


Executive Summary van het rapport
“Rock Solid? A scientific review of geological disposal of high-level radioactive waste”
geschreven door dr. Helen Wallace, directrice van GeneWatch UK, september 2010.

Rotsvast? 
Een wetenschappelijk overzicht van geologische  
berging van hoogradioactief afval

Wereldwijd ontwikkelen momenteel dertien landen een programma voor het 
langetermijnbeheer van hoogradioactief afval afkomstig van de opwekking van 
kernenergie, maar tot dusver bezit geen enkel land een afgewerkte en operatio-
nele geologische bergingssite voor dit soort kernafval.

De gevolgtrekking van het Joint Research Centre van de 
Europese Commissie (JRC) uit 2009, dat de technologie 
van geologische berging voldoende ontwikkeld is om 
stapsgewijs te worden geïmplementeerd, kwam groten-
deels tot stand op basis van een beschrijving van lopende 
onderzoeksprojecten en verslagen van kernenergie-agent-
schappen. De conclusie bevat amper drie verwijzingen naar 
papers uit wetenschappelijke tijdschriften. Ook beweert 
het JRC-rapport foutief dat de voornaamste reden voor het 
(tijdelijke) falen van de bergingsprogramma’s in Duitsland en 
in het Verenigd Koninkrijk het gebrek aan publieke aan-
vaarding is, eerder dan het gebrek aan veiligheid. Evenzo 
is de bewering van het Agentschap voor Kernenergie van 
de OESO (NEA/OECD) dat “geologische berging technisch 
haalbaar is” en dat “een systeem van geologische berging 
een uniek niveau van duurzame afscherming biedt voor 
hoogradioactief en langlevend kernafval” gebaseerd op de 
verzamelde visies van zijn eigen  Comité voor Kernafvalbe-
heer en niet op een analyse van de bestaande wetenschap-
pelijke gegevens.  

Gebaseerd op een literatuurstudie van aan peer reviews 
onderworpen papers in wetenschappelijke publicaties 
brengt het voorliggende rapport van dr. Helen Wallace een 
overzicht van de stand van zaken van het onderzoek en de 
wetenschappelijke feiten over de langetermijnberging van 
hoogradioactief afval.  

De wetenschappelijke literatuur identificeert diverse 
fenomenen die de integriteit van de verpakkingen 
rondom het kernafval kunnen compromitteren, als 
gevolg waarvan aanzienlijke hoeveelheden radioactiviteit 
kunnen vrijkomen:

• Koperen en stalen containers en omhulsels die ge-
bruikte kernbrandstof en ander hoogradioactief afval 
bevatten kunnen sneller corroderen dan verwacht.

• De impact van de intense hitte die het kernafval als 
gevolg van het radioactief verval uitstraalt, evenals de 

impact van de chemische of fysische verstoringen door 
corrosie, gasvorming en biomineralisatie, kunnen de ge-
steldheid van de materialen die gebruikt worden om de 
ondergrondse galerijen op te vullen wijzigen, waardoor 
ze hun eigenschap om radionucleïden vast te houden 
verliezen.

• De ophoping van gassen in de bergingssite, als gevolg 
van de corrosie van metalen en/of de ontbinding van 
organisch materiaal, kan de beschermende barrières 
beschadigen en alzo vluchtwegen vormen voor de 
radionucleïden doorheen de breuken in de granietlagen 
of doorheen de poriën in de klei.

• Weinig begrepen chemische effecten, zoals de vorming 
van colloïds, kunnen het transport van sommige van de 
meer radiotoxische stoffen, zoals plutonium, versnellen.

• Niet gekende fracturen en breuken in het gastgesteente 
of onvoldoende inzicht in hoe water en gassen zich 
doorheen de kloven en breuken bewegen, kunnen veel 
sneller dan verwacht leiden tot het vrijkomen van radio-
nucleïden in de omliggende grondwaterreservoirs.

• Het uitgraven van de galerijen van de bergingssite be-
schadigt de er omheen liggende geologische formaties, 
waardoor ontsnappingsroutes voor de radionucleïden 
kunnen ontstaan.

• Toekomstige generaties op zoek naar grondstoffen of 
ondergrondse opslaginfrastructuur zouden ongewild 
de geologische laag rondom de bergingssite kunnen 
doorboren of een bron met besmet water vlak boven de 
bergingssite aanboren.

• Toekomstige ijstijden kunnen kloven in het gastgesteen-
te doen ontstaan, de containers doen openscheuren en 
oppervlaktewater of de permafrost tot in de bergingssite 
laten doordringen, waardoor de barrières doorbroken 
worden.

• Aardschokken kunnen de containers, de materialen 
waarmee de galerijen werden opgevuld en de omlig-
gende geologische formaties beschadigen. 
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Alhoewel computermodellen om dergelijke fenomenen 
in kaart te brengen steeds gesofisticeerder worden, 
blijven er fundamentele moeilijkheden om al de rele-
vante, complexe en synergetische processen over de 
noodzakelijke lange tijdspanne te voorspellen (onder 
meer de effecten van de hitte, mechanische vervormingen, 
microben en gekoppelde gas- en waterstromen doorheen 
breuken in de kleiformatie). In het bijzonder is er nood aan 
meer gevorderde inzichten in en modellen van scheikundige 
reacties. Dit is essentieel om de geochemische geschikt-
heid van bergingsontwerpen en -sites te evalueren. Ook 
moet de geschiktheid van koper, staal en bentoniet als 
materiaal voor de containers, beschermende omhulsels en 
opvulmaterialen opnieuw geëvalueerd worden in het licht 
van nieuwe inzichten in corrosieverschijnselen en de impact 
van hitte en straling.
 
Tenzij en tot op het ogenblik dat dergelijke onduidelijk-
heden een geruststellend antwoord krijgen, blijven er 
diverse scenario’s bestaan volgens dewelke aanzien-
lijke hoeveelheden radioactiviteit uit de ondergrondse 
bergingssite kunnen vrijkomen, met ernstige gevolgen 
voor de gezondheid en de veiligheid van toekomstige 
generaties. In deze optiek betekent het feit dat sommige 
landen een “road map” voor de implementatie van onder-
grondse berging hebben en alternatieve beheersopties 
afwijzen, niet automatisch dat geologische berging van 
hoogradioactief afval veilig is. 

Momenteel blijven volgende kwesties onopgelost, met alle 
gevolgen die ze met zich meebrengen voor het ontwikkelen 
van een verantwoord beleid:

• De hoge mate van vooringenomenheid bij het beoor-
delen van de veiligheid als gevolg van het gebrek aan 
validatie van de computermodellen, de invloed van 
commerciële kortetermijnbelangen en de druk om be-
staande projecten te implementeren ondanks de hiaten 
in kennis en inzicht. Het gebrek (onder meer op het vlak 
van fondsen) aan onafhankelijk toezicht op het gebruikte 
datamateriaal en op de gehanteerde hypotheses kan 
grote invloed hebben op de veiligheid.

• Het kernafval kan niet nauwkeurig geïnventariseerd wor-
den, onder meer als gevolg van onzekerheden over de 
precieze hoeveelheid hoogradioactief afval dat de hui-
dige en eventueel nieuwe kernreactoren nog zullen pro-
duceren, de toename van de radioactiviteit als gevolg 
van een verhoogde opbrandgraad van de kernbrandstof 
en dubbelzinnige definities over wat als kernafval wordt 
beschouwd.

• De onduidelijkheid of de bestaande processen voor 
het selecteren en karakteriseren van een bergingssite 
zullen volstaan om een voldoende groot gastgesteente 
te identificeren met voldoende gunstige eigenschappen 
om de te verwachten volumes aan hoogradioactief afval 
te kunnen bergen. 

• Het spanningsveld tussen de economische voorde-
len die aan een gastgemeente worden beloofd en de 
 langetermijnimpact kan er toe leiden dat de bezorgdheid 
om de veiligheid van toekomstige generaties onderge-
schikt gemaakt wordt aan het kortetermijnvooruitzicht 
op lokale economische stimuli en tewerkstelling. Er is 
ook een spanningsveld tussen enerzijds het instem-
men met het concept van ondergrondse berging als 
een “minst slechte” optie voor het bestaande hoog-
radioactief afval en anderzijds de bewering vanuit de 
kernenergielobby dat geologische berging de ultieme en 
absoluut veilige oplossing vormt en er zodoende geen 
obstakel meer is om de levensduur van kerncentrales te 
verlengen of nieuwe reactoren te bouwen. 

• Diverse mechanismen kunnen leiden tot het vrijkomen 
van een aanzienlijke hoeveelheid radioactiviteit uit 
de ondergrondse bergingssite, die dan via besmette 
gassen en /of water doorheen de omliggende klei- of 
granietbarrière dringt.

• Het demonstreren van de validiteit en de voorspellings-
waarde van complexe computermodellen over lange 
tijdschalen blijft een grote uitdaging.

• Het risico dat het financiële kostenplaatje van een ber-
gingssite escaleert is aanzienlijk.

Het volledige Engelstalige rapport van Helen Wallace bevat 64 bladzijden en kan gedownload worden via: 
http://bit.ly/rock_solid


