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De verwerking van het niet radioactieve afval dat ontstaat bij de ontmanteling van de 
kernenergiecentrale Dodewaard (KCD).

Inleiding
Bij de ontmanteling van de KCD zal een grote hoeveelheid niet radioactief materiaal vrijkomen. In 
principe is alle materiaal in het gecontroleerde gebied (de besmette zone) te behandelen als 
radioactief materiaal totdat aangetoond is dat dit niet radioactief is. Na decontaminatie zal een groot 
deel van het materiaal kunnen worden afgevoerd als niet radioactief materiaal, en dus als het 
materiaal zich hiertoe leent, worden gerecycled. Door de opzet van de Veilige Insluiting (VI) is het 
grootste deel van de niet radioactief besmette gebouwen ontmanteld tijdens de ombouw fase van 
de centrale tot Veilige Insluiting. Van de Veilige Insluiting zijn delen niet radioactief besmet, zoals de 
voormalige Regelzaal, computerruimte en bezoekersruimte, de luchtconditioneringsruimte, de 
kabelkelder, de technische ruimte, de HoofdToegangsControle, de schone zijde van de kleedruimte, 
het centrale trappenhuis vanaf de ingang van de VI, het trappenhuis aan de noordzijde van de 
Regelzaal en delen van de elektrische schakelruimten. Daarnaast zijn grote delen van het 
gecontroleerde gebied inmiddels niet meer radioactief besmet, of zijn dat nooit geweest. 
Voorbeelden hiervan zijn de SuppletieWaterDemin en grote delen van het gebied met de daarin 
opgestelde componenten van de hijsruimte van het TurbineGebouw.

In het OP2021 is slechts beperkt vermeld hoe het niet radioactieve materiaal van de KCD zal worden 
verwerkt. Deze notitie geeft globaal aan wat de verwerkingsmethode van het materiaal zal zijn.
De voorgestelde ontmantelingsstrategie in het OntmantelingsPlan 2021 (OP2021) is het verwijderen 
van alle radioactieve materialen en besmettingen waarna een conventionele sloop van het 
"betonkarkas" volgt. Dit is dus een "normale" sloop welke zal worden uitgevoerd onder regelgeving 
welke standaard is voor sloop van gebouwen, en zal worden vastgelegd in de via de Gemeente 
Neder-Betuwe te verkrijgen sloopvergunning. Zolang als de locatie onder de regelgeving van de 
Kernenergiewet valt, zal aan de terreingrens controle op radioactiviteit van het af te voeren 
materiaal plaatsvinden.

Wet- en Regelgeving
De wet- en regelgeving rond afval en restmaterialen is continue in beweging. Dit wordt veroorzaakt 
door het streven naar een circulaire economie en het steeds meer beschikbaar komen van 
technieken welke "afval" kunnen omvormen tot nuttige grondstoffen waarbij de hoeveelheden 
onbruikbare reststoffen steeds verder worden geminimaliseerd. Dit proces zal zich autonoom 
verbeteren in de periode tot de feitelijke ontmanteling van de KCD en het is daarom niet eenvoudig 
om een exacte beschrijving te geven van hoe de behandeling van vrijkomende materialen zal zijn ten 
tijde van de ontmanteling. Op basis van de vigerende regelgeving zijn een aantal basisprincipes met 
betrekking tot afval te beschouwen. Allereerst is er de "Ladder van Lansink": afval dient zo te worden 
gescheiden dat maximaal hergebruik plaats vindt. Lukt dit niet dan volgt uiteindelijk verbranding met 
energiewinning en als laatste het storten van materiaal. Daarbovenop komen reeds bestaande 
wetten en regelgeving voor speciale afvalstromen. Voorbeelden hiervan zijn de eisen welke worden 
gesteld aan de verwerking van asbest en het verwerken van "gevaarlijk afval" zoals chemicaliën en 
olie. Regelgeving hieromtrent is streng en vaak in detail beschreven.

Ervaringen met verwerking van niet -radioactief afval bij GKN
Zowel tijdens de bedrijfsvoering fase als tijdens de ombouwfase van de centrale tot VI was de 
verwerking van niet-radioactief afval intern gereguleerd via de regels van het Milieuzorgsysteem. Het 
Milieuzorgsysteem voor de fase Wachttijd is beschreven in deel M van het Algemeen Handboek voor 
de fase Wachttijd. Dit systeem kan worden opgeschaald naar behoefte. Tijdens de ombouwfase van
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de centrale tot VI kwam veel afval vrij. Op een hiervoor ingericht milieuplein werd dit afval 
gescheiden en gesorteerd. Aansluitend volgde afvoer naar daartoe gecertificeerde verwerkers. Een 
dergelijke werkwijze kan worden toegepast tijdens de eindontmanteling van de KCD. Dit systeem 
vereist een strakke boekhouding en milieubewustzijn bij de medewerkers. In (introductie-)trainingen 
van medewerkers zal hier aandacht aan worden besteed.

De verwachte niet-radioactieve afvalstromen tijdens de eindontmanteling
Hieronder volgt een overzicht van de afvalstromen welke GKN verwacht tijdens de eindontmanteling 
van de Veilige Insluiting. Per afvalstroom wordt aangegeven wat de verwachte verwerkingsroute is. 
Deze verwachting is gebaseerd op praktijkervaring tijdens de ombouwfase van de centrale tot VI, 
aangevuld met ervaring uit de fase Wachttijd. De beschreven afvoer en verwerking is gebaseerd op 
de vigerende wet- en regelgeving.

Huishoudelijk afval
Dit betreft afval afkomstig van kantine en van prullenbakken. GFT afval en automatenbekers zullen 
apart worden ingezameld. Afvoer vindt plaats via de reguliere huisvuilophaaldienst.

Puin
Dit betreft aanstrijklagen en baksteen. Dit zal zoveel mogelijk batchgewijs op de locatie worden 
vermalen door een puinbreker. Dergelijk materiaal wordt meestal gebruik voor verharding van 
wegen.

Beton
Beton kan na crushen op locatie worden gezonden aan de betoncentrales welke beton volledig 
recyclen. Storten van beton, of beton gebruiken voor wegenverharding is in Nederland niet 
toegestaan. Het materiaal hiervoor is te waardevol. Ook deze afvalstroom zal batchgewijs worden 
aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de verwerker kan beton ook in brokken worden 
afgevoerd.

Isolatiemateriaal
De installatie bevat een grote hoeveelheid isolatiemateriaal wat gedeeltelijk radioactief besmet is 
maar het grootste deel, zoals de isolatie van de turbine installatie, is niet besmet en zal worden 
aangeboden voor recycling. Daar waar het materiaal onder de NORM regeling valt zal het worden 
afgevoerd naar COVRA of, indien de radioactiviteit concentratie dit toestaat, worden afgevoerd naar 
een aangewezen asbestdeponie. Deze laatste route is aanmerkelijk goedkoper dan afvoer naar 
COVRA.

Dakleer
Alle daken zijn voorzien van meerdere lagen dakleer. In de loop der jaren zijn diverse soorten 
materiaal gebruikt. In de praktijk zal blijken of scheiding van de diverse soorten wenselijk en mogelijk 
is. De materialen kunnen vrijwel niet worden hergebruik. Afvoer naar een verbrandingsinstallatie 
heeft de voorkeur.

Hout
De hoeveelheid hout in de installatie was tijdens de bedrijfsfase al gering en is thans zeer gering. 
Tijdens de ombouw tot VI is zoveel als mogelijk het aanwezige hout verwijderd om de brandlast 
verder te verminderen. Nog aanwezig hout zal worden afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie.

Papier en karton
De praktijk leert dat bij de ontmanteling veel documentatie wordt opgesteld. Een deel van dit papier 
zal eindigen als afval. Hiertoe zal GKN papierverzamelbakken plaatsen. Het verzamelde papier zal
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worden aangeboden aan een recyclingbedrijf. Ten aanzien van het bestaande, reeds geschoonde, 
archief zal contact worden gezocht met het Gelders Archief voor catalogisering, afvoer en opslag. Dit 
is ook met het archief tot 2005 gebeurd.

Metaal
Bij de ontmanteling zal zeer veel metaal vrijkomen. Dit zal worden gesorteerd naar aard en worden 
afgevoerd naar een verwerker voor recycling. Deze afvalstroom zal geld opleveren. Met name de 
grote hoeveelheid koper welke nog in de installatie aanwezig is (generator, aardingsrails, 
vermogensschakelaars) draagt hieraan bij.

Kabels
Kabels zullen worden gestript. Ook dit koper zal worden verkocht en de kabelmantel zal worden 
aangeboden voor verbranding. Momenteel zijn er allerlei processen in ontwikkeling welke het 
mogelijk maken het isolatiemateriaal te hergebruiken. Indien een proces wat leidt tot hergebruik van 
het materiaalvoldoende is ontwikkeld en toepasbaar is heeft deze verwerkingsroute de voorkeur 
boven verbranden.

Glas
Er is vrijwel geen glas meer in de installatie. Alleen de ramen van de Regelzaal en bezoekersruimte 
zijn nog aanwezig, echter aan beide zijde is hier een muur voor gemetseld. Bij de afbraak zal het glas 
separaat worden afgevoerd naar een glasverwerker voor hergebruik in een glasoven.

Computermix, elektronica en cartridges
Alle elektronica afkomstig uit de Regelzaal maar ook apparatuur uit gesloten regelkasten in 
gecontroleerd gebied, zal apart worden ingezameld en naar een verwerker worden gestuurd. 
Elektronica bevat veel waardevolle grondstoffen. De cartridges van printers worden, conform de 
huidige praktijk, gedoneerd aan een goed doel (thans Stichting AAP).

Chemisch afval
De hoeveelheid vrijkomend chemisch afval zal gering zijn, maar zal separaat worden ingezameld. In 
de laboratoriumfaciliteit zijn nog chemicaliën ter beschikking, welke benodigd zijn voor bewerking 
van radiologische preparaten. Er zijn geen chemische strippaints in de installatie toegepast. Tijdens 
de inzamelperiode zullen afval chemicaliën worden opgeslagen in naar soort geschikte 
afvalcontainers en/of chemicaliën kasten.

Olie
Tijdens de ombouw fase van de centrale tot Veilige Insluiting is alle olie uit de turbine, schakelaars en 
klepaandrijvingen afgetapt. De eerste jaren van het VI bedrijf is nog flink wat lekolie verzameld. De 
installatie is thans vrijwel vrij van olie. Toch is het niet ondenkbaar dat in "dode hoeken" nog geringe 
hoeveelheden aanwezig zijn. Deze olie zal worden opgevangen en afgevoerd naar een geschikte 
verwerker. De toegepaste olie in turbine, schakelaars en aandrijvingen is PCB vrij.

Plastic
In de installatie bevindt zich vrijwel geen plastic, echter bij de ontmanteling zal naar verwachting flink 
wat plastic worden gebruikt. Dit betreft dan steeds plastic wat wordt gebruikt bij decontaminatie 
werkzaamheden, en dat komt naar verwachting in het radioactief afval terecht. Daarnaast zal er bij 
het strippen van kabels plastic vrijkomen (zie "Kabels"). Mocht er een significante plasticstroom 
ontstaan naast het PVC en PE van kabels dan zal deze separaat worden ingezameld en aangeboden 
worden voor verbranding, of indien er inmiddels een verwerkingsmogelijkheid beschikbaar is, 
worden aangeboden voor recycling.
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Asbest
Uit de asbestinventarisatie van de centrale is bekend waar zich asbest bevindt. Het grootste deel 
hiervan bevindt zich in het gecontroleerde gebied, is radioactief besmet en zal als radioactief 
materiaal naar COVRA worden afgevoerd. Decontaminatie is gezien de aard van het materiaal niet 
mogelijk. Niet radioactief asbest uit bijvoorbeeld de elektrische schakelruimtes zal worden 
verwijderd door een asbestsaneerder en worden afgevoerd naar een daartoe aangewezen 
asbeststort.

Zand en grond
Na afbraak van de centrale en het verwijderen van de heipalen volgt de eindcontrole van de gronden 
en zal de uiterwaard worden hersteld. Dit is conform afspraken gemaakt met het bestuur van de 
gemeente Dodewaard (nu gemeente Neder-Betuwe) en doet recht aan de eis van ontmanteling met 
als einddoel "groene weide". Een deel van de terp waarop de centrale is gebouwd zal terug worden 
geschoven in de koelwaterinlaathaven en het -uitlaatkanaal. Voor het vrijkomende terrein zal een 
herinrichtingsplan worden opgesteld, samen met de Gemeente Neder-Betuwe. Indien het terrein op 
dezelfde hoogte moet worden gebracht als de directe omgeving zal ook grond moeten worden 
afgevoerd naar elders. Er zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd op het terrein 
naar aanleiding van verbouwingen of uitbreidingen (Opleidingscentrum, Nieuwe AfvalGebouw, 
HulpGebouw), waarvan de resultaten zijn opgeslagen in het Technisch Informatie Pakket (TIP). Deze 
informatie kan dienen als historische achtergrondinformatie voor het bodemonderzoek. Er zal een 
bodemonderzoek naar chemische vervuiling en naar radiologische restbesmetting worden 
uitgevoerd volgens de NEN-norm voor potentieel chemisch vervuilde grond. Thans bestaat nog geen 
NEN-norm voor bemonstering van terreinen met potentiële besmetting met radioactieve stoffen. Op 
basis van de resultaten van het bodemonderzoek kan de grond worden herbestemd. Dit kan zijn 
toepassing in dijklichamen, bouwrijp maken van nieuwe woonwijken etc. Mocht de grond, of delen 
hiervan, toch chemisch vervuild zijn, iets wat absoluut niet wordt verwacht, dan zullen de vervuilde 
partijen grond worden afgevoerd naar een saneringsbedrijf. Bij extreme bodemverontreiniging zou 
ook ter plaatse een sanering kunnen plaats vinden. Eventuele radiologische vervuiling zal worden 
geïsoleerd en afgevoerd naar COVRA indien het een hoge radioactiviteit concentratie betreft. Binnen 
het huidige vergunningstelsel is het waarschijnlijk mogelijk om de grond bij geringe radiologische 
besmetting te mengen, om zodoende onder de vrijgavegrenzen te komen.

Afvalverwerkers en afvoer van materiaal
Alle genoemde afvalstromen konden tijdens de ombouw van de centrale tot VI worden afgezet bij 
een gecertificeerde, veelal lokale afvalverwerker. Er is geen reden om aan te nemen dat afval 
afkomstig van de ontmanteling niet kan worden afgezet in de markt. Bij afvoer van afval en 
reststoffen naar verwerkers zal steeds worden zeker gesteld dat het gecertificeerde verwerkers 
betreft. Goederen welke het terrein verlaten zullen door de StralingsControleDienst worden voorzien 
van de benodigde documentatie. Dit betreft een vermelding van aard en hoeveelheid (de 
Afvalstoffenadministratie) en radioactiviteit (de zogenaamde Schoonheidsverklaring"). Het systeem 
zal voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Afvoer zal geschieden met geschikte transportmiddelen terwijl de lading zo vervoerd zal worden dat 
deze geen gevaar vormt voor de omgeving tijdens het transport.

4

Aanvulling op GKN Ontmantelingsplan KCD 2021, kenmerk 2021-VI-W020,1 december 2021.


