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Wat is opwerken? 
Een kerncentrale wekt energie op door het versplijten van atoomkernen. In de reactor 
verandert de samenstelling van de splijtstof, die oorspronkelijk alleen uit uranium bestaat. 
Uranium verandert deels in plutonium, dat net zoals uranium een splijtbare atoomkern heeft. 
De uranium en plutonium atoomkernen worden verspleten tot zgn. “splijtingsproducten” zoals 
cesium en strontium. Hierbij komt veel energie vrij in de vorm van nuttige warmte. De 
splijtingsproducten zijn sterk radioactief en hinderen bovendien het kernsplijtingsproces.  
Na 4 tot 5 jaar in de reactor wordt het gehalte aan splijtbaar uranium te laag en het gehalte 
aan splijtingsproducten te hoog. Dan is de betreffende splijtstofstaaf niet meer bruikbaar voor 

energieproductie en wordt vervangen. Dat gebeurt 
eenmaal per jaar, tijdens de splijtstofwisselperiode.  
 
Opwerken heeft tot doel het vrijmaken voor 
hergebruik van de nuttige stoffen plutonium en 
uranium die nog in de gebruikte splijtstofstaven 
zitten. Dat opgewerkte uranium en plutonium wordt 
gebruikt om nieuwe splijtstofelementen van te 
maken. EPZ, de eigenaar van de kerncentrale 
Borssele, laat al sinds 1975 alle splijtstof opwerken 
bij de fabriek van Cogéma in La Hague (Frankrijk).  
  

foto: splijtstofwissel in Borssele 
 
Hoe gaat het opwerken? 
Splijtstofstaven uit de Borsselse reactor worden, na de laatste keer te zijn ingezet, minimaal 
een jaar onder water bewaard in het zogenaamde splijtstofopslagbassin. In die periode daalt 
de warmteproductie aanzienlijk door het natuurlijk verval van radioactieve stoffen. Dat maakt 
het transport van deze splijtstof gemakkelijker. In een speciaal daarvoor ontworpen container 
met dikke stalen wanden, die straling absorberen, gaat de splijtstof naar La Hague. In de 
opwerkingsfabriek worden de splijtstofstaven van drie meter lengte in stukken van een paar 
centimeter gehakt, en die stukken worden in salpeterzuur opgelost. Daarna worden het 
uranium en het plutonium uit de vloeistof afgescheiden. 
Het resterende kernsplijtingsafval wordt met vloeibaar 
glas vermengd en dan in roestvrij stalen vaten gegoten. 
Als het glas tot een massief blok is gestold, wordt het 
vat dichtgelast. Het glasblok produceert  warmte omdat 
de ingesloten radioactieve stoffen nog jarenlang 
hoogactief blijven (in het begin ongeveer 2000 Watt, 
zoveel als een doucheverwarming; na honderd jaar nog 
maar 100 Watt; een gloeilamp).  
Niet-warmteproducerend afval, zoals de metalen pijpjes 
waar de splijtstof in heeft gezeten, wordt in dezelfde 
soort roestvrij stalen vaten verpakt. Beide soorten afval 
worden opgeslagen bij de COVRA in Vlissingen.    
 

    
    
 foto: La Hague, Frankrijk 
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Is radioactief afval onvermijdelijk? 
Grootschalige productie van elektriciteit gaat bij alle beschikbare technieken (gas, olie, kolen, 
uranium) onvermijdelijk gepaard met gebruik van grondstoffen en productie van afval. 
Helemaal vermijden van afval is niet mogelijk. Daarom is het best haalbare: de hoeveelheid 
afval beperken en zoveel mogelijk materialen hergebruiken.  
Opwerken van splijtstof is in overeenstemming met deze beleidslijn. Het afval wordt tot een 
minimaal volume gereduceerd en alle bruikbare materialen worden opnieuw gebruikt. 
Jaarlijks wordt ongeveer 10 ton splijtstof uit Borssele definitief ontladen. Hieruit ontstaat bij 
opwerking minder dan 1,5 m3 kernsplijtingsafval en 1,5 à 2,5 m3  niet-warmteproducerend 
afval. Hoewel het afval dus op zich gevaarlijk kan zijn door de radioactiviteit, is de 

hoeveelheid zodanig klein dat het goed 
beheersbaar is. 
 
Niet alleen vermindert opwerken de 
hoeveelheid afval, het wordt ook gelijk 
zo goed verpakt dat het veilig voor zeer 
lange tijd kan worden bewaard. 
COVRA heeft opdracht van de 
Nederlandse overheid om het honderd 
jaar bovengronds op te slaan; daarna 
kan een keuze gemaakt worden om 
het hetzij langer bovengronds te 
bewaren, hetzij in diepe aardlagen op 
te bergen. De Cogéma vaten zijn 
hiervoor geschikt.  
 

foto: opslaggebouw voor opwerkingsafval bij COVRA 
 
 
 
Directe opslag 
Het alternatief van opwerken is de directe opslag van gebruikte splijtstofstaven, die dan zelf 
als afval worden behandeld. ‘Directe opslag’  heeft niet de voordelen van volumebeperking 

en van hergebruik van grondstoffen. Bij directe opslag moet de 
splijtstof op een later tijdstip in een vorm worden gebracht die 
geschikt is voor ondergrondse berging. Voor dit zogenaamde 
conditioneren zijn, in diverse landen, technieken in ontwikkeling. Het 
conditioneren is evenwel nog nergens in de praktijk gebracht. Het 
totaal volume van op te bergen afval is bij directe opslag groter dan 
bij opwerken.  
Wat betreft de veiligheid voor mens en milieu heeft directe opslag 
geen voor- of nadelen ten opzichte van opwerken. In de Verenigde 
Staten wordt alle splijtstof direct opgeslagen. Enkele landen, zoals 
België en Duitsland, zijn om uiteenlopende redenen overgestapt van 
opwerken naar directe opslag. Landen als Frankrijk, Japan en 
Nederland blijven hun splijtstof opwerken.  
 
 

foto: verpakking voor directe opslag in de USA
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Effecten voor mens en milieu 
De installaties in La Hague zijn zeer modern en staan onder streng toezicht, mede van 
diverse onafhankelijke en internationale instanties. Daardoor is de veiligheid goed 
gewaarborgd. Het voornaamste milieuaspect van het opwerken zijn de radioactieve lozingen 
in zeewater en in de lucht. Bij het opwerkingsproces komen radioactieve stoffen vrij, waarvan 
een zeer klein gedeelte op een gecontroleerde manier in het milieu wordt geloosd. Deze 
lozingen zijn aan strenge vergunningen gebonden. Op de naleving van de normen ziet de 
Franse overheid toe. Er is ook toezicht van onafhankelijke organisaties. 
 
De Europese landen hebben in 1992 de ‘OSPAR-conventie’ opgesteld, waarin doelstellingen 
voor bescherming van de zee tegen vervuiling zijn vastgelegd. Door middel van OSPAR-
verdragen zijn bindende afspraken gemaakt om lozingen van chemische en radioactieve 
stoffen tot 2020 te verminderen tot praktisch gelijk aan nul. De naleving van deze afspraken 
wordt periodiek getoetst. De fabriek van La Hague voldoet aan alle eisen van OSPAR. In 
praktische termen kan gezegd worden dat het milieueffect van de opwerkingsfabriek te 
verwaarlozen is.  
  
Wat gebeurt er met het geproduceerde opgewerkte uranium? 
Het uranium dat tijdens het opwerkingsproces vrijkomt, wordt opnieuw verrijkt en hergebruikt. 
Om technische reden is dat iets ingewikkelder dan bij natuurlijk uranium. Vandaar dat 
sommige kerncentrales zich “gespecialiseerd” hebben in het hergebruik van opgewerkte 
uranium. Vroeger werd het opgewerkte uranium door EPZ verkocht. In 2003 is EPZ 
begonnen met opgewerkt uranium, dat uit splijtstof van Borssele is teruggewonnen, zelf te 
hergebruiken. EPZ gebruikt het opgewerkte uranium even snel weer terug, als dat het 
geproduceerd wordt. Een bijzonderheid daarbij is, dat het opgewerkte uranium wordt 
“verrijkt” door het in Rusland te laten mengen met hoogverrijkt uranium uit ex-koude oorlog 
voorraden. Dat ex-militaire uranium wordt daardoor definitief ongeschikt gemaakt voor 
misbruik en wapens.  
 
 
Wat gebeurt met het 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 
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 vergunningen hebben. Euratom en het 
internationale atoombureau IAEA zien er streng toe dat het 
plutonium niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. 
 
 

 
  foto:  plutonium opslag  
 


