
 

Uranium
Uranium is een zwaar metaal dat in de natuur 
voorkomt. Het is niet zeldzaam, het komt in 
de aardkorst ongeveer evenveel voor als tin 
of zink. Uranium bestaat van nature uit twee 
soorten, de zogenaamde isotopen: uranium-
238 en uranium-235. Beide soorten zijn licht 
radioactief. Natuurlijk uranium bestaat voor 
99,3 procent uit uranium-238 en voor 0,7 
procent uit uranium-235. De atoomkernen van 
het uranium-235 zijn gemakkelijk splijtbaar, 
waarbij een grote hoeveelheid energie vrijkomt. 
Het isotoop uranium-235 is dan ook de basis 
van het kernsplijtingsproces in kerncentrales 
voor elektriciteitsproductie.

Om deze energieproductie efficiënt te maken, 
moet het gehalte van uranium-235 verhoogd 
worden van 0,7 procent tot ongeveer 4 procent. 
Dit gebeurt in zogenaamde verrijkingsfabrieken. 
Het verrijken is een zeer hoogwaardig 
technologisch proces. In Nederland staat een 
verrijkingsfabriek van Urenco in Almelo.

Uraniumvoorraden
Omdat kernenergieproductie zo’n efficiënt 
proces is, wordt er maar heel weinig splijtstof 
verbruikt. De kerncentrale Borssele gebruikt 
per jaar ongeveer tien ton verrijkt uranium. Om 

de komende honderd jaar. Zoals ook bij andere 
grondstoffen het geval is, worden nieuwe 
voorraden gevonden in ongeveer hetzelfde 
tempo als dat bestaande worden verbruikt. 
Zodra de prijzen stijgen, worden nieuwe ertsen 
ontgonnen. Er is voor eeuwen grondstof voor 
kernenergie.

Recyclen van uranium in Borssele
De splijtstof in de kernreactor van Borssele 
is na vier of vijf jaar uitgewerkt. Dan wordt 
de splijtstof naar de opwerkingsfabriek in
La Hague in Frankrijk getransporteerd. Daar 
wint men het resterende uranium, ongeveer
95 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid, 
terug. Dit zogenaamde “reprocessed uranium” 
kan opnieuw in een verrijkingsfabriek worden 
verrijkt om te dienen als nieuwe reactor-
brandstof. 
In Borssele wordt ook een andere techniek 
toegepast: door het mengen van reprocessed 
uranium met ex-militair hoogverrijkt uranium 
worden nieuwe splijtstofelementen gemaakt. 
Deze zijn even goed van kwaliteit als splijtstof 
op basis van natuurlijk uranium. En het 
verbruikte hoogverrijkt uranium wordt zo 
gebruikt voor het opwerken van elektriciteit, 
en levert geen risico meer voor militair of 
terroristisch misbruik.

deze tien ton verrijkt uranium te produceren 
heeft de verrijkingsfabriek ongeveer negentig 
ton natuurlijk uranium nodig. Wereldwijd 
gebruiken meer dan vierhonderd kernreactoren 
ongeveer 65.000 ton natuurlijk uranium 
per jaar. Dat is, bij wijze van spreken, één 
scheepslading uraniumerts. Van deze jaarlijkse 
behoefte wordt de helft - 36.000 ton - via 
mijnbouw gewonnen. De rest is afkomstig van 
recycling van oude voorraden, van hergebruik 
van uraniumafval, en vreedzaam verbruik van 
voormalige militaire uraniumvoorraden. 
Er is voldoende uraniumvoorraad bekend voor 

Uranium is niet zeldzaam en voldoende voorradig



 

Plutonium
Net zoals bij uranium zijn er bij plutonium 
meerdere isotopen: plutonium-239, plutonium-
240, plutonium-241 enz. 

Bij de vorming van de aarde, miljoenen jaren 
geleden, was er naast uranium ook plutonium 
in de aardkorst aanwezig. Omdat plutonium 
veel sneller radioactief vervalt dan uranium, is 
er van dat natuurlijke plutonium intussen niets 
meer over. Het enige nu bestaande plutonium 
is ontstaan door bestraling van uranium in 
kernreactors. De atoomkernen van plutonium 
zijn splijtbaar. Zodra ze gevormd zijn, gaan ze 
meedoen in het splijtingsproces. 

Ongeveer een derde van de energieproductie in 
de kerncentrale Borssele wordt opgewekt door 
het versplijten van zelfgevormd plutonium. 
Plutonium is dus een belangrijke energiebron.

Gebruik van plutonium
Plutonium bevat een grote hoeveelheid 
energie als het gebruikt wordt als splijtstof 
voor kerncentrales. Er zijn alleen al in Europa 
zo’n veertig kerncentrales die daarvoor 
een vergunning hebben. Om plutonium te 
hergebruiken wordt het gemengd met verarmd 

Risico’s van plutonium
Bij het opwerken van gebruikte splijtstof-
staven komt het overgebleven plutonium 
vrij. Het betreft ongeveer 0,8 procent van 
het oorspronkelijke gewicht aan uranium. 
Plutonium zendt bij radioactief verval 
relatief zwakke alpha-deeltjes uit. Deze 
deeltjes zijn makkelijk tegen te houden door 
bijvoorbeeld een vel papier. Bij inademing van 
plutoniumdeeltjes is deze alpha-straling echter 
schadelijk. Daarom gebeurt de verwerking van 
plutonium in luchtdichte handschoenkasten. 
In theorie is plutonium bruikbaar voor het 
maken van kernwapens. Dat is technisch 
echter zeer moeilijk. Militair plutonium, dat 
met speciale reactors wordt geproduceerd, 
is bijna zuiver plutonium-239. Plutonium 
uit een gewone reactor bevat hiervan maar
55 procent, waardoor het voor kernwapens 
vrijwel onbruikbaar is. 

EPZ’s plutonium wordt in Frankrijk tot nieuwe 
MOX reactorbrandstof verwerkt en is met zeer 
strenge veiligheidsmaatregelen omgeven. 
Het is daarom zeker dat het alleen voor 
energieproductie wordt gebruikt.

uranium. Zo ontstaat het zogenaamde MOX 
(mixed oxide). MOX wordt op dezelfde wijze 
als uranium tot tabletten verwerkt en in 
splijtstofstaven verpakt. MOX splijtstof gedraagt 
zich niet anders dan de gewone splijtstof van 
uranium. EPZ stelt haar MOX beschikbaar voor 
andere kerncentrales in Europa die hiervoor 
een vergunning hebben. 

Euratom en het internationale atoombureau 
IAEA zien er streng toe dat het plutonium niet 
voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Plutonium ontstaat door bestraling van uranium


