal mogelijkheden om radioaktief afval afkomstig

van kernreactoren en andere producenten te verwerken en

definitief op te bergen.

Allereerst zal een karakterisering gegeven worden van

soorten en hoeveelheden van vast of in vaste toestand

gebracht radioaktief afval.

Aansluitend hierop zal de zeedumping- van radioaktief afval

worden besproken. Wat in zee gestort mag worden en onder

welke voorwaarden, is internationaal vastgelegd in de

"London Dumping Convention (1972)" die in '75 in werking

is getreden en door Nederland mede is ondertekend.

Na een korte schets van mogelijke tussenopslag-systemen

voor radioaktief afval zal ingegaan worden op de definitieve

opberging van radioaktief afval inclusief het Kern-Splijtings-

Afval (KSA) in steenzoutformaties.,
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2. Soorten en hoeveelheden afval, (ref. 1)

a) LAVA_(_laag_aktief va£t_a£val_)_

Hieronder vallen materialen als gebruikt (filtreer) papier,

laboratorium glaswerk, gereedschappen waarop zich radio-

aktieve besmetting bevindt, gebruikte beschermende kleding,

plastic folie en sommige filters.

b) MAVA_(midd(el_akti.ef vast_afval_^

Het MAVA dat in een kernenergie-centrale ontstaat, bestaat uit

afgewerkte harsen uit ionen-wisselaars. Verder kunnen tot deze

categorie behoren: appendages of systeem-onderdelen die om de

een of andere reden moeten worden vervangen.

c) HAVA_(ho_og_aktief

Hieronder vallen de harsen van sterk verontreinigde ionen-

wissela'?s van het primaire systeem, een deel van de filters,

houders van splijtstofelementen, gebruikte regelstaven en

kerninstrumentatie.

d) KSA (kern-splijtings-afval)

Het betreft hier öf gebruikte splijtstofelementen uit de kern-

reaktor bf verglaasde KSA uit de opwerkingsfabriek. In het

laatste geval is uit de afgewerkte splijtstof het nog aanwezige

U-235 en het gevormde Pu verwijderd om weer in reaktoren als

brandstof gebruikt te kunnen worden.

Voor het KSA en de afgewerkte splijtstofelementen geldt dat

deze in de tijd gezien een afnemende warmte-hoeveelheid produ-

ceren, waarbij voor splijtstofelementen geldt dat deze periode

veel langer is.

Voor wat de hoeveelheden vast afval betreft, wordt voor een

electriciteitsproductie van 1000 MWe gedurende één jaar ver-

wezen naar figuur 1

Hiervan is alleen de rechter kolom (volledige recyclage van Pu)

van interesse, daar voor de "wegwerp cyclus" van de linker

kolom weinig belangstelling meer bestaat, (ref. 2)

Voor beide gevallen geldt dat het warmte producerende afval

hetzij in de vorm van afgewerkte splijtstofelementen of als

verglaasd KSA een volume oplevert van 5 m per 1000 ITWej.
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}. Het definitief opbergen van vast radio-aktief afval

5.1 Algemeen:

Onder het definitief opbergen van radio-aktief afval kan worden

verstaan het zó langdurig verwijderd houden uit het leefmilieu

dat bij eventuele terugkeer hierin, hiervan geen schadelijke

werking meer verwacht mag worden.

Deze stelling geeft reeds aan dat gezocht moet worden - in ieder

geval voor de lang levende radionucliden in het afval - naar

opbergplaatsen die garant staan voor de vereiste "lange weg terug",

een en ander gecombineerd met een verdunning van de concentratie

van de schadelijke stoffen.

Een van die opbergplaatsen is de bodem van de diepzee, die reeds

jarenlang hiervoor wordt benut, zij het tot nu toe alleen voor

LAVA en M V A .

Een andere mogelijkheid die als bergplaats in aanmerking komt,

zijn bepaalde geologische formaties, zoals bijv. klei, graniet en

steenzout.

Op de mogelijkheden van steenzout zal in deze voordracht nader

worden ingegaan, omdat deza, ook voor ons land van interesse zijnde

optie reeds geruime tijd in de USA, de BRD als ook in ons land

met vrucht wordt bestudeerd.

Allereerst zal de zeedumping van zwak radioaktief afval worden be-

sproken waarbij de volgende passages grotendeels ontleend zijn aan

het artikel in Energie Spectrum van sept. '81 van drs. A.W. v. V/eera,

Als intermezzo zal de interim-opslag ten tonele worden gevoerd,

waarna tenslotte de opslag van radioaktief afval in steenzout-

formaties wordt besoroken.

3.2 Zeedumping (ref. 3)

De zee bevat nanst de radionucliden die er van nature in voorkomen

ook kunstmatige radionucliden die er door toedoen van de mens in

terecht zijn gekomen. De door de mens in het mariene milieu ge-

brachte radionucliden zijn afkomstig van de bovengronds uitgevoerde

proefexplosies van kernwapens en van de gecontroleerde verwijdering

van radioaktieve afvalstoffen in de vorm van lozingen van vloei-

baar radioaktief afval in kustwateren en de stortingen van vast

radioaktief afval in diepere wateren. Laatstgenoemde wijze van

verwijdering van vast radioaktief afval wordt sinds de tweede helft

van ds jaren veertig toegepast.
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Bij het verpakken van het radioaktief afval wordt beton gebruikt

voor het opsluiten en afschermen van de radioaktieve inhoud en

voor het verkrijgen van een pakket van voldoende sterkte en een

gemiddelde soortelijke massa hoger dan die van zeewater. De meest

gebruikte vormen van verpakt materiaal zijn 3talen vaten van

200 1 of 300 1. Daarin worden verschillende soorten afvalpakketten

of binnencontainers omsloten door een betonnen omhulling. Voor de

produktie van homogeen gevulde vaten wordt het daartoe geschikte

afval in vaste of vloeibare vorm gemengd met betonspecie en in de

vaten gestort. Pakketten of binnencontainers met radioaktief afval

dat zich niet voor homogene menging met beton leent, worden in

de stalen vaten opgesloten in een betonnen omhulling. Dit type

afvalcontainers dient volgens de richtlijnen van het internationale

atoomenergie-agentschap (IAEA) en het NEA voorzien te zijn van een

drukvereffeningsaysteem dat de hoge waterdruk op de containers

opheft.

De rode 100 1 vaten, waarin het radioaktieve afval van kerncentrales,

ziekenhuizen en andere instituten wordt verzameld worden door een 1500

tons-pers verdicht. De aldus verkregen pakketten worden in een

groter vat (200 l) geplaatst waarin reeds een gewapende betonnen

bodem is aangebracht. Vervolgens wordt het zwarte vat afgegoten

met beton. Deze pers- en betonneer procedure wordt via een

computer gestuurd die tevens de administratie bijhoudt welke

pakketten in een bepaald vat zijn ondergebracht.

Het vervoer van de vaten naar de haven vindt onder begeleiding

plaats.
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r Pig» 2 geeft de lokaties aan in de Atlantische Oceaan, waar

in de jaren 1949 t/m 1979 door het Verenigd Koninkrijk en door

andere West-Europese landen radioaktief afval werd gestort.

De lokaties van de stortingen onder auspiciën van de (E)NEA

zijn door onderstreping aangegeven. De nu in gebruik zijnde

stortplaats bevindt zich omstreeks 46 Noorderbreedte tussen

16° en 17 30' Westerlengte. Tussen haakjes is aangegeven het aan-

tal malen dat de stortplaatsen werden gebruikt.

De soms door omstanders en "begeleiders" van de zeedumpin<cen

geuite veronderstelling dat deze aktiviteit grotendeels

berust op "out of sight, out of mind" is strijdig met de reali-

teit. Veel werk is verzet om een wetenschappelijke basis te

verkrijgen voor de internationaal overeengekomen limitering

van de storting van laag aktief, afval ter bescherming van de

mens en andere organismen.

Die limitering is geformuleerd als vrijkomingslimieten op de

bodem en daaruit afgeleide stortingslimieten en concentraties

in het te storten materiaal.

Bij al deze studies werden en worden de aanbevelingen van de

International Commission on Radiological Protection Board (ICRP)

als primaire basis genomen bij het beoordelen van de aanvaardbaar-

heid van de stortingen. De risicoanalyse valt in twee delen uiteen:

a) de oceanografische grondslag

b) de radiologische grondslag

ad a) Bij de opstelling van een Oceanografische grondslag

is er van uitgegaan dat de kennis van de diepzee onvoldoende

is voor de formulering van één uitgebreid model dat het

fysisch transport van radionucliden nauwkeurig beschrijft.

Om te zorgen dat stra]ingsdoses als gevolg van stortingen

niet worden onderschat, worden in de Oceanografische grond-

slag, evenals in de Radiologische grondslag, pessimistische

veronderstellingen gehanteerd over het transport van radio-

aktieve stoffen. Tevens werd er van uitgegaan dat stortingen
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van radioaktief afval vanaf het begin zouden moeten worden

beperkt tot een omvang die, zonodig, gehandhaafd zou kunnen

worden gedurende een periode vergelijkbaar met de gemiddelde

levensduur van plutonium-239 (ïÖ-40.000 jaar). Dit laatste

houdt in dat de resulterende limieten voor de concentraties

van langlevende radionucliden in het water en andere mate-

rialen eerst zullen worden bereikt na voortzetting van de

stortingen tot de gestelde limieten gedurende enkele tien-

duizenden jaren. Dit biedt voldoende tijd voor herziening

van de limieten en controleprocedures als dat noodzakelijk

mocht blijken; Een beschouwingswijze die vooralsnog niet

voor de C0 2 uitworp wordt gevolgd.

Het Shepherd-model

De Oceanografische grondslag behandelt ten eerste de gemid-

delde concentraties die, als gevolg van het vrijkomen van

radionucliden op de bodem, op langere termijn in verschil-

lende delen van de waterkolom zouden kunnen optreden.

Nadrukkelijk is het model niet beperkt tot de bovenlaag van

het water, waar de belangrijkste visserij in plaatsvindt,

maar er wordt van uitgegaan dat ook organismen uit de diepe

waterlagen een schakel kunnen vormen in het transport van

radionucliden n.iar de mens. Dit deel van de Oceanograf ische

grondslag is voornamelijk gebaseerd op het Shep'herd-model

Hierin (zie figuur 3 ) wordt een oceaanbekken mathematisch

beschreven als een op doorsnede rechthoekig kanaal met een

lengte (L) gelijk aan de weglengte van de circulatie van

het water in het bekken, een hoogte (D) gelijk aan de

gemiddelde diepte van het bekken en een breedte (B) gelijk

aan het oppervlak (o) van het bekken gedeeld door L.

Er is geen verticale circulatie. Radioaktieve stoffen komen

op de bodem uit een puntbron vrij. De diffusie vindt drie-

dimensionaal plaats en er is geen effect van barrièrelagen

verondersteld. Voor de verticale diffusiesnelheid worden

waarden gebruikt die uiteenlopende schattingen van de snel-

heid van verticale menging weergeven. De horizontale menging

verloopt veel sneller dan de verticale.
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In de Oceanografische grondslag voor de IAEA-definitie

wordt voor de relatie tussen het vrijkomen van radionucliden

en de evenwichtsconcentratie in het water in principe uitge-

gaan van de concentratie in het bodemwater die met het hier-

voor beschreven model wordt beschreven voor een lange verticale

raengtijd.

bej;elcerit_du.s_dat_c£ncentra_tij!8_iii £rganisinen_en

_wo_rd_en_a_fgel_eid .yan_de _bei;ekende

t>ô lemwa.t_er_bi j_een_langzame_

Lokale processen op korte termijn.

Bij het bovenbeschreven gebruik van het Shepherd-model

blijven prucessen buiten beschouwing die op kleinere schaal

tot hogere concentraties in het water kunnen leiden dan de

evenwichtswaarden die op den duur worden bereikt. Tot die

processen behoort de eventuele vorming van een horizontale

pluim die met geringe verticale spreiding gedurende langere

tijd de vrijgekomen radionucliden in de richting voert van een

gebied waar op grote diepte wordt gevist (figuur 4 ) . Het

rekenvoorbeeld uit de Radiologische grondslag voor deze

tamelijk extreme veronderstelling levert een concentratie

van 10" Ci/m'> bij vrijkomen van 1 Ci/sec. De transporttijd

wordt op 5 jaar gesteld om het effect van radioaktief verval

te verwerken. Een ander proces dat lokaal en tijdelijk hogere

concentraties zou kunnen opleveren is sterke verticale

menging tot op grote diepte. Een dergelijk fenomeen is waar-

genomen in de Middellandse Zee waar in februari/maart 1969 over

een oppervlakte van enkele tientallen vierkante kilometers

een homogene watermassa ontstond tot op een diepte van meer

dan 2 km. Een dergelijk mengproces tot op nog grotere diepte

zou zich juist kunnen voordoen boven een stortplaats die tevens

ligt in een gesloten diepzeebekken dat slecht geventileerd

(doorstroomd) wordt. Ook in dit geval is de concentratie

10" Ci/nr bij vrijkomen van 1 Ci/sec. ,

ad b) Blootstellingswegen

Be Radiologisch grondslag ( ) beschrijft de wegen die kunnen

leiden tot de blootstelling van de mens, uitgaande van de

concentraties in het water die uit de oceanografische baBis

volgen.
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Omdat de IAKA-definitie moest gelden voor stortingen in de diep-

zee in het algemeen en niet voor specifieke lokaties in een be-

paald oceaanbekken, is een aantal representatieve blootstellings-

wegen beschreven. Van enkele is bekend dat ze van belang zijn,

de andere kunnen mogelijk in de toekomst een rol spelen in de

blootstelling van de mens als gevolg van het vrijkomen van radio-

aktiviteit op de oceaanbodem. Een overzicht van de blootstellings-

wegen is gegeven in figuur 5 . De daarin aangegeven waarden voor

de consumpties van marien voedsel en de parameters voor de overige

blootstellingswegen werden zo gekozen dat ze kunnen dienen voor

de schatting van de maximale blootstelling van kritieke groepen

op verschillende plaatsen in de wereld. Concentratiefactoren

worden gebruikt om uit concentraties in het water, die in vis,

wier, e.d. te berekenen.

Effecten op mariene oecosystemen

Be IAEA-vrijkomingslimieten zijn er op gericht de stralings-

belasting van de mens als gevolg van het vrijkomen van radio-

nucliden uit het afval te beperken. De in beschouwing genomen

blootstellingswegen omvatten de consumptie van mariene organis-

men en de blootstelling aan zeewater en sediment waarin die

radionucliden kunnen vóórkomen. Indirect wordt daarom door de

vrijkomingslimieten ook de stralingsbelasting van andere

organismen dan de mens beperkt. Dit geldt ook voor organismen

in de diepzee, omdat bij de afleiding van de vrijkomings-

limieten is verondersteld dat het door de mens geconsumeerde

mariene voedsel afkomstig is uit zeewater met een concentratie

van vrijgekomen radionucZiden die gelijk is aan de relatief

hoge concentratie in het bodemwater.

In de Oceanografische grondslag wordt gesteld dat, wanneer

de stralingsbelasting van de mens op de gebruikelijke wijze

wordt beperkt, schade aan oecosystemen onwaarschijnlijk is.

Deze veronderstelling wordt ondersteund door ervaringen

met lozingen van vloeibaar radioaktief afval, bij voorbeeld

in de Ierse Zee bij Windscale, en wordt deels verklaard door

de over het algemeen geringere stralingsgevoeligheid van

lagere trofische niveaus in vergelijking met de hogere,

inclusief de mens.
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In de Hadiologische grondslag wordt gesteld dat het niet waar-

schijnlijk is dat diepzee-oecosystemen bijzonder gevoelig zijn

voor blootstelling aan ioniserende straling. Dit op grond van

de langzame stofwisseling van diepzee-organismen en de over hft

algemeen geringere stralingsgevoeligheid van organismen met een

langzame stofwisseling en op grond van het feit dat diepzee-

organismen van nature aan een dosis-tempo blootstaan dat over-

eenkomt met dat waaraan de niet bijzonder stralingsgevoelige

organismen uit ondiepe wateren zijn blootgesteld.

Risico-analyse van de NO-Atlantische stortplaats, 1979

De meest recente beoordeling van de geschiktheid van de stort-

plaats in de HO-Atlantische Oceaan voor de voortzetting van

de stortingen, werd in 1979 opgesteld en gepubliceerd.

Het rapport bevat een samenvatting van de Oceanografische

en Radiologische grondslagen van de IAEA-Definitie. De resul-

taten worden gepresenteerd in de vorm van vrijkomingslimieten

voor afzonderlijke en gegroepeerde radionucliden. Omdat geen

plaatsspecifieke analyse is gemaakt, bestaat de radiologische

analyse in feite uit directe vergelijking van de algemene

IAEA-vrijkomingslimieten met de gemiddelde omvang van de

jaarlijkse stortingen. De resultaten van die vergelijking zijn

in figuur 6. samengevat. De stortingen tot en met 1979t in-

gedeeld in de verschillende groepen van radionucliden,

bedragen minder dan 1$ van de IAEA-vrijkomingslimieten. In

het rapport wordt benadrukt dat dit niet betekent dat de st.ra-

lingsbelasfcing voor leden van een kritieke groep een overeen-

komstige fractie van de ICRP-dosisliraieten zou zijn. Een belang-

rijke reden is dat de IAEA-vrijkomingsliraieten zijn gebaseerd

op voortzetting van dumpingen gedurende 40.000 jaar, terwijl

in werkelijkheid de dumpingen minder dan 30 jaar plaatsvonden.

Een beschouwing over deze en Eindere "factors of inherent

safety" wordt in Annex II van de Radiologische grondslag

gegeven ( ). Op grond van overeenkomstige overwegingen wordt

in het NEA/OFiCD-rapport geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk

is dat voor kritieke groepen de stralingsdoaes als gevolf

van de stortingen hoger zijn dan 0,1 £̂ van de ICRP-dosis-

limieten en waarschijnlijk veel lager.
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3.3 Interim-opslag van vast radioaktief afval (ref. 4)

De interim-opslag van radioaktief afval valt in beginsel in tvee

categorieën uiteen:

a) De opslag van LAVA en MAVA

b) De opslag van afgewerkte splijtstofelementen en/of verglaasd

KSA.

ad a) Wanneer besloten zou worden dat ons land niet meer zal deel-

nemen aan de zeedumpingen, dan dient het LAVA en MAVA opge-

slagen te worden tot dat een andere definitieve opbergplaats,

bijv, in een steenzoutformatie, gereed is. Zo'n interim-

opslag kan relatief eenvoudig zijn, in feite gewoon een

loods met voldoende opslagruimte, waarbij wel bedacht moet

worden dat in dit geval de verwerking van het radioaktief

materiaal anders kan zijn dan hiervoor beschreven.

ad b) 3>e uitbreiding van het aantal kernenergiecentrales over de

gehele wereld (totaal»>*250) heeft geen gelijke tred gehouden

met de capaciteit van de opwerkingsfabrieken voor afgewerkte

splijtstofelementen. Momenteel zijn er twee opwerkings-

fabrieken die op commerciële en industriële schaal werkzaam

zijn:

- Frankrijk, Cape La Hague

- Engeland, Windscale,

terwijl in de BRD en de USA voornemens bestaan om een der-

gelijke faciliteit te stichten, resp. in gebruik te nemen.

Zolang de balans tussen vraag en aanbod verstoord is, zal

rekening gehouden moeten worden met het (tijdig) tijdelijk

opslaan van afgewerkte splijtstofelementen uit centrales.

Tevens zal in deze faciliteit het verglaasd KSA opge-

slagen moeten worden (vol. KSA7* 1/3 splijtstofelementen),

zolang nog geen eindbestemming gereed is bijv. een afval-

berging in een steenzoutformatie.

In beginsel bestaan er twee .systemen voor deze interim-opslag.

I. De "natte opslag

In feite is dit een technische pendant van de splijtstof-

opslagbekkens bij een kerncentrale, waarbij de afgewerkte

splijtstofelementen worden gekoeld met demi-water, teruijl

de waterkolom boven de splijtstofelementen sis afscherming

dienst doet.



toZ

Om een indruk te krijgen van de warmteproduktie als functie

van de tijd van afgewerkte splijtstofelementen wordt opge-

merkt dat bijv. een l(Borssele"-element maximaal 6 kW produ-

ceert en na 4 jaar nog ongeveer 1,3 kW.

De vervalwarmte-afvoer bestaat in de regel uit J of meer

parallel geschakelde oystemen die elk in staat zijn, zij het

bij verhoogde bassinwaterteraperatuur, alle vervalwarmte af

te voeren.

Via een bewaakt tussensysteem wordt de vervalwarmte afgevoerd

naar het buitenwater of naar de .buitenlucht via een koel-

toren afhankelijk van de vestigingsplaats. Bij het falen van

het totale warmte-afvoersysteem (nooddiesels starten niet,

accu's zijn leeg, etc), dan kan door de buffercapaciteit van

het bassin het systeem gedurende meerdere tientallen uren

zonder geforceerde koeling blijven, zonder dat excessieve

verdamping vamiit het bassin optreedt.

Ook een mogelijk kritikaliteitsongeluk is uit te sluiten door

neutronen absorberende materialen voor bijv. de opslagrekken

toe te passen.

II. "Droge opslag":

Hierbij wordt de vervalwarmte afgevoerd door middel van gefor-

ceerde luchtkoeling of natuurlijke convectie.

De oplossing met geforceerde luchtkoeling is in feite een copie

van de natte opslag, echter zonder buffer-capaciteit,

In fig. 7, 8 a,b zijn een aantal principe-mogelijkheden aange-

geven die hier in het kort zullen worden besproken:

a) Dit systeem wordt gekenmerkt door het ontbreken van aktieve

systemen, wel is het zo, dat deze oplossing gevoelig is voor

een verstoring in de koeling; er is in tegenstelling tot de

"natte optie" geen buffer. Tevens kan een brandend neer-

stortend vliegtuig de koeling omzetten in h.'ar tegendeel,

met desastreuze gevolgen.

b) Bij deze methode worden een aantal elementen in een vat van

staal of beton met V en neutronenafscherming geplaatst,

dat externe invloeden, bijv. zoals bovengenoemd, kan weerstaan.

1
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Deze oplossing wordt gekenmerkt door de volgende voordelen:

- flexibel qua capaciteit

- weinig eisen aan vestigingsplaats

- passieve koeling

- externe invloeden (bijv. neerstortend vliegtuig) hebben

alechts beperkte gevolgen.

Als nadeel kan worden genoemd:

- koelperiode bij reactor van elementen moet relatief lang

zijn (bijv. 4 jaar) om behoorlijke vullingsgraad in de zgn.

"storage cask" te bereiken i.v.m. de warrateoverdracht

- relatief veel ruimte vereist.

Vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen globaal de "natte opslag"

en de "Stone Henge"-variant met aparte "storage casks" als equi-

valent worden beoordeeld.

Kosten

In fig. 9 zijn de kosten van de opslag in US$/kg HM (dollars 1980

per kg Uraan) weergegeven als functie van de hoeveelheid in 1000 kg Uraan,

gebaseerd op een opslagtermijn van 30 jaar.

Uit de figuur blijkt duidelijk dat voor de grotere hoeveelheden de

"storage cask"-oplossing ongeveer 2x zo kostbaar is als de andere.

Voor de Nederlandse situatie echter is het begin van de grafiek

van belang; de verticale lijn in de figuur geeft de toestand aan

wanneer naast Borssele en Dodewaard nog 3» 1000 MWe wordt opgesteld.

3«4 Opslag in steenzoutformaties

Algemeen:

Er zijn een aantal redenen om aan steenzoutformaties te denken

als mogelijke definitieve opbergplaats voor vast radioaktief afval

en KSA»

- De zoutformaties uit het zgn. Zechstein zijn ongeveer 220

miljoen jaren geleden door verdamping van zeewater ontstaan,

zi.in ongeveer 100 miljoen jaren geleden tot diapiren opge-

stulpd en zijn sinds de ontstaansperiode nauwelijks veranderd.

- Zoutformaties in de vorm van diapiren, waarvan er in de

Noordduitse laagvlakte meer dan 200 zijn, garanderen door hun

karakter een absolute hydrologische afsluiting.

- Noord-Europa is vrij van aardbevingen van enige importantie.



- ^r bestaat veel kennis op het gebied van steenzoutmijnbouw.

- Steenzout heeft een goede warmtegeleidbaarheid, t.o.v. andere

in aanmerking komende geologische formaties voor het opbergen

van KSA.

- Onder invloed van o.a. de gesteente druk kruipt zout; hierdoor

zullen galerijen, kavernen etc. van het mijngebouw zich in de

loop van de tijd volledig sluiten. Dit proces kan nog versneld

worden door niet meer in gebruik zijnde galerijen, kavernen etc.

op te vullen met gewonnen steenzout.

Voor het laag- en raiddelaktief vast afval, alsmede voor een

groot deel van het hoogaktief vast afval, ia het voldoende om

holruimten in de zoutformatie te creëren waar dit type afval

wordt opgeborgen en waarna de overgebleven restruimte weer met

steenzout wordt opgevuld. De techniek die hierbij wordt vereist

is geen andere dan die welke reeds gedurende lange tijd in de

steenzoutmijnbouw succesvol wordt toegepast.

Bij het definitief opbergen van KSA kan geen direkte aansluiting

bij de klassieke zoutmijnbouw worden gevonden vanwege de warmte-

produktie van het KSA en dit vormt dan ook nationaal zowel als

internationaal een onderwerp van uitgebreide studie. De pro-

gramma's van onderzoek in ons land, de BRD en een substantieel

deel van het programma in de USA houden zich bezig met de opslag

van het afval in zoutformaties.

Een centrale rol, bij het uitvoeren van experimenten en het

opdoen van ervaring op technische schaal van het opslaan van

radioaktief afval (geen KSA), vervult de ASSE-II zoutmijn in

de omgeving van Braunschweig (fig. 10 ).

Met het "Gesellschaft für Strahlen und Umweltforschung" (GSF)

die de eigenaar is van deze oude zoutmijn, heeft het ECN een

samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van

experimenten in de ASSE-II, het uitgevoerde "droogboorexperiment"

vormt hiervan et'n onderdeel.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de volgende beschreven werk-

zaamheden worden uitgevoerd onder contract met de Commissie

van de Europese Gemeenschappen.
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Temperatuurberekeningen

Een belangrijke factor bij het ontwerpen van een afvalmijn is

de temperatuurverdeling in de zoutformatie die veroorzaakt wordt

door de vervalwarmte van het verglaasde KSA. In het recente ver-

leden zijn door het ECN en anderen temperatuurberekeningen uit-

gevoerd aan een groot aantal opbergconfiguraties.

Daar er geen technische belemmeringen meer zijn bij het droog-

boren van diepe gaten (> 300 m) komt de configuratie van fig. 11

in aanmerking, die t.o.v. andere bijv. meerlaagsopbergingen, de

volgende voordelen biedt:

- op één niveau hoeven slechts galerijen gedreven te worden;

- het rtantal met KSA gevulde gaten die afgesloten moeten worden,

is aanmerkelijk geringer, (veiligheid!)

Alvoren o^er te gaan tot een bespreking van de berekeningsresultaten,

wordt de aaniacht gevestigd op fig. 12 teneinde een realistisch

beeld te verschaffen over de werkelijke afmetingen van een zout-

koepel waarin een opbergzone is aangegeven»

Om een indruk te geven van het globale temperatuurverloop in de

tijd in een zoutdöme tgv. het opbergen van KSA, afkomstig van een

electriciteitsproductie van 25OOO HWe a 40 jaar = 10 MWej, correspon-

derend met een warmteproductie volgens tabel., wordt verwezen naar

de fig. 13a,b,c: (voor uitgangspunten zie ref 2)

Vanaf het tijdstip van opbergen tot ongeveer 100 jaar daarna, is

er sprake van een geleidelijke stijging van de maximale globale

temperatuur die op dat tijdstip 85,3°C bedraagt. De temperatuur-

stijging beperkt zich nu hoofdzakelijk tot de opbergzone en zijn

direkte omgeving. Vang f 100 jaar neemt de max. globale temperatuur

in de opbergzone langzaam af, terwijl het gebied dat een temper;*tuur-

stijging ondergaat zich uitbreidt. Bij 1000 jsar, fig.15c blijft

de stijging aan de rand van de koepel beperkt tot maximaal ongeveer

7°C.
Bij deze berekening is er tevens zorg voor gedragen, dat andere rele-

vante temperatuurgrenzen, zoals de maximale temperatuur rond de

KSA-bussen (̂ .1 50°C)» worden aangehouden.
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Het droogboor-experiment en het aansluitende meetprogramma

De doelstellingen van het experiment waren:

- aan te tonen dat met behulp van luchtspoeling een 300 m

diep gat, met een diameter vann» 30 cm, geboord kon worden.

- dat het geboorde gat voldoende vertikaal was.

- het gat voldoende lang toegankelijk bleef voor het vullen met

KSA-bussen.

1

Voor het uitvoeren van de metingen is een systeem ontworpen dat

verschillende mogelijkheden Medt en waarin een TV-systeem, gevat

in een frame dat d.m.v. geleiderollen over de gatwand bewogen kan

worden, een centrale plaats inneemt, (fig. 14)

Door het eigenlijke meetgedeelte aan te koppelen kunnen

o.a. temperatuur- en convergentie-metingen aan het gat worden verricht.

Voor de meetresultaten en de uitgevoerde analytische simulatie,

gebaseerd op 200 meetdagen, wordt verwezen naar fig. 15 a,b

In de fig. 15 b is een meetpunt aangegeven na ongeveer 500 meet-

dagen; zoals te zien is, komt de boorgatconvergentie nog goed overeen

met de gemeten waarde.

De uitgevoerde experimenten en berekeningen zijn niet alleen van

belang voor convergentie van boorgaten, maar ook voor deformaties

rond mijngalerijen en holruiraten.

In aansluiting op deze experimenten zullen een serie experimenten

met elektrisch verhitte sonden in het gat worden uitgevoerd, (fig. 16 ),

ter simulatie van het warmte producerende KSA. De doelstelling van

deze experimenten zijn tweeledig:

a) Het vaststellen vnn de maximale druk welke wordt uitgeoefend op

de canisters die, gevuld met KSA, op een diepte van ongeveer 1000 m

in lange boorgaten aijn opgeslagen.

b. Verificatie van rekenmodellen.

Deze verificatie van rekenmodellen bij deze verhitte experimenten is

zeer belangrijk, niet alleen voor de test zelf, maar ook voor het

ontwerp van het gehele mi„jngebouw waarbij soortsrei i.ike fenom°nen

kunnen optreden.

!
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Se veiligheid van een afvalmi.jn in een zoutkoepel. (ref. 2)

Een belangrijk criterium om een zoutkoepel geschikt te doen zijn

voor een afvalbergplaats is, dat de zoutkoepel de zgn. post-diapire

fase heeft bereikt, waarbij de opwaartse beweging vrijwel tot stil-

stand is gekomen. Wanneer in dat geval de opstuwsnelheid van 0,1 mm/jaar

wordt aangenomen, hetgeen alleszins conservatief is, dan kan het

200 m dikke isolatieschild eerst na ongeveer 1,5 miljoen jaar door

suberosie verloren gaan.

Deze tijdstermijn werd berekend door heel simplistisch aan te nemen,

dat bij een flankaantasting het aan oplossing blootgestelde steenzout-

oppervlak zich in de tijd van de flank uit naar binnen zal verplaat-

sen, daarbij gelijk in oppervlak zal blijven en dat de aldus ge-

creëerde holruimte niet door zoutkruip gecompenseerd zal worden.

Hierbij wordt aangetekend dat dit praktisch gesproken onmogelijk is,

omdat op de plaats van aantasting door de afzetting van gips, uit het

anhydriet, het proces afgeremd zal worden, zoals dit zich ook aan de

bovenkant van de zoutkoepel voltrekt, (caprock, Gipshut).

Een andere belangrijke parameter in de veiligheidsanalyse is de

spreiding van het KSA over de zoutkoepel., In het huidige Nederlandse

ontwerp is 100 1 KSA omgeven door 10.000 m steenzout. Wanneer nu

aangenomen wordt dat de gehele zoutkoepel inclusief het KSA gelijk-

tijdig in oplossing gaat en de ontstane pekel door verdunning ge-

schikt gemaakt wordt voor consumptie, dan kan - rekening houdend met

radioaktief verval van het KSA en de toxiciteit van de onderscheiden

nucliden - vastgesteld worden wat ae minimale isolatieduur van de

opbergplaats moet zijn. Deze bedraagt dan ongeveer 600 jaar, hetgeen

in schril, contrast staat met de voornoemde 1.5 miljoen jaar.

Een interessante vergelijking van resultaten tussen gepubliceerde

studies mbt. de lange termijn vei.ligheidsstudies van Kern-

Splijtmgs Afval in geologische formaties is uitgevoerd door

EPKI (ref. 5).

De resultaten van de studies oa. genormeerd op een gelijke hoeveel-

heid afvnl en waarbij de hoogste individuele doses voor verschil-

lende organen zijn bepaald, vallen in twee groepen uiteen, fig. 17 :

- Een groep gesitueerd rond 1̂ó van de gemiddelde achtergrond-

straling (100. mR/j.); de studies in dere groep :-;jn ;ils conserva-

tief ar ï to merken, gezien de gevolgde methodiek waar het erom

ging een redelijke bovengrens vast te stellen.
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- Een groep rond 10 maal de natuurlijke achtergrondstraling.

Deze waarden zijn verkregen door een meer realistische be-

nadering te volgen bij de bepaling van de verschillende risico's.

Het is van interesse vast te stellen da*- de achtergrondstraling op

aarde van plaats tot plaats kan verschillen; v/aarden van rond

1000 mRad/j. komen voor (ref. 6). Deze gebieden zijn niet allemaal

even goed bestudeerd; de beste dosimetrische gegevens zijn bekend

van Kerala (India), waar de bodem 8 - 1 0 $ Thorium bevat, en van

Gurapari, een badplaats in Brazilië.

Onderzoek naar significante, aan straling toe te schrijven af-

wijkingen bij de bewoners va.n deze plaatsen en van die welke op

grote hoogte leven met vergelijkbare groepen die aan gematigde

bestralingscondities zijn blootgesteld, heeft geen duidelijke

verschillen aangetoond.

Twee verklaringen zijn nu mogelijk: öf deze doses hadden geen

effect, bf door technische moeilijkheden (migratie, grootte van de

groep) was een effect niet vast te stellen.

Gezien het voorgaande lijkt een wat relativerende benadering van

het "Stralingsgevaar van de Kernenergie" op zijn plaats.
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figuur 7 . Large Air Vault Storage- Indirect Passive
~ Cooling Reference Concept
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figuur 12
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The peak doses fall into two natural classes:

A class centered at about 1% of average back-
ground radiation (100 «ren/yr). The studies in
this class represent conservative, scoping anal-
yses of risk, where the objective was to deter-
mine a reasonable upper bound to the potential
hazard.

A class centered at just above 10 tines natural
background. This yearly dose is roughly equiva-
lent to the dose an individual receives by simply
drinking a glass of water. The studies in this
class represent less conservative, «ore realistic
attempts at assessing the hazards from geologic
disposal of high-level waste.
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Deel 1

Herman Damveld

Je hoort de laatste tijd het argument, dat Nederland in het nadeel is,
omdat men in het buitenland goedkope elektriciteit uit kerncentrales
heeft. De vraag is, of dat echt zo is. Die vraag zal ik in twee artikelen
proberen te beantwoorden. Dit artikel gaat over de kosten van elektri-
citeit uit de huidige kerncentrales en de elektriciteitstarieven. In
het volgende artikel zal ik de kosten van eventueel nieuw te bouwen
kerncentrales bespreken.

Borssele en Dodewaard

Volgens de minister van Ekonomische Zaken, Terlouw, was de elektrici-
teit uit Borssele en Dodewaard in 1980 ongeveer 10 cent per kilowatt-
uur goedkoper dan elektriciteit uit een centrale die met gas of olie
wordt gestookt. Dodewaard en Borssele hebben in 1980 tesamen omgeveer
3,5 miljard kilowattuur geleverd. Het kostenvoordeel bedroeg derhalve
350miljoen gulden (1).
Kloppen deze cijfers? Uit een brief van de ekonomische direkteur van
het Elektriciteitsbedrijf voor Groningen en Drenthe, Martens, van 30
december 1981 blijkt o.a. het volgende: de kostprijs van de in de
Eemscentrale opgewekte elektriciteit bedroeg 10,02 cent per kilowatt-
uur (kWh); voor de Hunzecentrale was het 12,5 cent per kWh. De kosten
van de ingekochte stroom uit de Dodewaard-kerncentrale bedroegen daaren-
tegen 13,56 cent per kWh. De atoomstroom was derhalve duurder dan de
stroom uit de konventionele centrales van het EGD. Van 10 cent kosten-
voordeel kan geen sprake zijn. Sinds 1969 heeft het EGD 8 miljoen gulden
moeten toeleggen op de duurdere stroom uit Dodewaard.

Door het PSP-kamerlid Van der Spek is deze kwestie aan de orde gesteld.
Daarop antwoordde Terlouw: "Vergelijking van Dodewaard met de Hunze-
of de Eemscentrale is weinig zinvol, vanwege de niet-kommerciële bedrijfs-
voering van de Dodewaard-centrale, waardoor deze niet representatief is
voor de kosten van elektriciteit op basis van kernenergie in Nederland"
(2). Als de vergelijking niet zinvol is, dan vragen we af waarom Ter-
louw bij zijn rekening van het kostenvoordeel van kerncentrales die ver-
gelijking toch heeft gemaakt.
Maar goed, laten we de cijfers van Borssele er eens bij nemen. Met be-
hulp van de begroting 1982 van de Provinciale Zeeuwse Energie-Maatschap-
pij kunnen we uitrekenen dat de kosten van de stroom uit de kerncentrale
Borssele in 1980 4,4 cent per kWh waren. Een kostenvoordeel derhalve
tenopzichte van de Eems- en Hunzecentrale, maar geen voordeel van 10 cent
per kWh. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat de kosten van de
Borssele-kerncentrale ernstig onderschat worden, zodat er in werkelijkheid
geen sprake kan zijn van een kostenvoordeel.' Het openhouden van Dodewaard
en Borssele kost 3 tot 6 miljard meer dan sluiting (3).
Minister Terlouw wijst er verder nog op dat bij de prijzen van 1982 de
stroom uit Borssele en Dodewaard 7's cent per kWh goedkoper is. (4) Borssele
levert het merendeel van de stroom echter aan de aluminiumfabriek Pechiney.
Deze fabriek heeft zich in Zeeland gevestigd, toen in 1969 een kontrakt
was afgesloten voor levering van zeer goedkope stroom. Deze stroom zou ge-
leverd worden door de nieuw te bouwen kerncentrale Borssele. Volgens de
PZEM y.as door de komst van Pechiney voldaan aan "de basisvoorwaarden voor
de exploitatie vlak naast de deur". (5) Zonder Pechiney was Borssele waar-
schijnlijk niet gebouwd.
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We kunnen berekenen dat Pechiney de stroom uit Borssele krijgt voor
ongeveer 4 cent per kWh. In een brief .van minister Ter louw van 24 maart
1982 staat dat de kosten van de atoomstroom in 1982 6,11 cent per
kWh bedragen. Per kilowatt wordt er dus ruim twee cent op toegelegd.
Dit is 60 miljoen in 1982! Deze subsidie moet opgebracht worden door
de bevolking van Zeeland. Daar komt nog bij dat volgens de overeen-
komst met Pechiney brandstofkosten wel, maar stijgende koeten van
bedrijfsvoering niet kunnen worden doorberekend. (6) De vervanging
van de condensor, die begin 1982 heeft plaatsgevonden heeft 33 mil-
joen gekost; dit bedrag kan niet worden doorberekend: ook hier af-
wenteling op de bevolking.

Konklusie: de stroom van Dodewaard is niet goedkoop en de bevolking
moet toeleggen op de stroom uit Borssele, hoewel de kosten nog onder-
schat zijn.

Elektriciteitstarieven

De Nederlandse industrie verbruikt jaarlijks ongeveer 25 miljard
kilowattuur. Het prijsverschil met West—Duitsland is volgens minister
Terlouw 4 cent per kWh. Dat geeft een nadeel voor Nederland van 1
miljard gulden. Het verschil met Frankrijk is 1,5 miljard gulden (7).
Wordt dit verschil veroorzaakt doordat er in die landen meer elektrici-
teit wordt opgewekt met kerncentrales dan in Nederland? Tabel 1 geeft
een overzicht van het aandeel van kernenergie in de opwekking van
elektriciteit.
Tabel 1
Aandeel kernenergie in elektriciteitsopwekking (%)

W.Duitsland Frankrijk Italië Nederland België Engeland
1980 11,9 23,5 1,2 6,4 23,3 12,1
1981 14,3 37,7 1,5 5,7 25,3 12,7
Bron: ref .8

Bruggink wijst erop, dat in 1980, bij een gemiddelde prijs van 12,6
cent per kWh, de gemiddelde kosten van elektriciteit voor de industrie
slechts 1,4% van de totale kosten bedroegen. De sektoren elektrochemie,
elektrostaal, nonferro, papier, karton en kunstmest nemen zo'n 40% van
het totale industriële elektriciteitsverbruik voor hun rekening; voor
deze sektoren zijn de elektriciteitskosten tot 50% van de totale kosten
(9). In deze sektoren - met in totaal 2% van het aantal arbeidsplaatsen
in de industrie - komt een hoge elektriciteitsprijs derhalve hard aan.
Het merendeel van deze industrieën heeft echter een lage elektriciteits-
prijs via speciaal afgesloten kontrakten.
Over de hoogte van het prijsverschil met het buitenland blijkt verschil
van mening te bestaan. Volgens de Vereniging van Exploitanten van Elek-
triciteitsbedrijven in Nederland (VEEN) betaalde de grootindustrie in
Nederland in 1981 13 cent per kWh, tegen 11 in West-Duitsland en 9,5 in
Frankrijk. De VEEN stelt dat elektriciteit in het buitenland gemiddeld
twee cent per kWh goedkoper is; volgens het Samenwerkingsverband Indu-
striële Grootafnemers van Energie (SIGE) is het verschil 6 cent per kWh
(10). Het is niet goed mogelijk na te gaan hoe groot precies de verschil-
len met het buitenland zijn. De Europese Commissie wijst erop dat in het
bijzonder zeer grote verbruikers niet bereid zijn alle gegevens over de
gemiddelde kosten van energie te publiceren (11). over West-Duitsland
is bekend dat in het verleden zeer lage tarieven voor de industrie werden
vastgesteld in o.a. het Ruhrgebied.

l
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/Deze tarieven werden bepaald op grond van de plannen van belangrijke indu-
strieën om zelf elektriciteit op te wekken, als de elektriciteitsbedrijven
geen konkurrerende prijzen aan zouden kunnen bieden (12). Deze lage tarie-
ven voor de industrie hebben derhalve niets met de aanwezigheid van kern-
centrales te maken.
Er is een verschil tussen de tariefstruktuur in Nederland en West-Duitsland.
In West-Duitsland betaalt de kleinverbruiker maer dan in Nederland, Daar-
door kan de grootverbruikers een lager tarief in rekening gebracht worden.
Ook dit punt staat derhalve los van het aantal kerncentrales. De feitelijke
prijs van stroom uit West-Duitse kerncentrales is volgens de bouwer van
die centrales Kraftwerk Union ongeveer 10 cent per kWh (13). Clausen en
Franke komen daarentegen uit op 15 cent per kWh (14); volgens deze auteurs
is kernenergie duurder dan elektriciteit uit kolen. Het is opvallend dat
bij de roep om in Nederland uit prijs-politieke overwegingen meer kerncen-
trales te bouwen altijd verwezen wordt naar Frankrijk en West-Duitsland
met 30 resp. 11 kerncentrales. In Engeland staan 33 kerncentrales (15),
maar zijn de prijzen voor de zeer grote verbruikers betrekkelijk hoog (16).
Uit een recente studia van het Engelse Committee for the Study of the Eco-
nomics of Nuclear Electricity blijkt, dat de werkelijke kosten van de e-
lektriciteit uit de huidige Engelse kerncentrales worden onderschat: kern-
energie is volgens deze studie 30 tot 50% duurder dan elektriciteit uit
kolen; de prijs is - omgerekend - 13 tot 14 cent per kWh (17).
De grote verbruikers betaalden in 1979 in Frankrijk 13.62 centimes per kWh
(18). De kosten van de elektriciteit uit kerncentrales bedroeg daarentegen
18,82 centimes per kWh (19). De grote verbruikers betaalden minder dan de
opwekkingskosten van kernenergie.
Het is trouwens niet goed mogelijk na te gaan of de opgave van de kosten
van elektriciteit van kerncentrales juist zijn. Het nationale elektriciteits-
bedrijf EDF geeft jaarlijks een publikatie uit "Travaux d'investissement",
waarin een overzicht wordt gegeven van de investeringen. Zo komen we wel
te weten dat er wordt geïnvesteerd in kerncentrales, maar hoeveel dit per
kerncentrale is, wordt niet aangegeven. Als een kerncentrale in bedrijf is
genomen, staat er weliswaar een uitgebreide beschrijving van de centrale
in de publikatie, maar er staat niet bij hoeveel die kerncentrale gekost
heeft. Er zijn echter een aantal, aanwijzingen, dat de kosten van de elektri-
c.lteitsprijs uit de kerncentrales onderschat worden. In het financieel jaar-
verslag van het Electricité de France (EDF) staat, dat de overheid bijdraagt
in de vorm van leningen en kapitaalschenkingen. Jaarlijks betreft het hier
een bedrag van 1,9 miljard Franc (ongeveer 850 miljoen gulden). (20) Tot
1985 hoeft EDF geen rente te betalen over het geleende geld (21).
EDF hoeft geen verzekeringspremie te betalen voor wettelijke aansprakelijk-
heid bij een ongeval met een kerncentrale.
In 1979 is voor het eerst geld gereserveerd voor ontmanteling van de kern-
centrales. In 1979 en 1980 tesamen is 380 miljoen Franc gereserveerd, het-
geen neerkomt op 5,6 miljoen gulden per kerncentrale (22).
In 1980 is 1,3 miljard Franc gereserveerd voor opwerking. Bij een aantal
geleverde kilowatturen (59,9 kWh. (23) Dit bedrag is te laag en daar komt nog
bij dat er geen geld is uitgetrokken voor opslag van kernafval; de reden
hiervoor is waarschijnlijk dat de staat de opslag betaalt.
Indien alle kosten doorberekend zouden worden, zou de elektriciteit uit
de Franse kerncentrales volgens Bungard en Goldsmith zeker 2 x zo duur
worden (24). Volgens EDF waren de kosten van kernenergie in 1981 ongeveer
6,7 cent per kWh (25).
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EDF heeft in 1981 een verlies geleden van 1,8 miljard gulden omdat de
tarieven niet op tijd zijn aangepast, de financieringskosten van kern-
centrales hoger zijn uitgevallen en de prijs van olie (11% van de elek-
triciteit komt uit olie) met 25% is gestegen (26).
In de nabije toakomst zal Frankrijk een grote overkapaciteit aan kern-
centrales hebben. Door deze overkapaciteit worden er extra kosten ge-
maakt, die de prijs van kernenergie omhoog stuwen. Toch wordt het bouw-
programma niet vertraagd met als argument dat een veiligheidsmarge be-
langrijk is voor het geval er een ongeluk, met één of meerdere kerncen-
trales gebeurt (27). Daar komt nog bij dat EDF het als haar taak ziet
om de industrie aar- te zetten tot een groter verbruik van elektriciteit
(28). Kernenergie moet dus doorgezet worden ongeacht of het uit over-
wegingen van energiebeleid verstandig is om elektriciteit te gebruiken,
en ook ongeacht de kosten.

Konklusie:

Indien we de cijfers van Clausen en Franke, van het CSENE en van Bunyard
en Goldsmith als juist aannemen, dan is de prijs van kernenergie in het
buitenland niet lage-: dan de gemiddelde elektriciteitsprijs die de Neder-
landse industrie betaalt. De in het buitenland doorberekende prijzen zijn
ecnter lager. Op deze manier wordt een deel 'ran de kosten afgewenteld op
zowel de bevolking als ook op de toekomst.
De stelling dat de industrie in het buitenland goedkopere elektriciteit
heeft vanwege goedkope stroom uit kerncentrales berust op niet eenduidige
en slechts ten dele toetsbare informatie. Eerst moet alle informatie maar
eens boven tafel komen. Voorlopig ga ik ervan uit, dat het alleen maar
lijkt of de huidige kerncentrales in het buitenland goedkope stroom leve-
ren, maar dat de kosten in werkelijkheid hoger zijn dan de stroom uit een
andere bron.
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IS KERNENERGIE NOU ECHT ZO GOEDKOOP?

Deel 2

Herman Damveld

Er verschijnen regelmatig nota's waarin beweerd wordt dat elektriciteit uit
een kerncentrale goedkoper is dan die uit een kolencentrale. In dit artikel
zal ik vooral ingaan op de nota 'Energie straks' van de Vereniging van Direk-
teurefl van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VDEN) van maart 1982. (1) Ik
zal vooral die punten bespreken waarop ik met de VDEN van mening verschil.
Omwille van de ruimte moet ik me daarbij beperken; een uitgebreid artikel zal
elders worden gepubliceerd (2). Mijn belangrijkste konklusie is, dat een kern-
centrale stroom levert die 10 tot 70% duurder is dan stroom uit een kolencen-
trale.

Kostenposten kernenergie

In het nu volgende zal ik aangeven op welke punten mijn cijfers en die van
de VDEN verschillen.

1. Vaste kosten

a. bouwtijd

De VDEN gaat in het concept van 'Energie straks" uit van een bouwtijd van
een kerncentrale van 6 jaar; in de eindversie neemt men 7 jaar. Ik zal een
bouwtijd van 7 jaar aanhouden, hoewel dit aan de lage kant kan zijn.
Weliswaar bedraagt de bouwtijd in Frankrijk minder dan 7 jaar, maar Framatome,
de Franse bouwonderneming, verwacht 8 jaar te doen over de bouw van kerncentra-
les in Mexico (3). In West-Duitsland zijn 8 lichtwater-reaktoren in aanbouw,
waarvan de gemiddelde bouwtijd (zonder de tijd dat de bouw van Brokdorf heeft
stilgelegen) naar verwachting 8,4 jaar zal bedragen (4).

b. belastingfaktor

De belastingfaktor is de verhouding tussen de werkelijk geproduceerde hoeveel-
heid elektriciteit en de teoretisch mogelijke produktie. Anders gezegd: we de-
len de hoeveelheid stroom die een centrale werkelijk geleverd heeft door de
hoeveelheid die de centrale maximaal had kunnen leveren; het resultaat, uit-
gedrukt in procenten, noemen we de belastingfaktor. De belastingfaktor is
van grote invloed op de kostprijs van elektriciteit: hoe hoger de belasting-
faktor, hoe lager de vaste kosten per kilowattuur (kWh).
Tot het midden van de zeventiger jaren verkondigden woordvoerders van de Ameri-
kaanse kernindustrie dat kerncentrales een belastingfaktor zouden halen van
70 tot 80% (5). Is deze verwachting uitgekomen?
De belastingfaktor van de kerncentrales in de westerse wereld bedroeg in 1979
gemiddeld 59% (6); in 1980 liep de belastingfaktor terug naar gemiddeld 57%
(7); de gemiddelde gekumuleerde belastingfaktor over alle jaren t/m 31 decem-
ber 1980 was 62% (8). Het blijkt dus dat de werkelijk gehaalde belastingfak-
toren lager zijn dan de verwachte. Dit komt doordat kerncentrales vaker stil-
gelegd moeten worden voor reparaties e.d. dan men had aangenomen. Weliswaar
hebber Dodewaard en Borssele het tot nu toe duidelijk beter gedaan dan het
internationale gemiddelde, maar daar kan men niet zonder meer uit afleiden
dat nieuwe kerncentrales in Nederland eveneens een hoge belastingfaktor zul-
len hebben. Welke belastingfakteren worden verwacht? De VDEN gaat uit van
74,3%, G.A. de Boer van 65% (9); ik ga er met Komanoff (1O) vanuit dat eei;
belastingfaktor van 60% de meest realistische schatting is.
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c. afschrijvingstermijn

De afschrijvingstermijn/ ook wel ekonomische levensduur genoemd, is het
aantal jaren waarin de kerncentrale afgeschreven wordt. Hoe korter de af-
schrijvingstermijn, hoe hoger de vaste jaarlijkse kosten en hoe hoger de
stroomprijs.
De VDEN gaat uit van aan afschrijvingstermijn van 25 jaar. Deze termijn
kan niet meer zijn dan een verwachting, aangezien er geen er geen licht-
water-reaktoren zijn die al 25 jaar <oud zijn. De eerste kerncentrales met
een vermogen van 800 Megawatt (MWe) of meer zijn in het midden van de
zeventiger jaren in bedrijf gestold. Een aantal kerncentrales zijn intussen
definitief stilgelegd: Indian Point-1 na 11 jaar, Lingen na 9 jaar, Gundrem-
mingen na 11 jaar, Garigliano na 14 jaar en Harrisburg na 3 maanden (11).
Mede op grond hiervan ga ik uit van een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

d. investeringskosten

De investeringskosten (dit zijn de kosten om een kerncentrale aan te kopen)
worden uitgedrukt in gulden per kilowatt vermogen. De VDEN gaat in haar
concept-rapport uit van 3500 gulden per kW; in de eindversie is het 3150
per kW. De kosten van de ontmanteling (afbraak) van de kerncentrale worden
door de VDEN bij de investeringskosten gerekend.
Ik ga in mijn berekeningen uit van investeringskosten zonder ontmanteling.
Recente schattingen van de investeringskosten bedragen 4230 tot meer dan
8000 gulden per kW (12). Ik ga uit van twee gevallen, nl. 3500 en 4230 gulden
per kW; een voorzichtige benadering derhalve.

e. ontmantelingskosten

De Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission wijst erop dat Elk River de
enige kerncentrale is die tot nu toe geheel ontmanteld is. (13) Deze cen-
trale had een vermogen van 22 MWe. De kosten van ontmanteling van de Ameri-
kaanse kerncentrale Shippingport (150 MW) worden geschat op 40 tot 50 mil-
joen dollar, d.w.z. op 750 gulden per kW. (14) De kosten van ontmanteling van
een kerncentrale van 1000 MWe worden door o.a. de Boer op 10% van de konstruk-
tiekosten geschat (15). Ik ga uit van twee gevallen, nl. het cijfer van de
Boer 81 gulden en van 375 gulden per kWe (dus de helft van de ontmantelings-
kosten van Shippingport, hetgeen me een voorzichtige aanname lijkt).

f. verzekeringskosten

De eigenaar van een Nederlandse kerncentrale moet - in geval van een ongeluk -
verzekerd zijn voor een maximaal uit te keren bedrag van 100 miljoen gulden.
Is de schade groter dan 100 miljoen, dan past de staat bij tot één miljard.
De aansprakelijkheid is beperkt omdat - zo staat het in de wet - de zeer
zware financiële lasten die het gevolg zouden kunnen zijn van onbeperkte aan-
sprakelijkheid, de ontwikkeling van kernenergie ernstig in gevaar kunnen
brengen (16). Deze wet beschermt dus niet de bevolking maar de kernindustrie.
Als minimale eis stel ik, dat de eigenaar van een kerncentrale aansprakelijk
gesteld wordt tot een bedrag van 2 miljard gulden. Ook dit is een voorzichtige
aanname.

2. Variabele kosten

Ik neem de cijfers die de VDEN geeft voor winning en verrijking van uranium
en voor de fabrikage' van brandstofelementen over. Over opwerking en opslag
van kernafval het volgende:
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'a. opwerkinqskosten

De opwerkingskosten zijn volgens de concept VDEN-nota 1875 gulden per
kilo en volgens de eindversie 2000 gulden per uranium. Op basis van
cijfers van de Franse opwerkingsfirma Cogema kunnen we uitrekenen dat de
opwerking in ieder geval 4000 gulden per kilo uranium zal kosten (17).
Uit een Engelse studie blijkt dat opwerking ongeveer 4 cent per kWh zal
kosten (18). Ik ga uit van 4900 gulden per kilo, d.w.z. van 3,1 cent per
kWh.

b. opslag kernafval

De kosten van opslag van kernafval zijn volgens de concept-studie van de
VDEN 0,4 en volgens de eindversie 0,3 cent per kWh. De opslagkosten be-
dragen volgens mijn berekeningen 4 miljard gulden; 1 miljard voor onder-
zoek en aanleg van een mijn in een zoutkoepel; 750 miljoen bedrijfskosten
gedurende 50 jaar; 250 miljoen voor afsluiting zoutkoepel als het kernaf-
val er in zit; 2 miljard voor een kunstmatig eiland omdat het kernafval
wordt opgeslagen in een zoutkoepel onder de Noordzee (19).

KOSTEN ELEKTRICITEIT UIT KOLEN

Tabel 1

Kosten elektriciteit uit een kolencentrale van 600 MWe

VDEN 1

1900

2375

305
0,8
68,4
5,9
8,2
14,1
11,2

290
0,9
65
6,0
8,2
14,2
11,2

investeringen (gld/kW)
investeringen met
bouwrente (gld/kW)
kapitaalslast (12%)

(gld/kW per jaar)
onderhoud/bediening (et/kWh)
belastingfaktor (%)
vaste kosten (12%; et/kWh)
brandstofkosten (et/kWh)
totaal (12%; et/kWh)
totaal (4%; et/kWh)

VDEN 1 = Concept Energie straks
VDEN 2 = Energie straks

KOSTEN KERNENERGIE

Tabel 1

Kosten elektriciteit uit een kerncentrale van 900 MWe

VDEN 1

investeringen (gld/kW) 3500
investeringen met bouwrente (glcl/kW) 4900
kapitaalslast (12%; gld/kW/jaar) 625
belastingsfaktor (%) 74,3
bouwtijd (jaren) 6
afschrijvingstermijn (jaren) 25
ontmanteling (et/kWh) (a)

VDEN 2

1700

2260

VDEN 2

3150
4680
595
74,3
7
25
(a)

Damveld 1

3500
4680
625
65
7
20
0,2

Damveld 2

4230
6240
835
60
7
20
0,9
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(a)
1 ,3
0 , 9
0 , 4
1 ,2

10,8
2,6

13,4
7 , 7

(a)
1 ,3
1,0
0 , 3
1 ,2

10,4
2 , 6

13,0
7 , 4

1 ,0
1 ,3
3 , 1
0 , 3
1,4

13,6
4 , 7

18,3
11,4 .

1 ,6
1 ,3
3 , 1
1 ,0
1 ,5

19,9
5,4

25,3
14,3

VDEN 1 VDEN 2 Damveld 1 Damveld 2

verzekering (et/kWh)
uraniumwinning etc (et/kWh)
opwerking (et/kWh)
opslag kernafval (et/kWh)
bediening/onderhoud (et/kWh)
vaste kosten (12%; et/kWh)
brandstofkosten
totaie kosten (12%; et/kWh)
totale kosten (4%; et:kWh)
(a): in investeringen

VDEN 1: concept Energie straks

VDEN 2: Energie straks

Damveld 1: eigen berekening op basis van over het algemeen voor kernenergie
gunstige veronderstellingen

Damveld 2: eigen berekening op basis van meer realistische veronderstellingen.

Konklusie: uit mijn berekeningen volgt dat ook bij aannames die voor kern-
energie nog tamelijk gunstig zijn,elektriciteit uit een kerncen-
trale 0,2 cent per kilowattuur duurder is dan elektriciteit uit
een kolencentrale. Bij meer realistische aannames is het kosten-
nadeel van kernenergie 3 tot 11 cent per kilowattuur. Kernenergie
is dus echt niet zo goedkoop.
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DE KOSTPRIJS VAN EEN kWh(e).

De kostprijs van een kWh elektrische energie opgewekt in centrales gestookt
met fossiele brandstoffen of uranium is een van de belangrijkere onder-
werpen in discussies over energie. Dat is ook niet verwonderlijk, omdat
per slot van rekening bij industriële activiteiten in het algemeen kost-
prijsberekeningen een centrale plaats innemen in het besluitvormingsproces.
Wat wel verwonderlijk is, is dat er nog onduidelijkheid over kostprijs-
berekeningen voor elektrische energie kennelijk aanwezig is.
Ik hoop dat mijn betoog U de nodige duidelijkheid zal verschaffen. Ik zal
dan ook meer de nadruk leggen op de methode van berekenen dan op de uit-
komsten van een aantal bestaande studies. U kunt dan zelf tot een afweging
van die studies komen.

1. De opbouw van de kostprijs.

Het is een vaste gewoonte de kostprijs van een kWh(e) op te bouwen uit een
investeringsdeel, een exploitatiedeel en een brandstofdeel. Het investe-
ringsdeel vormen de vaste kosten, terwijl de twee andere delen de varia-
bele kosten worden genoemd. De opdeling van de variabele kosten is bedoeld
om duidelijkheid te geven, omdat met name bij elektriciteitscentrales
gestookt met fossiele brandstoffen het brandstofdeel overheerst in de
kosten. De gevoeligheid van sterke veranderingen in de brandstofprijs is
dan ook vrij snel in te zien.

Het investeringsdeel of -component slaat op de kosten die vóór de start
van de exploitatie moeten worden gemaakt. Te denken is daarbij aan:

- de kosten die de aankoop van de benodigde grond met zich brengen;
- de kosten voor de bouw van de centrale;
- de kosten die een reservering voor de ontmanteling van de centrale ver-
oorzaakt ;

- diverse andere kosten, met name die voor verzekeringen tijdens de bouw;
- bouwrente.
De exploitatiecomponent heeft rechtstreeks te maken met de activiteiten
bij de bedrijfsvoering. Deze component kent vele posten:
- personeelskosten;
- onderhoudskosten;
- kosten voor hulpstoffen;
- kosten voor beveiliging;
- kosten voor verzekering;

- (speciaal voor kerncentrales) behandeling en opslag van laag- en middel-

actief afval (LAVA en MAVA);
- (speciaal voor kolencentrales) verlieskosten door verstuiving;
- ( " " " " ) rente op voorraad;
_ ( " " •• " en oliecentrales) SO - en NO -bestrijdings-
kosten;

- heffingen en belastingen;
- diversen.
De brandstofcomponent spreekt voor zich, al is een onderscheid van 'front-
end' respectievelijk 'back-end' kosten zinvol, vooral bij uranium en kolen.

2. Variabele kosten en vaste kosten in de tijd. Constante waarde.

Het is een open deur intrappen om te stellen dat een elektriciteitscentrale
voor langere tijd is bedoeld te opereren. Deze lange termijn - al gauw
twee decennia - geeft evenwel de gelegenheid de vaste kosten over zeer
vele jaren te spreiden. Als men dit via annuïteiten doet, dan heeft men
een jaarlijks constant bedrag voor die investeringskosten. De variabele
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kosten zijn daarenten gevoelig voor de inflatie. Voor brandstofkosten kan
zelfs een snellere stijging dan een met het inflatiepercentage optreden.
Gemakshalve en waarschijnlijk onderschattenderwijs wordt hier ook voor de
brandstofkosten het inflatiepercentage aangehouden voor de kostenontwikke-
ling. De kostprijs wordt over de jaren dan bepaald door de som van a - de
annuïteit - maal I - de investering - en k - de variabele kosten. Deze
laatste kosten worden gedacht zich te ontwikkelen volgens
k(n) = k(l+i)n

waarbij i het inflatiepercentage voorstelt. De aldus gevonden kostprijs
gedraagt zich ruwweg volgens de getekende curve. Let wei, dit zijn nomi-
nale bedragen.

Maar stel nu dat een elektriciteitsbedrijf zich afvraagt om een centrale
te gaan bouwen en bovendien welke brandstof te gebruiken. Dan is het voor
de beslissende instantie zinvol een kenmerk, een karakteristiek te hebben
om de verschillende mogelijkheden tegen elkaar af te wegen. Zo'n karakte-
ristiek wordt geleverd door de methode van de contante waarde. Ik moge
verwijzen naar elementaire literatuur voor de student in de economie voor
deze methode, maar terwille van de klaarheid en de volledigheid geef ik
hier een korte schets. De essentie van de methode is dat de toekomstige
kosten worden teruggerekend via de marktrente naar guldens van vandaag:
die kosten worden geactualiseerd. De som van de geactualiseerde bedragen
zou men nu moeten reserveren om die kosten in de toekomst te kunnen beta-
len. Voor de variabele kosten is die actualisering:
k(n)/(l + r ) n = k ((1 + i)/(l + r) ) n = k(l + R ) n

R heet de reële rente. In laagste orde geldt dat R = r - i, zodat de inter-
pretie van R direct helder is. Het totaal van de geactualiseerde kosten
wordt dan k/a(n;R). Hierbij is a de annuïteit voor een periode van n jaar
en een rente van R. De totale kosten inclusief investering is dan:
I + k/a(n;R)

en als dit wordt gespreid over de jaren per jaar
a(n;R) I + k
voor elke mogelijkheid van brandstof (index j). Dit laatste getal is een
"figure of merit" voor elk van de keuzemogelijkheden.
Er kleven enkele gevaren aan de methode. Vaak wordt de uitkomst gezien als
een echte kostprijs. Dat is niet zo. Het resultaat is een voor inflatie
over de operationele periode gemiddelde en naar heden teruggerekende kost-
prijs. De nominale kostprijs op heden zal daarboven liggen. Zo'n nominale
kostprijs is uiteraard wel degelijk zinvol voor het korte termijn beleid.
Verder wordt in het model aangenomen, dat de reële rente R constant blijft
over de gehele periode van bedrijf van de centrale. Dit valt nog te bezien.
Het spreekt voor zich, dat men neer ingewikkelde modellen kan hanteren
waarbij R in de tijd verandert. Voorts kunnen delen van de variabele kosten,
en dat is met name het geval met de brandstofkosten - zie grafiek voor
fossiele brandstoffen, uranium is nominaal constant - zich anders ontwikke-
len dan via de inflatie i.

Er is dus wat voor te zeggen om zowel de contante kosten als de nominale
huidige kosten voor de keuzemogelijkheden aan te geven.

3. Opbouw van de kostprijs (II).

In de energienota III die in 1980 aan het parlement is aangeboden door de
voormalige regering is een uitsplitsing van de kostprijsopbouw gegeven voor
uranium en kolen. Begonnen wordt met de kernenergie.
Bijgaande transparant geeft een overzicht van de diverse kostenrubrieken
met hun omvang voor de investeringskosten (prijzen 1980). Opmerkelijk is,
dat de posten 'nucleair gedeelte' en 'turbine/generator' de hoofdmoot
vormen, waarbij het nucleaire zo ongeveer de helft van de totale investe-
ringskosten voor zijn rekening neemt.
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Verder valt op dat de reservering voor de ontmanteling van de centrale re-
latief gering is. De berekeningsgrondslag - naar buitenlandse en met name
een Duitse studie - is 10% van de bouwkosten (uiteraard geactualiseerd
via R, die op 4% wordt gesteld). Die 4% voor R komt ook terug in de bere-
kening van de geactualiseerde bouwrente, waarbij is gerekend met een bouw-
tijd van 6 jaar. Totaal komt men dan uit op ongeveer f 2,7 miljard (geac-
tualiseerd! ).
Het is interessant eens te kijken naar de ontwikkeling van de investerings-
kosten over de laatste paar jaar. Hier worden enige getallen gegeven in
guldens van het vermelde jaar. Uit deze gegevens blijkt dat de kosten ster-
ker stijgen dan volgens het inflatiepercentage. Vermoedelijk zijn verder-
gaande voorzieningen voor milieubescherming de oorzaak van de escalatie.
Het is overigens jammer dat de VDEN zo weinig details geeft.
Terzijde zij opgemerkt dat in 1980 een Franse 1000 MW(e)-kerncentrale onge-
veer FFr. 3,8 miljard zou hebben gekost - dat is ruim f 1,7 miljard - van-
wege de grote mate van standaardisatie, die in Frankrijk op dit gebied is
bereikt. Op zich is het natuurlijk wel interessant om te zien hoe zo'n
hoge investering als de VDEN noemt uitwerkt in de kostprijs.
In de eerste drie studies wordt gerekend met een reële rente van 4%, ook
voor de bouwrente.Bovendien wordt een bouwtijd van 6 jaar aangehouden.
Neemt men een lineaire ontwikkeling van de investeringen aan, dan wordt de
totale reële bouwrente 12%. Door de VDEN wordt een rente van 12% - de
marktrente - aangehouden bij een bouwtijd van 7 jaar. Dan wordt de totale
rente 42%. Evenwel is de opzet van de VDEN primair uit te rekenen wat bij
een ingebruikneming van een centrale nü aan kWh-kostprijs zou opleveren.
De 'keuze' van de rente is meer afhankelijk van de keuze van het begin-
tijdstip: of bij de aanvang van de bouw of bij de aanvang van de exploi-
tatie.

De exploitatiekosten zijn door de KIVI (1978) duidelijk opgebouwd. Voor
een bedrijfsvoering van een 1000 MW(e)-kerncentrale wordt gerekend op een
personeelssterkte van 250 man. Dat betekende toen ca. ƒ 13 miljoen per jaar.
De post onderhoud en hulpstoffen spreekt min of meer voor zich. Bij de
KIVI-1978-studie zit in deze post ook de kosten van verwerking en afvoer
van het radio-actieve afval, waarbij betonnering en zeedumping is ver-
ondersteld: ƒ1,8 miljoen. Verzekeringen spreken voor zich.
In de E-nota van 1980 wordt op de KlVI-studie doorgeborduurd. De ontwikke-
ling van de exploitatiekosten wijkt niet sterk af van de inflatie-ontwik-
keling. Bovendien is het een betrekkelijk geringe post.

Komen we nu bij de brandstofkosten. Hierin moeten worden begrepen de kosten
van alle activiteiten, die gericht zijn op de verzorging van de splijtstof
voor een kernreactor en op de verwerking van de splijtstofprodukten. De
bundeling van die activiteiten heet de splijtstofkringloop, waarvoor moge
worden verwezen naar de lezing van prof. Goedkoop.

In de KIVI-1978-studie wordt een standaardcalculatie gegeven voor deze
kostenpost. De berekening is vrij eenvoudig als men eenmaal weet wat de
kosten per stap van de splijtstofkringloop en per kg uranium zijn.
Hier zijn gegeven de kosten voor de vier genoemde studies uitgedrukt in
et/kWh.- Dit is hier mogelijk omdat de splijtstofkosten per kWh niet of
nauwelijks afhangen van de capaciteitsfactor van de centrale. De eerste
post vertoont een daling. Inderdaad blijkt de prijs van ruw uranium (in
yellow cake) in de loop van de jaren te zijn gedaald. Deze daling is
het gevolg van enerzijds nieuwe vondsten en anderzijds de stagnatie in de
nucleaire wereld. De andere posten uit de 'front end' conversie, verrijking
en fabricage van de splijtstofelementen vertonen een opwaartse lijn in de
pas met de inflatie. De ontwikkeling van de front end kosten wordt beves-
tigd in de "Energy Economist" van maart 1982. De back end kosten, opworking
en afvalberging, vertonen een aanzienlijke stijging. Met name de opwerking
vormt hiervoor de reden. In de vier studies werden per kg uranium de
volgende prijzen aangehouden: ƒ 720,—, ƒ 904,—, ƒ 1875,— en ƒ 2000,—.
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Hoewel deze kosten commercieel worden bepaald, zijn toch wel enige aanwij-
zingen voor de ontwikkeling te geven. Zo zijn te noemen: de ontwikkeling
in de contracten van opwerkende firma's, de zich nog wijzigende veilig-
heidsnormen, de voortdurend evoluerende politieke inzichten. Overigens
is de techniek van de opwerking nu 'established', zoals ook moge blijken
uit een recent symposium van het KIVI.
De kosten voor de definitieve afvalopberging zijn gering vooral omdat de
investering en de exploitatie van de afvalopbergplaats kunnen worden gespreid
over vele centrales en per centrale over de gehele levensduur. Een een-
voudig rekensommetje kan de orde van grootte aangeven. Stel dat een zout-
mijn zoals door de INFCE geschetst de definitieve afvalopbergplaats zal
zijn, en stel dat zo'n zoutmijn ƒ 1 miljard kost (vermoedelijk een forse
overschatting). Stel verder dat het onderhoud van de mijn en de eventuele
vitrificatiefabriek bij de mijn (zo die fabriek nodig is) per jaar ƒ 100
miljoen kosten over een periode van 50 jaar. Dan zijn de totale kosten
ƒ 6 miljard. Het mijn-concept van de INFCE behelst ruimte voor het afval
van 25 centrales met elk een vermogen van 1 GW(e) en een capaciteitsfactor
van 100%. Rekent men dit om, dan komt men uit op 0,09 et/kWh (de technische
levensduur is daarbij 30 jaren). De VDEN spreekt over 0,3 et/kWh voor de
afvalberging, maar verwacht dat bij het gebruik van een zoutmijn dit
bedrag met een factor 10 kan dalen. Aan het eerder getoonde lijstje kan
men direct aflezen wat de gevoeligheid van de brandstof prijs is voor ver-
anderingen in bepaalde rubrieken. De opwerking neemt een belangrijke

10| plaats in met 40%, terwijl uraniumwinning en —verrijking elk in de buurt

van de 20% liggen. De gevoeligheden zijn dan ook navenant.
11 We kunnen nu de zaak voor een kerncentrale samenvatten. We gaan uit van

een 1000 MW(e)-centrale met een bedrijfstijd van 65%, d.w.z. 5,694 109 kWh
per jaar. De kosten zijn hier contant gemaakte kosten. De annuiteit is ge-
baseerd op een afschrijvingsperiode van 20 jaar en een reële rente van 4%
behalve voor de VDEN-studie, waar wordt gerekend met een periode van 25 jaar.
Uit de tabel blijkt dat de investeringskosten ongeveer de helft uitmaken
van de totale kWh-kostprijs, de brandstofkosten ongeveer één-derde en de
exploitatiekosten ongeveer één-zesde.

De escalatie van bepaalde posten dringt maar in geringe mate door in de
uiteindelijke kostprijs (aangetekend zij nogmaals dat de VDEN rekent met
25 jaar). De capaciteitsfactor van 65% wordt wel eens aangevochten. Het is
daarom belangwekkend te kijken hoe de kWh-kostprijs verandert bij een ver-
andering in de capaciteitsfactor van 10%. In de E-nota zijn twee varianten
doorgerekend: een met een capaciteitsfactor van 60% en een met een factor
van 70%. Het blijkt dan voor een 1000 MW(e)-centrale dat de kostprijs met
ongeveer 0,8 et verandert.

In de diverse studies komen na de kernenergie de kolen het meest uitvoerig
12I aan bod. Uitgangspunt is een centrale van 600 MW(e); dit is momenteel tech-
~y nisch de grootst mogelijke eenheid. De capaciteitsfactor is hier op 65%

gesteld, d.w.z. 3,42 109 kWh per jaar.
Frappant is - zoals uit de tabel blijkt - dat de ontwikkeling van de inves-
teringskosten sterker is dan bij kernenergie (ongeveer een verdubbeling
tegenover een stijding van 50%). Toch vormen de investeringskosten niet
de grootste post. Dat is wel de post brandstofkosten. Deze post is sterk
geëscaleerd.
De opdeling bij de operationele kosten hangt samen met de aparte speci-
ficatie van de SOX- en NOx-afvangkosten (de eerste term). Waar de VDEN deze
afvangkosten heeft ondergebracht komt niet duidelijk naar voren, wellicht
in de primaire investering.
Het moet U opvallen dat de uiteindelijke kostprijs van 0,5 et (KIVI) tot
3,5 et (VDEN) hoger is dan voor kernenergie.
Nogmaals zij erop gewezen dat het hier gaat om contant gemaakte kosten met
dezelfde veronderstellingen als bij kernenergie.
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Terwille van de tijd en om niet in herhalingen te vervallen geef ik nu
een totaal overzicht over de verschillende energiedragers. Ik refereer aan
de recente VDEN-studie. De contante kosten wijzen op een duidelijk voor-
deel voor kernenergie.
Interessant is dat de VDEN ook de huidige kostprijs heeft bepaald. Bij een
annuiteit op basis van 25 jaar en een marktrente van 12% volgen de weerge-
geven getallen. Ook hier is kernenergie het goedkoopste al is het verschil
met de andere energiedragers niet zo duidelijk meer.
Het naast elkaar plaatsen van de contante kosten en de huidige nominale
kosten geeft overigens duidelijk aan wat de gevolgen van inflatie zijn. De
ontwikkeling van de kostprijs voor een kWh-kernenergie zal veel minder
snel gaan dan die voor kolen en olie/gas. Daarom mag de huidige nominale
kostprijs niet als leidraad dienen voor beslissingen tot bouw van een be-
paald type centrale.

De prijs van elektrische energie uitgedrukt in joules.

1. Uitgangspunten en definitie.
Een vraag die de afgelopen anderhalf a twee jaar nogal wat aandacht heeft
gekregen, is wat het aan energie kost om een bepaalde hoeveelheid (een kWh)
elektrische energie te produceren. Ook hier zijn kennelijk onduidelijkheden
aanwezig, zodat een wat fundamenteel betoog op z'n plaats is.
Men hanteert bij het beantwoorden van genoemde vraag de methode van energie-
analyse. Door het IFIAS (International Federation of Institutes of Advanced
Studies) is een definitie van energie-analyse (of zoals het vroeger heette:
energy accounting) gegeven: energie-analyse is de bepaling van de energie
waarop beslag wordt gelegd in het produktieproces van een goed of een dienst
binnen het kader van een aantal afspraken en/of de toepassing van de aldus
verkregen informatie. Die afspraken zijn hoofdzakelijk van fysische aard,
zoals over welke energie praat je. Fysisch is van belang de exergie ofte-
wel de maximale energie, die men als bruikbaar uit een proces kan halen.
Thermodynamisch is dit
E = dH - T.ds.

Ik zal hier verder geen gebruik van maken. In de praktijk kan men deze
energie of exergie tot binnen 10% nauwkeurig hanteren ondanks het niet
altijd aanwezig zijn van voldoende informatie over de exergie.
Het laatste deel van definitie geeft aan dat er een aantal toepassingen is
voor de energie-analyse, zoals:

- het verkrijgen van inzicht in de structuur van het energieverbruik bij
het betreffende proces; daar zijn beslissingen aan te koppelen, zoals
uit een evaluatie van besparingsmaatregelen;

- evaluaties van substituties van andere energiedragers en van 'recycling',-
- bepaling van de fysische of fysieke grenzen aan het proces.

|13 I Het 'vak' energie-analyse komt slechts schoorvoetend tot invoering.
I . Misschien dat daar wat meer aandacht kan worden gegeven.
|l4 I Er zijn snelle denkers, die zich voorstellen dat er zoiets zou kunnen

worden geconstrueerd als een energetische waarde-theorie. Daarvoor moet
worden gewaarschuwd. Er zijn zaken zoals land, kapitaal, mankracht (ik kom
daar nog op terug) die vrijwel geen energie-inhoud hebben maar die in
termen van economie wel hun schaarste kennen. Men moet energie-analyse
daarom zien naast economische en milieutechnische analyses als een instru-
ment voor het maken van beslissingen. Het is vanzelfsprekend uitermate in-
teressant als het geproduceerde goed energie of zoals hier elektrische
energie is.
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2. De procedure bij de energie-analyse.

De procedure voor het plegen van energie-analyse is schematisch aan te
geven in de bijgaande overhead-sheet. Men kan verschillende niveau's voor
de berekening van de vereiste energie aangeven.
Het eerste niveau berust op proces-analyse. Daarbij kan meteen de directe
energie worden bepaald. Maar ook de benodigde procesmaterialen kunnen
worden vastgesteld net zoals de machines die nodig zijn voor het proces.
Overigens moet men bij 'machines' gemakshalve ook danken aan de gebouwen
waarin die machines staan. Het tweede niveau is dan de berekening van de
energie-vereiste voor de in het proces te gebruiken materialen. Die ener-
gie-vereiste zit in directe energie alsook in de energie, die nodig was
voor de vervaardiging van de machines om de materialen te fabriceren.
Dat brengt ons bij het derde niveau waar de produktie van de grondstoffen
en de produktie-machines in termen van energie worden gekwantificeerd.
Tenslotte het vierde niveau: de bepaling van de energie om de machines

I14 te maken die de machines maken en de directe energie voor die machine-
. 1 fabricage.
|ï5| Laten we proberen dit te verduidelijken. De meting van de directe energie

is eenvoudig. Die energie is de energie die men betrekt uit het elektrici-
teitsnet of uit brandstof die per liter of m^ wordt aangevoerd. Uit de af-
lezing van meters volgt meteen het aantal kWh's of het aantal m aardgas
of het aantal liters brandstof (de laatste twee leveren via een verbran-
dingswaarde een energie-equivalent).
Ook de energie voor de produktie van materialen is in veel gevallen wel
bepaald. Zie de tabel. De belangrijke elektrische component bij de berei-
ding van aluminium vindt zijn oorsprong in de bauxietverwerking.
Het indirecte energieverbruik is niet eenvoudig te meten. Hoe meet men
bijvoorbeeld de energie om machines te maken, die weer andere machines
maken, die weer andere machines maken, etc.? Men kan aan een (hoofd)proces
op die manier enorme 'bomen' of 'ketens' hangen, die zich vanwege de gecom-
pliceerdheid bezwaarlijk laten evalueren.
Daarom is een model ontwikkeld voor dit soort berekeningen van het indirecte

• energieverbruik, dat aansluit bij het input-output-model zoals dat in de
economische wetenschappen wordt gehanteerd bij de Nationale Rekeningen.
De essentie van dat model is de berekening van energiecoëfficienten. Dat
zijn verhoudingen van de totale produktie die een energiebedrijfsklasse
(zoals bepaald in het economische model) moet leveren aan een andere
onderscheiden bedrij fsklasse (zoals basismetaal, of chemische industrie,
voedingsmiddelenindustrie e.d.) om een eenheidshoeveelheid produkt te kunnen

|15 produceren. Veelal gaat de meting van de hoeveelheid produkt in termen van
—. geld.
16 Hoe ziet die input-output-methode er uit? In het economische i-o-model

wordt het verbruik in een bepaalde bedrij fsklasse gerelateerd aan leveran-
ties door andere (eventueel dezelfde) bedrijfsklasse aan die bedrijfsklasse.
Dit kan in matrlxvorm worden gegoten zoals gebeurt bij de Nationale Reke-
ningen. In de transparant wordt een positie aangegeven, die de levering
van bedrij fsklasse i (als deel van z'n totale output) voor verbruik door
bedrij fsklasse j representeert.
In het input-output-model wordt de matrix met kolommen aan de rechterkant
uitgebreid om het finale gebruik aan te geven. Pas bij levering voor finaal
gebruik wordt de toegevoegde waarde in rekening gebracht. Dit is essenti-
eel voor de energie-analyse. De toegevoegde waarde - zoals kapitaalskosten
en manuren - heeft niet of nauwelijks energie-inhoud. Voor de kapitaals-
kosten, rente, is dit duidelijk maar voor de manuren waarschijnlijk nog niet.
De volgende rekensom is illustratief. Een mens kan bij kaihard werken gedu-
rende 10 uren op een dag ongeveer 1 kWh aan energie produceren. Per hoofd
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van de bevolking is het totale verbruik binnenland (TVB) per dag tussen
de 175 en 200 kWh. De menselijke arbeid is dan verwaarloosbaar, zeker als
men bedenkt dat niet iedereen in het 'zweet zijns aanschijns' werkt.
Het is overigens nog een punt of men de menselijke energie wel principieel
moet meerekenen. Wat moet men wel en wat moet men niet meerekenen aan
menselijke energie (denk eens wat een huisvrouw aan energie produceert?).
De meeste studies rekenen om reden van de moeilijke kwantificeerbaarheid
alsook om principiële redenen (de mens werkt om te leven) de menselijke
arbeid niet mee.
Laten we eens kijken naar het mathematische i-o-model. Stel dat er N
bedrij fskiassen zijn in een staatshuishouding (in Nederland zijn dat er -
in de CBS-rapporten - 35; daarom is het wat lastig een i-o-matrix te tonen).
De totale produktie x-̂  van een bedrij f sklasse wordt afgenomen door de andere
bedrij fskiassen (Zj x y ) en door finale gebruikers (y^). Behoud geeft

Xi = Zj Xij + Yi i = 1, .. , N
Per definitie stellen we
a. j = x^/x.

Dit stelt voor de hoeveelheid goederen door de bedrij fsklasse i aan bedrijfs-
klasse j te leveren om een eenheidshoeveelheid goederen van j te kunnen
produceren. We vinden dan

Xi = h aij Xj + y i ' 1 = *' - ' N

of in matrixnotatie
^ y _ (a..)

Deze vergelijking is simpel op te lossen
x = (ll-A)"1 £ , 11 = (6±j)

Dit geeft aan wat aan 3t nodig is om een gegeven finaal produkt gekenmerkt
door y_ te leveren. Ofwel per bedrij f sklasse is dit
x . ^ . q . . y. , q..= (11-A)-^.

Als i nu de bedrij fsklasse is die energie produceert (in het CBS i-o-model
is dit de bedrijfsklasse: openbare nutsbedrijven), dan noteren we
E. = E. e.. y. , e . . : energiecoëfficiënt.

Zij een finaal produkt gerepresenteerd door y_, dan volgt uit deze betrek-
king de energie die voor de fabricage van dat produkt in totaal nodig is.
Het is wellicht nog extra verduidelijkend als we de ontwikkeling
(H-A)" 1 = 11 + A + A2 + A + ...
opschrijven. A2 kunnen we interpreteren als het indirecte energiegebruik
in eerste stap bijvoorbeeld voor de vervaardiging van procesapparaten. Men
kan dit ook het intemediaire verbruik achter het intermediaire verbruik
noemen. Zo kan men doorgaan: A geeft het energiegebruik voor de fabricage
van de machines voor de constructie van de procesapparaten. Etcetera.
De voordelen van het model zijn:
- de eonomische gegevens zijn voorhanden, omdat het in de eonomische studies
veel wordt toegepast; opmerkelijk is wel dat die gegevens eerst na vele
jaren voor een bepaald jaar kunnen worden verstrekt. Omdat energie niet
aan inflatie onderhevig (een joule blijft een joule) is echter een een-
malige berekening voldoende aangenomen dat de techniek geen grote veran-
deringen ondergaat (zoals een energiezuiniger techniek). Overigens komen
dit soort veranderingen tot uiting in de i-o-matrix.

- de begripsvorming t.a.v. het model is eenvoudig en in feite geeft de eco-
nomische wetenschap hier de weg aan.

- het gebruik van de verbruikswaarde en niet van de produktiewaarde. Zoals
hiervoor al is uiteengezet zit in de toegevoegde waarde niet of nauwe-
lijks energiegebruik. De functie van y, het finale produkt waarin wel de
toegevoegde waarde zit, is louter die van gewichtsfactoren voor de e ..
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pe nadelen zijn er ook. Te noemen zijn:
- het globale karakter van het model, waar men in een bedrijfsklasse middelt
over het scala van produkten. Het kan best zijn, dat een bepaald produkt
uit die klasse in sterke mate afwijkt van het gemiddelde.

— de keuze van de bedrijfsklassen behoeft voor de energie-analyse niet de
meest optimale te zijn. Voor Nederland streeft het CBS naar een forse
uitbreiding van de i-o-matrix.

Dit verhaal zou onvolledig zijn zonder een foutenmarge te geven. Evenwel is
die moeilijk te geven. Ervaring wijst uit dat bij wat meer complexe produkten
de fout minder dan 15% is (Rombough en Koen). Dat is toe te schrijven aan
een statistische uitmiddeling over de produkten die van een bedrijfsklasse
moeten worden betrokken. Die statistische uitmiddeling zal dan dicht in de
buurt liggen van het genoemde 'globale' gemiddelde.

Voor de opwekking van elektriciteit wil men graag een 'figure of merit' of
een rendement hebben. De meest voor de hand liggende figure of merit is de
verhouding van de geproduceerde elektrische energie tot de voor de vrijmaking
benodigde energie. Gemakshalve worden hierbij de elektrische energie en de
niet-elektrische energie bij elkaar opgeteld.
Er zijn studies waarin een rendement wordt gedefinieerd in relatie met de
potentiële energie die in de brandstof c.q. splijtstof zit. Dit leidt tot
scheve verhoudingen vooral als een brandstof niet volledig wordt omgezet.
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij uranium en bij wind.

Waar het om gaat mijns inziens is de energie die men in de energietrans-
formatie als proces moet stoppen per eenheid van geleverd produkt, hier een
kWh elektrische energie. De potentiële enerdie heeft men 'gratis' is de

.„ brandstof. Het enige punt waar de potentiële energie een rol speelt, is bij
— de bepaling van de hoeveelheid benodigde brandstof.
|19 Voor een kerncentrale geven Rotty e.a. - een studie die ook door de INFCE

wordt gehanteerd - bijgaande tabel voor het energiegebruik. Uitgegaan is
van een 1000 MW(e)-centrale, hergebruik van splijtstof, een technische le-
vensduur van 30 jaren en een capaciteitsfactor van 75%. Die capaciteitsfactor
is overigens slechts ten dele van belang. Alleen voor bouw en ontmanteling
schaalt het energiegebruik niet met de benodigde splijtstof. Bij een capa-
citeitsfactor van 65% wordt die post ongeveer 0,07 PJ(e) + 0,74 PJ(t).
Rotty e.a. hebben uitgebreid gebruik gemaakt van het i-o-model. Ze hebben
zich daarbij gebaseerd op de Amerikaanse situatie, die door Herendeen cij-
fermatig is weergegeven.

Er zijn een aantal opmerkingen te maken. Bij een wegwerpcyclus is de balang-
rijkste wijziging te vinden bij verrijking - er is dan meer splijtstof te
verrijken -: die post wordt 1,28 PJ(e) + 0,11 PJ(t). De post mijnbouw en
zuivering slaat op 'normaal' erts met een uraniumgehalte van meer dan 0,1%.
Rotty e.a. hebben ook gekeken naar zeer arm erts, de Chattanooga Shales met
een gehalte van 0,006%. Ze vonden een ongeveer 30 maal zo hoog energiegebruik:
0,44 PJ(e) + 3,50 PJ(t).

Volgens een studie van Kistemaker is verrijking met ultracentrifuges energe-
tisch 10 maal goedkoper. Dit is uit oogpunt van besparing (op elektrische
energie nog wel) zeer belangwekkendl

L I Verder is net als bij de kostprijsberekening de ontmanteling op 10% van de
L J bouw gesteld.
20 Een minder sterk punt in het werk van Rotty e.a. is de afvalberging. Daarom

kan beter een andere schatting worden gegeven, v/aarbij de energieinhoud van
de procesmaterialen en de bouw van een veronderstelde zoutmijn a la INFCE
worden beschouwd. Op basis van de door INFCE gegeven hoeveelheden materialen
komt men voor de procesmaterialen met de eerder genoemde energieinhouden per
kg tot een totaal van 0,02 PJ(t). De bouw van een zoutmijn volgens INFCE
geeft 0,08 PJ(t). Hierbij is uitgegaan van een ruwe omrekeningsfactor van
guldens naar joules van 13 MJ/f. Dit is de verhouding van het totaal binnen-
lands energieverbruik (TVB) tot het bruto nationale produkt (BNP). Omdat het
hier om een kleine energiepost gaat is dit wel geoorloofd. Ik kom hierop
overigens nog terug.
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Totaal wordt de post afvalberging aldus 0,1 PJ(t). Brengt men deze correctie
aan in het werk van Rotty e.a. dan vindt men een figure of merit voor de
elektriciteitsopwekking uit kernenergie van 8,4.
Er zijn andere minder verfijnde studies over dit onderwerp. Kistemaker splitst
de materialen in zijn berekening af en bepaalt daarvan de energieinhoud.
Daarna calculeert hij de overige energiekosten. Hij halveert a priori de bouw-
kosten om te corrigeren voor de toegevoegde waarde. Ondanks zijn vrij ruwe
methode komt zijn resultaat dicht in de buurt van die van Rotty e.a.
Storm van Leeuwen hanteert een sterke vereenvoudiging van het i-o-mode]:
de matrix wordt bij hem een enkel getal: de verhouding van TVB/BNP. Over het
gebruik van dit getal zijn twee opmerkingen te maken:

- in het TVB zit meer dan alleen het industriële energieverbruik;
- in het BNP zit ook de toegevoegde waarde.
De effecten van deze twee punten zijn tegengesteld, zodat het niet duidelijk
is hoe hiervoor moet worden gecorrigeerd.
Storm van Leeuwen van een figure of merit van ongeveer 0,6. De oorzaken van
dit laatste getal zijn af te leiden uit een vergelijking met Rotty e.a.
Er zijn drie oorzaken:

- hoog energieverbruik bij winning en zuivering vai. uraniumerts. Het is mij
niet duidelijk waarom Rotty e.a. voor het geval van zeer arme ertsen - een
geval dat ook door Storm van Leeuwen wordt beschouwd - een energiegebruik
vinden dat ca. 3 maal lager is dan dat gevonden door Storm van Leeuwen;

- hoog energiegebruik bij bouw en ontmanteling, dat is terug te voeren op de
methode (TVB/BNP) en op de aanname dat de ontmanteling energetisch net zo
veel kost als de èouw;

- hoog energiegebruik bij afvalberging. Het meest waarschijnlijk komt mij voor,
dat dit verschil ligt in de hoeveelheden afval die Storm van Leeuwen hanteert
(dit in vergelijking met wat de INFCE geeft).

Tenslotte een overzicht van de figures of merit voor de verschillende energie-
dragers. De kernenergie komt het gunstigst naar voren, op de voet gevolgd door
aardgas (schoon en vrij eenvouding te behandelen).
De berekeningen voor de fossiele brandstoffen zijn afgeleid van Storm van Leeuwer
en Franklin e.a. De spreiding in het resultaat voor olie is een gevolg van de
onzekerheid hoe men de raffinage-energie aan de stookolie moet toerekenen.
Stookolie is slechts een deel van de produktie van de raffinaderij (ca. 40%) en
wordt veelal gezien als een residu. Men zou de energie dat met enig recht aan
de andere, hoogwaardige produkten kunnen toekennen.
De berekening voor kolen volgt die van Storm van Leeuwen met drie wijzigingen

- kolen hoeven meestal niet gezuiverd te worden: run of mine coal;
- het transport (voor de Nederlandse situatie kolen uit de VS) is een factor
drie lager;

- Storm van Leeuwen brengt op twee plaatsen ontzwaveling in rekening: als een
aparte post en in het eigen gebruik van de centrale.

Als laatste opmerking: als we uitgaan van Kistemakers cijfers voor verrijking
dan blijkt het figure of merit voor kernenergie zelfs in de orde van 15 te zijn.

I
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Overheadsheets van dhr. Blaauw

1. Opbouw kostprijs kWh (e)

^ investeringsdeel (vaste

kosten)

exploitatiedeel

(variabele kosten)

brandstofdeel

2. Investeringscomponent

- kosten grondaankoop

- kosten bouw

- reservering voor ontmanteling

- diversen (verzekeringen e.d.)

- bouwrente

Exploitatiecomponent

- personeelskosten

- onderhoud

- hulpstoffen

- beveiliging

- verzekering

- behandeling en opslag LAVA, MAVA (kerncentrale)

- rente op voorraad 7

- varlies door verstuiving /** (kolencentrale)

- SO en NO -bestrijding J
- heffingen en belastingen

- diversen

Brandstofcomponent

- front-end kosten

- back-end kasten
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3. Variabele en vaste kosten in tijd

vaste kasten worden bepaald door aflossing via

annuïteiten: dit zijn nominaal constante bedragen

over de periode van de economische levensduur.

variabele kasten zijn gevoelig voor inflatie.

a.I: annuïteit voor de vaste kosten;

k: de variabele kosten in het eerste Jaar;

or volgende jaren: k(n)=

jaarlijkse kosten a.I+k(n)

voor volgende jaren: k(n)=k(i+i) , i: inflatie-%

4. Methode van de constante waarde.

Deze methode wordt toegepast bij investeringsbeslissingen,

waarbij de factor tijd een rol speelt. Toekomstige kosten

worden geactualiseerd, i.e. uitgedrukt in guldens van

vandaag. Daarvoor hanteert men de marktrente r. Oe aam

van de geactualiseerde bedragen zou men nu moeten reser-

veren om die kosten in de toekomst te kunnen betalen.

Oe actualisering van de variabele kosten:
1

Ft: de reële rente} in de laagste orde R» r-i

Hst totaal van de geactualiseerde kosten:

met a(n;R) - [l+at'^ de annuïteit voor R
De totale kosten, de investering plus de geactualiseerde

kosten, zijn 1+ • ^ ]

ofwel «Bn maatstaf voor vergelijking a(n;fl) I* +k^

j: optie {kolen* kern e.d.)
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5. Punten waar man op moet lotten:

-de uitkomst van de berekening voor esn bepaalde optie

ia geen echte kostprijs maar een "figure of merit";

- meestal ia de economische levensduur lang, zodat de

verondarstelde i en r mogelijkerwijs kunnen variBren;

evenwel is de essentiBle parameter R de reBle rente;

-de variabele kosten, re<,n. de brandstofkosten, kunnen

zich anders ontwikkelen dan via de inflatie i.

r

;v-

O

: ABR.

t>^^ -.ijii"; —*-,.- - i's
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6. Kernenergie (E-nota 1980)

investeringskoster: 1000 MW(e)-centrala

Aankoop, ontsluiting grond 12 Mf

constructiekosten

-nucleair gedeelte 1015 Mf

-turbine/generator 798 Mf

-civiel werk 281 Mf

-electr. installatie 50 Mf

-koelwatervz; kantoren94 Mf

-diversen 59 Mf
+ 2297 Mf

Ontmantelingakosten

- r e s e r v e r i n g 77 Mf
( v l g s . R- O f l o j j ^

2386 Mf'**

Rente £.6.4 #-12 % 286 Mf

(bouwtijd 5 jaari reels rente 4 %)

2672 Mf

7. Vergelijking investeringskosten (1000 MWe)

1) zonder renteberekening

a) KIvI (1978) 2098 Mf

b) E-nota (1980) 2386 Mf

c) De Boer (1981) 2565 Mf

d) VDEN (1982) 3150 Mf

2) renteberekening voor bouw

a), b), c)s £.6 jaar .4%/Jaar -12%

d): £.7 Jaar.12%/Jaar -42%

N.B.: in d) wordt primair de kostprijs bij de start van de

productie berekend. Dan behoefit men de marktrente.

8. De exploitatiekosten, (jaarlijks)

KIvI E-nota De Boer VDEN

personeel 13 17 - -

enderh./hulpsfc. 23 24 - -

afval'on sit«' 2

verzekering 12 13 - -

T 0 T M L 48 56 63 80 Mf
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9. Brandstofkosten.

In de berekening moeten alle onderdelen van de splijt-

stofcyclus worden betrokken. Ten grondslag ligt een stan-

daardcalculatie door het KIvI (1978}. Aangenomen wordt een

capaciteitsfactor van 65%. De kosten zijn uitgedrukt in

et/kWh.

E-nota De Boer VDEN

0,53

0,03

0,50

0,19

0,45

natuurl. U

conversie

verrijking

fabricage

opwerking/

afval

U, Pu opbrengst -0,23

rente 0,17

TOTAAL ~

KIvI

0,71

0,03

0,43

0,18

0,36

0,64

0,04

0,58

0,22

0,90

3,30

1,30 1,0

0,3

-0,19

0,17

1,65 1,68 2,20 2,60

Opmerkingen:

1} Oa ontwikkeling van de front-end kosten (nat. U, conv.,

verr., fabr.) worden bevestigd in "Energy Economist" mrt'82.

10. 2) Oa opwerking naakt een ontwikkeling door:

KIvI f720 /kgU

E-nota f904 /kgU

Oe Boer f1875 /kgU (incl.afvalberging)

VDEN ca f2000/kgU

3) Oe VDEN verwacht dat de voor afvalberging opgevoerde

kosten een factor 10 lager kunnen zijn door optimaal

gebruik evt. zoutmijn. .

4) Winning nat. U + 20% van de brandstofkosten

Verrijking + 22% " " " "

Opwerking + 39% " " »

De gevoeligheden zijn navenant.
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11. Samenvatting Kerncentrale

Contant gemaakte kosten

Aangenomen: 1000 MWe

cap. factor 65#> (i.e. 5,694 10 exp.9 kWh per Jaar)

Investering (incl. bouwrente)

KIvI 2350 Mf 3,04 ct/ktVh

E-nota 2672 Mf 3,46 ct/kwh

De Boer 2873 Mf 3,71 ct/kwh

VBEN 3591 Mf 4,04 et/kWh

N.B.: annuïteit 20 jaar; R- 4%; bij VOEN 25 jaar.

KIvI

E-nota

De Boer

VOEN

Operationele kosten

0,84 et/kWh

0,98 ct/kwh

1,11 et/kWh

1,40 et/kWh

brandstofkosten

1,66

1,68

2,20

2,60

et/kWh

et/kWh

ct/kwh

ct/kwh

tot.(

5,5

6,1

7,0

8,0

contant

ct/RWh

et/kWh

et/kWh

ct/kwh

12. Kolengestookte centrale

contante kosten

Aangenomen: eenheidegrootte 600MWe

cap. factor 65% (ca. 3,42 10exp9 kWh)

Investerin incl. bouwrente

KIvI

E-nota

OB BOBT

VDEN

KIvI

E-nota

Oe Boer

VDEN

605 Mf

724 Mf

924 Mf

1122 Mf

Operationele

(1,0 + 0,5)

(2,0 + 0,5)

(1,5 + 0,7)

0,9

1,3 ct/kwh
1,6 ct/kwh

2,0 et/kWh

2,4 ct/kwh

kosten

ct/kwh

ct/kwh

ct/kwh

ct/kwh

Brandstofkosten

3,2

3,8

6,3

8,2

et/kWh

et/kWh

et/kWh

ct/kWix

Tot.

6,0

7,9

10,5

11,5

(contant)

ct/kl*h

et/kWh

et/kWh'

et/kWh

12. Vergelijking energiedragers(VOEN)

a) cotante kosten b) huidige nominale kosten

olie/gas 14,8 et/kWh 17,1 et/kWh

kolen 11,2 ct/kwh 14,2 et/kWh

kern 7,4 ct/kwh 13,0 ct/k«Vh

N.B.: annuïteit op basis van 25 Jaar, r « 12%, a(25j,12)f>)-12,75$
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13. De prijs van elektrische energie in joules.

Centrale vraag: wat kost het aan anergie om een bepaalde

hoeveelheid elektrische energie te produceren?

Methode: energie-analyse (energy-accounting) gedefinieerd

als de oapaling van de energie, waarop beslag wordt gelegd

in het productieproces van een goed of eBn dienst, binnen

het kader van een aantal afspraken en/of de toepassing van

de aldus verkregen informatie.

Fysisch is hierbij van belang de "maximale arbeid" die bij

een energiBtransformatie kan worden geleverd: de exergie.

(thermodynamisch: E »AH- T.ASj

Betekenis van energie-analyse:

- inzicht in structuur energieverbruik bij het proces;

- evaluatie van besparingsmaatregelen;

- evaluatie van substituties en "recycling";

- bepaling van fysische grenzen van het proces;

14. N.8.: een energetische waardetheorie moet worden afgewezen

(mankracht, land, rente etc. hebben niet of nauwelijks een

energie-inhoud maar wel hun schaarste in economische termen).

Energieanalyse heeft daarom een plaats naast economische en

milieu-technische analyses.

De procedure bij anergie-analyse.

niveau 1 2 3 4

directe

energie

f
transport
energie

proces-

analyse

directe

energie

i
materialen

r
transport

energie

proces-

analyse

i/o-tabellen

directe

energie

grondstofifen

machines

t
transport

energie

i/o-tabellen

directe

energie

(machines

om machines

te fabriceren

f
transport

energie

i/o-tabellen
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Het is zinvol een onderscheid te maken tussen elektrische en

niet- elektrische (thermische) energie.

15. Het directe energieverbruik is eenvoudig te bepalen:

kWh-meter, gasmeter, liters brandstof, e.d.

Ook de energie voor productie van materialen is welbepaald:

(basismateriaal)

1 kg staal 8 a 13 kWh

1 kg aluminium 80 a 100 kWh

(waarvan 15 kWh elektrisch)

1 kg koper 50 ktfh

1 kg glas 8 kWh

1 kg beton 1 kWh

1 kg plastic 24 a 40 kWh

1 kg zirkonium 150 kWh

Het indirecte energieverbruik is niet zo simpel te bepalen:

het hangt af van de "ketens" of "bomen" die men moet construeren.

Een model, dat is ontwikkeld voor de berekening van dit energie-

verbruik, sluit aan bij het input-output-model, dat in de

economie wordt gebruikt,bij de Nationale Rekeningen. 0e

essentie van het moael is de berekening energiecoBfficiënten:

de verhouding van de totale productie die een energiebedrijfs-

klasse moet leveren aan een bedrijfsklasse om een eenheids-

hoeveelheid produet te kunnen produceren.

16. Outline van de input-output-methods.

In het input-output-model wordt het verbruik in een bspaalde

bedrijfsklasse gerelateerd aan leveranties door andBre be-

drijfsklasse aan die bedrijfskiassen: in matrixvorm

- *'" J "" bedrijfsklasse i levert een deel

van zijn output aan bedrijfsklasse

j voor gebruik (geen toegevoegde

waarde)

Pas bij legering voor finaalgebruik wordt de toegevoegde

waarde in rekening gebracht. Dit is essentieel: de toege-

voegde waarde- kapitaalskosten, manuren- heeft niet of

nauwelijks energieinhoud.

bijv.: mankracht 1 man - keihard werken 10 uur - : 1 kWh.

Per hoofd van de bevolking is het totale verbruik binnenland

(NL) 175-200 kWh per dag. Ous menselijke arbeid is verwaar-

J
ihireRiAtoiaiA

ft-

*,
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loosbaar.

Het mathematische model.

Uitgangspunt: er zijn N bedrijfskiassen (Nl(»70):N - 35)

17. Behoudswet: wat bedrijfsklasse i produceert (x̂ -) wordt af-

genomen door de andere bedrijf skiassen (^ x. •) en door -;

de finale gebruikers (yj)

Per definitie a.-; = x/./x; i.e.de hoeveelheid goederen van
u J J

bedrijfsklasse i om een eenheidshoeiveelheid goederen van j

te kunnen produceren.

In matrixnotatie x •= Ax + y

Ous volgt direct x - (I - A) y I: eenheidmatrix

oftewel xt- « 5 B £ , qtJ- yj
Als i de bedrijfsklasse voor de openbare nutsbedrijven

(elektriciteitsbedrijven) is, noteren we

Ec- - S „ , B(i yy s/j : energiecoBfficient.

Zij een product gepresenteerd door y dan volgt aldus de

daarvoor gebruikte energie.

18. Opra.: (I-A)"' - I + A + ff + + A**+ ...

Interpretatie /? : eerste stap indirect verbruik bijv. :

energie voor fabricage van procesapparaten (het intermediaire

verbruik)

Voordelen van het model:

- de economische gegevens zijn voorhanden;

- de begripsvorming is eenvoudig;

- het gebruik van verbruikswaarde.

Nadelen van het model:

- het globale karakter;

•r de keuze van bedrijfsklasse behoeft niet optimaal

te zijn voor energie-analyse.

Foutenmarge is moeilijk te geven. Ervaring wijst uit dat bij

wat meer complexe producten (vanwege statistische uitmiddeling

over de producten van een bedrijfsklasse) de fout minder don

15% is.

Figure of merit wordt gedefinieerd als de verhouding van de

geproduceerde energie tot de voor de vrijmaking benodigde

energie.
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19. Energie-rekening voor kernenergie.

Rotty etal. geven voor de splijtstofcyclus (met splijtstof-

hergebruik; eap. factor 75%)

- mijnbouw, zuivering 0,02 PJ(e) + 0,11 Pü(t)

- conversie 0,01 PJ(e) + 0,22 PJ(t)

- verrijking (gasdiffusie) 0,90 PJ(e) • 0,07 PJ(t)

-splijtstofelementen 0,03 PJ(e) + 0,09 PJ(t)

- transport 0,00 PJ(e) + 0,01 PJ(t)

- bouw en ontmanteling 0,06 PJ(e) + 0,64 Pü(t)

- opwerking/afval 0,00 PJ(e) + 0,02 Pj(t)

(N.B.: per jaar { technische levensduur 30 jaar}

Opmerkingen:

- bij wegwerpcyclus belanjjrijkstB wijziging verrijking

1,28 PJ(s) + 0,11 PJ(t);

- mijnbouw en zuivering voor "normaal" erts (0,1%)j

voor Chattanooga Shales [0,006%) energieverbruik

0,44 PJ(e) + 3,50 PJ(t);

- volgens Kistemaker is verrijking mBt ultracentrifuges

energetisch 10X goedkoper;

- ontmantelingsenergie is gesteld op 10% van de bouw-

energiekosten;

20. - afvalberging is door Rotty etal. niet voldoende

behandeld. Hier een schatting:

procesmaterialen (zie voorgaande tabel): 0,02 PJ(t)

bouw zoutmijn (INFCE 1980: f 8,2 miljoen i

per GW(e); omrekening 13 MJ/f) : 0,08 PJ(t)

0,1 PJ(t)

hoeveelheden afval en materialen : INFCE.

FIa„r. of „«-it - - $ & { $ - - ..«
Kistemaker splitst materialen af en rekent daarvan de energie-

inhoud uit en daarna dB overige energiekosten. Hij halveert

a priori de bouwkosten om te corrigeren voor de toegevoegde

waarde. Zijn resultaat ligt dicht bij dat van Rotty etal.

Storm van Leeuwen hanteert een vereenvoudiging van het

input-output-model: de matrix wordt één X één, een enkel

getal. Dat getal is de verhouding TVB/BNP.
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21. Twee problemen:

- in TVB zit meer dan industrieel verbruik

- in BNP zit ook de toegenoegde waarde.

Hij vindt een figure of merit van +0,6 oorzaken:

- energieverbruik bij winning en zuivering;

- energieverbruik bij bouw en ontmanteling;

- energieverbruik bij afvalverwerking.

Opm.: Rotty e.a. ongeveer 3X minder energie voor winning

en zuivering van zeer arm erts dan Storm van Leeuwen.

Storm van Leeuwen gebruikt enorme hoeveelheden afval.

22. Verschillende energiedragers.

Figure of merit

kernenergie 8,4

aardgas 7,4

olie 2,4 - 4,3

kolen 3,1 - 3,5

Opm.:

- ^oor kernenergie zie hierboven;

- Aardgas en olie cf. Storm van Leeuwen, Franklin e.a.

- Spreiding voor olie representeert toerekening raffinage-

energie aan stookolie;

- Kolen cf. Franklin e.a., Storm van Leeuwen met drie

wijzigingen:

a) run of mine coal;

b) transport;

c) dubbeltelling ontzwaveling.
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Forumdiscussie

Op de volgende pagina's treft u het verslag aan van de aan het

eind van het symposium gehouden forumdiscussie.

Dit verslag is een vrijwel letterlijke weergave van deze discussie.

De antwoorden van de sprekers zijn niet geredigeerd. Wij hebben

voor deze opzet gekozen om:

- een werkelijkheidsgetrouwe weergave aan te bieden, waarin geen

antwoorden aangepast of verbeterd zijn.

- een stukje sfeer van de discussie te laten proeven en in de

herinnering op te roepen.

- grote vertraging voor de publicatie van de bundel te voorkomen.

Gedeelten van dit verslag zijn dan ook zeer plezierig leesbaar,

terwijl andere delen misschien moeilijker te lezen zijn.

Het geheel zorgt er echter voor dat u de discussie weer opnieuw

kunt beleven.

Omdat het geheel van de band is overgenomen zullen misschien

enkele namen (literatuur referenties) niet helemaal correct

weergegeven zijn.
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Discussie symposium kernenergie.
11 mei 1982

Opening door De Brauw:

We zijn bijna overstroomd met vragen, dus we zullen proberen
buitengewoon vlot te antwoorden. We hebben de afspraak gemaakt
dat we het zo kort mogelijk zullen houden. Ik vraag U tevoren al
ons te willen verontschuldigen voor het feit dat ongetwijfeld
niet alle vragen aan bod zullen komen. De selectie die we
gepleegd hebben is niet een selectie naar kwaliteit van de vragen
of wat dies meer zij, mmaar we hebben wel een zo groot mogelijke
spreiding van de vragen over alle leden van het forum beoogd. Eën
van de vragen die mij lijkt intrigerend te zijn voor U allen is
de vraag: Wat gebeurde er in Harrisburg?
Wil de heer Goedkoop daar misschien iets over zeggen?

Antwoord Prof. Goedkoop:

Ik zal 't proberen, voorzitter, ik heb dat vanochtend al even
genoemd, dat wil zeggen onder de naam Three Miles, wat een wat
korrektere geografische aanduiding is van de plaats waar de
centrale staat van Harrisburg. Ik heb genoemd dat daar door een
combinatie van betrekkelijk kleine voorvallen een grote
schade is ontstaan. Wat gebeurde er dan eigenlijk? Nou, heel
kort: er vond plaats een storing in de warmteafvoer uit de
stoomgenerator; in feite een storing in de voeding van de
stoomgenerator, waardoor dus de warmte uit de reactor niet meer
werd afgevoerd. De reactor werd daarop wel uitgeschakeld, maar
daarop is er een verdere drukopbouw in de reactor opgetreden; is
een klep gaan werken en die klep is blijven doorblazen, die is
niet gesloten, toen zijn er menselijke fouten geweest.
Uiteindelijk is daardoor zoals ik vanochtend zei de splijtstof
voor een groot deel bloot komen te staan, daardoor is er voor een
groot deel de bekleding hiervan afgesmolten, waardoor de zaak dus
eigenlijk onherstelbaar is beschadigd. Er is daarbij tevens
binnen het containment, dus binnen die veiligheidsomhulling, is
een zekere hoeveelheid radio-aktief water komen te staan. Daaruit
zijn radio-aktieve edelgassen ontweken, die dan ook een
voorbijgaande verhoging van stralingsniveau rond die kerncentrale
toen hebben veroorzaakt, maar goed, dat was edelgas en edelgas,
dat waait natuurlijk ook prompt over. Dat heel in 't kort is wat
er gebeurd is en wat er nu verder moet gebeuren is natuurlijk dat
die schade moet worden opgeruimd.

Vraag aan de heer Vons, Is er onderzoek gedaan naar de
houdbaarheid van de vaten die in zee gestort worden, zo ja, wat
zijn de resultaten?

Antwoord ir. Vons:

Generaal is het zo dat de vaten die 30 tot 40 jaar geleden
gedumpt zijn nog redelijk goed in tact zijn. Enkele zijn daarvan
beschadigd.
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Vraag van de heer De Brauw:

Heeft dit enige gevolgen voor vis of mens?

Antwoord Vons:

Zoals ik uiteen gezet heb is het model zodanig opgezet dat het
gaat over een groot gedeelte van het bekken en waarin dus
visserij wordt bedreven. Wanneer het geconcentreerd blijft op één
plaats, die vaten, dan zal daar natuurlijk een zekere mate van
schade aan het leven van de vissen ontstaan. Maar dat heeft ten
opzichte van de totale populatie die daar rondzwemt verder geen
invloed.

Vraag aan de heer Blaauw. Over dertig jaar een tekort aan uranium
waardoor de vraagprijzen sterk stijgen?

Antwoord Dr. Blaauw:

Dat is een moeilijk probleem. Het is een bekend punt dat men
weieens de pro-kernenergie-mensen aanvalt op het termijn waarop
je kunt gebruik maken van uranium. Zover ik heb kunnen nagaan met
de huidige ontwikkeling van het opgestelde nucleaire vermogen
kunnen we zeker een jaar of 40 vooruit. Als :/e zeg maar rond
2000, 2010 overgaan naar kweekreactoren dan kunnen we dat soort
voorspellingen gevoeglijk vergeten. Dan wordt het in de orde van
honderden tot duizenden jaren. Dus inderdaad, wanneer je alleen
maar kijkt naar licht-water reactoren dan is de tijd zeker
eindig, althans in onze generatietijden gedacht, maar als je
kijkt naar kweekreactoren dan opent zich dan een vrij groot
perspectief.

De Brauw: Er is ook een vraag binnengekomen in aansluiting
hierop: Wat is er link aan de snelle kweekreactor? En ik denk dat
de heer Damveld sowieso al nog even wilde terugkomen op die vraag
over de beschikbaarheid van uranium dus misschien kan hij dat dan
gelijk meenemen.

Damveld:

Een fundamenteel probleem natuurlijk bij: 'Hoeveel uranium is
er?' is dat dat te maken heeft met de prijs die men voor het
uranium betaalt. De voorraden uranium zijn het afgelopen jaar
namelijk gedaald, omdat de uraniumprijs gezakt is, want de
voorraden dat zijn in principe de economisch winbare voorraden,
dus dat maakt het dus punt één al problematisch. Punt twee als
men zeg ik maar eens ruw weg vandaag nog besluit om alle
kerncentrales in de wereld stil te leggen, zou er natuurlijk tot
in het oneindige uranium zijn, dus het heeft ook te maken met
hoeveel kerncentrales men heeft. Nou, dat maakt dat het een vraag
is waar eigenlijk geen éénduidig antwoord op te geven is. Wat
betreft de linkheid van de snelle kweekreactor; ik moet zeggen
dat ik daar op dit moment geen duidelijke uitspraak over kan
doen. Er zijn in West Duitsland studies bezig naar de veiligheid
van een kweekreactor als Kalkar.

132



Daar zijn, bij berekeningen die Richard Wip heeft gemaakt,
waaruit blijkt dat Kalkar heel link is, is van de kant van het
Kernfunktions-instutuut in Karlsruhe, een aantal vraagtekens bij
gezet. Dat geheel is nog in ontwikkeling. Als het goed is moeten
binnen niet al te lange tijd die studies worden afgerond. Richard
Wips komt tot de conclusie in zijn hernieuwde berekeningen dat
het risico groter is dan men aanvankelijk dacht maar misschien
dat we daar nog even een paar maanden op moeten wachten en
misschien dat dat in het interim rapport van de stuurgroep
opgenomen kan worden.

De Brauw: Waar het al niet nuttig voor is. De heer Vons wilde
hier ook nog iets over zeggen.

Vons: Ik dacht het niet, meneer de voorzitter.

De Brauw: Nee? Dan de heer Blaauw?

Blaauw: Ja, ik ben kennelijk met mijn beantwoording wat te vaag
en te snel geweest. Ik geloof dat ik wat meer detail moet geven.
Wat betreft die tijd waarmee je met uranium voortkunt. Mijn
antwoord; daar dacht ik aan uranium voor prijzen zoals in de
infostudies gegeven voor minder dan US$ 130,- per kilogram. Dat
zijn dus de nu normaal te verkrijgen rijkere ertsen. Dat is één
kant van de medaille. De andere kant is dat de infcee, dus de
voor-cycle-evaluation heeft aangegeven dat zelfs bij een
dergelijke cyclus een bij hun verwachte ontwikkeling van de
opstelling van nucleair potentieel zo rond 2010 problemen zou
verwachten. Het blijkt dat de opstelling van nucleair potentieel
zelfs ver beneden de minimum aanname van de infcee blijft, met
andere woorden je kan gevoeglijk de zaak nog 1, zoniet 2,
misschien wel 3 decennia opschuiven voordat er zelfs bij een
licht-water reactor cyclus problemen gaan ontstaan met de nu
bekende rijkere voorraden.

De Brauw: Accoord. De heer Smit wou nog wat zeggen.

Smit: Ook de snelle kweekreactor zijn twee karakteristieken. Eën,
hij draait voornamelijk op plutonium, dat betekent dat de snelle
kweekreactor zich in zoverre onderscheidt van de licht-water
reactor dat in elk geval plutonium in circulatie moet komen in
afgezonderde vorm omdat een opwerking dus nodig is. Dat betekent
aan de ene kant een probleem voor de verspreiding van kernwapens.
Het tweede punt, wat betreft de veiligheid van de reactor zelf:
grote ongelukken zijn ook daar niet uitgesloten. Ze onderscheiden
zich van de licht-water-reactoren hierdoor dat door de grote
hoeveelheid plutonium daarin aanwezig zogenaamde recreticaliteit
zou kunnen optreden, waardoor er een grotere hoeveelheid van het
materiaal in de omgeving verspreid zou kunnen worden.

De Brauw: Niemand meer van het forum? Volgende vraag, aan de heer
Smit. Is het niet mogelijk om de veiligheid van kerncentrales te
vergelijken met andere industriële aktiviteiten?
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Smit:

Het antwoord op die vraag is aansluitend bij de strekking van
mijn betoog. In de eerste plaats een wedervraag van waarom zou je
deze met andere industriële risico's willen vergelijken? Dus wat
is het doel daarvoor? Daar moet je een reden toe hebben om die te
vergelijken. Is het zo dat als het ene industriële risico
geaccepteerd is, dat het andere, als het vergelijkbaar is
daarmee, ook geaccepteerd wordt? Dat is een vraag die je in de
eerste plaats moet stellen. Het tweede punt is van: als je al die
mening toegedaan bent, hoe zou je ze dan met elkaar willen
vergelijken? Wel, belangrijk is dan om die verschillende
gevaren/risico's van diverse aktiviheiten te karakteriseren. Wat
zijn hun kenmerken? Bij wijze van spreken: een ongeluk met een
chloortank: aantal acute slachtoffers, ongeluk met een
kerncentrale: lange termijn besmetting van het land. Er zijn
verschillende typen van kenmerken en de vraag is dus: kun je
die onderling met elkaar vergelijken? Daar is geen vaste methode
voor.

De Brauw:

Dank U zeer, als ik vanuit de stuurgroep nog iets zou mogen
toevoegen, ik moet tenslotte die BMD ook een beetje verkopen, dan
maken wij er een punt van om een vrij goed inzicht te krijgen en
ook te verschaffen aan diegenen die zich in de discussiefase gaan
begeven, hoe het met de risico-beleving zit. Het feit dat je 1 op
de miljoen kans hebt op een bepaald ongeval, wil nog niet zeggen
dat men die ene kans, als die zich dan al zelfs maar eens op de
miljoen jaar zou kunnen voordoen, dat die kans van wat dat dan
ook moge zijn, dat men dat aanvaardbaar vindt. Er zijn bepaalde
aarden van risico's die zelfs dan wellicht niet aanvaardbaar
zouden kunnen zijn. Ik dacht dat dat een beetje aansluit bij de
vraagstelling. Niemand niet over dit punt? Dan door naar de
prijzen. Een knellende vraag van een anonieme vraagsteller:
Vier verschillende kolommen in tabel 2 en twee verschillende in
tabel 1 van de heer Damveld. In hoeverre wordt bij het opstellen
door voor- of tegenstanders rekening gehouden met het gewenste
eindresultaat zijnde een bepaalde kilowatt-per-uur-prijs?
(hilariteit en applaus in de zaal)

Damveld:

Laat ik eerst even zeggen hoe ik reken. Ik probeer op basis van
een heleboel informatie, vooral ook informatie als bladen als
'nucleon eclead', 'Atomwirtschaft' en nog een hele rij door;
bladen die ook door de kernindustrie uitgegeven worden of daar in
ieder geval als betrouwbaar worden geschat, te weten te komen wat
zoal voor cijfers worden genoemd over allerlei aspecten van de
kernenergie en dan kijk ik wat ik bijvoorbeeld wat betreft
investeringskosten zo de laatste twee jaren als gemiddelde vind
bij een groot aantal kerncentrales in de westerse wereld. Op
basis daarvan maak ik dan een berekening en ik werk dus niet naar
het eindresultaat toe. Voordat ik dus het eindsommetje heb
gemaakt weet ik dus niet wat er uit gekomen is. Wat betreft
bijvoorbeeld de nota van de VDEN; als je dus vergelijkt
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het concept met de eindversie dan vind ik dat je wel kunt zeggen
dat daar op z'n minst gegoocheld is met cijfers, in die zin dat
dan vanuit de voorlopige versie de zaak zo is bijgesteld dat daar
kernenergie voordeliger uitkomt en de elektriciteit uit kolen
duurder.

De Brauw:

Nou, de heer Blaauw nog, (hilariteit)

Blaauw:

Misschien een klein punt. E Z , 't is misschien een dooddoener,
maakt geen eigen berekeningen, maar wij kijken natuurlijk naar
berekeningen die door elektriciteitsbedrijven worden gemaakt en
de punten waar wij met name op letten dat zijn de commerciële
gegevens die voorhanden zijn; zoals ik ook al gezegd heb in mijn
praatje 'the energy economist' geeft daarover klinkklare
informatie en die kun je zo toepassen. Aan de andere kant, ja
gut, als je kijkt naar de KIVI, dat zijn toch mensen die er toch
wel erg dicht bij staan, en waarom zou je daar geen vertrouwen
aan schenken?

Vraag uit de zaal: Waar staan ze dichtbij?

Blaauw:

Dit zijn mensen die uit de nucleaire hoek komen, plus mensen die
zich bezig houden met de economische facetten van de
elektriciteitsvoorziening. Het is een combinatie van die twee.

De Brauw:

Akkoord, niemand meer van het forum, dan de volgende vraag aan de
heer Vons: Is het mogelijk de teruggang van de radioaktiviteit
van het afval te versnellen?

Vons:

Dat is fysisch vrijwel uitgesloten, er is wel eens onderzoek naar
gedaan, maar dat heeft tot niet veel geleid; praktisch
uitgesloten.

De Brauw: Dank U zeer. De heer Goedkoop.

Goedkoop:

Voorzitter, er is een mogelijkheid natuurlijk een aantal van de
langer levende nucliden zoals het americium mercurium, door mij
vanochtend genoemd, om die ook weer te splijten door ze terug te
voeren in een kernreactor en daardoor om te zetten, voor een deel
althans, in korter levende produkten. Dat is uitvoerig
bestudeerd. De conclusie is steeds dat dat, als je de voordelen,
maar dat is natuurlijk moeilijk af te wegen, dat zijn voordelen
voor eventueel het nageslacht, als je die afweegt tegen de
nadelen in de vorm van extra kosten en extra risico's nu, dan is
de conclusie steeds dat je dat niet moet doen.

13£f



De Brauw:

Dat was toch een slimme vraag.

Vraag van Smit aan Goedkoop: Maar dat is toch niet zo, meneer
Goedkoop, dat daarmee het totaal verdwijnt. Er ontstaat dan
hoogstens een evenwichtssituatie met die zeer lang levende
transuraan?

Goedkoop:

Inderdaad, dat heb ik ook gezegd: gedeeltelijk wordt het
omgezet.

De Brauw:

Akkoord, mogen we naar de volgende vraag overgaan? Ik dacht dat
de heer Goedkoop en de heer Blaauw hierin geïnteresseerd zouden
zijn.
Is het niet wijs en raadzaam om vanaf heden elke verdere toename,
uitbreiding en verspreiding van de continue stralingsbelasting
voor ons milieu en onszelf, die door ons eigen menselijk toedoen
naar vrije keuze direct veroorzaakt wordt, te voorkomen,
aangezien op elk niveau van straling op korte of lange termijn,
deels onherstelbare en generaties ver strekkende schade kan
worden toegebracht aan ons gehele milieu, met risico's en een
spreiding daarin die een enorme mate van onzekerheid te zien
geven; (punt-komma) dit nog geheel afgezien van de
onduidelijkheid wat betreft het kostprijsvoordeel van deze
energievorm ten opzichte van (vele) alternatieven?
Eén zin, ja, maar U hebt begrepen wat de bedoeling is. Professor
Goedkoop.

Goedkoop:

Ja, ik dan tot de punt-komma en Blaauw daarna, denk ik.

De Brauw: Ja.

Goedkoop:

Accoord. Eh het is xxxxxxxxxxxxx maar zo, dat moet worden
verondersteld, dat een verhoging van stralingsniveau, dat die
leidt tot een toename van kankerinductie en genetische effecten,
hoewel het niet bewezen is, maar in ieder geval er is geen reden
om aan te nemen dat het niet zo is. Maar, we moeten natuurlijk
het effect daarvan, deze effecten moeten we afwegen tegen andere
keuzes, en dat is natuurlijk met het hele verhaal zo, dat is ook
daarnet even ter sprake gekomen in het antwoord van Smit op de
vraag, die was gesteld op de vergelijking van risico's,-inderdaad
wijst hij er terecht op-,het heeft weinig zin om het risico van
een kerncentrale te vergelijken met een chemische fabriek, die
iets heel anders maakt dan electriciteit, maar je kunt natuurlijk
wel binnen de sector van de energieproductie vergelijkingen
maken, dat is zeker wel gewettigd, dus inderdaad het opwekken van
electriciteit op kernsplijting afwegen tegen het opwekken van
electriciteit door middel van steenkool.
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En dat is natuurlijk zo, dat daar ook een aantal effecten aan
vast zitten, die slecht zijn voor de volksgezondheid; er is geen
twijfel aan, dat een aantal chemische bestanddelen, in de lucht
gebracht, dat die slecht zijn voor de gezondheid, speciaal van
bepaalde groepen, die bij voorbeeld asthmatische aandoeningen
hebben; er is geen twijfel aan, dat er effecten optreden
in het leefmilieu, bij voorbeeld door de zure regen, die het
gevolg is; er is geen twijfel aan, dat er een toename van het
CO_-gehalte in de atmosfeer is met helemaal onverstoorbare
efrecten op de toekomstige klimaten in de wereld, misschien zelfs
op de toekomstige welvaartverdeling in de wereld, dus het is
helemaal niet zo, dat je kunt zeggen: nou, als ik nou maar geen
kerncentrales bouw en de straling niet verhoog, dan ben ik van
alle problemen af. Ik denk, dat je dat zou moeten afwegen tegen
de andere moqelijkheden, die je hebt om energie op te wekken.
Dank U.

De Brauw:

Meneer Smit.

Smit:

Eh, ik zou zeggen van je moet het niet alleen afwegen tegen de
andere mogelijkheden, die je hebt, maar het zou kunnen zijn dat
aan diverse energiebronnen, als je ze in grote mate gebruikt,
vrijwel onoverkomelijke bezwaren verbonden zijn. Als dat het
geval is dan komt ook de vraag aan de orde of het energieverbruik
als zodanig niet teruggebracht zou moeten worden, of
gestabiliseerd moeten worden, om juist die bezwaren te vermijden.
Dus dan gaat het niet alleen maar uitgaan van gegeven de
doelstelling van dit is de energieverbruik, dat is een vast
gegeven wet, en dus moeten we wel die risico's accepteren, maar
het gaat ook om de vraag of de opwekking van zoveel energie deze
risico's waard zijn.

De Brauw:

Ik geloof dat dat een beetje een gemeenschappelijke noemer is die
er dan toch nog is in deze hele discussie, namelijk dat iedereen
het er eigenlijk wel over eens is dat er bespaard kan worden en
dat er ook in grote mate bespaard wordt. Voor- en tegenstanders
van noemt U maar op welke energiedrager streven wel naar
besparing, maar ik ben het met de heer Smit eens, sommigen zijn
daar veel rigoreuzer in en zeggen we zijn niet bereid om buiten
een bepaald kader te stappen. Als dat nodig is dan zal dat
betekenen dat we gewoon enige stappen terug moeten doen in
welvaartsniveau. De vraag is alleen in hoeverre dat acceptabel
wordt geacht en ook daartoe zou het onderzoek zich uitstrekken in
het kader van de BMD.

137



I

Professor Goedkoop:

Ja, niet alleen het welvaartsniveau, maar ook het welzijn,
bijvoorbeeld uitsparen van elektriciteit op wegenverlichting is
een mooie zaak, maar brengt natuurlijk wel risico's met zich
mee.

De Brauw:

Ja, hier krijg je dus de afweging. Aan de heer Vons een korte
vraag, althans een vraag waar een kort antwoord op mogelijk is,
lijkt mij: Het laag-radioaktieve afval; waarom niet naar de zon
geschoten?

Vons:

Ik had de vraag verwacht: Waarom niet naar de maan? Maar dat is
natuurlijk een zeer kostbare zaak; dat is een vrijwel onmogelijke
toestand. Het is een vrij grote hoeveelheid, en als je laag-
aktief afval naar de zon zou willen schieten, dan zou je toch
eerst eens moeten kijken of je kern-splijtingsafval dan niet op
die manier kwijt zou raken, maar zelfs dat zou natuurlijk enorm
kostbaar zijn en naar mijn overtuiging niet noodzakelijk.

De Brauw:

Dank U, dan heb ik nog een tweede vraag, van dezelfde
vragensteller en die koppel ik aan een andere vraag aan het adres
van de heer Damveld. Aan U meneer Vons: Onderzoek geologische
stabiliteit zoutkoepels duurt een aantal jaren (7 tot 10?),
waarna pas besloten kan worden tot het al of niet bouwen van
kerncentrales. Is dat niet te lang? Ik geloof dat ik beter doe,
door U eerst even in de gelegenheid te stellen dit te
beantwoorden.

Vons:

Ja, nou, het is natuurlijk niet zo dat het maken van een
afvalmijn nou direkt morgen moet gebeuren, maar het onderzoek
moet je natuurlijk wel gaan doen, omdat uiteindelijk het afval
geproduceerd wordt en ergens definitief gedeponeerd moet worden.
Dat we dan nog 7 tot 8 jaar te gaan hebben, wordt denk ik
niet zozeer bepaald door de technische moeilijkheden; er is
veel bekend van de zoutmijnbouw uit de klassieke zoutmijnbouw,
maar wanneer we natuurlijk in de procedurestrijd komen, dat wordt
het wel eens wat langer. En dat is natuurlijk een zaak, daar heb
je het, laat ik zeggen, technisch niet meer in de hand.

De Brauw:

Accoord, aan de heer Damveld: Hoe beoordeelt ü de plannen voor
proefboringen in de zoutkoepels met betrekking tot radio-aktief
afval? Tweede vraag: Hoe beoordeelt ü de resultaten van de
zoutboringen in Gorleben en in Denemarken? Derde vraag: Graag
nadere toelichting kosten opslag kernafval in zoutkoepels, ook in
verband met vraag 1? Meneer Damveld.
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Damveld:

Wat betreft de plannen voor proefboringen in zoutkoepels met
betrekking tot radio-aktief afval, heb ik een aantal opmerkingen.
Als U mij toestaat, meneer de voorzitter, neem ik daarvoor een
paar minuten voor, om.....

De Brauw:

Geen lezing,

Damveld:

dat duidelijk....

De Brauw:

als het kan.

Damveld:

te maken. Nee, geen lezing. Kijk, de beslissing om te beginnen
met de bouw van Dodewaard die is genomen zonder dat er onderzoek
was gedaan naar de vraag of er afval, hetzij van de uitgewerkte
staven of van de afval na opwerking in Nederland mogelijk was,
want men ging ervan uit dat het buitenland voor een oplossing zou
zorgen. Dat zei tenminste meneer van Heek van Schaljaard van de
GKN dus tegen mij. Ik vind het op zich al onaanvaardbaar om te
beginnen met de produktie van kernafval zonder dat men van te
voren heeft bekeken of daar wel een oplossing voor mogelijk zou
zijn, hetzij hier of in het buitenland. Dodewaard ging in 1969 in
bedrijf. Toen verscheen in 1973 een rapport van de
rijksgeologische dienst waarin zoutkoepels werden uitgezocht voor
opslag van radio aktief afval. Dat rapport is echter geheim. In
1975 bleek de kerncentrale Dodewaard bezig te zijn met een nieuw
opwerkingscontract met de opwerkingsfsbriek in Engeland en daar,
in dat opwerkingscontract, zou ook komen te staan dat het afval
teruggestuurd zou worden naar Nederland. Die contracten zijn
geheim, en ook pas in 1980 werd dus duidelijk dat dat afval terug
zou komen. Nou dus in 1975 had men in ieder geval moeten zeggen:
kijk, dit zijn de problemen en is er wel een oplossing mogelijk
in Nederland, en zoniet, dat moeten we eerst die kerncentrales
stil leggen. Nou, het feit dat men door is gegaan met het draaien
van de kerncentrales en zeggen van nou, dat radio aktieve afval
dat bergen we later wel op dat vind ik een principieel foute
zaak. Je ziet anders ook dat het zogenaamde onderzoek wat ons
wordt aangepraat van in die zoutkoepels in het noorden, hë, dat
dat onderzoek is waarbij de uitkomst van te voren al vaststaat.
Dat staat er als zodanig in een rapport van de rijks-geologische
dienst uit 1976, waarin staat: wat nog moet gebeuren is een
risico-analyse met als doel de aanvaardbaarheid bij de bevolking
en het bestuur te verkrijgen.
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Dus kortom, alles staat van te voren al vast. Er zijn allerlei
bezwaren naar voren gebracht. Die zijn door de regering,ook door
de regering Den Uyl, nooit serieus genomen. Het aantal zout-
koepels wat men heeft uitgezocht is vijf. Dat zijn vijf die
overgebleven zijn uit een zeg maar schamel handje vol, waarbij
ook Pieterburen en Schoorl af zullen vallen en een
anderewaarschijnlijk te diep ligt. Dus het gaat erom dat men er
nog twee zoutkoepels overhoudt. Nou, en dan gaat het dus om de
minst slechte uit te kiezen. Nou, in dit geheel, met alle geheime
contracten, geheime rapporten, de manier waarop dat ook door de
regering Den Uyl n?ar voren is gebracht, is er ontzettend argwaan
ontstaan ten orr .«-nee van de plannen van de regering. Wanneer er
een onderzoek opgezet wordt, waarbij de uitkomst van te voren al
vaststaat, dat verzet ik me daar tot het laatst tegen. Daarop ook
dat ik in mijn verhaal over dekosten tot de conclusie kwam dat de
enige mogelijkheid om het in zoutkoepels op te bergen in
Nederland is een zoutkoepel onder de Noordzee, tenzij men
overgaat op de praktijk in Kolrede in West-Duitsland. Daar gaat
het alsvolgt: (ik ben daar geweest in september jongst leden) je
staat voor een groot hek, NAVO-prikkeldraad, een aantal meters
verderop staat daar een muur van 4 meter hoog. Daarop allerlei
schijnwerpers en allerlei kamera's om dus nauwkeurig elke
beweging te volgen als je je daar omdraait zie je de oost-duitse
grens; ook allemaal hekken en dan denk ie van nou, waar zijn we
mee bezig. En toen wist ik dat ik gelijk had met mijn strijd
tegen de kernenergie, (applaus)
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De Brauws

Meneer Vons wou hier nog iets over zegggen.

Vons:

Ja, wel niet over NAVO-prikkeldi -id. Het is zo dat wanneer er
verkennende boringen uitgevoerd k. Hen worden, die zullen dan aan
de flank van de zoutkoepels worden gedaan, daaruit kan men dan
het geo-hydrologisch patroon uit vaststellen, of daar dan al of
niet stromingen plaatsvinden, en dat er dan nog maar een paar
zouden blijven bestaan. Stel nou eens voor dat wij gewoon een
boring precies op de doom, op de top van zo'n zoutdoom zouden
maken, en we zouden dan tot onze verrassing komen te staan met
een enorme grote kalilaag. Dan maak je daar een kalimijn. Dan is
het natuurlijk helemaal niet zo dat dan al om te beginnen
vaststaat dat we daar radio aktief materiaal gaan in opbergen,
maar als je natuurlijk nagaat hoeveel zout er afgezet is ten
opzichte van de mogelijke kali, dan kan je bijna, inderdaad, maar
op andere gronden, gewoon fysische gronden vaststellen, dat je in
elke zoutdoom materiaal kunt opslaan, kernsplijtingsafval-veilig,
maar het is onduidelijk hoeveel. En als je dus een hele grote
neemt, a la Gorlebe, dan heb je een grote kans dat je daar zeer
veel in op kan bergen. Dus het staat bij voorbaat niet vast, en
de theorie alsof er een hele grote samenzwering zou zijn, die
moet ik toch hierbij van de hand wijzen.

De Brouw:

Ja, dank U, eh, professor ,

Goedkoop:

Voorzitter, dat prikkeldraad en die muren; het zal hoop ik dan ,
al die mensen absoluut zeer duidelijk zijn dat die er niet staan
vanwege het radio aktief afval, noch vanwege de proefboringen,
maar dat daar andere redenen voor zijn (applaus). En dat, als de
heer Damveld nou vervolgens zou gaan kijken achter dat hek en dat
prikkeldraad langs de zonegrens, dat hij daar een eindje verderop
weer een zoutkoepel vindt in de DDR, waarin radio aktief afval
wordt opgeborgen, maar daar staat dan denk ik niet zo'n NAVO
prikkeldraad, dat hebben ze daar trouwens niet (hilariteit), maar
ook geen overeenkomstig prikkeldraad en een muur er omheen en ik
laat het verder aan hem over de politieke konsekwenties daarvan
te trekken.

De Brauw:

Goed, de heer Damveld wou nog even op Gorleben en Denemarken
ingaan.

Damveld:

Het is natuurlijk niet zo, begrijpt U mij goed, dat als ik
bezwaren heb tegen de manier waarop de gang van zaken in West
Duitsland is, dat dat betekent dat ik dus voor het russische
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systeem zou zijn. Verre van dat. Wat betreft

De Brauw:

Nou, de indruk kwam even over vanwege dat NAVO gedoe. Vandaar dat
men behoefte kreeg aan dat Warschau-pact gedoe.

Damveld:

Nee, daar heb ik absoluut geen behoefte aan.

De Brauw:

Goed zo.

Damveld:

Wat betreft de boringen die er in West Duitsland zijn geweest
daar zijn een aantal diepe boringen gebeurd in het zout, waarbij
men een aantal verschijnselen heeft ontdekt, zoals bijvoorbeeld
een steile zouttoren, die geheel niet verwacht was, waarbij ook
een aantal kloven zijn ontdekt wat geheel in strijd is met de
plasticiteit van het zout. Op grond daarvan zeggen een aantal
geologen zoals Appel en Moute dat de zoutkoepel in Gorleben
ongeschikt is, maar dan krijg je het weer; het politiek aspect:
omdat er al 50 miljoen mark is uitgegeven worden de verdere fasen
van de boringen doorgezet. De boringen in Denemarken; daar heeft
men in zes zoutkoepels, voorlopig onderzoek gedaan, ook
seismisch onderzoek. Daarvan vielen er vijf af, die waren
ongeschikt. Ik de zesde zoutkoepel bij Morris heeft men toen twee
boringen gedaan. Eén daarvan was geen succes, bij de andere vond
men een behoorlijke hoeveelheid redelijk zuiver steenzout, is het
opvallend dat op basis van die ene boring wordt gezegd dat het
afval dus veilig in de zoutkoepel kan. Dat is hetzelfde als
wanneer ik van zes keer vijf keer een lekke band heb en êên keer
niet en dan zeggen ik heb nooit lekke banden. Wat betreft de
kosten denk ik dat ik dat maar laat zitten.

De Brauw:

Professor Goedkoop wou ook nog hierop commentariëren.

Goedkoop:

Ja, voorzitter, blijkbaar houdt de heer Damveld vol dat als je in
Duitsland in een zoutkoepel gaat boren dan staat het resultaat
niet van te voren vast, in Denemarken staat het ook niet van te
voren vast, maar in Groningen staat het wel van te voren vast.
Dank U.

Interruptie Damveld:

Nee, dat is niet zo, leest ü maar geschriften van bijvoorbeeld
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professor Griemel en van een geoloog als Maute en Appel daarop
na, die al voordat men begonnen was met boringen bezwaren hadden
tegen de hele opzet van het onderzoek. In West Duitsland heeft
men namelijk ook net als in Nederland, geen duidelijke kriteria.
Het is hetzelfde met die boringen alsof ik op dat witte doek daar
een pijltje schiet, en dan vervolgens daar een kring omheen zet,
en dan zeg dat ik in de roos geschoten heb.

De Brauw:

Ja, dit is typerend voor de sfeer waarin in ons land, maar ook in
andere landen, de energiediscussie plaatsvindt. In het verleden
zijn er zoveel dingen gebeurd, zoveel overschattingen en
onderschattingen hebben er plaatsgevonden. Er zijn zoveel
uitspraken hier en daar gedaan. Ik word op het ogenblik
achtervolgd door een uitspraak van de heer van Agt, de dato 10
juni 1981 meen ik, ik ga die datum echt nog onthouden ook, waarin
hij gezegd heeft: 'Klaarblijkelijk hebben we een BMD nodig in
Nederland om kernenergie aanvaard te krijgen'. Welnu, daar ga je
dan, en in iedere discussie komt die uitspraak aan de orde. Dat
zijn ongelukkige dingen en mijn hoop zal zijn dat we ons eens los
kunnen maken van dit soort uitspraken en ons daadwerkelijk
inhoudelijk bezig zouden kunnen houden met de materie, waarbij
het natuurlijk erg belangrijk is dat we anders dan het
bijvoorbeeld in het onderwijs gebruikelijk is, we niet
halverwege een experiment, als we, er helemaal verliefd op
geraakt, alvast in het operationele overstappen en niet eens tot
een evaluatie van een experiment overgaan alvorens het experiment
daarwerkelijk operationeel toe te passen. Welnu, ik hoop dat we
dat stadium ooit eens zouden mogen bereiken. Volgende vraag aan
de heer Smit: Uw praatje heet 'veiligheidsaspecten'.Het heet de
veiligheid van kernenergie. Waarom niet een ongevallenanalyse op
de nadelen van kernenergie. Is dit een poging om de
meningsvorming bij de toehorenden in het kader van de BMD te
beïnvloeden? Het is niet helemaal feilloos nederlands, maar U
zult het toch wel snappen.

Smit:

De titel van het verhaal heb ik niet zelf aangegeven, maar het
lijkt me ook niet zo belangrijk. De essentie van het verhaal was
dit, dat als het gaat over veiligheidsproblemen en het gaat over
wetenschappelijk technische informatie wat is dan relevante
informatie. En dat hangt af van hoe je het probleem stelt. Eén
van de zaken is bijvoorbeeld de kwestie, en ik heb daarom een
ongeval als voorbeeld genomen, een ongeval met een kerncentrale.
Kanscijfers daarop, kans van eens in de honderd duizend jaren,
eens in de miljoen jaar of eens in de miljard jaar. Kanscijfers
die in die orde van grootte liggen bij zulke complexe systemen
zijn naar mijn gevoel een soort meta-fysica en hebben ook niet
zoveel betekenis of dat nou eens op de miljoen of eens op de tien
miljoen is voor de vraag of kernenergie aanvaardbaar is. Anders
is, gegeven het feit dat kernenergie aanvaard wordt, en je wilt
een kerncentrale bouwen, en je wilt hem dan zo veilig mogelijk
maken, dat kanscijfers een methode kunnen vormen om verbeteringen
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in je systeem aan te brengen. Maar die absolute cijfers daar
hecht ik in dat gebied niet zo sterk aan. Het tweede punt wat ik
in het verhaal heb proberen te benadrukken is dat er bij de
behandeling van deze problemen in de regel zeer sterke accenten
worden gelegd, zo van dit is wetenschappelijke informatie, zo zit
het objectief in elkaar. Waar ik het accent heb willen leggen is
dat er vaak een grote marge van onzekerheid bestaat over allerlei
verschijnselen. Aan de ene kant omdat er bijvoorbeeld met
betrekking tot kankerinductie of het ontstaan van genetische
effecten vrijwel geen hechte theoretische basis is.
In de tweede plaats zijn de empirische gegevens, die je dan daar
eventueel voor in de plaats zou kunnen stellen in de regel ook
bijzonder mager, en dat betekent dat bijvoorbeeld met betrekking
tot effectien van lage stralingsdosis, en ik heb U die figuur
wegens tijdgebrek niet kunnen laten zien, de schattingen van de
gevolgen zeker een factor 100 uiteen kunnen lopen.

De Brauw:

Nog iemand? Neen, dan aan de heer Blaauw: Gelooft U dat voor de
nederlandse elektriciteitsbedrijven, via standaardisering van
centrale typen eventueel in Benelux of ander samenwerkingsverband
belangrijke kostenvoordelen bij de stichting van kerncentrales
bereikbaar zijn?

Blaauw:

Ja, meneer de voorzitter, allereerst een opmerking, ik denk dat
de vragensteller vermoedt dat de elektriciteitsbedrijven zelf
centrales bouwen, en daarom standaardisatie kunnen toepassen. Dat
is geendeels het geval. Zij betrekken alleen maar kerncentrales.
Wat betreft een Nederlands-Belgische industrie die kerncentrales
zou bouwen, nou ik dacht niet dat er op dit moment iets van
redelijke omvang was, laat staan dat we überhaupt kans hebben op
korte termijn om daar bijzondere prestaties te bewerkstelligen.
Dus wat dat betreft moet ik de vragensteller teleurstellen.

De Brauw:

U had het namelijk in Uw betoog over het voordeel van de fransen
dat zij kerncentrales op een gestandaardiseerde basis opbouwden.

Blaauw:

Ik heb inderdaar dus het getal genoemd van 3,8 miljard franse
francen, prijsniveau begin 1981, voor een franse 100-megawatt
elektrische centrale. Dat is voornamelijk terug te voeren
inderdaad in de lage prijs op de standaardisatie in Frankrijk.

De Brauw:

En die acht ü niet mogelijk toepasbaar in Nederland of elders?
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Blaauw:

Ja, uiteindelijk wellicht wel, maar voordat we zover zijn,...

De Brauw:

Eerst een brede maatschappelijke discussie, zegt de heer Smit,
zeer terecht. Goed. Er wordt aan de heer Vons, en aan mij, maar
dat begrijp ik niet helemaal, maar misschien U wel, de
volgende vraag gesteld: Uw toespraak (de toespraak van de heer
Vons) kwam op mijn als volgt over: ik zal die tegenstanders van
kernenergie wel eens even iaten zien dat het allemaal best
meevalt. U sprak met een air van: 'Waarom maken ze er eigenlijk
zo'n probleem van?' Verder roerde U vaak iets moeilijks aan, om
er vervolgens overheen te stappen. Ik vond de aanpak niet bepaald
wetenschappelijk. Er worden steeds maar dingen aangenomen. U doet
alsof alles heel simpel is. Zolang er vanuit de wetenschap op
deze manier met kernenergie wordt omgegaan zal er vanuit de
bevolking weinig vertrouwen hierin zijn. (Het publiek wil niet
voor de gek gehouden worden, kennis maakt macht) Meneer Vons.

Vons:

Meneer de voorzitter, wat was nu de vraag (hilariteit)?

De Brauw:

De vraag was of U het ernstig neemt en of ü, met andere woorden,
ik geef daar mijn vertaling van, of U de bezwaren van diegene,
die tegen kernenergie worden ingevoerd, au serieux
neemt. Daar komt het eigenlijk op neer.

Vons:

Ja, nou die neem ik wel degelijk au serieux. Ik heb de laatste
jaren, vooral in de media gezien hoe in feite de angst werd
geëxploiteerd, en dat maakt je dan op een gegeven moment wel eens
wat kriegel, en als je dan in de gelegenheid bent om er iets over
te vertellen dan heb je twee problemen. Je wilt veel meer
vertellen dan in die tijd gegeven is. Vervolgens kom je dan tot
het probleem: hoe moet de diepgang zijn. Ik had hier ook
tenslotte uitgebreid over die convergentieberekeningen kunnen
gaan staan praten. Ik heb getracht het globaal te houden. Dat U
weg kon gaan met de indruk dat het geen "out-of-mind out-of
sight was ten aanzien van die zeedumpingen, en dat de
opberging in de zoutformaties ook een hele redelijke kans maakt.
Ja, want ik heb nog geen goede argumentatie gehoord waarom het
niet goed kan gaan. Ten aanzien van de beleving van mijn
toespraak, ja, ik denk dat dat wat subjectief is. Ik heb niemand
hier voor het hoofd willen stoten, maar ik heb wel duidelijk mijn
mening willen zeggen. Dank U wel.

De Brauw:

Fijn, dank U.
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Vraag uit de zaal:

Kan er ook vanuit de zaal worden gereageerd?

De Brauw:

Natuurlijk. Direkt. Graag een microfoon.

Uit de zaal:

Nou, ik wou nog even ingaan op Uw opmerking dat U geen argumenten
heeft gehoord, die Uzelf overtuigd hebben waarom het niet goed
zou gaan, maar ik denk dat dat ook inderdaad, ik voelde dat
bezwaar wat in die opmerking werd uitgesproken voelde ik dus wel
mee. U heeft namelijk die argumenten ook in Uw praatje niet
genoemd, en U heeft in die zin naar mijn gevoel inderdaad het
heel erg aangestuurd op een conclusie waar U zelf achter staat en
geen poging gedaan om juist de verschillen van opvattingen die er
zijn, om die weer te geven en dan vind ik het prima, dat als U
dat wel had gedaan dat u dan vervolgens aangeeft waarom U tot de
conclusie komt dat bepaalde opvattingen beter onderbouwd zijn dan
andere.

Vons:

Mag ik nog even?

De Brauw:

Natuurlijk.

Vons:

Ten aanzien van bijvoorbeeld die zoutd????????????, waar ik dan
wat meer van weet dan natuurlijk van de zeedumping, heb ik gezegd
dat we twee argumenten hebben aangevoerd. Dat is enerzijds de
opstuwsnelheid, als de zoutkoepel in zijn stadium komt.
Daaruit valt af te leiden onder conservatieve aanname, overigens
in samenwerking is dit onderzoek gedaan met het Rijks Instituut
voor de Drinkwatervoorziening, hoelang het dan duurt voordat als
het ware dat KSA boven op het land zou komen te liggen en dan kom
ie op een getal van 1,5 miljoen. Een ander dat ik gezegd heb waar
hij naar ons idee, althans mijn i~ee, ik wil het helemaal
persoonlijk nu houden, geschikt ist maar ook wel meerdere met mij
in ons instituut, is dat we de zaak ineens helemaal laten
oplossen. En dan komen we tot een isolatietijd die maar ongeveer
600 jaar,is. En dat is dus gebaseerd op die KSA omringd door
10.000 m . Wanneer U zegt die 600 die vind ik nog teveel, dat
moet 400 jaar worden, of daaromtrent, dan kun je erover discus-
siëren, en dan ga je natuurlijk als het ware de hoeveelheid
steenzout dan weer achter vergroten. En dat zijn mijn argumenten.
Maar ik heb niet gehoord waarom bijvoorbeeld dat dan niet zou
kunnen. Wat is daar dan tegen? Tegen deze aanpak.
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De Brauw:

Ik geloof dat we begrepen hebben wat U suggereert aan de heer
Vons voor zijn volgende lezing. Aan de andere kant heeft de heer
Vons U proberen uit te leggen dat hij wel degelijk rekening heeft
gehouden met sommige argumenten van tegenstanders, en daar zijn
visie op heeft gegeven. Ik geloof dat we het daarbij moeten laten
en ik heb de volgende vraag aan de heer Goedkoop: Is tegen de
tijd 1990 kernfusie niet genoeg ontwikkeld en is dat niet
veilig?

Goedkoop:

Tegen 1990, voorzitter, zal de kernfusie zeker niet ontwikkeld
zijn; er zal hoogstens bewezen zijn dat een plasma van
waterstofgas bij 100 miljoen graden bij mekaar kan worden
gehouden. Er is in geen enkel programma, waar ook ter wereld,
voorzien dat eerder dan omstreeks 2005 een kernfusiemachine zal
zijn die wat elektriciteit levert, maar dat zal zeker niet
economisch haalbaar zijn, dus we moeten rekenen dat niet voor
laten we zeggen 2020 er een elektrische centrale zal zijn met
kernfusie. Wat de veiligheid betreft is het zo, dat die is nog
moeilijk te overzien, omdat er eigenlijk nog allerlei
mogelijkheden, varianten zijn of de kernfusiereactor. Kortgezegd,
er komt natuurlijk ook radio-aktiviteit aan te pas, zij het dat
waarschijnlijk het afvalprobleem aanzienlijk minder lang lopende
voorzieningen zal vergen dan de kernsplijting.

De Brauw:

Mag ik vragen aan de zaal: zijn er vragen, die vanuit de zaal
naar aanleiding van wat er met name nu het laatste half uur, drie
kwartier gezegd is?
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tweede band

Damveld:

Het is inderdaad noodzakelijk om daar een oplossing voor te
vinden. Het ligt er dan nog aan hoe je het probleem bekijkt, want
je moet dan punt één zeggen/bekijken of het bij de medische
sector mogelijk is om te werken met radioactieve stoffen die
minder langdurig gevaarlijk blijven of dat het überhaupt mogelijk
is om met minder te werken. Wat betreft wetenschappelijke
laboratoria, voor zover het gaat om onderzoek in verband met
kernenergie, die problemen kun je oplossen met het stopzetten
van dat onderzoek. Mijn positie over het geheel van wat moeten we
met dat afval, dat er nu is, we moeten zorgen dat we niet meer
van het kenrafval produceren uit kerncentrales dus daarom moeten
Dodewaard en Eorsele stilgelegd worden. Als dat eenmaal gebeurd
is dan moeten we rustig de tijd nemen en heel wat geld op tafel
leggen om dan te kijken wat de minst slechte oplossing is voor
het afval waar we dan nog mee zitten.

Professor Goedkoop antwoordt:

Ja, voorzitter, Damveld valt mij erg tegen, want hij mist
natuurlijk het belangrijkste punt. Dat belangrijkste punt is
natuurlijk, dat het afval, dat buiten kerncentrales in Nederland
ontstaat misschien wel ongeveer in radioactiviteit overeenkomt
met wat er aan mava-lava ontstaat in de kerncentrales. Maar
natuurlijk het kernsplijtingsafval, wat in de zoutkoepels moet,
dat heeft vanzelfsprekend een veel grotere radioactiviteit. Het
probleem is helemaal niet vergelijkbaar.

De Brauw:

Maar, is de vraag van de van de vragensteller, moeten we voor dat
overige afval dan toch niet andersoortige en meer adequate, en
dus andere maatregelen nemen in de toekomst?

Goedkoop:

Daar hebben we dezelfde mogelijkheden voor als voor het mava-
lava,dus op de eerste plaats oceaandumping en, zonodig, begraven
op het land.

Vragensteller:

Ik heb nog een vraag over het opslaan in zoutkoepels. Over het
algemeen wordt gesproken over opslag of een storting, die bij
voorkeur op een of andere manier gecontroleerd is. Ook wordt er
gesproken over termijnen, net in de discussie hoorde ik 4 tot 6
honderd jaren. Mijn vraag is: Hoe is het mogelijk om nu al iets
te organiseren, dat 4 tot 6 honderd jaar onder controle
wordt gehouden. Wat hebben we in de wereldgeschiedenis tot op dit
moment 4 tot 6 honderd jaar onder controle kunnen houden. Ik ben
erg benieuwd naar manieren van planning, die bij dit soort
ontwerpen gehanteerd worden.
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De Brauw geeft Vons het woord

Vons:

Ik wil wel zeggen wat we op dit moment vierhonderd jaar onder
controle hebben, dat is namelijk het drooghouden van het
westelijk deel van ons land (op de achtergrond wordt gezegd: goed
antwoord). Nog een ding wat ik op zou willen merken: een
afvalmijn, die wij maken, daar gebruiken we een zeer klein deel
van. Het is dus niet als bij de klassieke mijnbouw dat we hele
grote kamers maken, nee we maken relatief kleine gangen. Dus als
je dat intekent in zo'n grote zoutkoepel op duizend meter en je
sluit het dan na gebruik weer af en dat is gelijk als er zo'n gat
vol is of er is een kamer vol en je strekt dat uit over
tweehonderd jaar dan moet je bijna aannemen, en ik zie geen
andere argumentatie dat het niet zou zijn, dat je hem bijna
maagdelijk weer achterlaat.

Goedkoop:

Voorzitter, ik ben bang dat allerlei dingen die wij doen op het
gebied van de energievoorziening anders dan het begraven van
radioactief afval, dat die natuurlijk ook consequenties hebben
voor de komende generaties en honderden jaren in de toekomst. Als
we natuurlijk nu aardgas opmaken in Nederland dan heeft dat al
betrekking op de volgende generatie, en als we steenkolen
gebruiken, dan strekt zich dat natuurlijk ook over vele honderden
jaren uit. We krijgen dan ook steenkoolgas en daar zitten
natuurlijk zware metalen in, die zijn niet radioactief en
vervallen niet, die blijven gewoon toxisch. Daar gaan we ook
iets mee doen, dus U moet zich niet voorstellen dat dit nu zo
iets bijzonders is, dat radioactieve afval. Er zijn andere
dingen, die van dezelfde orde van grootte zijn.

De Brauw:

De heer Smit wou hier ook nog op ingaan. Ik wou zijn antwoord
iets compliceren door hem alvast een vraag mee te geven, die
hierbij nauw aansluit. In aanmerking nemend onze huidige kennis
omtrent plaats en hoeveelheid van de afvalstortingen van de
laatste 25 jaar. De huidige problemen daardoor, is het dan
verantwoord tegenover de volgende generaties om eerder lang zeer
radioactief afval op te bergen op plaatsen, die, indien na
bijvoorbeeld honderd jaar nog bekend, practisch niet meer
bereikbaar zijn. Gezien de huidige planningskwaliteit zou dit
echter, mijns inziens, best eens wenselijk kunnen zijn.

Smit:

Ik geloof niet dat deze vraag mijn probleem erg compliceert, het
sluit nauw bij datgene aan wat ik hierover wilde zeggen. Wat
mij namelijk interesseert is bij die opslag van het radioactief
afval welke betekenis er wordt toegekend aan onze huidige
wetenschappelijke en technische kennis. Als we even kijken naar
het radioactief afval, dat niet kunstmatig teruggebracht kan
worden.

r
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De productie daarvan is een onomkeerbaar proces, waarvan we
willen, dat het miljoenen jaren buiten de biosfeer blijft. Ik ga
even voorbij aan de suggestie dat het na drie tot zeshonderd jaar
wel weer in de biosfeer terecht zou kunnen komen. Vele miljoenen
jaren dus afgezonderd houden van de biosfeer. Er worden nu
wetenschappelijke en technische argumenten voor gegeven, dat dat
heel goed mogelijk zou zijn. Als we echter even bedenken, dat de
menselijke beschaving niet langer is dan zo'n tienduizend jaar en
dat in die tijdsperiode de kennis nogal wat veranderd is en de
waarden, die door latere generaties gehecht wordt aan kennis van
enkele eeuwen geleden, dan vraag ik mij af welk fundament hebben
wij op dit moment om zo'n vast vertrouwen te hebben in de
wetenschappelijke kennis, dieop dit moment gehanteerd wordt. En
mijn vraag daarbij dan ook is: is dat in analogie niet de
arrogantie van de wetenschap of de arrogantie van deskundigen?

De Brauw geeft het woord aan de heer Damveld:

Damveld:

Heel kort. Deze discussie gaat eigenlijk ook over waarden en
normen. Ik ervaar zelf bij uitspraken van voorstanders van
kernenergie, dat zij er normen op na houden, in de zin van wat nu
bestaat eeuwig zal blijven en dat zij ook nu de eeuwige kennis in
pacht hebben. En dat vind ik dan een van de punten waar ik
vraagtekens bij zet. Waar ik dus hele andere normen tegenover zou
willen stellen.

Goedkoop:

Ik wou even terugkomen op de vraag, die aan de heer Smit was
gesteld en zijn antwoord. Want het was interessant dat eigenlijk
hij een tegengestelde mening verkondigde als de vragensteller.
Deze zegt we weten zo weinig over de problemen aan de oppervlakte
van de aarde, dus kunnen we het beter diep wegstoppen. De heer
Smit beweerde het omgekeerde. We weten niet wat er gebeurd als we
het diep wegstoppen, dus laten we dat dan maar niet doen. Dat
zijn twee opvattingen, die U misschien ook verder wel in de
maatschappelijke discussie zult tegenkomen. Maar ik zou er op
willen wijzen dat beide mogelijk zijn. Ik bedoel het is heel goed
mogelijk als we inderdaad zo bang zijn om aat spul onder de grond
te stoppen om dan bovengrondse opslagplaatsen te bouwen, die zijn
niet veel groter als dit gebouw (het WB-gebouw), dan kunnen we
daar heel wat jaren afval van kerncentrales afval in opslaan.
En dan zou je er elke dag naar kunnen komen kijken, zolang het
hem belieft.

Smit:

In plaats van boven- of ondergronds op te slaan zouden we ook
kunnen overwegen om het niet te produceren.
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De Brauw:

Meneer Damveld, zoudt U een aantal redenen kunnen aangeven,
waarom zowel in binnen- als buitenland de kosten van kernstroom
zoveel lager worden aangegeven, dan ze in werkelijkheid zouden
zijn. Wat is uw verwachting voor de toekomst daar kernstroom in
vergelijking met, die uit olie en/of kolen in de afgelopen
periode is achtergebleven. Moet tengevolge van voortschrijdende
inflatie niet verwacht worden, dat de kosten van kernstroom als
gevolg van het grote investeringsbestanddeel in de toekomst
zullen achterblijven bij die van olie, gas of kolen?

Damveld:

Deze vragenstelster(steller) zou ik eigenlijk willen verwijzen
naar mijn tabel waarin ik heb aangegeven waarde verschillen zijn
tussen mijn kostenberekeningen en die van bijvoorbeeld de VDEN.
Die betrekking hebben op aannames als hoeveel een centrale kost,
hoelang het duurt een kerncentrale te bouwen, wat de bedrijfstijd
is, wat de afschrijvingstermijn is. De tweede vraag was voor de
heer Damveld niet helemaal duidelijk waarna de voorzitter het hem
opnieuw uitlegde. Hij antwoordt: Ook dan wil ik graag verwijzen
naar mijn tabellen waarbij kernenergie duurder uitkomt dan
electriciteit uit kolen. Ik heb bij beide tabellen namelijk
rekensommetjes gemaakt bij 12%, dat is inclusief inflatie en met
4%, dat is gecorrigeerd voor de inflatie zoals de heer Blaauw ook
in zijn verhaal heeft uitgelegd.

De Brauw:

Er zijn ook nog wat vragen aan ondergetekende gesteld. Ik houd
van korte antwoorden.
Vraag: Wordt in de BMD ook ingegaan op gevaren, die optreden als
een kerncentrale zou worden getroffen door een kernbom?
Antwoord is: ja.
Vraag: Waarom handelt de BMD hoofdzakelijk over programma's voor
verhoging van energieproductie en verbruik. Is economische groei
niet ook mogelijk en met blijvende voordelen door een actief
beleid ten aanzien van investeringen in bezuinigingsmaatregelen.
Antwoord is: stelling is juist en dat zal dan ook uit het
tussenrapport blijken.
Vraag: Is er bij de BMD een dialoog met onze buurlanden, die pal
aan onze grens duizend megawatt centrales neerzetten.
Antwoord is: neen, geen dialoog met onze buurlanden, maar we
zitten ze wel op de hielen met een aantal vragen. Het is zo
gelopen, dat verschillende ambassades zo vriendelijk zijn geweest
hun diensten aan ons aan te bieden en we hebben het stellige
voornemen om daarvan dan ook gaarne gebruik te maken. We hebben
bijvoorbeeld het voornemen om de franse ambassade te vragen ons
behulpzaam te willen zijn bij het doorschouwen van het
kostenaspect van kernenergie in Frankrijk.

De Brauw vraagt of er vragen uit de zaal zijn.

151



L

r Vraag: De kweekreactor ik Kalkar, die wil maar niet klaarkomen
vanwege de financiële moeilijkheden. En nu dacht ik dat ik
Frankrijk een kweekreactor draait. Mijn vraag is nu is dit juist
en kweekt die reactor nu, want het was met Kalkar blijkbaar nog
dubieus of hij zou gaan kweken. En dan nog een opmerking dat het
nadeel van kernenergie, dat hier nog niet genoemd is, is dat het
grootschalig is, en dat je dus met dat slechte rendement blijft
zitten. En dat als je bijvoorbeeld gas of olie gebruikt en
warmtekrachtkoppeling toepast, je in plaats van een rendement van
pakweg 40% tot boven 80% kunt komen. Dus als je zuinig wilt zijn
met energie dat dat dan misschien toch een betere weg is.

De Brauw:

Ik geef het woord aan de heer Goedkoop.

Goedkoop:

Voorzitter, de kerncentrale Kalkar, daarvan vordert de bouw zeer
langzaam. Hierdoor wordt de bouw steeds duurder, dus niet
omgekeerd. Die bouw vordert zo langzaam, omdat de
vergunningsprocedure, vooral met de politieke achtergronden
daarvan, zo bijzonder gecompliceerd is. Er is langzamerhand meer
papier geproduceerd daarover dan al het beton dat er in Kalkar
is. Als die kerncentrale in Kalkar klaar is moet hij een
electrisch vermogen hebben van driehonderd megawatt. Het is
inderdaad zo, dat er niet alleen in Frankrijk, maar ook op
andere plaatsen kerncentrales van dat vermogen met snelle
kweekreactoren draaien. In Frankrijk is dat die van de Fenix in
Margoulle in Schotland die bij Dunray en er is er één aan de
Kaspische zee. Allemaal van rond de driehonderd megawatt. Verder
hebben de Russen er nog éën van zeshonderd megawatt in bedrijf en
zijn de Fransen bezig met het bouwen van hun Superfenix, die een
vermogen zal hebben van dertienhonderd megawatt. Dat is de
situatie wat betreft de snelle kweekreactor. Een kweekreactor die
kweekt als je dat wilt en dat hangt er maar vanaf wat je er in
stopt, want het ding bestaat uit een kern, uit een mengsel van
laten we zeggen van 20% plutonium en 80% uranium, wat dat betreft
ben ik het niet helemaal eens met een antwoord, wat de heer Smit
eerder heeft gegeven, en daaromheen zit een mantel, als je
tenminste kweken wilt, van elementen van zuiver uranium 238 en
dat doet men inderdaad in Frankrijk. In Kalkar is het plan om de
eerste kern van de reactor zo uit te rusten dat er een deel van
die uranium 238 elementen vervangen' zullen zijn door blokken
staal en daar zal uiteraard geen kweek in optreden. Dus zal die
kerncentrale Kalkar als die dan eenmaal gaat werken niet kweken.
Maar als je wel wilt, dat hij kweekt dan kan hij dat ook doen. De
andere vraag van die grootschaligheid daarbij denk ik dat dat
woord niet helemaal juist gekozen is. Ik begrijp nooit waarom er
wordt gezegd kernenergie is grootschalig en dus daarom is het
verkeerd. Naar mijn mening voorzitter is er nauwelijks iets
grootschaligers denkbaar dan de Nederlandse aardgasvoorziening.
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Dat gebeurt allemaal op een punt in Groningen, waar ik ook nooit
iemand over hoor klagen. Maar het werd hier in het verband
gebracht met het rendement en dat is denk ik het punt, namelijk
dat kerncentrales over het algemeen ver van bevolkingscentra
geplaatst worden, zodat je de afvalwarmte moeilijk kunt gebruiken
voor verwarming. Hierdoor zouden er zeer kostbare voorzieningen
nodig zijn om die warmte te vervoeren daarnaartoe. Er zijn
plannen daarvoor geweest in Zweden, waar men uiteindelijk op
kostenoverwegingen van heeft afgezien. En wat dat betreft heeft
de vragensteller gelijk, dat met kleinere opwekkingseenheden, die
je dichtbij steden kunt plaatsen, dat je daar wel meer die
warmte-kracht koppeling kunt hebben.

De Brauw wil graag afsluiten.

Damveld:

Nog éën zin: In het kader van de debatten over de internationale
splijtstofcyclusevaluatie heeft de toenmalige minister van
economische zaken van Ardenne gezegd dat de Fënixreactor niet
kweekt, omdat hij draait op uranium 235. Dit is in strijd met wat
meneer Goedkoop zegt, maar misschien dat daar later nog eens
duidelijkheid over komt, wie de onjuistheid vertelt. Minister van
Ardenne destijds, of de heer Goedkoop.

De Brauw:

Ik zou willen voorstellen om dit forum af te sluiten met de
behandeling, en dat ieder van ons daar enige zinnen aan wijdt,
van de volgende stellingen. Ze zijn geloof ik niet van hetzelfde
handschrift, maar ze zijn erg mooi bij elkaar te zetten.

Stelling 1.

De objectiviteit van het forum wordt door mij sterk in twijfel
getrokken. Door allen op de technische kant van de zaak te wijzen
isoleer je een probleem, wat niet te isoleren is.

Stelling 2.

Er is veel gezegd over de technische aarvaardbaarheid van
kernenergie. Hoe denkt het forum over de maatschappelijke
aanvaardbaarheid van kernenergie? Ik denk daarbij aan de
protesten van de bevolking tegen kernenergie, proefboringen
etcetera.

Blaauw:

Ik denk dat deze stellingen /»en onaardig beeld geven van wat er
in de BMD allemaal aan bod moet komen. Het is een enorm bereik,
wat deze stellingen bestrijken. Ja, wat is objectief, bij EZ
proberen we inderdaad alles zo veel mogelijk te bekijken, te
bestuderen en zaken af te wegen. Objectiviteit, ik hoop dat we
dat inderdaad bereiken. Ik kan er verder weinig over zeggen. Ik
streef er in hoge mate naar.

153



Damveld:

Ik heb mij ook een aantal jaren bezig gehouden met
wetenschapsfilosofie en van daaruit en van mensen als Popper weet
ik dat objectiviteit niet bestaat. Waar we hoogstens naar zouden
kunnen streven is de verschillende standpunten en de
verschillende vooronderstellingen zo duidelijk mogelijk te maken,
zodat bijvoorbeeld op het gebied van de kosten van de
kernenergie, daar waar de heer Blaauw en ik in verschillen, het
duidelijk wordt dat dat te maken heeft met aannames over de
toekomst, waar dan ieder zijn eigen waarde of norm weer aan vast
kan knopen om te kiezen voor de cijferreeksen van mij of van de
heer Blaauw. Dus een objectief forum bestaat volgens mij niet.
Wat betreft de maatschappelijke aanvaardbaarheid van kernenergie
weet ik in ieder geval dat, wat betreft de kwestie van opslag van
radioactief afval in het noorden van het land, d3t
maatschappelijk absoluut onaanvaardbaar is.

Smit:

Het probleem van de objectiviteit. Damveld heeft een. paar dingen
gezegd, die denk ik wel terecht zijn. Aan objectiviteit worden
verschillende betekenissen gegeven. Het punt is of het juist is
of onjuist is wat het forum gezegd heeft. Er zullen zeker
onjuiste dingen zijn geweest. Als het er om gaat of datgene,
wat naar voren gebracht wordt voor iedereen geldig is dan is het
zo dat in mijn voordracht ik heb trachten duidelijk te maken, wat
de relevatie van wetenschappelijke en technische aspectien voor
een bepaald probleem is en dat mensen verschillende
probleemstellingen kunnen hanteren. Binnen een gegeven
probleemstelling zou men kunnen spreken van een zekere
objectiviteit. Over die verschillende probleemstellingen heen
niet.

Vons:

Ik heb inderdaad zoveel mogelijk technische argumenten
aangevoerd, omdat ik er natuurlijk er van uitging, dat op deze
TH, die wel gewogen zouden kunnen worden. Ten aanzien van de
objectiviteit: ik kan natuurlijk moeilijk gaan vertellen, dat het
gat, dat wij geboord hebben, om nu een eenvoudig voorbeeld te
noemen, dicht gevloeid is als het niet gebeurd is. Ik presenteer
een aantal feiten. Er zijn natuurlijk een aantal modellen, waar
ik het over gehad heb. het is helemaal niet zo dat U hier nu
weggaat met kennis van zaken, dat U nu alles kunt wegen, maar U
bent natuurlijk wel vanuit Uw opleiding in staat, dit te doen.
Het lijkt mij ook de beste garantie van deze middag, dat U na de
verhalen, die wij gehouden hebben, nog eens rustig de referenties
naleest en bij Uzelf tot die afweging komt. En de
maatschappelijke aanvaardbaarheid, dat is een zeer tijdelijk
begrip. Dat is mijn mening.
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Goedkoop:

Ja, voorzitter, ik wil evenmin als de vorige sprekers
objectiviteit claimen. Ook ik heb in dit gezelschap geprobeerd
naar beste weten informatie te geven en de vragen naar beste
weten te beantwoorden en meer kunnen we moeilijk doen. Ja, dan
die maatschappelijke aanvaardbaarheid en dat er alleen maar
technische argumenten zouden zijn gehoord, ik dacht dat er ook
wel een aantal niet-technische dingen is gezegd, maar ik denk
toch dat er uiteindelijk over de toekomstige energievoorziening
beslissingen genomen moeten worden en in een democratie zal dat
toch moeten door een afweging van argumenten. Dat zijn natuurlijk
deels technische argimenten en dat zullen ook wel deels niet-
technische argumenten zijn. Maar emoties zullen daar toch
uiteindelijk terzijde moeten worden gezet; tenslotte zal men tot
een zo zakelijk mogelijke afweging moeten komen, inclusief alle
technische argumenten. Ik sluit mij graag aan bij mijn
rechterbuurman, dat juist van het gezelschap, dat hier zit en dat
gekomen is om een technische opleiding te genieten, we mogen
hopen dat die naar beste weten daaraan hun bijdrage zullen
geven.
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De Brauw:

Ik wil, wat mezelf betreft, teruggrijpen naar het moment, dat er
een stuurgroep geformeerd moest worden voor de BMD. En ik zou ü
er op willen wijzen dat het niet een stuurgroep is geworden met
technologische specialisten/ maar dat het een stuurgroep is
geworden waar een econoom, fysici, een socioloog, een medicus,
een rechter, een werkgeversexponent, een vakbondsexponent, een
kerkelijke exponent, 5 politieke stromingen, dit alles verenigd
in 9 mensen, zijn samengebracht. Dat kan. En dat is een goed ding
ook en ik kan U zeggen, dat we voorstanders hebben en
tegenstanders op allerlei aspecten van de problematiek, die we
behandelen en dat het in Nederland mogelijk is om met een groep
van 9 personen op een zeer homogene wijze te werk te gaan,
ondanks al deze verschillen van inzichten. We hebben een
wetenschappelijke staf van 14 mensen, ook die vertegenwoordigen 5
politieke oriëntaties, nog véél verder multidiciplinair
samengesteld. Er is een enorm gemotiveerd team van mensen bezig
om de meningen vanuit die samenleving bij elkaar te vergaren. We
zijn nog met elkaar eens, en het spijt me, ik wijk een beetje af
van de mening van professor Goedkoop, dat zo veel mogelijke
feiten boven tafel moeten worden gebracht, maar dat feiten
natuurlijk altijd door een bepaald oog worden gezien; wat de een
als feit aanvaardt, aanvaardt de ander niet als feit, ziet het
feit op een heel andere wijze, op een heel andere gekleurde
manier. Dat we ook emoties als feiten soms moeten aanvaarden,
soms zijn emoties inderdaad voortspruitend uit een gebrek aan
informatie, de bevolking klaagt daar steen en been over. Ze
hebben recht op die informatie. Ook al zouden ze er zelf geen
gebruik van maken voegen ze er heel fijntjes aan toe, maar ze
hebben recht op informatie. Ze claimen die informatie en wij
hopen dat we die informatie, inclusief emotionele aspecten naar
voren kunnen brengen. Ik ben het met de vragensteller en/of
vragenstelster eens: voor een beslissing, die zo diep insnijdt in
onze toekomst op middenlange en lange termijn is een
maatschappelijk draagvlak nodig. Al is dat misschien soms modisch
bepaald je hebt met dat maatschappelijk draagvlak rekening te
houden en ik denk dat het parlement dat dan ook zal doen.
Ik dank U allen zeer voor uw actieve deelneming aan dit symposium
en ik denk dat het gezegde: "We are confused, and now we are
confused on a higher level" wel een beetje opgeld doet. Dat is
niet te vermijden bij een probleem zo complex als dit, maar ik
hoop stellig, dat U dit als een bouwsteen zult hebben ervaren
voor een meningsvorming, waarvan ik in ieder geval hoop, dat U in
staat zult zijn om daar uiting aan te geven in de eerste zes
maanden van volgend jaar. Hartelijk dank en thans weer terug naar
de initiatiefnemers van dit symposium.
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Slot

Tot slot willen wij onze sprekers,

Prof. Dr. J.A. Goedkoop

Dr. W.A. Smit

Ir. L.H. Vons

Drs. H.J.M. Damveld

Dr. H.J. Blaauw

Jhr. Mr. M.L. de Brauw

Prof. Dr. Ir. H.H. van den Kroonenberg

voor hun bijdrage aan dit symposium bedanken.

Tevens willen wij alle bedrijven, instellingen en instanties

bedanken,die voor dit symposium een financiële bijdrage hebben

geleverd, waardoor dit symposium doorgang kon vinden:

Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid

Technische Hogeschool Twente

ENCI

IJsselcentrale

ESSO Nederland

KIVI

PZEM

UKF

Shell Nederland

KEMA

Urenco Nederland

AKZO

Krachtwerktuigen

ECN

Als laatste willen wij alle mensen bedanken, die bij de orga-

nisatie van dit symposium hun medewerking hebben verleend.
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