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Samenvatting 
 
 
Er is voldoende uranium op de wereld voorradig voor een forse groei van de 
elektriciteitsproductie uit kernenergie. De productiecapaciteit van de uraniummij-
nen is echter beperkt en zal een groeiende vraag op korte termijn (decennia) niet 
kunnen volgen. Een bijkomende reden is dat de uraniumproductie uit oude kern-
wapens, thans 30% van de productiecapaciteit, zal verdwijnen. Hierdoor zullen er 
in de komende 10-20 jaar tekorten ontstaan met als gevolg stijgende prijzen. Het 
effect van stijgende uraniumprijzen op de elektriciteitsprijs is beperkt. Zo zal een 
stijging van de huidige prijs van $ 40 met 100% een stijging van de elektriciteits-
prijs uit kernenergie met  € 0,01 kWh tot gevolg hebben. 
 
De milieu-effecten van uraniumwinning zijn sterk gedifferentieerd. Het is mogelijk 
om zonder grote milieu-effecten uranium te winnen. Thans gebeurt dit vooral in 
oplossingsmijnbouw en in dagbouw in landen als Canada en Australië. Hier is 
een goed toezicht. Door certificering is het mogelijk om de milieuaspecten van 
mijnbouw sterk te beperken. Dit zal een prijsverhogend effect hebben in een 
markt die door schaarste al een hogere prijs zal gaan kennen. 
 
Er zijn  drie soorten mijnbouwtechnieken die worden gebruikt voor uraniumwin-
ning: 
- Dagbouw (30%) 
- Ondergrondse mijnbouw (40%) 
- Oplossingsmijnbouw (30% 
Bij dagbouw en ondergrondse mijnbouw ontstaan stuwmeren van tailing, de rest-
producten van het erts dat is gescheiden van het bruikbare uranium. Bij de win-
ning komen radio-actieve stoffen vrij, zoals Radon, met een lage halfwaardetijd 
en beperkt schadelijk. Door strenge regels en door afdekking van uitgeprodu-
ceerde mijnen kan de milieuschade sterk beperkt worden. 
Over het algemeen geldt dat hoe laagwaardiger het erts, des te groter de milieu-
effecten zullen zijn. Bij toenemende vraag in de toekomst zullen ook de laag-
waardigere ertsen aangesproken moeten worden, de milieueffecten van urani-
umwinning zullen daardoor kunnen toenemen. 
 
Deze conclusies hebben alleen betrekking op de winningsfase van uranium en 
zegt niets over de gebruiks- en afvalfase.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

De Tweede Kamer wil graag na het zomerreces discussiëren over de randvoor-
waarden waaraan een eventueel in Nederland nieuw te bouwen kerncentrale zou 
moeten voldoen. Hiertoe heeft de Staatssecretaris van Milieu een notitie toege-
zegd die ingaat op verschillende aspecten die hierbij een rol spelen.  
 
Eén van deze aspecten is de winning van uraniumerts. Als onderbouwing voor dit 
onderdeel van de door het Ministerie van VROM te schrijven notitie bekijkt dit 
rapport daarom uraniumwinning in meer detail. Het rapport gaat specifiek in op 
mogelijke milieu- en andere problemen bij uraniumwinning en op het aspect 
voorzieningszekerheid. 
 
Het rapport is geschreven onder eindverantwoordelijkheid van het Clingendael 
International Energy Programme (CIEP). Onderzoek en samenstelling van het 
rapport zijn verricht door CIEP en het milieuadviesbureau CE. Daarbij is gebruik 
gemaakt van administratieve ondersteuning en de rapportopmaak van CE. 
 
Dit rapport doet geen uitspraken over de wenselijkheid van kernenergie in  
Nederland, of over effecten van andere onderdelen van de kernenergieketen dan 
uraniumwinning. 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 van dit rapport geeft een overzicht van de kernenergieketen en de 
plaats van uraniumwinning daarin. Hoofdstuk 3 gaat in op uraniumvoorraden, de 
winbaarheid daarvan en de hierbij behorende kosten. Hoofdstuk 4 behandelt de 
uraniummarkt in het perspectief van de mondiale energievoorziening. De milieu-
effecten van uraniumwinning in vergelijking tot de winning van andere metal-
lische ertsen is weergegeven in hoofdstuk 5. Het laatste hoofdstuk geeft enkele 
conclusies en aanbevelingen over mogelijke consequenties voor Nederland. 
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2 De keten 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de kernenergieketen en de plaats van  
uraniumwinning daarin. 

2.1 De kernenergieketen 

Figuur 1 geeft de verschillende stappen in de kernenergieketen weer. Uranium-
erts wordt gewonnen, vervolgens geconcentreerd tot zogenoemde ‘yellow cake’ 
(U3O8). De yellow cake wordt omgezet in het gasvorminge uranium-hexafluoride 
(UF6). De uraniumhexafluoride wordt dan verrijkt tot de concentratie uranium-235 
hierin 3 tot 5% bedraagt, waarna brandstofstaven worden gemaakt. Deze worden 
in een kernreactor gebruikt om elektriciteit op te wekken. Een deel van de  ge-
bruikte brandstof wordt na elektriciteitsproductie in de reactor vervolgens weer 
opgewerkt tot nieuwe brandstof en komt opnieuw in de keten terecht.  
 

Figuur 1 De kernenergieketen  

 
Bron: www.world-nuclear.org/info/inf03.htm. 
 
 
In verschillende stadia van de kernenergieketen wordt afval geproduceerd. Bij 
mijnbouw ontstaat mijnbouwafval (‘tailings’). Bij verrijking blijft uranium met een 
laag gehalte aan U235 achter (‘depleted uranium’ of ‘tails’). Na gebruik van de 
splijtstofstaven in de kernreactor voor elektriciteitsproductie wordt een gedeelte 
van het hoogradioactieve afval opgeslagen.  
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Figuur 2 geeft een indruk van de massabalans van de kernenergieketen. Uit 
20.000 ton uraniumerts met een concentratiegraad van 1% ontstaan 230 ton 
uraniumoxide-concentraat en 19.770 ton afvalerts. Dit wordt verrijkt tot 35 ton 
UF6, waarbij 253 ton UF6 met een laag gehalte aan U235 overblijft. De brandstof-
staven produceren vervolgens 7.000 GWh aan elektriciteit. Er blijft 27 ton ge-
bruikte brandstof over, die met name bestaat uit uranium met een laag  
U235-gehalte en voor een klein deel uit plutonium en splijtingsproducten.  

Figuur 2 Massabalans van de kernenergieketen 

Mining   20 000 tonnes of 1% uranium ore 
Milling   230 tonnes of uranium oxide concentrate (with 195 t U) 
Conversion   288 tonnes UF6 (with 195 t U) 
Enrichment    35 tonnes UF6 (with 24 t enriched U) - balance is 'tails' 
Fuel fabrication   27 tonnes UO2 (with 24 t enriched U) 
Reactor operation   7000 million kWh of electricity 

Used fuel   27 tonnes containing 240kg plutonium, 23 t uranium (0.8% 
U-235), 720kg fission products, also transuranics. 

Bron: WNA, 2005. 
 
 
In de volgende paragrafen bespreken we de verschillende stappen van de keten 
tot aan het gebruik in de reactor in meer detail. 

2.2 Mijnbouw en mijnbouwtechnieken 

Voor ertswinning worden drie mijnbouwvormen gebruikt: 
• dagbouw; 
• ondergrondse mijnbouw; 
• oplossingsmijnbouw (in Engels: ‘in situ leaching’ of ‘solution mining’). 
 
Onderscheid maken tussen verschillende typen mijnbouw is om een aantal rede-
nen interessant: 
• de verschillende technieken worden toegepast op verschillende typen erts-

voorraden; 
• voor elke techniek is er een andere grens in kosten per ton gewonnen  

uranium waarboven mijnbouw economisch interessant wordt. 
• elke techniek heeft z’n eigen specifieke milieubelasting qua omvang, maar 

ook qua aard. 
 
De mondiale productie is ongeveer als volgt verdeeld over de drie typen mijn-
bouw: 
• dagbouw circa 30%; 
• ondergrondse mijnbouw circa 40%; 
• oplossingsmijnbouw circa 30%. 
 
Daarnaast wordt uranium gewonnen als bijproduct van verschillende andere  
ertsen, onder andere koper en goud. In periodes met hogere uraniumprijzen 
werd ook uranium gewonnen uit fosfaaterts.  
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2.2.1 Dagbouw en ondergrondse mijnbouw[fr2] 

Dagbouw en ondergrondse mijnbouw zijn gangbare vormen van mijnbouw voor 
elk mineraal of vaste brandstof (turf, bruinkool en steenkool). De winning van 
uranium via dagbouw of ondergrondse mijnbouw wijkt niet af van andere ertsen 
die op deze manier gewonnen worden. In beide gevallen wordt erts ‘rijk’ in  
uranium afgegraven en afgescheiden van moedergesteente. Tijdens mijnbouw 
afgegraven moedergesteente wordt als ‘waste rock’ gestort op hopen.  
 
Gewonnen erts wordt vervolgens fijn gemalen waarna 90% - 95% van de  
uranium wordt opgelost in zwavelzuur of een oplossing van natriumcarbonaat en 
natriumbicarbonaat in water. De aard van het gesteente waarin het uranium 
aanwezig is, bepaaltd welk oplosmiddel wordt toegepast.  
 
Bij gebruik van zwavelzuur worden ook andere metalen opgelost zoals radon, 
nikkel en arseen. Om die reden wordt uranium in deze route eerst selectief uit de 
zwavelzuur oplossing geëxtraheerd door het op te lossen in een organisch op-
losmiddel waaruit het weer geïsoleerd kan worden via ionenwisseling of door het 
een derde maal op te lossen in weer een oplosmiddel - ditmaal een zoute oplos-
sing. Uranium wordt vervolgens in vaste vorm gebracht door het te laten neer-
slaan met ammoniak of loog. De neerslag wordt afgefilterd, gecentrifugeerd en 
thermisch gedroogd. De zwavelzuuroplossing wordt geneutraliseerd met kalk en 
barium (om radon te binden) en gestort in het zogenoemde ‘tailing reservoir’. Bij 
extractie met natriumcarbonaat wordt uranium selectief geëxtraheerd en kan het 
uranium direct vanuit de oplossing worden neergeslagen. 
 
Het restproduct van de extractie - de tailings - worden in het tailing reservoir  
opgeslagen, in feite een stuwmeer achter een dam, waarin een slurrie van geëx-
traheerd erts wordt verpompt. De tailings bevatten nog zo’n 70% van de  
radioactiviteit van het oorspronkelijke erts in de vorm van radioactieve elementen 
- met name thorium, radium en radon. Om emissies van gasvormige radon en 
verwaaiing van radioactief stof naar de omgeving te voorkomen worden de  
tailings tijdens het vullen van het reservoir met een laag water afgedekt. Nadat 
het reservoir in de loop van jaren of decennia is gevuld wordt het afgedekt met 
klei en aarde.  

2.2.2 Oplossingsmijnbouw 

Bij oplossingsmijnbouw wordt een aantal gaten geboord naar de aardlaag waarin 
zich het uranium bevind. Door deze boorgaten wordt zwavelzuur of een oplos-
sing van natriumcarbonaat en natriumbicarbonaat in water in de ondergrond  
gepompt. De rijke oplossing wordt opgepompt, waarna het uranium net als bij 
dagbouw en ondergrondse mijnbouw uit de oplossing wordt geïsoleerd.  
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Figuur 3 Structuur van een oplossingsmijnbouw project 

 
http://www.world-nuclear.org/info/inf27.html 

 
 
Anders dan bij dagbouw en ondergrondse mijnbouw ontstaan bij oplossings-
mijnbouw geen tailings en waste rock. Er ontstaat wel slib en vervuilde oplossing. 
De oplossing wordt in de diepe ondergrond gepompt, vaak in diepliggende  
aquiffers. Slib wordt bovengronds opgeslagen in bescheiden tailing reservoirs. 
 
Ook oplossingsmijnbouw is geen ongebruikelijke mijnbouwtechniek. Het wordt 
met name toegepast voor de winning van goed oplosbare zouten, in Nederland 
bijvoorbeeld voor de winning van steenzout (NaCl of natriumchloride) in Gronin-
gen en Twente of voor winning van magnesiumchloride bij Veendam. Daarnaast 
wordt oplossingsmijnbouw toegepast voor bepaalde oplosbare ertsen van koper, 
zink, lood en tin. 
 
Oplossingsmijnbouw is alleen mogelijk wanneer het uranium zich in waterdoor-
latende horizontale aardlagen tussen twee waterafsluitende lagen bevindt. Deze 
techniek kan met name worden gebruikt voor armere ertslagen. 
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2.3 Conversie 

Nadat het erts gewonnen is moet het gehalte U235 worden verhoogd. Daartoe 
wordt het uranium omgezet in een verbinding die al bij lage temperaturen gas-
vormig is, uraniumhexafluoride (UF6). Verhoging van het gehalte aan U235 - verrij-
king - is alleen mogelijk in de gasfase.  
 
Bij conversie naar UF6 wordt de uranium in de yellow cake in 8 stappen omgezet 
in het beoogde product UF6. Om een indruk te geven van de complexiteit van het 
proces en de veelheid aan benodigde chemicaliën hieronder een overzicht van 
deze stappen: 
• de in yellow cake aanwezige uraniumverbindingen worden opgelost in een 

warme salpeterzuur oplossing; 
• uranium wordt van andere opgeloste verbindingen uit de yellow cake  

gescheiden door het selectief uit de salpeterzuur oplossing in tributylfosfaat; 
• hieruit wordt het weer geïsoleerd door het weer op te lossen in verdund warm 

salpeterzuur; 
• hieruit wordt het geïsoleerd door het te laten neerslaan (als uranylnitraat); 
• uranylnitraat wordt omgezet in UO3; 
• UO3 wordt gereduceerd tot UO2; 
• UO2 wordt met waterstoffluoride omgezet in UF4; 
• UF4 laat men met fluor gas (F2) reageren tot UF6. 
 
Het geproduceerde UF6 wordt tot slot in stalen containers naar het verrijkings-
bedrijf getransporteerd. 
 
Bij conversie treden emissies naar lucht en water van toxische stoffen en radio-
actieve elementen op. Er ontstaat toxisch radioactief slib door afscheiding van de 
niet-uranium verbindingen in de yellow cake. 

2.4 Verrijking 

De bij conversie gevormde UF6 wordt in deze stap gescheiden in een fractie rijk 
aan U235 en een fractie verarmd aan U235. Dit wordt gedaan door gasdiffusie door 
een membraam of door centrifugeren. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt 
van het gegeven dat U235 lichter is en als gas sneller kan bewegen dan het 
zwaardere U238. Het verschil tussen beide isotopen is echter zo klein dat het 
scheidingsproces honderden keren achter elkaar moet worden herhaald voordat 
de concentratie U235 in de verrijkte fractie 3% - 5% bedraagt. 
Gasdiffusie kost aanzienlijk meer energie doordat het gasvormige en warme UF6 
steeds weer moet worden gecomprimeerd om door een membraam te kunnen 
worden geperst. Compressie van een warm gas kost per definitie veel energie. 
 
Het overblijvende verarmde uranium bevat 0,25% ± 0,05% U235. Het is echter 
nog steeds radioactief en moet als laag radioactief afval met een lange levens-
duur permanent worden opgeslagen. 
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2.5 Productie brandstofstaven en elektriciteitsproductie 

Verrijkt UF6 wordt weer naar een vierde bedrijf getransporteerd om daar via een 
tweetal chemische reacties omgezet te worden in UO2. Het gevormde UO2 wordt 
in tabletten geperst welke vervolgens bij hoge temperatuur (1.400°C) worden 
gesinterd. De gesinterde tabletten worden tenslotte in een metalen buis van 
standaard afmetingen - de brandstofstaaf - geperst waarna de buis wordt 
dichtgelast.  
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3 Voorraden, winbaarheid en kosten 

3.1 Geologische voorkomens en verspreiding 

Uranium komt wereldwijd op een groot aantal plekken voor, maar de concentratie 
en winbaarheid hiervan variëren sterk. Figuur 4 geeft een indruk van het voorko-
men van uranium wereldwijd. 

Figuur 4 Uranium voorraden wereldwijd, winbaar tegen kosten tot $80/kg 

Bron: WISE uranium project 2006. 

3.2 Indelingen van uraniumvoorraden 

De verschillende voorkomens van uranium worden aan de hand van de concen-
tratie ingedeeld in een aantal categorieën: 
• zeer hoge kwaliteit erts (> 10% U); 
• hoge kwaliteit erts (≥ 2% U); 
• lage kwaliteit erts (0,1% U); 
• graniet (4 ppm); 
• sedimentair gesteente (2 ppm); 
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• aardkorst gemiddeld (3 ppm); 
• zeewater (0,003 ppm). 
 
Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen voorraden aan de hand van 
de geschatte productiekosten: 
• voorraden winbaar voor <40 US$/kg; 
• voorraden winbaar voor <80 US$/kg; 
• voorraden winbaar voor <130 US$/kg. 
 
Een derde onderscheid wordt gemaakt naar de mate van zekerheid dat een  
geschatte reserve inderdaad gevonden wordt als winning wordt gestart. Hierbij 
wordt meestal een onderscheid gemaakt tussen ‘reasonably assured reserves’ 
(RAR) en ‘estimated additional reserves’ (EAR).  

3.2.1 Uraniumvoorraden naar concentratie 

Voorraden in Canada hebben in vergelijking met andere regionale voorraden een 
extreem hoge concentratie. Een deel wordt gerekend tot voorraden met zeer  
hoge concentratie (> 10% U): McArthur River en Cigar Lake, Canada. De  
uraniumconcentratie is hier zelfs zo hoog, dat de ertsen met laagwaardige ertsen 
gemengd moeten worden om verwerking mogelijk te maken. Om de specificiteit 
te illustreren is in Tabel 1 een overzicht gegeven van de ertsconcentraties voor  
andere uranium mijnbouw gebieden met bestaande mijnbouw activiteiten. 

Tabel 1 Kwaliteit van uraniumertsen in diverse regio's met uranium mijnbouw 

 Erts concentratie 
(% U3O8) 

Voorraad in zachte 
ertsen (Mton) 

Voorraad in harde 
ertsen (Mton) 

Australië 
- Olympic Dam 
- Ranger 
- Jabiluka 
- Koongarra 
- Kintyre & Ben Lomond 
- Honeymoon & Yeelirrie 
- Westemoreland 
- Valhalla 
- Rest Australië 

 
0,05% 
0,24% 
0,52% 
0,80% 

0,2% - 0,4% 
0,15% 

0,04% - 0,2% 
0,14% 
0,12% 

 
 

0,1 
0,2 

0,01 
0,03 
0,05 
0,02 

0,035 
0,045 

 

 
1,3 

 

Canada > 0,5% 0,44  
V.S. 0,05% - 0,4% 0,1  
Brazilië 0,05% - 0,4% 0,14  
Zuid-Afrika 0,02%  0,3 
Namibië 0,035%  0,2 
Kazachstan 0,02% - 0,07% 0,6  
Rusland 0,05% - 0,4% 0,16  
Oezbekistan 0,05% - 0,4% 0,1  
Rest wereld 0,05% - 0,4% 0,5  

Totaal    
 
Voorraden in Australië betreffen deels geassocieerd uranium in koperertsen. 
Voorraden in Zuid-Afrika zijn deels geassocieerd uranium in goudertsen.  
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3.2.2 Uraniumvoorraden;  naar economische winbaarheid en zekerheid van 
voorkomen 

Figuur 5 en Tabel 2 geven een gedetailleerd overzicht van winbare voorraden 
naar winningkosten en mate van zekerheid van voorkomen. De figuren geven 
aan dat de voorraden uranium groot zijn in vergelijking tot de huidige jaarlijkse 
wereldwijde vraag van ca. 65.000 ton. Ook is duidelijk dat de voorraden in veel 
verschillende landen voorkomen, waaronder politiek stabiele landen als Australië 
en Canada. 

Figuur 5 Voorraden uranium in 2005 
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Tabel 2 Voorraden uranium in de wereld 

 Uranium in 2005 Verandering t.o.v. 2003 
RAR, <40 US$/kg 1.947.383 t U + 217.000 
RAR, <80 US$/kg 2.643.343 t U + 185.000 
RAR, <130 US$/kg 3.296.689 t U + 128.000 
IR, <40 US$/kg 799.000 t U + 6.000 
IR, <80 US$/kg 1.161.038 t U + 82.000 
IR, <130 US$/kg 1.446.164 t U + 27.000 
RAR+IR, <40 US$/kg 2.746.000 t U + 223.000 
RAR+IR, <80 US$/kg 3.804.381 t U + 267.000 
RAR+IR, <130 US$/kg 4.742.853 t U + 155.000 

Bron: (NEA, 2006). 

 

3.2.3 Dynamiek van uraniumvoorraden 

Uraniumvoorraden zijn geen statisch gegeven. Zo is in vergelijking met 2003 de 
wereldwijde voorraad uranium met 9% gestegen. Dit komt door een bijstelling 
van de bekende en afgeleide voorraden in Australië en een herevaluatie van de 
voorraden in Brazilië vanwege veranderde uraniumprijzen. De bijstelling  
illustreert de relatieve hardheid van voorraad cijfers. 
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De afgelopen twintig jaar is erg weinig exploratie verricht naar nieuwe voorraden 
van uranium, waardoor de bekende en afgeleide voorraden nauwelijks zijn  
veranderd. De verwachting is dat een hogere inspanning van exploratie de eco-
nomische voorraden zal verdubbelen en een verdubbeling van de huidige prijs 
zal op termijn de gemeten voorraden doen vertienvoudigen. Ook de technische 
ontwikkeling van exploratie instrumenten zal de voorraad in conventionele erts-
voorraden in de toekomst laten toenemen. 
 
Volgens gegevens van de IAEA-NEA is naast de genoemde 4,7 Mt uranium in 
bekende en afgeleide voorraden nog ongeveer 10 Mt aan nog niet ontdekte  
conventionele voorraden.  

3.2.4 Niet conventionele voorraden 

Voorraden in fosfaaterts worden geschat op 9 - 20 Mton. Uranium in fosfaat komt 
voornamelijk voor in marine fosfaaterts. 

Tabel 3 Voorraden van uranium in fosfaatertsen 

  Voorraad (Mton U) 
Marine fosforiet   

Marokko 6.9 
USA 1.2 
Mexico 0.15 
Jordanië 0.1 
Overige landen 0.65 
Subtotaal 9 

Organische fosforiet   

Kazakchstan 0.12 
Rusland   
Subtotaal 0.12 
Totaal 9.12 

 
Winning van uranium uit fosfaat was in de periode van hogere uraniumprijzen in 
de jaren 70 en begin jaren 80 van de vorige eeuw gebruikelijk en dekte bijvoor-
beeld 16% van de vraag naar uranium op de elektriciteitmarkt in de V.S. Andere 
landen waar uranium uit fosfaat erts werd gewonnen waren Canada, Spanje, 
België, Israël, en Taiwan. Productiekosten bedroegen $50/kg - $110/kg U3O8, 
hoger dan de marktprijs lange tijd is geweest. Winning van uranium uit fosfaat 
heeft als voordeel dat het in het erts aanwezige uranium hierdoor niet via toepas-
sing van fosfaat als kunstmest diffuus over de aardbol wordt geëmitteerd en ver-
spreid. 

3.3 Conclusies 

Uit het voorgaande trekken wij de volgende conclusies over de geologische voor-
raden van uranium:  
1 De huidige voorraden zijn aanzienlijk in vergelijking met de huidige consump-

tie, zelfs wanneer enkel de huidige bewezen voorraden die winbaar zijn tegen 
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de huidige marktprijzen worden beschouwd (RAR < $ 40/kg = ± 2.000.000 
ton, huidige wereldvraag ca. 65.000 ton). Wanneer ook naar voorraden ge-
keken wordt die minder zeker zijn en naar voorraden die tegen hogere kosten 
beschikbaar zijn (RAR + IR < 130$/kg) dan verdubbelen de voorraden ruim-
schoots (ca. 4.700.000 ton). 

2 De uraniumproductie en bekende en afgeleide voorraden zijn geografisch 
verdeeld over de wereld. De grootste goedkoop te winnen voorraden (RAR + 
EAR I, < 40$/kgU) komen voor in Australië, Canada, Kazachstan en Zuid-
Afrika. Maar ook zijn er redelijke voorraden in o.a. de VS, Rusland, Namibie, 
Niger, BrazilieBrazilië en OezUzbekistan. 

 
Afgezien van de geologische beschikbaarheid bepaalt vooral de marktwerking in 
uraniummarkt en marktwerking bij andere mogelijke energiebronnen in hoeverre 
theoretisch winbare voorraden uranium ook werkelijk economisch beschikbaar 
zijn. Hierop gaan we in het volgende hoofdstuk in. 
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4 Afzetmarkten en toekomstige consumptie 

Hoe lang de voorraden uranium meegaan is vooral afhankelijk van de vraag 
hiernaar. Dit hoofdstuk gaat in op een aantal karakteristieken van de vraag naar 
uranium en plaatst deze in het perspectief van de mondiale energiemarkt. 

4.1 De vraag naar uranium 

Uranium wordt vrijwel uitsluitend toegepast als brandstof in kerncentrales voor 
elektriciteitopwekking. Andere toepassingen als: 
• Het militaire gebruik van uranium voor de productie van kernwapens en in 

militaire reactoren van bijvoorbeeld onderzeeërs en vliegdekschepen. 
• Het medische gebruik van uraniumerts in onder meer röntgenapparatuur. 
• Toepassing in rookmelders; 
• Toepassing in glas 
dragen nauwelijks (meer) bij aan de totale vraag naar uranium. 
 
De vraag naar uranium is dan ook direct gerelateerd aan de productie van kern-
energie en de rol en rendabiliteit van kernenergie in de elektriciteitmarkt.  
 
De voor elektriciteit productie middels kernenergie geconsumeerde hoeveelheid 
uranium wordt weer bepaald door een aantal factoren op een niveau dieper: 

• Het opgestelde vermogen aan kernenergie; 
• De in de kerncentrales toegepaste technologie en het rendement van de 

centrales; 
• Eventueel gebruik van andere radioactieve bronnen in kerncentrales (bij-

voorbeeld thorium, americum, plutonium) 
 
De verschillende aspecten worden hieronder conform het aantal niveaus waarop 
het uraniumgebruik wordt beïnvloed in twee aparte paragrafen verder uitgediept. 

4.2 De mondiale energiemarkt 

De huidige mondiale energiemarkt is vooral afhankelijk van fossiele bronnen. 
Fossiele bronnen zijn goedkoop, de technologie voor winning en toepassing is 
ver ontwikkeld en het aanbod op de markt is – anders dan bijvoorbeeld bij bio-
massa – gegarandeerd. 
 
Gangbare verwachting is dat fossiele bronnen ook in de komende decennia de 
dominante energiebron zal blijven. Figuur 6 geeft de verwachting van de Interna-
tional Energy Agency over het  gebruik van primaire energiebronnen in de mon-
diale energiemarkt tot 2030. 
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Figuur 6 Primaire energiebronnen in de energievoorziening wereldwijd 

 
Bron: (IEA, 2006). 
 
De plek van uranium op deze markt is als gezegd die van brandstof voor opwek-
king van elektriciteit. Het concurreert daarbij met kolen, waterkracht, aardgas en 
hernieuwbare bronnen, maar over het algemeen niet met olie. Olie en olieproduc-
ten als diesel worden voornamelijk toegepast voor elektriciteitopwekking in re-
gio’s met een beperkt distributienetwerk voor elektriciteit. Vanwege de prijs, be-
perkte rendementen van energiecentrales op zwaardere olieproducten en andere 
overwegingen wordt het in regio’s met een voldoende groot distributienet vaak de 
voorkeur gegeven aan andere brandstoffen.  
 
Toepassing van fossiele energiebronnen, en met name van olie en gas, heeft 
echter duidelijke nadelen: 
• Gebruik hiervan draagt bij aan de uitstoot van broeikasgassen, waardoor op 

termijn een verandering van het mondiale klimaat mogelijk is; 
• De bekende voorraden van olie en gas zijn beperkt. Ook zijn er momenteel 

knelpunten in de verwerkingscapaciteit, die bij toenemende vraag duidelijker 
naar voren zullen komen, met hogere prijzen tot gevolg. Dit geldt overigens 
niet voor steenkool, waarvan de voorraden wereldwijd zeer groot zijn; 

• Olie en gas zijn deels afkomstig uit een aantal landen, waarvan de politieke 
stabiliteit onzeker is. Dit zijn ook de landen met de grootste bekende voorra-
den. Leveringszekerheid van olie en gas op de lange termijn is dan ook niet 
gegarandeerd. Steenkool is daarentegen wereldwijd in een groot aantal lan-
den te vinden. 

 
Ook toepassing van kernenergie kent duidelijke nadelen. Sinds het ongeluk met 
de kerncentrale in Tsjernobyl was kernenergie met name in Europa en de  
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Verenigde Staten lange tijd uit de gratie. Ten opzichte van de nadelen van  
fossiele brandstoffen lijken de nadelen van kernenergie echter de laatste tijd in 
de discussie over de toekomstige energievoorziening aan gewicht te verliezen.  
Of dit terecht is of niet, maar feit is dat naast hernieuwbare energie en kolen ook 
kernenergie in Europa en de Verenigde Staten weer nadrukkelijk een rol speelt in 
het debat. Dit wordt weerspiegeld in het grote aantal initiatieven voor nieuwe 
kerncentrales in de gehele wereld. 
 
Figuur 7 geeft een overzicht van het aantal kerncentrales wereldwijd en de bij-
behorende vraag naar uranium. Een uitgebreidere versie van deze figuur is terug 
te vinden in bijlage A. In totaal zijn op dit moment 441 centrales in gebruik. Er zijn 
daarnaast 27 kerncentrales in aanbouw, 38 in planning of besteld en 115 in  
studie (WNA, 2006).  
 
Opvallende punten bij beschouwing van Figuur 7 zijn onder meer: 
• de Verenigde Staten heeft met 103 kernreactoren verreweg het grootste  

aantal kernreactoren in gebruik, gevolgd door Frankrijk (59) en Japan (55); 
• India, China en Rusland hebben het grootste aantal kerncentrales in  

aanbouw: 8, 5 en 4 respectievelijk. Maar ook in landen als Iran, Pakistan en 
Noord-Korea zijn centrales in aanbouw; 

• Japan, Zuid-Korea en China hebben het meeste centrales in planning: 12, 8 
en 5. 

 
Duidelijk is dat wanneer alle kernreactoren in aanbouw zijn afgebouwd en de  
reactoren in planning worden gerealiseerd, de vraag naar uranium zal toenemen. 
Momenteel bedraagt de vraag naar uranium door de 441 in werking zijnde kern-
reactoren 65.478 ton uranium per jaar (WNA, 2006). Het totale opgestelde  
vermogen bedraagt nu 369.000 MWe. Hier zou nog eens circa 100.000 MWe  
bijkomen. Extrapolatie geeft dan een stijging van het jaarlijkse uraniumverbruik 
tot 83.000 ton per jaar (toename 27%).  
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Figuur 7 Aantal kerncentrale wereldwijd in gebruik, in aanbouw, in planning en voorgesteld 
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Bron: (WNA, 2006). 
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4.3 Technologie van kernenergie 

 
Technologische ontwikkeling 
Bovenstaande lineaire extrapolatie van de toename van het verbruik bij een  
groter aantal kernreactoren in operatie is een wat te simpele voorstelling van  
zaken. Voortschrijdende technologische ontwikkeling maakt namelijk een effi-
ciënter gebruik van het uranium mogelijk. Van 1970 tot 1990 is bijvoorbeeld het 
uraniumverbruik per kWh output met 25% gedaald (WNA, 2006). Een andere  
illustratie van de toenemende omzettingsefficiëntie van uranium is te zien in 
Figuur 8. Bij gelijkblijvende uraniuminput stijgt de productieve output gemeten in 
SWU/TWh en neemt het uraniumverbruik per TWh af. 
 

Figuur 8 Brandstofgebruik in een Zweedse kernreactor 

 
 
 
Op dit moment is een zogenoemde ‘vierde generatie’ kerncentrales in onderzoek. 
Deze reactoren moeten vanaf 2030 beschikbaar komen op de markt. Van de 
verschillende types van deze ‘inherent veilige’ centrales die kansrijk worden  
geacht zijn een aantal gebaseerd op het principe van de snelle kweekreactor. 
Mochten deze reactoren inderdaad vanaf 2030 in gebruik komen, dan kan het 
uraniumverbruik hierdoor aanzienlijk dalen, aangezien dit type centrales uit  
uranium zelf nieuwe brandstof kan ‘kweken’. Daar staat tegenover dat het prin-
cipe van de snelle kweekreactor tot dusver op commerciele schaal wereldwijd 
niet succesvol is gebleken. Het bekendste voorbeeld van de snelle kweekreactor 
vanuit Nederlands perspectief is de kerncentrale in Kalkar, die wel is gebouwd 
maar uiteindelijk nooit in gebruik is genomen. 
 
Een andere technologische ontwikkeling die op dit moment plaatsvindt is het  
onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van Thorium in plaats van 
Uranium als brandstof voor kerncentrales. Sommige kerncentrales kunnen  
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Thorium als brandstof gebruiken. Het onderzoek hiernaar vindt momenteel op 
beperkte schaal plaats. Achterliggende reden daarvoor is dat bij de beschikbaar-
heid van Uranium tegen redelijke prijzen het zoeken naar alternatieven nog geen 
prioriteit lijkt te hebben. Ook moeten door de hoge radioactiviteit van het Thorium 
nog belangrijke problemen overwonnen worden. Maar aangezien de wereldwijde 
voorraden Thorium circa drie keer zo groot zijn dan die van Uranium, kan dit op 
termijn wellicht een alternatief bieden voor de inzet van Uranium. Ook milieu-
technisch claimt de Thoriumcyclus voordelen ten opzichte van de uraniumcyclus 
door de lagere productie van Plutonium en transuranen. 
 
Beschikbaarheid van andere bronnen dan uraniumerts 
In totaal werd er in 2004 wereldwijd 40.251 ton uranium uit uraniumerts gewon-
nen (zie hoofdstuk 3). Dat is aanzienlijk minder dan de jaarlijkse vraag naar ura-
nium van op dit moment circa 65.000 ton. De reden hiervoor is dat ook andere 
bronnen beschikbaar zijn dan winning van uranium uit het primaire erts. Dat zijn: 
• opwerking van gebruikt uranium en plutonium uit kerncentrales; 
• gebruik van uranium en plutonium uit kernwapens; 
• civiele voorraden; 
• verrijking van uranium-mijnbouwafval (‘tails’). 
 
Opwerking van gebruikt uranium en plutonium uit kerncentrales vindt alleen in 
Frankrijk en Engeland plaats. De capaciteit hiervan bedraagt zo’n 4.000 ton 
mixed-oxide (MOX). Circa 200 ton MOX wordt jaarlijks hergebruikt, equivalent 
met 2.000 ton U3O8 uit de mijnbouw (WNA, 2006). Het Nederlandse kernafval 
wordt in Frankrijk opgewerkt, maar momenteel vindt vanwege onder meer de mi-
lieu- en proliferatie-effecten hiervan een discussie plaats of dit ook in toekomst 
zou moeten gebeuren. In de Verenigde Staten en veel andere landen vindt om 
deze redenen geen opwerking plaats. 
MOX is maar beperkt mengbaar in bestaande reactoren en levert geen netto op-
lossing voor plutonium of een volledig alternatief voor uranium mijnbouw. De 
nieuwste ontwerpen kernreactoren, zoals de EPR kunnen percentueel meer 
MOX verwerken. 
 
In het kader van de ontwapeningsverdragen tussen de Verenigde Staten en de 
voormalige Sovjet-Unie (‘Megatons to Megawatts’ overeenkomst uit 1994) is de 
laatste jaren veel hoogverrijkt uranium uit Rusland beschikbaar gekomen. De 
verrijkingsgraad hiervan bedraagt circa 90% U-235, veel hoger dan wat bruikbaar 
is voor kerncentrales (3 tot 5% U-235). Gemengd met laagwaardig uranium  
vervangt het kernwapenmateriaal momenteel ongeveer 10.000 ton U3O8 uit mijn-
bouw per jaar, ofwel 15% van de jaarlijkse uraniumbehoefte van kernreactoren 
wereldwijd op dit moment In totaal zal uit de bestaande overeenkomst zo’n 
152.000 ton uranium beschikbaar komen in twintig jaar tijd. Een gedeelte hiervan 
is al gebruikt in de periode vanaf 1994, een ander deel zal nog op de markt ko-
men tot 2013 (WNA, 2005). 
 
Ook civiele voorraden en verrijking van het restafval bij mijnbouw zijn mogelijk-
heden om de uraniumvoorraden te vergroten. Kerncentrales hebben vaak brand-
stofvoorraden opgebouwd, die zij afhankelijk van de eigen behoefte en de prijzen 
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op de wereldmarkt inzetten. In tijden van hoge prijzen zullen zij de opgebouwde 
voorraden eerder inzetten, in tijden van lage prijzen zullen zij deze voorraden 
eerder achter de hand willen houden. Datzelfde geldt voor gebruik van het urani-
um-restafval. Technisch is het mogelijk om uit het laagwaardige restafval meer 
uranium te winnen dan wat er in de praktijk om economische redenen uitgehaald 
wordt. Bij hoge prijzen verandert deze balans en wordt het economisch aantrek-
kelijk om restafvallen die eerder niet gebruikt werden nog eens te recyclen om er 
nog meer uranium uit te halen. 

4.4 Hoe werkt de uraniummarkt? 

In de uraniummarkt kopen kerncentrales hun brandstof in verschillende stadia 
van opwerking: ten dele kopen ze brandstofstaven die gebruiksklaar zijn, ten dele 
opgewerkte brandstof en ten dele uraniumerts. Voor ieder van de verschillende 
brandstofvormen zoekt een kerncentrale vaak meerdere mogelijke leveranciers 
(WNA, 2006).  
 
Al deze verschillende transacties lopen over het algemeen ( > 85%) via lange-
termijncontracten. Deze kunnen een looptijd van tot tien jaar hebben, maar lopen 
meestal van 3 tot 5 jaar. Vaak hebben deze contracten een zekere mate van 
flexibiliteit, om aanpassingen aan de marktontwikkelingen mogelijk te maken. 
Ook bestaan spotmarktcontracten, die bestaan uit één levering tegen een prijs 
rond de prijs die op dat moment op de spotmarkt geldt. 
 
Door de politieke omstandigheden ten tijde van de koude oorlog zijn er twee  
uraniummarkten ontstaan, die lange tijd van elkaar gescheiden waren: één  
‘westerse’ markt, die Amerika, West-Europa en het Verre Oosten omvat, en één 
‘oosterse’ markt, die de landen van de voormalige Sovjet-Unie en China omvat. 
Sinds de jaren negentig vindt er ook een uitwisseling van de oosterse in richting 
van de westerse markt plaats, maar het omgekeerde gebeurt niet. Russische  
organisaties kopen alleen van Russische leveranciers (WNA, 2006).  
 
De acht grootste mijnbouwconcerns zijn verantwoordelijk voor 82% van de ura-
niumproductie (WNA, 2006). 
 

Tabel 4 Organisaties met een jaarproductie van meer dan 1.000 ton uranium 

Organisatie Tonnen U 
Cameco 8.038
Cogema 5.317
ERA 4.356
KazAtomProm 3.718
WMC 3.706
Rossing 3.038
Priargunsky 3.000
Navoi 2.050
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4.5 De prijs van uranium 

De prijs van uranium op de spotmarkt varieert sterk. De prijzen van uranium in 
lange-termjincontracten zijn hier in meer of mindere mate aan gekoppeld. De 
uraniumprijzen op de spotmarkt waren in de jaren zeventig erg hoog door de op 
dat moment rooskleurige toekomstverwachtingen voor kernenergie. Na het on-
geluk in de kerncentrale van Tsjernobyl veranderde dat en daalden de prijzen 
sterk. Veel mijnen konden als gevolg daarvan niet meer rendabel produceren en 
moesten sluiten. Na een kleine opleving eind jaren negentig daalden de prijzen 
weer om pas in de laatste jaren weer sterk te stijgen, parallel met de opleving die 
kernenergie op dit moment weer doormaakt (Figuur 9).  

Figuur 9 Prijzen van uranium op de sportmarkt 

 

 

 

4.6 Hoe lang gaan de uraniumvoorraden mee? 

Het antwoord op deze vraag is een kwestie van geologische beschikbaarheid, 
maar meer nog van marktwerking.  
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Uit het voorgaande hoofdstuk mag duidelijk zijn dat de geologische voorraden 
wereldwijd zeer groot zijn als alle bronnen, inclusief de vindplaatsen met een 
zeer lage concentratie aan uranium, worden meegerekend. Zelfs bij sterke  
stijging van de vraag raken de uraniumvoorraden de komende decennia niet uit-
geput. Herkomst van deze voorraden is gevarieerd en sterke afhankelijkheid van 
één land of regio hoeft hierbij niet te ontstaan. 
 
Factoren die van invloed zijn op de uraniumvoorraden volgens Greenpeace (Diehl, 2006) 
 
• De gebruikte technologie bepaalt het rendement van uraniumwinning (in-situ leaching heeft 

een rendement van 75%, conventionele winning 95%). 
• Uraniumaanbod stijgt bij hogere prijs. 
• De winning van uranium als nevenproduct is afhankelijk van ontwikkelingen bij het hoofd-

product (bijvoorbeeld winning van uranium als nevenproduct van koperwinning. 
• Nieuwe uraniumvondsten kunnen de bekende voorraden vergroten. 
• Politieke oppositie tegen uraniumwinning (bijvoorbeeld in Australië wegens ligging in  

beschermde natuurgebieden). 
• Politieke oppositie tegen opwerking van MOX-brandstof. 
• Beschikbaarheid van brandstof uit kernwapens. 
• Nieuwe technologieën kunnen reststoffen (‘tails’) verminderen. 
• Beschikbaarheid van verrijkingscapaciteit. 
• Onzekerheid en geheimhouding bij vaststelling voorraden. 

 
 
Bij beschouwing van de op dit moment economisch winbare voorraden ontstaat 
een andere situatie. Lang niet alle geologische voorraden kunnen op een eco-
nomisch rendabele manier worden gewonnen. Over het algemeen geldt dat hoe 
hoger de (spot)marktprijs voor uranium is, des te groter de voorraden zijn die 
economisch kunnen worden gewonnen. Figuur 10 geeft de uraniumproductie in 
verhouding tot de vraag weer in de periode van 1945 tot 2001. Figuur 10 geeft 
aan dat de productie van uranium aanzienlijk kleiner is dan de vraag. Dat komt 
met name door de beschikbaarheid van andere bronnen dan uraniumerts, met 
name uranium uit kernwapens (zie paragraaf 4.2). 
 

Figuur 10 Uraniumproductie in verhouding tot de vraag 

 
Bron: (WNA, 2006). 
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Figuur 11 geeft drie verschillende scenario’s weer van de World Nuclear  
Association voor uraniumvraag en -aanbod. De productie van uranium zal naar 
verwachting van de WNA nog toenemen. Tegelijk neemt de beschikbaarheid van 
secundaire bronnen (waaronder kernwapens) af. Alleen in het geval van het  
lage-vraagscenario kan het uraniumaanbod ook na 2015 de vraag dekken. In de 
andere gevallen ontstaat na 2015 een gat tussen aanbod en productie, met  
mogelijk hogere uraniumprijzen tot gevolg. Ook is het mogelijk dat Rusland rond 
die tijd een netto-importeur wordt (Diehl, 2006). De werelduraniumvoorziening is 
dan afhankelijk van een beperkt aantal exporterende landen, vergelijkbaar met 
de situatie bij olie en gas. Wel zijn dit andere landen dan de olie- en gasexpor-
teurs. Wat dit betekent voor de voorzieningszekerheid is vooral een politieke be-
oordeling. 
 
Een aantal risicofactoren bij productiecapaciteiten zijn weergegeven in onder-
staande tekstbox. 
 
 
Risicofactoren bij de productiecapaciteit volgens Greenpeace (Diehl, 2006) 
• afhankelijkheid van een klein aantal grote producenten; 
• afhankelijkheid van secundaire bronnen; 
• lange tijdsduur voordat primaire productie opgevoerd kan worden; 
• nieuwe primaire productie vooral uit laagwaardige ertsen. 

 

Figuur 11 Verwachte uraniumproductie in verhouding tot uraniumvraag 

 
Bron: (Maeda/WNA, 2006). 
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De World Nuclear Association acht het hoge-groeiscenario het meest waarschijn-
lijk. Of dat ook het geval is, zal moeten blijken. Duidelijk is wel dat de huidige 
kernreactoren in aanbouw in de nabije toekomst in ieder geval een beperkte 
groei van de vraag zullen geven. Technologische-, politieke en economische  
factoren zullen vervolgens bepalen welke kant de vraag opgaat en wat dit  
betekent voor de uitputting van de voorraden. 

4.7 Conclusies 

De beschouwingen in dit hoofdstuk geven aanleiding tot een aantal hoofdcon-
clusies: 
1 De mondiale vraag naar energie neemt naar verwachting in de komende  

jaren toe. Vanwege de nadelen van met name olie en gas is er naast kolen 
en hernieuwbaar in het debat over de toekomst van de energievoorziening 
weer een toenemende belangstelling voor kernenergie. 

2 De vraag naar uranium is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het 
aantal draaiende kernreactoren wereldwijd, technologische ontwikkeling en 
de beschikbaarheid van andere bronnen dan primair uranium. Er zijn meer-
dere reactoren in aanbouw, met name in China en India, en er zijn wereldwijd 
plannen voor een nog groter aantal reactoren. De vraag naar uranium zal 
hierdoor in ieder geval op korte termijn stijgen, maar of deze groei van de 
vraag ook op langere termijn doorzet is onduidelijk.  

3 Hoe lang de huidige uraniumvoorraden meegaan is vooral afhankelijk van de 
prijs die men voor uranium wil betalen. Bij grotere vraag stijgt de prijs en zul-
len meer uraniumvoorraden economisch winbaar zijn. Winning van voorraden 
met zeer lage concentraties (waaronder zeewater) is vooral afhankelijk van 
technologische ontwikkeling. De komende decennia zullen de geologisch be-
schikbare uraniumvoorraden naar verwachting geen beperkende factor zijn 
voor de toepassing van kernenergie wereldwijd.  

4 Die grote beschikbaarheid geldt niet voor de economische voorraden. Bij stij-
gende vraag en continuering van de huidige productiecapaciteit zal waar-
schijnlijkkan mogelijk rond 2015 een gat ontstaan tussen productiecapaciteit 
en vraag, met economische schaarste en hogere uraniumprijzen tot gevolg. 
Ook kan de uraniumvoorziening afhankelijk worden van een beperkt aantal 
exporterende landen, vergelijkbaar met de situatie bij olie en gas. Wel zijn dit 
andere landen dan de olie- en gasexporteurs en deels behorend tot de wes-
terse wereld.  

Doordat momenteel De betekenis hiervan is vooral een kwestie van politieke in-
schatting. 

5 een groot deel van de uraniumvraag wordt gedekt door ontmanteling van ou-
de kernwapens (circa 30%), en doordat deze beschikbaarheid in 2013 tot een 
einde komt, zal de productie uit mijnen niet alleen de groeiende vraag moeten 
opvangen, maar ook de afnemende productie vanuit kernwapens. Uitbreiding 
van de productiecapaciteit vergt tijd en kan niet eenvoudig in 10 jaar worden 
verdubbeld. Dit is de onderbouwing voor de verwachting dat rond 2015 er 
een tekort aan uranium zal ontstaan. 
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5 Milieueffecten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de milieueffecten van uraniumwinning.  
 
Ter opfrissing en om hoofdstuk 5 als zelfstandig stuk tekst te kunnen lezen een 
korte samenvatting: bij de productie van uranium worden zoals uiteengezet in 
hoofdstuk 2 bij dagbouw mijnbouw en ondergrondse mijnbouw de volgende 
stappen doorlopen: 
• Mijnbouw en extractie: 

o Delven van erts; 
o Fijnmalen van gewonnen erts; 
o Extraheren1 van uranium uit het erts met zwavelzuur, ammoniak en orga-

nische oplossingen in 3 deelstappen → stort van het geëxtraheerde ; 
o Drogen van neergeslagen uraniumverbindingen (yellow cake). 

• Conversie: omzetting van de uraniumverbindingen in de yellow cake in 8 
stappen in UF6. 

• Verrijking: afscheiden van een fractie met een hoger gehalte U235 als van na-
ture voorkomt via centrifugeren of een andere fysische scheidingstechniek. 

• Brandstof productie: het weer omzetten van de fractie met verhoogd U235 ge-
halte in UO2, het in tabletvorm persen van dit oxide en de tabletten in een sta-
len staaf van standaard afmetingen persen. 

 
De milieubelasting van de verschillende stappen in de keten wordt in kaart ge-
bracht in paragraaf 5.2, waarbij de nodige aandacht wordt besteed aan de sprei-
ding in die milieubelasting door het wel of niet nemen van milieubeschermings-
maatregelen. 
 
Aansluitend hierop wordt in paragraaf 5.3 globaal aangegeven welk beleid in de 
potentiële exportlanden van uranium voor de Nederlandse energiesector aan be-
leid wordt gevoerd en hoe dit wordt gehandhaafd. 
 
Om de aan uraniumproductie in perspectief te plaatsen wordt in paragraaf 5.4 
een globale vergelijking gemaakt tussen uranium productie en productie van een 
equivalente hoeveelheid steenkool. 
 
Het hoofdstuk wordt wat betreft verstrekking van informatie afgesloten met para-
graaf 5.5, waarin kort wordt ingegaan op alternatieve en schonere productierou-
tes voor uranium. 
 
Een samenvatting van de conclusies die kunnen worden getrokken op basis van 
de in dit hoofdstuk geïnventariseerde kennis wordt gegeven in paragraaf  5.6. 

                                                 
1 Vergelijk koffie zetten, waarbij cafeïne en andere zaken uit de gemalen koffie worden opgelost in warm water. 
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5.2 Overzicht Milieubelasting 

Samenvattend kan worden gesteld dat de milieubelasting gerelateerd aan de 
uraniumketen is geconcentreerd in de mijnbouw schakel en de extractie van het 
uranium uit het erts. De milieubelasting is hierbij vooral gerelateerd aan de emis-
sie van radioactief radon. De emissie vindt voor enkele procenten plaats tijdens 
erts winning en de verwerking van het erts, maar komt verder volledig op conto 
van emissies vanuit de tailing reservoirs.  
 
Eén en ander wordt in onderstaande twee subparagrafen verder uit de doeken 
gedaan. 

5.2.1 Mijnbouw en yellow cake productie 

Milieubelasting tijdens ertswinning en extractie van uranium uit het erts houdt 
verband met: 

• Het gebruik van energie tijdens deze processen; 
• Het gebruik van zwavelzuur en ammoniak tijdens extractie; 
• Emissies van radioactieve stofdeeltjes erts en yellow cake; 
• Emissies van radioactieve elementen en zware metalen naar water tij-

dens ertswinning en extractie; 
• Emissies vanuit de tailing reservoirs van het radioactieve, gasvormige ra-

don naar lucht en van radioactieve elementen en zware metalen naar wa-
ter. 

 
Een overzicht van de verschillende vormen van milieubelasting per stap is gege-
ven in Tabel 5 en Tabel 6. De aspecten a)straling door radon emissies en 
b)emissies van zware metalen worden hieronder in aparte subparagrafen verder 
beschouwd. Energiegebruik en emissies van radioactieve elementen naar water 
zijn ter kennisgeving opgevoerd, aangezien de aan deze bronnen gerelateerde 
milieubelasting of sowieso beperkt is of beperkt is in vergelijking met andere, 
soortgelijke bronnen bij mijnbouw en extractie. 
 
Straling door radon emissies 
Het aan mijnbouw, extractie en tailing opslag gerelateerde vrijkomen van straling 
wordt qua intensiteit voor het overgrote deel bepaald door de emissie van radon 
(Rn222) tijdens deze stappen (zie Tabel 5 en Tabel 6). 
 
Straling door emissies van gasvormig radon ontstaan door vervluchtiging van al 
in het erts aanwezig radon en door verder radioactief verval van de in het erts 
aanwezige en in de tailings achterblijvende zwaardere radioactieve verbindingen 
uit de vervalreeks van U238 (bijvoorbeeld radium (Ra226) en Thorium (Th230) - zie 
Bijlage B).  
Radon kan gedurende vele tienduizenden jaren na mijnsluiting vanuit de tailings 
vrijkomen vanwege de lange halfwaardetijd van Th230 van ongeveer 80.000 jaar 
(zie Bijlage B).  
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Tabel 5 Overzicht milieubelasting bij mijnbouw en extractie (alle cijfers per kg uranium in yellow cake) 

 Mijnbouw 
 Dagbouw Ondergronds  Oplossingsmijnbouw Extractie 

Mijn Key Lake, Canada 
EcoInvent 
gemiddeld

Ambrosia 
Lake, V.S. 

EcoInvent 
gemiddeld Diverse mijnen Key Lake 

EcoInvent 
gemiddeld

Bron SENES EcoInvent  EcoInvent  ExternE UK EcoInvent  
Brandstofgebruik                 
-  elektriciteitopwekking   36 36 150 300   110 175
-  mobiele werktuigen   16 16         265
Emissies lucht (per kg U in output)                 
-  Rn222 (kBq) 71.000   130.000 2.200.000  1.000.000 0,02 ± 0,01 51.000 150.000
-  Ra226 (kBq)       13         
-  U - α (kBq)       23   0,03 ± 0,02     
Emissies water (per kg U in output)                 
-  Rn222 (kBq)                 
-  Ra226 (kBq)     5.000 1 1.600     1
-  Th230 (kBq)     460 1 300     150
-  U - α (kBq)     220 26 310     10
Ruimtebeslag (m2/kg U in ouput)   0,15 0,18 0,008 0,005       
Emissies water (per kg U in output)                 
-  zware metalen, bijvoorbeeld                 

a) As     9,3E-05 6,7E-05 6,8E-05       
b) Ba     1,9E-03   1,4E-03       
c) Cd     9,3E-05   6,8E-05       
d) Co                 
e) Cu       3,3E-04         
f) Mn     6,9E-02   7,5E-04       
g) Mo     1,6E-03 2,8E-03 1,8E-02       
h) Pb     1,8E-02   1,3E-02       
i) Se     1,9E-04 1,0E-04 4,1E-04       
j) V     6,5E-03   4,8E-03       
k) Zn     1,2E-03   8,9E-04       
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Tabel 6 Overzicht milieubelasting uit tailing reservoirs (alle cijfers per kg uranium in yellow cake) 

Mijn 
ExternE UK, SENES, UNCLEAR, e.a. 

 EcoInvent

Bron gemiddeld maximaal minimaal  
Brandstofgebruik                   
-  elektriciteitopwekking                   
-  mobiele werktuigen                   
Emissies lucht (per kg U in output)                   
-  Rn222 (kBq) 1,5E+07 - 1,0E+08 2,5E+08 - 1,7E+09 2,5E+05 - 1,7E+06 3,50E+07
-  Ra226 (kBq)                   
-  U - α (kBq)                   
Emissies water (per kg U in output)                   
-  Rn222 (kBq)                   
-  Ra226 (kBq)                   
-  Th230 (kBq)                   
-  U - α (kBq)                   
Ruimtebeslag (m2/kg U in ouput)                  7,2 
Emissies water (per kg U in output)                   
-  zware metalen, bijvoorbeeld                   

a) As                 4,9E-04
b) Ba                 1,4E-02
c) Cd                 7,3E-06
d) Co                 5,8E-05
e) Cu                 6,5E-04
f) Mn                 1,3E-03
g) Mo                 3,8E-04
h) Pb                   
i) Se                 1,4E-04
j) V                 3,9E-03
k) Zn                 1,4E-03
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De mate waarin radon vrijkomt hangt af van de mate waarin de tailings zijn afge-
dekt en van het vochtgehalte van de tailings. Radon is niet in staat zich te ver-
plaatsen door water of door dicht materiaal als klei en kan worden ingesloten in 
het reservoir door het reservoir af te dekken met een dikke laag klei van en/of 
door de tailings onder een laag water op te slaan. Vanwege de lange halfwaarde-
tijd van de zwaardere vervalproducten radium (Ra226) en Thorium (Th230) moet de 
afdichting bij benadering eeuwigdurend zijn en bestand zijn tegen bijvoorbeeld 
erosie.  
In Tabel 6 is voor de radon emissies een gemiddelde, maximale en minimum 
waarde gegeven: 

• De maximale waarde heeft betrekking op een flux of emissie van 20 
Bq/m2/sec en is representatief voor onafgedekte tailing reservoirs in droge 
klimatologische gebieden, bijvoorbeeld het Zuiden van de V.S. of landen 
als Namibië en Kazakchstan.  

• De minimum waarde is gerelateerd aan een flux van 0,02 Bq/m2/sec - de 
gemiddelde natuurlijke radon flux op aarde – en is representatief voor tai-
ling reservoirs met een goede afdekking of voor tailing reservoirs die on-
der water zijn gezet. Hierbij moet qua afdekking worden gedacht aan bij-
voorbeeld een laag klei van meerdere meters met daarbovenop lagen 
grind of keien en aarde voor verdere afdichting en om erosie tegen te 
gaan2. 

• Het gemiddelde is gerelateerd aan een gemiddelde flux van 1 Bq/m2/sec 
– volgens (UNSCEAR, 2000) de gemiddelde flux voor niet meer in ge-
bruik zijnde en afgedekte tailing reservoirs wereldwijd. Hierbij moet qua 
afdekking gedacht worden aan een laag aarde van één of meerdere me-
ters. 

 
Een goede afdekking van de tailings kost geld en zal een effect hebben op de 
prijs van het aangeboden uranium. 
 
De opgegeven vrijkomende hoeveelheid straling per kilo uranium hangt ook af 
van de beschouwde tijdtermijn. Gangbaar bij bijvoorbeeld UNSCEAR is accumu-
latie over een periode van 10.000 jaar. Gezien de halfwaardetijden van radium 
(Ra226) en Thorium (Th230) is een zichtperiode van 100.000 jaar nogal realisti-
scher. Het effect van het verschil in zichtperiode wordt geïllustreerd door de 
spreiding in de gegeven straling emissies per kg uranium (in yellow cake): som-
meren over een periode van 100.000 jaar in plaats van 10.000 jaar geeft een on-
geveer 62/3 hogere totale emissie van radon3. 
 
Voor schade veroorzaakt door straling wordt in LCA’s en andere typen milieuana-
lyses alleen rekening gehouden met schade aan de menselijke gezondheid. De 

                                                 
2 Dit soort afdekkingen is overigens vanwege de druk van het gewicht alleen toepasbaar bij tailings, die droog 

en vrij grof zijn, zodat de inhoud van het reservoir niet gaat schuiven onder invloed van het gewicht van de af-

dekking. Het voorbeeld is alleen bedoeld ter illustratie en moet niet worden gezien als algemeen geldend princi-

pe. 
3 De verhouding is niet 1 : 10 – vanwege de halfwaarde tijden van de ‘voorliggende’ zwaardere vervalproducten 

in de vervalreeks van U238. 
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door de vrijkomende straling veroorzaakte schade aan de menselijke gezondheid 
hangt sterk af van:  

• De vrijkomende hoeveelheid straling; 
• De mate van verspreiding van het radioactieve materiaal in de omgeving; 
• De aard van de straling (α, β of γ); 
• Het aantal blootgestelden permanent woonachtig in het verspreidings-

gebied of werkend op de emissielocatie; 
• De tijdduur waarin blootstelling plaatsvindt. 

 
Radon is een α-straler, de minst doordringende vorm van straling en daardoor in 
principe ook minder schadelijk. Rn222 is echter gasvormig en kan daardoor én 
over een groot gebied worden verspreid én via inademing direct op plaatsen in 
het lichaam komen waar ernstige schade kan worden aangericht.  
 
 Omrekenen aan de hand van de in [UNCLEAR] en [ExternE UK] gegeven omre-
kenfactoren voor respectievelijk man-Sv/kBq en voor man-Sv naar gebeurtenis-
sen geeft de in  gegeven doses en gebeurtenissen per kilo uranium in yellowca-
ke. 

Tabel 7 Overzicht doses en aantal gebeurtenissen per kilo uranium in yellow cake 

 ExternE UK, SENES, UNCLEAR, e.a. 
 gemiddeld maximaal minimaal 
Dosis (manSv) 3,8E-05  2,5E-04 7,5E-04  5,1E-03 7,5E-07   5,1E-06
Gebeurtenissen                 
-  sterfgeval door kanker 1,9E-06  1,3E-05 3,8E-05  2,5E-04 3,8E-08  2,5E-07
-  niet terminale kanker 4,5E-06  3,1E-05 9,0E-05  6,1E-04 9,0E-08   6,1E-07
-  erfelijke afwijkingen 3,8E-07  2,5E-06 7,5E-06  5,1E-05 7,5E-09   5,1E-08

 
Bepaling van de blootstellingdoses wordt in het algemeen gedaan op basis van 
verspreidingsmodellen, waarbij ondermeer een bepaalde windsnelheid en bevol-
kingsdichtheid in het gebied om de mijn en tailing reservoir wordt aangenomen. 
De in Tabel 7 gegeven doses zijn geschat op basis van de aannames uit (UN-
CLEAR, 2000). De geschatte doses zijn eerder een indicatie dan een reële 
waarde gezien de vele – niet altijd correcte - aannames in dit soort modellen. 
Voor een realistischere inschatting van de risico’s moet eigenlijk een locatiespe-
cifieke analyse worden uitgevoerd. 
 

 
 

In de UNSCEAR methodiek bijvoorbeeld is uitgegaan van 3 inwoners per km2 in een
straal van 100 kilometer rond de mijn en 25 inwoners per km2 in een straal tussen 100
en 2.000 kilometer rond de mijn. Om de relativiteit van dit soort modelanalyses te illu-
streren: in de praktijk is de bewoningsdichtheid in met name Australië en Canada binnen
een straal van 100 kilometer vaak kleiner dan 0,2 personen per km2 en binnen een
straal van 2.000 kilometer rond de mijn vaak lager dan 3 personen per km2. Aan de an-
dere kant, de bevolkingsdichtheid rond mijnen in China en Europa is vaak veel hoger
dan de door UNSCEAR gehanteerde uitgangspunten. 
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Om een idee te geven van de invloed van een nieuwe Nederlandse kerncentrale 
is de exercitie doorgezet naar vertaling van de bovenstaande cijfers naar een si-
tuatie waarin een nieuwe 1.000 MWe kerncentrale zou worden gebouwd. 
Een moderne 1.000 MWe centrale van het type EPR gebruikt bij een productie 
van 7.500 GWhe/jaar jaarlijks ongeveer 140 ton uranium in yellow cake. De pro-
ductie van deze hoeveelheid yellow cake zou globaal genomen leiden tot: 

• Een kans van 1 : 30 tot 1 : 180.000 dat iemand sterft aan kanker; 
• Een kans van 1 : 10 tot 1 : 76.000 dat iemand geneesbare vorm van kan-

ker krijgt; 
• Een kans van 1 : 130 tot 1 : 909.000 dat een mens met een erfelijke af-

wijking wordt geboren. 
Waarbij opgemerkt moet worden dat de maximale kansen alleen representatief 
zijn voor een beperkt aantal specifieke mijnen. 

Tabel 8 Overzicht kansen op ongewenste gebeurtenissen voor een 1.000 MWe kerncentrale 

 ExternE UK, SENES, UNCLEAR, e.a. 
 Gemiddeld maximaal minimaal 
Gebeurtenissen                 
-  sterfgeval door kanker 3.636 - 537 182 - 27 181.815 - 26.840
-  niet terminale kanker 1.515 - 224 76 - 11 75.756 - 11.183
-  erfelijke afwijkingen 18.181 - 2.684 909 - 134 909.074 - 134.201

 
Emissies van zware metalen 
Emissies van zware metalen tijdens mijnbouw en uit de tailingopslag bedragen 
grof geschat 70 ± 30 en 20 gram/kg uranium in yellow cake.  
De emissies ontstaan door oplossen van zware metalen in opgepompt mijnwater 
of in het in de tailings aanwezige vocht. Dit water kan vervolgens afstromen naar 
oppervlaktewater of in de bodem zinken (percolatie). Het oplossen van zware 
metalen in mijnwater of water in tailing reservoirs kan worden versterkt door een 
mechanisme dat Acid Mine Drainage (AMD) wordt genoemd: het ontstaan van 
zwavelzuur door oxidatie van pyriet in tailings en mijngangen. Het zwavelzuur 
stimuleert oplossen van zware metalen. 
 
Vergelijking van de concentraties gevonden in het water van enkele mijnen en uit 
enkele tailing reservoirs met de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater bedoeld 
voor drinkwater productie4 geeft een indruk van de ernst van de acute vervuiling. 
Uit de EcoInvent data voor een gemiddelde dagbouw mijn of ondergrondse mijn 
ontstaat de indruk dat wanneer geen maatregelen worden genomen er een in 
vergelijking met de Nederlandse normen duidelijke vervuiling van water en bo-
dem kan optreden. Dit kan zoals geïllustreerd door de voor Ranger en Elliot Lake 
bekende cijfers worden voorkomen door maatregelen te nemen: 

• De reservoirs voorzien van een waterdichte onderafdekking en bovenaf-
dekking van klei of een vergelijkbaar materiaal, zoals ook bij stortplaat-

                                                 
4 Zie: 

http://www.rijkswaterstaat.nl/rws/riza/leidraad/pdf/Normen_voor_oppervlaktewater_met_de_functie_bereiding_v

an_drinkwater.pdf 
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sen in Nederland gebruikelijk is. Op die manier kan worden voorkomen 
dat water ongecontroleerd wegstroomt of infiltreert in het reservoir. 

• Vrijkomend water zuiveren. 
• AMD6 voorkomen door de mijn en de tailings onder water te zetten, zodat 

geen zuurstof bij het gesteente kan en pyriet niet kan oxideren. 
• AMD6 voorkomen door kalksteen of een ander zwavelzuur neutraliserend  

gesteente toe te voegen5 aan de tailings. 
 
Mits genoeg wordt uitgegeven aan ontwerp van het tailing reservoir en aan even-
tuele zuivering kan een situatie worden gecreëerd, waarin de milieubelasting ac-
ceptabel is in vergelijking met de Nederlandse normen.  

Tabel 9 Vergelijking normen voor oppervlaktewater bedoeld voor drinkwater bereiding met concentraties in 
de literatuur gegeven voor mijnwater en effluent van tailing reservoirs 

 

Dagbouw 
gemiddeld 

Ondergrondse  
mijnbouw  
gemiddeld 

Ranger, 
Australië, 

1995 

Elliot Lake, Canada, 
jaren 70, na reiniging. 

normen 

Bron data EcoInvent EcoInvent ExternE UK EcoInvent  
Vergelijking concen-
traties (mg/l)   

 
      

Ca   1,3 50 - 350   
SO4 48 19 200 - 1.000 100
Zware metalen   

a) As 0,01 0,01     0,02
b) Ba 0,20 0,15     0,2
c) Cd 0,01 0,01     0,0015
d) Co           
e) Cu     0,0006 < 0,5 0,05
f) Mn 7,38 0,08   0,5 - 1,5 0,5
g) Mo 0,17 1,93       
h) Pb 1,93 1,39   < 0,5 0,03
i) Se 0,02 0,04     0,01
j) V 0,70 0,51       
k) Zn 0,13 0,10 0,005 < 0,5 0,2

 
Voor emissiecijfers per ton uranium is helaas maar één bron beschikbaar. De in 
deze informatiebron gegeven emissiecijfers moeten als een grove indicatie wor-
den gezien. Zo worden emissies vanuit het tailing reservoir geschat door aan te 
nemen dat ongeveer 1% van de in de tailings aanwezige zware metalen oplost. 
Bij een proces als AMD6 is dat vaak veel meer.  

5.2.2 Conversie, verrijking en brandstof productie 

Energiegebruik en daaraan gerelateerde emissies zijn geconcentreerd in de ver-
rijkingsfase. Het energiegebruik in deze schakel is geschat voor de gemiddelde 
mondiale productie van uranium brandstof uitgaande van het gegeven dat onge-

                                                 
5 Dit gebeurt bijvoorbeeld bij tailings van kopererts in Polen. 
6 AMD = acid mine drainage 
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veer 30% van de verrijkte uranium via gasdiffusie wordt geproduceerd. Dit is een 
cruciale aanname: het elektriciteitgebruik bij gasdiffusie is 60 maal hoger als bij 
centrifugeren.  
Aangezien vrijwel elk verrijkingsbedrijf op een specifieke productielocatie uit-
sluitend één van beide processen toepast en aangezien gasdiffusie in de V.S., 
Frankrijk en Argentinië wordt toegepast zou het vanuit milieuoogpunt de moeite 
lonen om selectief te zijn bij de selectie van de verrijkingspartner. 
 
Milieubelasting per kg U in brandstof 

 Conversie Verrijking Brandstof productie 
 EcoInvent ExternE EcoInvent ExternE EcoInvent ExternE 

MJ brandstof 7.249           30       
MJ elektriciteit 362       1.147   35       
Emissie zware metalen (g) 
naar water en bodem 

                

Straling (MBq) 3 0,29 - 3   0,003   0,001 - 1,2

 
Afgezien van energiegebruik met daaraan gerelateerde emissies en het vrijko-
men van straling vindt er verder geen wezenlijke directe milieubelasting plaats. 
De vrijkomende hoeveelheid straling is bescheiden in vergelijking met de hoe-
veelheid straling, die kan vrijkomen uit tailing reservoirs (zie voorgaande subpa-
ragraaf). Ook in deze ketenstappen betreft de straling vooral α– en β– straling. 
Een resulterend overzicht van de vertaling van de vrijkomende straling naar 
blootstellingsdoses en gebeurtenissen per kg uranium in brandstof is gegeven in  

Tabel 10 Blootstellingsdoses en blootstellingsgevolgen radioactieve straling bij conversie, verrijking en 
brandstofproductie (alle cijfers per ton uranium in brandstof) 

 Conversie Verrijking Brandstof productie 
Data bron ExternE ExternE ExternE 

UNSCEAR, 
Alle 3 de 

processen 
Dosis (manSv) 1,3E-05 - 1,8E-02 2,1E-06 n.b. - 2,5E-06 1,2E-5
Gebeurtenissen         
-  sterfgeval door kanker 6,6E-07 - 9,0E-04 1,1E-07 n.b. - 1,3E-07 
-  niet terminale kanker 1,5E-06 - 2,1E-03 2,5E-07 n.b. - 3,0E-07 
-  erfelijke afwijkingen 1,3E-07 - 1,8E-04 2,1E-08 n.b. - 2,5E-08 

 
De in ExternE gegeven waarden hebben betrekking op de brandstofcycli van 
kerncentrales in Duitsland (laagste gegeven waarden) en Groot-Brittannië (hoog-
ste gegeven waarden). Conversie in de ‘Britse’ brandstofketen geeft   een opval-
lend hoge blootstellingsdosis voor conversie, welke naar in de ExternE studie is 
aangenomen in Groot-Brittannië plaatsvindt bij BNFL Springfields. Blijkbaar komt 
er bij dit specifieke bedrijf een relatief grote hoeveelheid straling per eenheid ura-
nium vrij. De cijfers uit de ExternE studies hebben overigens betrekking op de 
situatie medio jaren 90. 
 
Om een indruk te geven van de consequenties van een moderne 1.000 MWe 
centrale is in onderstaande tabel een uitwerking gegeven op basis van de kan-
sen per ton uranium zoals gegeven in de Duitse ExternE studie – steeds de lin-
ker en laagste waarden in Tabel 10. 
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Een moderne 1.000 MWe centrale van het type EPR gebruikt bij een productie 
van 7.500 GWhe/jaar jaarlijks ongeveer 14 ton uranium. De productie van deze 
hoeveelheid brandstof zou globaal genomen leiden tot: 

• Een kans van 1 : 80.000 miljoen dat iemand sterft aan kanker; 
• Een kans van 1 : 34.000 dat iemand geneesbare vorm van kanker krijgt; 
• Een kans van 1 : 410.000 dat een mens met een erfelijke afwijking wordt 

geboren. 

Tabel 11 Bepaling kansen op ongewenste gebeurtenissen gerelateerd aan conversie, verrijking en 
brandstofstaaf productie voor een Nederlandse 1.000 MWe centrale. 

  

Aantal ge-
beurtenissen 
per ton urani-
um 

kans per ton 
uranium 

Kans 
voor 
een 
1.000 
MWe 
centrale 

Gebeurtenissen       
-  sterfgeval door kanker 8,9E-07 1.127.494 80.097 
-  niet terminale kanker 2,1E-06 481.416 34.200 
-  erfelijke afwijkingen 1,7E-07 5.794.380 411.633 

 

5.2.3 Lacunes in de informatiebron 

In de in bovenstaande subparagrafen gerepresenteerde informatie is geen infor-
matie opgenomen over incidentele vervuiling door ongelukken, weglekken van 
vloeistoffen of door dambreuken bij tailing reservoirs. De ernst van de vervuiling 
en de frequentie van met name weglekken verschilt ook sterk van mijn tot mijn, 
maar de gevolgen voor het omliggende milieu kunnen ernstig zijn, zoals bijvoor-
beeld geïllustreerd door de frequente lekverliezen bij Olympic Dam mijn in 
Australië. Ook kan verwaaiing optreden van de fijnkorrelige tailings wanneer de-
ze niet goed zijn afgedekt en het vochtgehalte in de tailings laag is. In Figuur 12 
zijn gevaren en risico’s gerelateerd aan tailing reservoirs geïllustreerd. 

Figuur 12 Illustratie van de potentiële gevaren van een tailing reservoir 

 
Gebaseerd op: http://www.wise-uranium.org/uwai.html 
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Een breuk in een tailing dam is natuurlijk een éénmalige gebeurtenis, maar de 
gevolgen van zo’n gebeurtenis zijn vaak catastrofaal, zoals geïllustreerd door de 
recente breuken in tailing dammen in Huelva, Spanje en bij een goudmijn in 
Roemenië. De laatste gebeurtenis vergiftigde in 2000 de Donau. Een tailing re-
servoir is feitelijk een stortplaats, die over een hele lange periode intact moet blij-
ven om het omliggende milieu niet zwaar te vervuilen.  
 
Zoals aangegeven is verder ook nog weinig informatie gevonden over milieuver-
vuiling bij oplossingsmijnbouw. Het grootste verschil tussen oplossingsmijnbouw 
enerzijds en dagbouw en ondergrondse mijnbouw anderzijds is dat geen materi-
aal boven de grond wordt gehaald om bovengronds te worden geëxtraheerd: Het 
extractieproces vindt in de bodem zelf plaats. Daarmee wordt ook de productie 
van tailings en de daaraan gerelateerde milieubelasting en risico’s in de vorm 
van radon emissies en voorkomen. Onze inschattingverwachting is dan ook dat 
oplossingsmijnbouw in principe schoner en minder risicovol is als dagbouw en 
ondergrondse mijnbouw in combinatie met tailingopslag. 

5.3 Wetgeving en handhaving in de verschillende landen  

In bovenstaande paragraaf is een globaal overzicht gegeven van de aan het tra-
ject van uranium winning in de mijnbouw fase tot aan brandstof staaf productie 
gerelateerde milieubelasting. Daarbij is aangegeven wat de spreiding in de mili-
eubelasting per kilo uranium is. Verder is duidelijk dat de milieubelasting voor-
namelijk samenhangt met mijnbouw en extractie van het uranium uit erts. De in-
directe aan kernenergie in Nederland gerelateerde milieubelasting is dan ook 
vooral gerelateerd aan de milieubelasting tijdens de winning en extractie van het 
voor de Nederlandse kerncentrale(s) benodigde uranium. De omvang van de mi-
lieubelasting – nu en de komende honderdduizenden jaren - hangt weer sterk af 
van: 

• De milieuwetgeving in de landen van herkomst; 
• De eisen die nu en in de toekomst worden gesteld aan tailing reservoirs; 
• Het type mijn: oplossingsmijnbouw of  

 
Export van uranium naar Nederland zal als aangegeven in hoofdstuk  op korte 
termijn in principe afkomstig zijn uit een beperkt aantal landen: Australië, Cana-
da,  Kazachstan, Namibië en Niger. In de onderstaande subparagrafen worden 
beleid en type mijnbouw per land globaal besproken. Daarbij wordt aandacht be-
steed aan de bestaande milieuwetgeving en aan de mate waarin deze gehand-
haafd wordt. Ook wordt globaal aandacht besteed aan de mate waarin controle 
wordt uitgeoefend door maatschappelijke organisaties, zoals milieubewegingen. 
 
Een ovezicht van de mijn in de verschillende landen en van de bij deze mijnen 
geregistreerde incidenten is gegeven in Bijlage C. 
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5.3.1 Australië 

Australië is met een productie van ongeveer 9.000 ton U in erts momenteel na 
Canada en voor Kazachstan de tweede producent van uranium in de wereld. In 
Australië zijn op dit moment 3 mijnen operationeel (Ranger - dagbouw, Olympic 
Dam - ondergronds, Beverly - oplossingsmijnbouw), een vierde mijn zal worden 
gerealiseerd (Honeymoon - oplossingsmijnbouw) en een vijfde potentiële mijn 
(Jabiluka - ondergronds) wordt tegengehouden door een verbod van lokale stam 
Aboriginals, de eigenaren van het land waarop de potentiële mijn ligt. 
 

 
 
 
Beleid 
Het beleid van de Australische regering was tot voor kort om maximaal 3 mijnen 
operationeel te hebben en geen nieuwe mijnen te ontwikkelen vanwege non-
proliferatie en milieubelasting. De huidige  regering heeft de mogelijkheden voor 
mijnbouw verruimd en staat ontwikkeling van nieuwe mijnen toe. 
 
Australië levert enkel uranium aan landen die het non-proliferatie accoord heb-
ben ondertekend en aan de V.S. 
 
Werkomstandigheden in Australische mijnen en milieubelasting van de omgeving 
worden gereguleerd middels de ‘Code of Practice and Safety Guide for Radiation 
Protection and Radioactive Waste Management in Mining and Mineral Proces-
sing’, een document dat geactualiseerd is in 1995 en 2005. Daarnaast zijn er nog 
een aantal aanvullende richtlijnen: 

• Environment Protection And Biodiversity Conservation Act 1999   
• Environmental Reform (Consequential Provisions) Act 1999  
• Environment Protection (Alligator Rivers Region) Act 1978  
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• Australian Radiation Protection And Nuclear Safety Act 1998   
• Australian Radiation Protection And Nuclear Safety (Consequential 

Amendments) Act 1998   
• Australian Radiation Protection And Nuclear Safety (Licence Charges) Act 

1998  
• Australian Nuclear Science And Technology Organisation Act 1987   

 
Voor de precieze inhoud hiervan wordt verwezen naar de website van Wise7. 
 
Een initiatief voor een nieuwe mijn doorloopt eenzelfde soort vergunningtraject 
als een vergelijkbaar project in Nederland, inclusief inspraak en MER-traject.  
 
In Australië wordt toezicht gehouden op de uraniummijnen uitgevoerd door een 
zogenaamde Supervising Scientist. Deze voert controles uit indien er meldingen 
zijn van incidenten. Daarnaast moet na sluiting van een mijn er voor zorggedra-
gen worden dat alle tailing van de mijn terug wordt gebracht naar de plek waar 
het vandaan is gekomen. 
 
Mijnbouwbedrijven in Australië hanteren een nul-effluent beleid, waarbij geen 
vloeistof naar de omgeving wordt geloosd. Ook andere emissies worden gemini-
maliseerd. Tailings worden tijdens exploitatiefase opgeslagen onder water. Na 
exploitatie wordt een laag van tenminste 2 meter klei en grond opgebracht. 
 
Praktijervaring met bestaande mijnen 
De grootste productie-site in Australië is de Ranger mijn (4.357 tU in 2004), in 
deze mijn wordt gemijnd door middel van dagbouw. De mijn is eigendom van 
Energy Resources of Australia Ltd. (ERA Ltd.), wat het gedeelde eigendom is 
van onder andere mijnbouwbedrijven Rio Tinto Ltd. en Cameco. 
De afgelopen jaren hebben er vele incidenten plaatsgevonden bij deze mijn, 
aanzienlijk meer dan bij de andere mijnen. Dit geeft echter een vertekend beeld, 
aangezien bij de Ranger mijn een erg strenge rapportageregeling geldt. Slechts 
twee maal was er sprake van een ernstig incident. Om deze reden is de mijn in 
2004 enkele dagen gesloten en heeft ERA een boete gekregen van A$ 150.000,- 
Een bijkomend probleem voor de Ranger mijn is dat het midden in een natuurge-
bied ligt (het grondgebied van de mijn zelf behoort niet tot het natuurgebied). Na 
een eventuele sluiting van de mijn moet er voor worden gezorgd dat het grond-
gebied ingepast wordt in het natuurgebied. Dit proces kost naar verwachting on-
geveer 96 M€. Er zal een 12 meter dikke afdichting met o.a. een geotextiele laag, 
stenen en zand worden aangebracht, waarna de radonflux vergelijkbaar is met 
de natuurlijke flux. 
 
De tweede mijn van Australië is de Olympic Dam (3.706 tU in 2004). De Olympic 
Dam is een mijn waar via ondergrondse mijnbouw wordt gemijnd. De uranium-
winning in deze mijn echter een bijproduct van de koper- (224.731 t in 2004) en 
goudwinning (88.633 ounce in 2004). De mijn is eigendom van BHP Billiton. 

                                                 
7 zie: http://www.wise-uranium.org/uleg.html#AUS 
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Ook in deze mijn hebben de afgelopen jaren vele incidenten voorgedaan. Bij de-
ze mijn zijn er vooral veel problemen bij de tailing-opslag. Dit heeft onder andere 
te maken met het feit dat deze mijn in de eerste plaats een kopermijn is. Hierdoor 
ontstaat een enorm volume aan tailing (8,9 Mt in 2004 tegenover 2,1 Mt in de 
Ranger mijn). De incidenten waren meestal lekkages van grote hoeveelheden 
besmette vloeistof of vaste stof8. 
Ook voor deze mijn geldt dat als de mijnbouw wordt gestopt de tailing terug moet 
worden gestopt op de plaats van waar het vandaan kwam. Er is echter nog geen 
sprake van het sluiten van deze mijn, er is eerder sprake van uitbereiding. 
 
Naast de bovengenoemde conventionele mijnen is er in Australië ook nog een In 
Situ Leach mijn (ISL): de Beverly mijn (920 tU in 2004). Deze mijn is eigendom 
van Heathgate Resources Pty Ltd. 
Vanwege de aard van het productieproces van een ISL kent de mijn geen tai-
lings. Hoewel dit een voordeel is (omdat er geen grote hoeveelheden radioactief 
materiaal bovengronds opgeslagen hoeven te worden) levert ISL wel andere na-
delen. Zo wordt er wel gewerkt met grote hoeveelheden chemische en radioac-
tieve vloeistof. De afgelopen jaren hebben zich vele incidenten plaatsgevonden 
met deze vloeistoffen. In 2002 is de mijn, op last van de overheid, enkele weken 
gesloten naar aanleiding van een grote lekkage van radioactieve vloeistof. 
 
Naast deze drie mijnen zijn er nog twee sites in Australië waar uraniumwinning 
gepland staat: Honeymoon en Jabiluka. De eerste zal een ISL mijn worden en 
heeft inmiddels alle goedkeuringen rond, maar wacht nog op enkele onderzoe-
ken. De Jabiluka mijn is gepland als ondergrondse mijn. Deze mijn staat echter 
op het grondgebied van aboriginals en deze weigeren toestemming te geven 
voor de ontwikkeling ervan. De exploitant van de mijn, ERA Ltd, heeft besloten 
de mijn niet verder te ontwikkelen totdat er toestemming is. 
 
Maatschappelijke organisaties 
Mijnbouw activiteiten in Australië worden nauwlettend gevolgd door lokale zelf-
standige maatschappelijke organisaties of de landelijke afdeling van internationa-
le organisaties, zoals Friends of the Earth. De organisaties zijn terzake kundig en 
kritisch en leveren in vergunningtrajecten wetenschappelijke rapporten aan om 
claims rond milieuvervuiling van uranium mijnbouw te onderbouwen.  
 
Conclusies 
Milieuwetgeving in Australië rond uranium mijnbouw is uitgebreid en gericht op 
behoud van natuur. De overheid is oplettend en handhaaft, milieubewegingen 
zijn kritisch. Desalniettemin is er blijkbaar een kans dat mijnbouw in Australië lo-

                                                 
8 BHP Billiton is ook exploitant van de OK Tedi mijn in Papua Nieuw Guinea, een mijn die de omgeving zwaar 

heeft vervuild. De aanliggende rivier – de Fly River – bijvoorbeeld is naar verluid over vele tientallen kilometers 

ecologisch dood. Dit soort parallellen maakt het interessant om na te gaan of er ook onderscheid kan worden 

gemaakt tussen mijnbouw bedrijven. Aangezien  afnemers van uranium direct inkopen bij de mijn (zie hoofdstuk 

4) zou op dit punt door de Nederlandse overheid misschien kunnen worden geëist dat alleen wordt ingekocht bij 

bepaalde minbouwbedrijven. 
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kaal ernstige milieubelasting kan geven – zie Olympic Dam -  door onzorgvuldige 
bedrijfsvoering. 

5.3.2 Canada 

Canada is de grootste uraniumproducent ter wereld. Op dit moment telt Canada 
drie actieve mijnen die in 2004 gezamenlijk 11.597 tU produceerden.  
 
Beleid 
In Canada wordt al decennia lang uranium gewonnen. Het aantal gesloten mij-
nen is dan ook groot. Vanuit de centrale en regionale overheden en de mijn-
bouwbedrijven wordt er veel gedaan aan de uit bedrijf genomen mijnen en aan 
het herstellen van de gebieden die zijn beïnvloed door de mijnbouw. Een eerste 
monitoring-ronde heeft aangetoond dat de maatregelen die zijn getroffen bij de 
oude mijnen tot op heden redelijk succesvol zijn. 
 
Het volledige nucleaire programma staat onder toezicht van de Canadian Nucle-
ar Safety Commission (CNSC). Deze organisatie streeft een open beleid na en 
houdt publieke zittingen waaraan iedereen deel kan nemen en waarin besloten 
wordt over de vergunningen voor onder andere de mijnbouwbedrijven. Mijnbouw 
wordt door de nationale overheid en de overheid van de deelstaat Saskatchewan 
toegestaan wanneer de milieubelasting acceptabel is. Of dit het geval is wordt 
vastgesteld in een traject vergelijkbaar met een MER. 
 
Over het algemeen doen zich in Canada weinig incidenten voor bij de uranium-
winning. Hierbij moet echter wel worden opgemerkt dat de rapportageregels niet 
zo streng zijn als in Australië, waardoor er geen één op één vergelijking kan wor-
den gemaakt. 
 
Praktijkervaringen 
De grootste mijn op dit moment is de McArthur River mijn (7.035 tU in 2004). Dit 
is een ondergrondse mijn die in het bezit is van de Cameco Corporation, een ge-
deelde onderneming van Cameco en CRI. 
De afgelopen jaren hebben zich maar weinig incidenten plaatsgevonden. In 2002 
is de mijn enkele weken gesloten geweest doordat diep onder de grond de mijn 
onder water was gelopen. Hierbij heeft een groep mijnwerkers een verhoogde 
dosis straling opgelopen. 
 
De tweede mijn van Canada is de McClean Lake mijn (2.310 tU in 2004). In deze 
mijn wordt zowel dagbouw als ondergrondse mijnbouw toegepast. De mijn is ei-
gendom van CRI. De afgelopen jaren hebben zich geen noemenswaardige inci-
denten plaatsgevonden . 
 
De Rabbit Lake mijn (2.087 tU in 2004) is een ondergrondse mijn en het eigen-
dom van Cameco. Ook bij deze mijn zijn de afgelopen jaren geen noemenswaar-
dige incidenten geweest. 
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Voor de komende jaren staan twee nieuwe uraniummijnen gepland: Cigar Lake 
en Midwest. Cigar Lake zal in 2007 operationeel zijn en heeft een nominale pro-
ductiecapaciteit van 6.924 tU per jaar. De Midwest mijn heeft een geschatte ca-
paciteit van 2.300 tU per jaar en zal naar verwachting in 2010 operationeel zijn. 

5.3.3 Kazachstan 

Kazachstan heeft de twee na grootste productie van uranium in de wereld. Gede-
tailleerde gegevens van de mijnbouw in Kazachstan zijn niet bekend. De totale 
productie van alle sites was in 2004 ongeveer 3.719 tU. Voor deze productie 
wordt gebruik gemaakt van zeven verschillende mijnen. Zes van deze mijnen 
maken gebruik van ISL, de zevende van ondergrondse mijnbouw. 
Driekwart van de productie is in handen van de overheid via het staatsbedrijf Ka-
zatomprom. De overige productie komt van Cameco, Cogéma en KazSubton. De 
laatste is de eigenaar van de ondergrondse mijn. 
 
In Kazachstan hebben ze grote problemen met de vervuiling door de mijnen. 
Enerzijds zijn dit de mijnen die door de voormalig Sovjet Unie zijn uitgebaat zon-
der aandacht voor het milieu, met alle lasten en gevolgen van dien (besmette in-
stallaties en grote hoeveelheden slecht verwerkt tailing). Anderzijds zijn het de 
huidige locaties waar hoofdzakelijk door middel van ISL wordt gemijnd. 
 
Inmiddels wordt er gebruik gemaakt van een uitgebreid monitoringsysteem 
waarmee nieuwe vervuiling binnen de perken gehouden moet worden. Daarnaast 
zijn er projecten gestart die zich bezig houden met de rehabilitatie van de oude 
productielocaties, welke worden aangestuurd door de overheid. 
Er zijn geen gegevens bekend over incidenten in Kazachstan. 
 
Het milieubeleid rond mijnbouw is waarschijnlijk nog in ontwikkeling, een persbe-
richt van de Kazakse ambassade uit 20029 bevat de volgende informatie: 

The Government of Kazakhstan plans to make environmental protection require-
ments for subsurface users more rigorous, Minister of Environmental Protection and 
Natural Resources Andar Shukputov stated on July 15 during a visit to West Kazakh-
stan  region. Speaking at a press conference at the Karachaganak oil and gas con-
densate field, Shukputov said that environmental considerations were not always 
given their proper due during subsurface use contract negotiations with foreign inves-
tors. 
          "The issues were stipulated neither in the contracts, nor anywhere else, so now 
the current legislation is being reviewed to set up tougher terms," Shuktupov stated.  
The minister emphasized that changes in environmental legislation are not aimed at 
specific investors, but will apply to all subsurface users in Kazakhstan. 

5.3.4 Niger 

In Niger zijn twee uraniummijnen aanwezig: Somaïr (1.260 tU in 2004) en Comi-
nak (1.985 tU in 2004). In de Somaïr mijn wordt uranium gewonnen door middel 
van dagbouw. De Somairmijn is eigendom van Onarem, Cogéma en CFMM. De 

                                                 
9 http://www.kazakhembus.com/072402.html 
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Cominak mijn is eigendom van Onarem, Cogéma, OURD en Enusa en hier vindt 
ondergrondse mijnbouw plaats. 
In Niger vinden vele incidenten plaats bij de mijnen, waarvan ook vele ernstige. 
Uit een onderzoek in 2003 blijkt dat er in Niger praktisch geen afvalbeheer 
plaatsvindt voor de tailing en geen controle op de besmette apparatuur. Tevens 
werd een onafhankelijk onderzoek naar de stralingseffecten bij de mijnen tegen-
gewerkt.  
Er is wel een overeenkomst tussen beide mijnen waarin zij hebben afgesproken 
dat ongeveer € 760.000 wordt geïnvesteerd in de rehabilitatie van productieloca-
ties. 
 
Informatie over analyses van Sherpa, CRIIRAD, Vigeo vermeldt de onderstaande 
incidenten: 

• Blootstelling van de bevolking aan gevaarlijk hoge doses radioactiviteit 
door het niet voldoende afschermen van tailings en radioactief schroot 
(BBC News May 30, 2006)  

• Minimale aandacht voor afvalbeheer en rehabilitatie van mijnbouw loca-
ties 

• Aanwezigheid van α-stralers en β-stralers in concentraties hoger dan con-
form WHO-limieten. 

5.3.5 Namibië 

In Namibië is één mijn actief: de Rossing mijn. Deze mijn is het bezit van Rio Tin-
to en is een dagbouwmijn. In 2004 is hier voor 3.039 ton aan uranium geprodu-
ceerd. 
Bij de Rossing mijn vinden vele incidenten plaats waarvan ook vele ernstige. 
Grondwater in de omgeving van de mijn is vergiftigd met uranium, voormalige 
medewerkers sterven aan kanker. Toch is de mijn en het bedrijf ISO 14001 ge-
certificeerd10. Het moederbedrijf Rio Tinto heeft een bedenkelijke reputatie van 
mijnbouw met verwaarlozing van mensenrechten en milieu11. 
 
Er is op dit moment in Namibië geen wetgeving omtrent uraniummijnen, mijnb-
vouwbedrijven hoeven bijvoorbeeld geen environmental impact assessments of 
environmental management program reports op te stellen. Een wetgeving is wel 
in ontwikkeling en er is een fonds opgericht zodat er financiële zekerheid is voor 
de rehabilitatie van de mijn. Echter wordt op dit moment geld dat gereserveerd 
was voor de sluiting van de Rossing mijn ingezet om de mijn juist open te hou-
den. 
 
Gedetailleerde data uit Namibië is beperkt aanwezig. 
 
Er staan twee nieuwe projecten op stapel (Langer Heinrich en Trekkopje). Voor 
beide projecten is een MER uitgevoerd. In een peerreview door Öko-Institut12 

                                                 
10 http://www.economist.com.na/2001/060401/story22.htm 
11 http://www.ecnt.org/pdf/mining_2001_04_27_rio.pdf 
12 http://www.oeko.de/oekodoc/266/2005-014-en.pdf 



3.296.1/Uraniumwinning 
7 juli 2006 CONCEPT 

45 

voor de MER voor Langer Heinrich wordt geconcludeerd dat de MER is geba-
seerd op onjuiste uitgangspunten en dat personen binnen een straal van enkele 
kilometers zullen worden blootgesteld aan radon concentraties hoger dan inter-
nationale limieten toelaten, Ook watergebruik en emissies naar bodem worden 
onvoldoende of onjuist behandeld. 
 
 Mijnen Productie 2004 Soort 
Canada Mc Arthur River 

mcClean Lake 
Rabbit Lake 

7035 
2310 
2087 

Ondergronds 
Dagbouw 
Ondergronds 

Australië Ranger 
Olympic 
Beverly 

4357 
3706 
920 

Dagbouw 
Ondergronds 
Oplossing  

Kazachstan 7 mijnen 3719 6 oplossing 
1 ondergronds 

Niger Somair 
Cominak 

1260 
1985 

Dagbouw 
Ondergronds  

Namibie Rossing 3039 Dagbouw  
Overige landen    
Kernwapen ma-
teriaal en voorra-
den 

   

 

5.4 Vergelijking met steenkool 

5.4.1 Basis van de vergelijking 

Mijnbouw van uranium is, omdat uranium een metaal is, qua gebruikte tech-
nieken deels vergelijkbaar met de winning van bijvoorbeeld non-ferro metalen als 
koper, zink, nikkel en lood. Ook koper wordt deels door oplossingsmijnbouw  
gewonnen. Ook zink wordt via extractie van de zinkverbinding uit het gedolven 
gesteente geïsoleerd (zie bijvoorbeeld http://www.budelzink.nl/). Er is ook een 
zekere vergelijkbaarheid met de ‘natte’ productie van fosforzuur uit fosfaaterts 
(zie bijvoorbeeld http://www.prayon.com/uk/techn/page_fabr.cfm#) bij kunstmest 
productie. 
 
Er zijn ook wel verschillen aan te wijzen. Zo kan uranium uitsluitend via extractie 
worden geïsoleerd, terwijl de meeste non-ferro metalen vaak beter thermisch te 
produceren zijn. Alleen zink wordt standaard geëxtraheerd uit gedolven – en  
geconcentreerd - materiaal. Extractie van uranium uit gedolven gesteente via de 
zure variant met zwavelzuur is relatief complex en ingewikkeld met drie extractie-
stappen achter elkaar. Het gegeven dat de te extraheren uraniumverbinding niet 
eerst wordt geconcentreerd is een bijzonderheid van de uraniumketen, net als 
het hele complex aan chemische reacties en fysische processen bij conversie en 
verrijking van geïsoleerd uranium. 
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Maar een vergelijking met winning en productie van non-ferro metalen zou  
conform de LCA-methodiek geen juiste vergelijking zijn. Doel van uranium erts 
winning en omzetting is uiteindelijk de productie van elektriciteit en niet de  
productie van één of ander metaal voor gebruik in verpakkingen, auto’s of wat 
dan ook voor voorwerp. Om die reden is de enige eerlijke vergelijking die met 
mijnbouw van steenkool en aardgas voor hoeveelheden die eenzelfde hoeveel-
heid elektriciteit opleveren.  
 
Om een dergelijke vergelijking te beperken is in deze studie alleen een - globale - 
vergelijking met winning van steenkool uitgevoerd. Steenkool is ook net als ura-
nium een echte mijnbouwketen met afgraven van aardlagen en nabehandeling 
en scheiding van het gedolven, zich in vaste vorm bevindende materiaal. Ook bij 
steenkoolwinning blijven er tailings over, in deze keten de uitgewassen stukjes 
niet brandbaar materiaal en anorganisch gebonden zwavel in de vorm van pyriet. 
De tailings worden ook in deze keten in een tailing reservoir - in dit geval een 
berg – opgeslagen. 

5.4.2 Vergelijking 

De vergelijking met steenkool is uitgevoerd voor uranium brandstof verrijkt tot 5% 
U235 en benut tot een ‘burnup’ van 60 GWdag/ton. Dit zijn waarden, die represen-
tatief zijn voor de nieuwste kernenergie initiatieven in Europa, de twee EPR reac-
toren in aanbouw in Finland (Olkiluoto) en Frankrijk (Flamanville). Dit nieuwe type 
kerncentrale werkt met rijker uranium, een grotere benutting van de brandstof en 
heeft een hoger rendement van 37%. 
 
De massabalans voor uranium vanaf mijn tot aan centrale is dan als volgt. 
 
Bij een burnup van 60 GWdag/ton en een rendement van 37% wordt 440 MWhe 
per kilo uranium geproduceerd. 
Voor het produceren van eenzelfde hoeveelheid elektriciteit met een moderne 
steenkool centrale met een rendement van 47% - bijvoorbeeld Nordjylland 3 in 
Denemarken – is circa 136 ton steenkool met een stookwaarde van 25 GJ/ton 
nodig. 
 
Steenkool winning en opwerking is sterk afhankelijk van kwaliteit van de steen-
kool en het type mijn. Voor de milieubelasting per ton is dan ook in de vergelij-
king een bereik met minimum, gemiddelde en maximum waarde voor een aantal 
aspecten aangehouden. 

Tabel 12 Spreiding in milieubelasting per ton steenkool (uit EcoInvent) 

 Max Gemiddeld Min 
Tailings, ton per ton steenkool 0,93 0,30 0,15
Energiegebruik (MJ/ton steenkool)    
-  elektriciteit 350  70
-  brandstof 100  55
Zware metaal emissies naar water (g/ton steenkool) 10 10 10
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Figuur 13 Massabalans voor uranium vanaf mijn tot aan centrale 

0,25% U
4.501 kg erts

92,50% rendem ent 4,48 ton

85,00% U 3O 8
15,82 kg cake
10,41 kg U

99,50% rendem ent

10,36 kg U
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7,92 kg SW U /kg product 9,35 kg U

11,40 kg veram d m ateriaa l

5,00% U 235
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1,00 rendem ent
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Vertaling naar een hoeveelheid steenkool van 136 ton geeft de volgende verge-
lijking. 
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Tabel 13 Vergelijking steenkool en uranium bereidstelling voor elektriciteitproductie 

 Steenkool Uranium 
 Max Gemiddeld Min  
Tailings (ton) 152 49 24 4
Energiegebruik (MJ)     
-  elektriciteit 57.134  11.427 8.101
-  brandstof 16.324  8.978 12.207
Zware metaal emissies naar water (g) 1.632 1.632 1.632 1.056

 
Uranium winning op de klassieke methode met dagbouw en ondergrondse mijn-
bouw en navolgende brandstofproductie via verrijking en conversie geeft minder 
afval en – wanneer centrifugeren wordt toegepast bij verrijking – een lager ener-
giegebruik. De omvang van de directe emissies van zware metalen is eveneens 
iets lager. Er treedt echter wel emissie van radioactief radon naar lucht op, die er 
bij steenkool winning niet is.  

5.5 Alternatieve productieroutes 

Een alternatieve bron van uranium wordt als gezegd gevormd door de bijproduc-
ten van kopermijnbouw en goudwinning, terwijl er daarnaast de mogelijkheid be-
staat om uranium te isoleren uit fosfaat.  
 
Hoewel de winning van bijvoorbeeld uranium uit fosfaaterts duurder is en ook 
een zekere milieubelasting geeft, heeft gebruik van bijproducten qua milieubelas-
ting wel een zeer significant voordeel: 
• bij winning van uranium als bijproduct bij mijnbouw van bijvoorbeeld koper 

wordt voorkomen dat het uranium in de tailings of concentraat eindigt en van-
uit de tailing reservoirs of bij metaalproductie in het milieu terechtkomen; 

• bij winning van uranium uit fosfaaterts wordt de verspreiding van het uranium 
via toepassing van fosfaatkunstmest voorkomen.  

 
Echter, de potentiële productievolumes zijn waarschijnlijk niet groot genoeg om 
de gehele uraniummijnbouw te kunnen vervangen. De productie als bijproduct bij 
koperwinning bij de Olympic Dam mijn in Australië zal worden opgeschroefd tot 
circa 12.500 ton/jaar. Het potentiële volume produceerbaar uit fosfaaterts wordt 
op de website van WISE geschat op circa 11.000 ton/jaar. Beide bronnen samen 
zouden samen ongeveer 1/3 kunnen dekken van de huidige consumptie aan 
uranium voor elektriciteit productie. Aan de andere kant is dit slechts het over-
zicht van de informatie die we hebben kunnen verzamelen in een kortdurend pro-
ject met focus op andere onderwerpen. Het is niet gezegd dat er niet meer poten-
tiële bronnen van uraniumbijpoducten zijn. Onze aanbeveling is om – gezien de 
milieuvoordelen - dit nader te onderzoeken. 
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5.6 Conclusies 

Milieubelasting gerelateerd aan de winning en verwerking van uranium wordt ge-
domineerd door het management van de tailings en van de mijn, tijdens de ex-
ploitatie en na de sluiting van de mijn. De belasting van het milieu houdt voorna-
melijk verband met de radonemissies naar de lucht en emissies van zware meta-
len als gevolg van Acid Mine Drainage naar water en bodem. 
 
Vanwege verschillen in management van tailings en mijnen valt in de praktijk een 
enorme spreiding in de aan mijnbouw en extractie van uranium gerelateerde mi-
lieubelasting te constateren. Niet gemanagede tailingreservoirs hebben een dui-
delijk risico om een aanzienlijke hoeveelheid radioactiviteit te emitteren met als 
gemiddeld gevolg een sterfte van twee mensen per 80 hectare oppervlak reser-
voir. 
 
In principe is het mogelijk de milieubelasting te minimaliseren tot een niveau van 
natuurlijke emissies van radon uit de bodem door een goede afdichting van de 
reservoirs. Dit gebeurt in de praktijk met name in Australië, de Verenigde Staten 
en Canada. In bijvoorbeeld Niger en Namibië gebeurt dit niet en is de milieube-
lasting groot. De actuele situatie in Kazachstan is moeilijk in te schatten. 
 
Zelfs bij goed afgedekte tailingreservoirs blijft een zeker risico bestaan voor het 
milieu omdat de tailings honderdduizenden jaren radioactief blijven en er geen 
afdichtingstructuur bestaat die gedurende die gehele periode gegarandeerd in-
tact blijft.  
 
Oplossingsmijnbouw is minder milieubelastend vanwege het gegeven dat geen 
erts naar het oppervlak wordt gebracht. Winning van uranium uit fosfaaterts is het 
milieuvriendelijkste alternatief omdat door extractie wordt voorkomen dat uranium 
als diffuse emissie via kunstmest wordt verspreid. 
 
Uraniumwinning en verwerking is in vergelijking met steenkoolmijnbouw niet 
zondermeer meer of minder milieubelastend: 
• Er komt bij uraniumwinning meer straling vrij; 
• De hoeveelheid tailings is veel kleiner bij uraniumwinning dan bij steenkool-

mijnbouw; 
• Het energiegebruik gerelateerd aan de winning van steenkool is hoger dan bij 

uraniumwinning; 
• De emissies van zware metalen naar de bodem zijn ongeveer vergelijkbaar 

voor beide brandstoffen. 
 
Gezien bovenstaande conclusies zijn onze aanbevelingen: 

• Als voor de toepassing van kernenergie wordt gekozen moet ten minste 
de voorwaarde gesteld worden dat de hiervoor benodigde mijnbouw, ex-
tractie en vervolgprocessen op een zo verantwoord mogelijke manier 
plaatsvinden; 

• Dit houdt onder meer in dat de uranium bij voorkeur betrokken dient te 
worden uit Canada en Australië en in de toekomst mogelijk ook uit Ka-
zachstan; 
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• De volgende voorkeursvolgorde geldt voor de herkomst van het uranium 
naar type mijnbouw: 

o Winning als bijproduct uit fosfaaterts; 
o Winning middels oplossingsmijnbouw (dus ondergronds); 
o Winning via dagbouw of ondergrondse mijnbouw met maximale 

inspanning om milieubelasting nu en in de toekomst te minimalise-
ren. 

 
Het verdient de aanbeveling na te gaan of de overheid ook invloed uit kan oefe-
nen op de keuze van het toeleverende mijnbouwbedrijf. Mijnbouwbedrijven met 
een bedenkelijke reputatie op het gebied van bijvoorbeeld winning van non-ferro 
metalen en goud blijken ook niet verantwoord te handelen bij uraniumwinning. 
Een ISO 14001 certificaat blijkt in de praktijk geen garantie voor verantwoorde 
bedrijfsvoering. 
 
Wij doen expres geen aanbeveling voor wel of niet toepassen van kernenergie. 
Onze conclusie is dat kernenergie mits uranium mijnbouw en extractie verant-
woord plaatsvinden niet meer milieubelasting hoeft te veroorzaken als steenkool 
winning. Wanneer nieuwe kolencentrales maatschappelijk acceptabel zijn en 
uraniumwinning verantwoord plaatsvindt is er geen reden vanuit de ‘upstream’ 
kant om kernenergie niet toe te staan.  
Maar een keuze voor of tegen kernenergie omvat ook de ketenschakels opwek-
king en afvalverwijdering. En daarbij spelen hele andere, deels andersoortige 
vergelijkingen en afwegingen over bijvoorbeeld de integriteit van het reactorvat 
over de komende 60 jaar of de berging van radioactief afval. Bovendien komen 
dan ook hele andere alternatieven in beeld, zoals bijvoorbeeld energiebesparing 
en windenergie of grootschalige import van duurzame energie. Dit soort vergelij-
kingen overstijgen de huidige studie en zijn ook veel meer een onderwerp voor 
een brede discussie in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. 
 
 
http://www.uic.com.au/nip10.htm 
http://www.world-nuclear.org/sym/1998/chambe.htm 
http://www.anawa.org.au/nt/ranger-breaches.html 
http://www.miningwatch.ca/index.php?/Uranium/Elliot_Lake_Uranium_ 
http://www.atral.com/U2381.html 
 
 
 
 

http://www.world-nuclear.org/sym/1998/chambe.htm�
http://www.anawa.org.au/nt/ranger-breaches.html�
http://www.miningwatch.ca/index.php?/Uranium/Elliot_Lake_Uranium_�
http://www.atral.com/U2381.html�
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6 Mogelijke consequenties voor Nederland 

Voor wat betreft mogelijke consequenties van uraniumwinning voor een even-
tuele nieuwe kerncentrale in Nederland zijn met name twee vragen relevant: 
1 Kan de levering van uranium als brandstof voor een eventuele nieuwe  

kerncentrale in Nederland in gevaar komen door de karakteristieken van  
uraniumwinning en de mondiale uraniummarkt? 

2 Zijn de milieuconsequenties van uraniumwinning ernstiger dan die van de 
winning van andere metallische ertsen, waardoor ngo’s terecht bezwaar  
kunnen maken tegen dit aspect van de toepassing van kernenergie in  
Nederland? 

 
Hierna bespreken wij beide vragen. 

6.1 Voorzieningszekerheid 

De geologische voorraden uranium zijn groot en wereldwijd verspreid. Wanneer 
deze voorraden allemaal tot inzet komen, dan zijn er in de komende decennia 
geen problemen te verwachten bij levering van uranium aan Nederland. 
 
De vraag is echter wat de uraniummarkt gaat doen. Waarschijnlijk zal Het is mo-
gelijk dat rond 2015 een gat tussen vraag en aanbod gaat ontstaan, met eventu-
eel hoge uraniumprijzen tot gevolg. De consequenties voor de elektriciteitsprijs 
zijn beperkt (op dit moment wordt de elektriciteitsprijs van € 0,04 kWh voor 25% 
bepaald door de uraniumprijs. Als de ertsprijs met 500% stijgt zal de productie-
prijs van brandstofstaven met circa 100% stijgen, zodat de elektriciteitsprijs stijgt 
tot € 0,05 kWh.  
Ook is het aantal landen met grote voorraden net als bij olie en gas beperkt, zo-
dat bij toenemende schaarste een afhankelijkheid zal kunnen ontstaan van deze 
exporteurs (met name Canada en Australië). Wat betekenis van deze mogelijke 
afhankelijkheid is, is vooral een politieke inschatting. 

6.2 Milieueffecten[fr3] 

Winning van uraniumerts kan aanzienlijk meer nadelige milieueffecten veroor-
zaken dan de winning van andere metallische ertsen. Over het algemeen geldt 
dat hoe laagwaardiger het erts, des te groter de milieueffecten zullen zijn. Bij 
toenemende vraag in de toekomst zullen ook de laagwaardigere ertsen aange-
sproken moeten worden, de milieueffecten van uraniumwinning zullen daardoor 
mogelijk nog toenemen. Daar staat tegenover dat bij een zorgvuldige ertswinning 
milieueffecten ingeperkt kunnen worden.  
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Passend bij de trend van certificering van herkomst van primaire energiebronnen, 
zoals op dit moment al gebruikelijk bij hernieuwbare energiebronnen, verdient het 
dan ook aanbeveling te onderzoeken of door certificering van herkomst van het 
uraniumerts nadelige milieueffecten van winning zo veel mogelijk beperkt kunnen 
blijven. 
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A Overzicht kernenergie wereldwijd 

Tabel 14 geeft een overzicht van de toepassing van kernenergie wereldwijd, het 
aantal kernreactoren in gebruik en het aantal kernreactoren dat in planning is in 
mei 2006. 
 

Tabel 14 @@ 

 

NUCLEAR 
ELECTRICITY 
GENERATION 

2005 

REACTORS 
OPERABLE
May 2006 

REACTORS 
under CON-
STRUCTION 

May 2006 

REACTORS 
PLANNED 
May 2006 

REACTORS 
PROPOSED 

May 2006 

URANIUM 
REQUIRED

2006 

 billion 
kWh 

% e No. MWe No. MWe No. MWe No. MWe tonnes U 

Argentina 6.4 6.9 2 935 1 692 0 0 0 0 134 

Armenia 2.5 43 1 376 0 0 0 0 1 1000 51 

Belgium 45.3 56 7 5728 0 0 0 0 0 0 1075 

Brazil 9.9 2.5 2 1901  0 0 1 1245 0 0 336 

Bulgaria 17.3 44 4 2722 0 0 2 1900 0 0 253 

Canada* 86.8 15 18 12595 0 0 2 1540 0 0 1635 

China 50.3 2.0 10 7587 5 4170 5 4600 19 15000 1294 

Czech Re-
public 

23.3 31 6 3472 0 0 0 0 2 1900 540 

Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 600 0 

Finland 22.3 33 4 2676 1 1600 0 0 0 0 473 

France 430.9 79 59 63473 0 0 1 1630 1 1600 10146 

Germany 154.6 31 17 20303 0 0 0 0 0 0 3458 

Hungary 13.0 37 4 1755 0 0 0 0 0 0 251 

India 15.7 2.8 15 2993 8 3638 0 0 24 13160 1334 

Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4000 0 

Iran 0 0 0 0 1 915 2 1900 3 2850 0 

Israel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1200 0 

Japan 280.7 29 55 47700 1 866 12 14782 0 0 8169 

Korea DPR 
(North) 

0 0 0 0 1 950 1 950 0 0 0 

Korea RO 
(South) 

139.3 45 20 16840 0 0 8 9200 0 0 3037 

Lithuania 10.3 70 1 1185 0 0 0 0 1 1000 134 

Mexico 10.8 5.0 2 1310 0 0 0 0 2 2000 256 

Netherlands 3.8 3.9 1 452 0 0 0 0 0 0 112 
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Pakistan 1.9 2.8 2 425 1 300 0 0 2 1200 64 

Romania 5.1 8.6 1 655 1 655 0 0 3 1995 176 

Russia 137.3 16 31 21743 4 3600 1 925 8 9375 3439 

Slovakia 16.3 56 6 2472 0 0 0 0 2 840 356 

Slovenia 5.6 42 1 676 0 0 0 0 0 0 144 

South Africa 12.2 5.5 2 1842 0 0 1 165 24 4000 329 

Spain 54.7 20 8 7442 0 0 0 0 0 0 1505 

Sweden 69.5 45 10 8938 0 0 0 0 0 0 1435 

Switzerland 22.1 32 5 3220 0 0 0 0 0 0 575 

Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4500 0 

Ukraine 83.3 49 15 13168 0 0 2 1900 0 0 1988 

United 
Kingdom 

75.2 20 23 11852 0 0 0 0 0 0 2158 

USA 780.5 19 103 98054 1 1065 0 0 13 17000 19715 

Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2000 0 

WORLD** 2626 16 441 369,374 27 21,051 38 40,737 115 83,620 65,478 

 
billion 
kWh 

% e No. MWe No. MWe No. MWe No. MWe tonnes U 

 

NUCLEAR 
ELECTRICITY 
GENERATION 

2005 

REACTORS 
OPERATING 

REACTORS 
BUILDING 

ON ORDER 
or 

PLANNED 
PROPOSED 

URANIUM 
REQUIRED

Bronnen: World Nuclear Association 31/5/2006 (reactor- en uraniumdata); IAEA 5/2006 (elektric-
iteitsproductie). 
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B Radon emissies 

Radon is een vervalproduct in de verval reeks van uranium (U238 – halfwaardetijd 
4,5 miljard jaar). Ongeveer 95% van de radioactiviteit van uranium erts is gerela-
teerd aan uranium en gerelateerde vervalproducten.  
 

 
 
De totale vrijkomende straling van de vervalreeks op een tijdschaal van miljarden 
jaren bedraagt 177 MBq/kg U in erts, verdeeld over de 14 radioactieve elemen-
ten in de vervalreeks. Bij uranium extractie wordt 90% - 95% van het uranium 
geïsoleerd en daarmee circa 15% van de radioactiviteit van het oorspronkelijke 
erts. Door verwijdering van uranium neemt ook het gehalte aan de kortlevende 
isotopen van thorium (Th234 en protactinium (Pa234) snel af, waardoor snel na de 
winning en opslag van de tailings nog 70% van de oorspronkelijke radioactiviteit 
in de tailings aanwezig is. De bijdrage van Rn222 aan de productie van totale 
radioactieve straling bedraagt circa 8,5% van de totale productie van circa 177 
MBq/kg U in erts.  
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Een deel van de geproduceerde straling komt tijdens mijnbouw, extractie en op-
slag van tailings vrij naar het omliggende milieu door verspreiding van radioactie-
ve isotopen in verwaaiende deeltjes erts en vooral door emissies van gasvormig 
radon.  
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C Overzicht mijnen 

C.1 Inleiding 
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Australië 

Totale productie 2004: 8.982 tU 
Totale exploratie 2004: 23,6 M€ 
In Australië staan de mijnen onder toezicht van een Supervising Scientist, deze voert controles uit indien er melding zijn van incidenten. Indien nodig wordt de mijn (tijdelijk) geslo-
ten. 
Mijn Eigenaar Type Productie Incidenten Toekomst 
Ranger Energy Resources of Australia 

Ltd. (ERA Ltd) 
(o.a. Rio Tinto Ltd, Cameco, 
Interuranium Australia Pty Ltd, 
Japan Australia Uranium 
Resources Development Co Ltd) 

DB 4.357 tU ( uit 2,1 Mt erts) Veel incidenten, weinig ernstige. 
(Opm: De mijn is omringd door een natuur-
gebied, maar maakt hier zelf geen deel van 
uit.) 

• Al het tailing moet na sluiting van 
de mijn op de oorspronkelijke 
plaats worden opgeborgen. 

• Na sluiting moet het gebied inge-
past worden in het omringende 
natuurgebied. 

• De sluiting kost naar verwachting 
96 M€. 

Olympic Dam BHP Billiton OG 3.706 tU (uit 8,9 Mt erts en 
tevens 224.731 t koper en 
88.633 ounce goud) 

Veel incidenten, redelijke hoeveelheid ern-
stige. 

• Al het tailing moet na sluiting van 
de mijn op de oorspronkelijke 
plaats worden opgeborgen. 

Beverly Heathgate Resources Pty Ltd ISL 920 tU Veel incidenten, redelijke hoeveelheid ern-
stige. 

• Al het tailing moet na sluiting van 
de mijn op de oorspronkelijke 
plaats worden opgeborgen. 

(Honeymoon) 
gepland 

n.b. ISL 340 tU  Opening onbekend 

(Jabiluka) 
gepland 

ERA Ltd. OG 2.290 tU De oorspronkelijke Aboriginal-
grondeigenaren weigeren goedkeuring te 
verlenen voor de mijnbouw.  
(Opm: De mijn is omringd door een natuur-
gebied, maar maakt hier zelf geen deel van 
uit.) 

Opening onbekend 

Canada 
Totale productie 2004: 11.597 tU 
Totale exploratie 2004: 27,2 M€ 
 
Mijn Eigenaar Type Productie Incidenten Toekomst 
McArthur River Cameco Corporation OG 7.035 tU Weinig incidenten, weinig ernstige  
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(Cameco, CRI) 
McClean Lake CRI 

(CRI, Denison Mines Ltd, OURD 
Co. Ltd) 

DB / 
OG 

2.310 tU Weinig incidenten, geen ernstige  

Rabbit Lake Cameco OG 2.087 tU Weinig incidenten, geen ernstige  
(Cigar Lake) 
gepland 

n.b. OG 6.924 tU  Opening 2007 

(Midwest) 
gepland 

CRI, Denison Mines Ltd, OURD 
Co. Ltd 

DB / 
UG 

2.300 tU  Opening 2010 

Kazachtstan 
Totale productie 2004: 3.719 tU 
Totale exploratie 2004: n.b. 
Kazachstan heeft grote problemen met het afval van oude en huidige mijnen. 
Mijn Eigenaar Type Productie Incidenten Toekomst 
Centralnoye Mi-
ning Group 

Kazatomprom (staatsbedrijf) ISL n.b. (capaciteit 1.000 tU) n.b.  

Stepnoye Mining 
Group 

Kazatomprom (staatsbedrijf) ISL n.b. (capaciteit 1.000 tU) n.b.  

Mining Group #6 Kazatomprom (staatsbedrijf) ISL n.b. (capaciteit 600 tU) n.b.  
JV Betpak Dala Kazatomprom (staatsbedrijf) ISL n.b. (capaciteit 700 tU) n.b.  
JV KATKO Cameco, Cogéma ISL n.b. (capaciteit 700 tU) n.b.  
JV Inkai Cameco, Cogéma ISL n.b. (capaciteit 700 tU) n.b.  
LLP Stenogorski 
Mining 

KazSubton OG n.b. (capaciteit 1.250 tU) n.b.  

Namibië 
Totale productie 2004: 3.039 tU 
Totale exploratie 2004: n.b. 
Mijn Eigenaar Type Productie Incidenten Toekomst 
Rossing Rio Tinto DB 3.039 tU Veel incidenten, veel ernstige Geplande sluiting, maar wordt open 

gehouden met geld dat gereser-
veerd is voor de sluiting. 

(Langer Heinrich) Langer Heinrich Uranium (Pty) Ltd DB 1.180 tU  Opening 2006 
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gepland 
Niger 

Totale productie 2004: 3.245 tU 
Totale exploratie 2004: 4,2 M€ 
Mijn Eigenaar Type Productie Incidenten Toekomst 
Somaïr Onarem, Cogéma, CFMM DB 1.260 tU n.b.  
Cominak Onarem, Cogéma, OURD, Enusa OG 1.985 tU n.b.  

Oezbekistan 
Totale productie 2004: 2.087 tU 
Totale exploratie 2004: 11,9 M€ 
Mijn Eigenaar Type Productie Incidenten Toekomst 
Northern Mining 
Division 

Navoi Mining and Metallurgical 
Integrated Works (staatsbedrijf) 

ISL n.b.  

Southern Mining 
Division 

Navoi Mining and Metallurgical 
Integrated Works (staatsbedrijf) 

ISL n.b.  

Mining Division #5 Navoi Mining and Metallurgical 
Integrated Works (staatsbedrijf) 

ISL 

2.087 tU 

n.b.  

Zuid-Afrika 
Totale productie 2004: 747 tU 
Totale exploratie 2004: 0 M€ 
Mijn Eigenaar Type Productie Incidenten Toekomst 
Vaal River Opera-
tions 

Nufcor OG 747 tU (Dit is een bijpro-
duct van de goud-winning) 

  

(Aflease Gold & 
Uranium) 
gepland 

 DB / 
OG 

3.390 tU  Opening 2007 

 
 
 


