
Nucleaire transporten
EPZ, exploitant van de kerncentrale Borssele, vervoert 

regelmatig radioactieve materialen. 
Dat gebeurt onder alle omstandigheden veilig.  



De meeste transporten zijn nodig
voor het recyclen van de gebruikte splijtstof

uit de reactor van kerncentrale Borssele.

Recyclen vermindert het gebruik van natuurlijk uranium, zorgt voor nuttig hergebruik van nucleaire grondstoffen 
en vermindert het volume radioactief afval. Hoe recycling in zijn werk gaat, wordt toegelicht op www.epz.nl.

 Van kerncentrale Borssele 
 in Nederland

Jaarlijks gemiddeld 1 transport
met 3 splijtstofcontainers 

Naar de recyclingfabriek
van Orano in Frankrijk

 Van de recyclingfabriek
 Orano in Frankrijk

Jaarlijks gemiddeld 1 transport met
1 afvalcontainer 

Naar opslaggebouw COVRA
in Nederland

 Van de MOX-fabriek
 Orano in Frankrijk

Jaarlijks gemiddeld 2 transporten
met 1 MOX-container

Naar kerncentrale Borssele
in Nederland

Wat wordt er getransporteerd?
Recycling van splijtstof vindt plaats in Frankrijk. 
Om dit mogelijk te maken, zijn drie soorten 
transporten van radioactieve materialen noodzakelijk:
 1 Gebruikte splijtstof gaat van de kerncentrale naar 

de recyclingfabiek in Frankrijk.
 2 Gerecyclede splijtstof keert in de vorm van 

mengoxide (MOX) uit Frankrijk terug voor 
hernieuwde inzet in de kerncentrale Borssele.

 3 Een restant radioactief afval keert van de 
recyclingfabriek in Frankrijk terug naar Nederland 
voor opslag bij COVRA in Vlissingen-Oost.

Nucleaire transporten algemeen
Transport van radioactief materiaal klinkt gevaarlijk. 
Echter, juist vanwege de voorzorgsmaatregelen die 
worden genomen, zijn deze transporten bijzonder 

veilig. Alle nucleaire transporten worden zorgvuldig 
voorbereid en begeleid. Niets wordt aan het toeval 
overgelaten. Alle handelingen zoals het beladen, 
verplaatsen en uiteindelijk weer openen van de 
verpakkingen gebeuren in veilige omstandigheden 
onder streng toezicht. De gehanteerde procedures 
zijn gebaseerd op IAEA regels.

Mens en milieu lopen geen extra risico’s op 
blootstelling aan radioactieve stoffen of straling. 
De overheid controleert dit en handhaaft strenge 
wettelijke normen en afspraken. De transporten 
vinden al sinds 1976 plaats als onderdeel van de 
bedrijfsvoering van EPZ. In die periode zijn er geen 
incidenten geweest met betekenis voor de veiligheid. 
In sommige gevallen is er politiebegeleiding om 
ordeverstoring te voorkomen.  
 

Hoe?
Het vervoer vindt plaats via het spoor en over de weg. 
De eis is dat de transportverpakkingen onder alle 
ongevalsomstandigheden intact blijven. Ze zijn getest 
op botsen, brand, doordringing en ander extreem 
onheil. Een transportcontainer waarin nucleair 
materiaal voor of van de kerncentrale wordt vervoerd, 
weegt 20 tot 80 ton. De containers zijn tijdens het 
transport voorzien van stootbuffers. Ze zijn onder 
meer getest op:
l een vrije val van 9 meter
l stoot- en penetratieongelukken
l een vuurproef bij een temperatuur van 800 ºC
l waterdichtheid op 15 meter diepte.

1. Aftransport gebruikte splijtstof
Als splijtstof vier jaar in de reactor heeft gezeten, 
verliest het zijn rendement. Door recycling kan 
95 procent van gebruikte splijtstof voor hergebruik 
worden teruggewonnen. Slechts 5 procent is 
radioactief afval. Recyclen gebeurt in een gespeciali-
seerde fabriek in Frankrijk. De gebruikte splijtstof 
wordt daar naar toe gebracht per trein. 

Transport vindt plaats in een speciale container 
die in de bol van de centrale wordt beladen met 
negen gebruikte splijtstofelementen. De robuuste 
container wordt vacuüm getrokken en luchtdicht 
gesloten. Mocht er toch een luchtlekkage ontstaan, 
dan gaat lucht van buiten naar binnen. De container 
wordt zorgvuldig gecontroleerd, schoongemaakt en 
gemeten op radioactieve verontreinigingen aan de 
buitenzijde. Als hij de bol verlaat is hij 100 procent 
dicht en schoon. 

Daarna gaat de container per vrachtwagen naar de 
plek waar hij op de trein wordt gezet. De trein 
vertrekt naar de recyclingfabriek in Frankrijk.
De container gaat pas weer open in de speciale 
voorzieningen die de recyclingfabriek daarvoor heeft.

2. Aantransport MOX-splijtstof
MOX is een splijtstof die volledig bestaat uit 
gerecyclede componenten. EPZ heeft voor de 
kerncentrale Borssele vergunning om MOX te 
gebruiken als alternatief voor verrijkt uranium. Vanaf
2013 wordt er al MOX naar Borssele getransporteerd.
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Wie een infraroodcamera of een warmtemeter op de 
beladen afval- of splijtstofcontainer richt, zal zien dat 
deze warmer is dan zijn omgeving. Dat komt doordat 
radioactief afval en gebruikte splijtstof lang warm 
blijven door radioactief verval. Deze warmte wordt 
via de mantel van de transportcontainer afgevoerd. 
De transportcontainer zal daardoor dus opwarmen. 
De warmte wordt aan de lucht afgegeven.

De warmte van 
radioactieve stoffen is op 
deze foto met infrarood-
camera zichtbaar. 
Dat ziet er spectaculair 
uit. Het is echter 
ongevaarlijk. 

Medewerkers van EPZ doen veegproeven om te 
controleren of er geen radioactieve stoffen aan de 
buitenkant op de container zitten.

De overheid ziet toe op de naleving van de wettelijke 
voorschriften en procedures.

De transporten zijn 
permanent beveiligd 
om te voorkomen dat 
activisten of kwaad-
willenden iets gaan 
proberen. 

Wie langs het spoor staat, loopt geen verhoogde 
stralingsdosis op. Wie met meetinstrumenten naast 
het spoor gaat staan, kan de straling wel meten.
Deze straling is echter zo laag dat die zelfs voor 
meereizende personen altijd binnen alle wettelijke 
normen blijft.

De dosis die je op enkele meters afstand van de 
container oploopt, is vergelijkbaar met de dosis die 
je zou oplopen tijdens een vliegreis.

internationale regels dan voor het vervoer van 
gewone verrijkt uranium splijtstof. Plutonium is een 
zwaar metaal dat radioactiever en giftiger is dan 
uranium. Op basis van internationale verdragen wordt 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen 
bij het verwerken, transporteren en gebruiken van alle 
plutoniumbevattende materialen. Het Internationale 
Atoombureau IAEA schrijft voor dat transport van 
plutonium in de hoogste beveiligingscategorie valt: 
Klasse I.

3. Retourtransport radioactief afval
In de recyclingfabriek in Frankrijk wordt gebruikte 
splijtstof voor 95 procent gerecycled. Ongeveer 
5 procent is onbruikbaar splijtingsafval. De recycling-
fabriek mengt dit met vloeibaar glas dat in roestvrij-
stalen canisters stolt. Het heeft daarna een stabiele, 
vaste vorm. Het kan zich niet meer verspreiden. Ook 
levert recycling enkele canisters met radioactieve 
metaalresten op. 

De canisters met het hoogradioactieve afval uit 
het recyclingproces worden in speciale transport-

containers via het spoor terugvervoerd naar 
Nederland. Bij het vertrek, onderweg en bij aankomst 
zijn er procedureel voorgeschreven controles en 
metingen om de nucleaire veiligheid te borgen, net 
als bij het vervoer van gebruikte splijtstof.
De speciale trein met de containers met daarin de 
canisters wordt in het ontvangstgebouw van de 
COVRA in Vlissingen ontladen. Na de behandeling 
en de controles die daarbij horen, wordt het afval 
opgeslagen in het HABOG, het speciale opslaggebouw 
voor radioactief afval.

Transportcontainer voor 
MOX-splijtstofelementen

In de kerncentrale wordt MOX, net als uranium-
splijtstof, tijdelijk opgeslagen in het splijtstofopslag-
bassin. Tijdens de jaarlijkse splijtstofwissel wordt de 
MOX ingezet in de reactor.

In de MOX-fabriek in Frankrijk wordt in één keer een 
voorraad voor meerdere jaren voor EPZ gemaakt. 
Die wordt in een aantal vrachtwagentransporten 
kort na elkaar van Zuid-Frankrijk naar Borssele 
vervoerd. De route en de tijdstippen worden door de 
overheid bepaald en niet vooraf bekend gemaakt. 

Eén truck transporteert één transportcontainer met 
zes splijtstofelementen. Bij aankomst bij EPZ wordt 
de container van de vrachtwagen gehaald, via de 
transportsluis in de bol gehesen en ontladen. 
De omgeving loopt geen risico op contact met de 
MOX-elementen. 

MOX bestaat uit uranium en plutonium dat is verwerkt 
tot een vaste, keramische stof die in tabletvorm 
in metalen splijtstofstaven is verwerkt. Voor het 
gebruik en vervoer van plutonium gelden strengere 



Meten is weten!
De nucleaire transporten van EPZ roepen soms de 
zorgen op van het publiek en bestuurders die langs de 
transportroutes wonen. Dat is begrijpelijk omdat deze 
transporten niet dagelijks plaatsvinden en de inhoud 
uit gevaarlijke stoffen bestaat. 
Stralingsmetingen worden uitgevoerd bij zowel 
arriverende als vertrekkende transporten. De 
containers worden dus altijd goed gecontroleerd 
op ontoelaatbare radioactieve besmetting en straling 
aan de buitenzijde.

Wie doet de metingen en waarom?
Er zijn drie instanties betrokken bij de metingen aan 
de transporten. 
1 EPZ en de recyclingfabriek meten of zij hun 

transportverpakkingen schoon en binnen 
de wettelijke stralingslimieten transportklaar 
opleveren.

2 COVRA controleert of de op hun complex
 arriverende of vertrekkende trein, wagons
 én transportverpakkingen schoon en binnen 
 de stralingslimieten in orde zijn.
3 Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) controleert onafhankelijk namens de 
overheid of de metingen zorgvuldig zijn uitgevoerd 
door de meetproeven nogmaals over te doen.

4 In Frankrijk worden in opdracht van EPZ vóór 
vertrek containers met hoog radioactief afval 
gecontroleerd door het onafhankelijke bureau 
Veritas.

Straling en radioactiviteit meten
A. Straling: de straling die het nucleaire transport 
mag afgeven, ligt wettelijk vast. Dit wordt met 
elektronische meetapparatuur gecontroleerd op de
buitenzijde van de container en op twee meter afstand. 
Voor bijvoorbeeld gebruikte splijtstof en hoog 
radioactief afval geldt:

Hoeveel-
heid

Afstand/
oppervlakte/
inhoud

Factor Vergelijk met

0,1 mSv Tegen de 
container aan

2 uur 2 weken kamperen in de 
Ardennen (0,2 mSv)

0,1 mSv  Tegen de 
container aan

24 uur Jaardosis NL 
(2 à 3 mSv)

0,02 mSv  2 meter van 
container

5 
etmalen

Jaardosis NL 
(2 à 3 mSv)

0,4 Bq 1 cm2 van de 
container

1,5 m2 Natuurlijke radioactiviteit 
menselijk lichaam 
(6.000 Bq)

0,4 Bq 1 cm2 van de 
container

40 cm2 1 banaan (15 Bq)

+

Gevulde wagon 
geopend

Gevulde wagon 
gesloten

Lege wagon 
geopend

l Op de buitenzijde van de container moet het dosis-
 tempo lager liggen dan 2 mSv per uur. Een gemiddeld
 transport van EPZ geeft echter 0,1 mSv per uur.
l Op twee meter afstand is de wettelijke limiet 
 0,1 mSv per uur. Een gemiddeld transport van EPZ 

geeft op twee meter afstand 0,02 mSv/uur af. 

Het is lastig voor te stellen hoe je deze getallen kunt 
interpreteren. Moet je bang zijn van 0,1 mSv straling 
per uur? Het is belangrijk om te weten dat je altijd 
en overal (natuurlijke) straling oploopt. De dosis 
kunstmatige straling van medische handelingen 
en industriële activiteiten (die dus bovenop de 
natuurlijke straling komt) willen we zoveel mogelijk 
beperken. Dit om eventuele gezondheidsrisico’s zo 
klein mogelijk te maken. Afscherming, zoals in dit 
geval de transportcontainers doen, is vaak afdoende 
om stralingsniveaus verwaarloosbaar klein te maken.

Wellicht dat dit voorbeeld helpt: 
Bij twee weken kamperen in de Ardennen loop je net 
zoveel (natuurlijke) straling op als wanneer je twee uur 
met je rug tegen een gemiddelde transportcontainer van 
EPZ gaat staan (0,2 mSv). 

Alle nucleaire transporten van EPZ blijven ruimschoots 
onder de wettelijke stralingsnormen. Als vuistregel 
geldt overigens dat de stralingsdosis rechtevenredig 
met de afstand afneemt. Neem je twee keer zoveel 
afstand tot de container, dan wordt je opgelopen 
dosis twee keer zo laag. 

B. Radioactiviteit: eventuele radioactieve 
besmetting op de buitenkant van de container 
wordt gecontroleerd met zogenaamde veegproeven.
Met een filterdoek wordt op tientallen vast omschreven
plekken de containerhuid gepoetst. Daarna worden de
filterdoeken doorgemeten op radioactieve besmetting;
resultaten worden uitgedrukt in Becquerel (Bq) per cm2. 

Er wordt onderscheidt gemaakt tussen alfa en bèta-
straling (alfastraling is minder doordringend dan bèta-
straling, maar gevaarlijker bij inwendige besmetting):
l Wettelijke limiet alfastraling: 0,04 Bq per cm2. 
l Wettelijke limiet  bètastraling: 0,4 Bq per cm2. 
EPZ zorgt er met haar schoonmaakwerk en controles 
altijd vooraf al voor dat zij ruimschoots onder deze 
wettelijke limieten blijft.

Hoe wordt er gemeten?
Met elektronische meetapparatuur 
wordt vastgesteld of de radioactieve 
straling die de inhoud van de container afgeeft 
onder de wettelijke limieten blijft. Dit zijn zogenaamde 
dosistempo metingen: de dosis die je in een bepaalde 

tijd op een bepaalde afstand oploopt. De meet-
resultaten worden uitgedrukt in milliSievert (mSv) 
per uur. Er wordt zowel direct op de buitenkant van 
de container gemeten als op twee meter afstand.

Wat betekenen de meetwaardes?
De nucleaire meeteenheden milliSievert en Becquerel 
zijn voor de meeste mensen behoorlijk abstract. 
Met onderstaande vergelijkingen wil EPZ de meet-
resultaten in perspectief plaatsen.

MilliSievert (mSv) drukt uit welke dosis straling je 
oploopt in een bepaalde periode. Een Nederlander 
loopt gemiddeld per jaar 2 à 3 mSv (natuurlijke) 
straling op. Een transportcontainer geeft gemiddeld 
0,1 mSv/uur af. Dat betekent dat je een etmaal lang 
met je rug tegen de container moet staan om de 
gemiddelde Nederlandse jaardosis op te lopen. 
Op twee meter afstand geeft de container gemiddeld 
0,02 mSv af. Als je vijf dagen lang onafgebroken op 
twee meter afstand blijft staan loop je dus ook de 
gemiddelde Nederlandse jaardosis op.

Becquerel (Bq) drukt uit wat de radioactiviteit in een
volume of oppervlakte is. Het menselijk lichaam bevat
van nature tussen de 5.000 en 7.000 Bq aan radioacti-
viteit. De hoogste grens van een transportverpakking 
heeft een limiet van 0,4 Bq (bèta-activiteit) per cm2. 
Omgerekend naar een vierkante meter, ligt de limiet 
op 4.000 Bq. Dat is ruim minder dan wat de mens zelf 
aan natuurlijke radioactiviteit in zijn lichaam heeft.

Uitgebreide, onafhankelijke metingen en controles op
deze transporten garanderen dat de bevolking

geen nucleair gezondheidsrisico loopt.
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