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REGIONAL HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATION IN THE NORDEAST OF BELGIUM

Since 1974 the Belgian Nuclear Research Establishment 
(SCK/CEN) at Mol has studied the suitability of the Boom clay 
formation as a potential host formation for wastes arising from the 
Belgian nuclear power plants.

The approach followed for the geohydrological investigations to

confirm the aptitude of the Boom clay formation to confine radioacti
ve wastes is presented In this paper.

The analysis emphasises the role of confining layers in m ultilaye
red aquifer scale systems and the importance of leakage flow on a 
regional scale.

1. INLEIDING

Voor de definitieve berging van geconditioneerd radioactief afval 
b lijkt evacuatie in diepe geologische formaties veruit de meest 
realistische en veiligste oplossing. Na voorafgaand onderzoek is in 
België de klei van Boom in de ondergrond door het Studiecentrum 
voor Kernenergie (SCK/CEN) te Mol geselecteerd ais geologisch 
midden, dat intensief zou bestudeerd worden om de doenbaarheid 
en veiligheid van een dergelijke optie aan te tonen omwille van de 
lage permeabiliteit, de dikte van de geologische formatie en de hoge 
ionenuitwisselingscapaciteit.

Een belangrijk aspect van het lopend onderzoeksprogramma be
treft de veiligheids- en performance analyse op lange term ijn, waar
bij de risico’s waaraan toekomstige generaties zouden kunnen 
blootgesteld worden, ingeschat worden.

Daarbij wordt algemeen aangenomen, dat de eventuele terugkeer 
van de radionucleiden naar de biosfeer grotendeels zal bepaald 
worden door de hydrogeologische situatie. Een hydrogeologisch 
onderzoek ondersteunt dan ook ín belangrijke m ate de veiligheids- 
studies die op het SCK/CEN worden uitgevoerd.
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Fig. 1 - Bestudeerde regio
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2. GEOLOGISCH OVERZICHT VAN HET GRONDWATER- 
SYSTEEM

De regio waarover het onderzoek zich uitstrekt is vrij uitgestrekt en 
bestrijkt nagenoeg gans het NE van België (Fig. 1). Deze begren
zing is gekozen in functie van het hydrogeologisch systeem om 
vooral voor de spanningslagen natuurlijke grensvoorwaarden te 
kunnen aanleggen.

Zowel het krijt ais de paleozoïsche sokkel zijn hydrogeologisch 
slechts van marginaal belang voor de streek, zodat alleen de tertia i
re formaties werden bestudeerd. Geologisch is het T ertia irte  karak
teriseren ais een regelmatige afwisseling van zand- en kleilagen, die 
naar het NE (Fig. 2) afhellen. Afgezien van de neogene formaties 
ten zuiden van de lijn Antwerpen - Turnhout, leidt dit to t een 
opeenstapeling van over het algemeen goed geïsoleerde span
ningslagen.

Onder de Boomse klei, waarvan de dikte in de streek van Mol 
ongeveer 100 m bedraagt, vinden we de watervoerende laag van 
de onder-Rupeliaan-zanden, die van de aquifer van het Ledo-Brus- 
seliaan gescheiden zijn door de Asse-klei, Ten oosten van de lijn 
Kortenaken - Lommel wigt de Asse-klei uit, waardoor de zanden van 
het Onder-Rupeliaan en het Ledo-Brusseliaan één watervoerende 
eenheid vormen. Beide aquifers zijn volkomen spanningslagen, 
behalve in de streek Tessenderlo-Diest, waar zij met de neogene 
zanden een vrije waterlaag vormen door het voorkomen van een 
miocene erosiegeul in de Boomse klei. Deze aquifers hebben voor 
de bestudeerde streek een gering economisch belang.

Naar het oosten toe wordt deze regelmatige geometrie verstoord 
door een reeks breuken die deel uitmaken van de Rijn-sienk. De 
hydrogeologische betekenis van deze breuken is nog onduidelijk, 
alhoewel het hydrodynamisch model toelaat verschillende hypothe
sen daaromtrent na te trekken.

3. BEPALING VAN DE HYDRODYNAMISCHE PARAMETERS

In een eerste faze van het hydrogeologisch onderzoek is een 
regionaal piëzometrisch netwerk uitgebouwd (Fig. 3). Daarbíj wer
den in totaal 24 boringen gerealiseerd. Alle boorgaten werden met 
meerdere filtereenheden uügerust voor de neogene zanden, de 
zanden van het Onder-Rupeliaan en het Ledo-Brusseiiaan. Daar in 
de neogene zanden verschillende lagen zich lokaal semi-artesisch 
gedragen, zijn in het Neogeen de filters per lithologische eenheid 
gerangschikt. De piëzometrische metingen over ten minste 5 jaar 
leidden evenwel tot de conclusie dat op een regionale schaal het 
neogene pakket ais een vrije wateriaag kan beschouwd worden.

Omdat voor een studie op een regionale schaal eerder gekozen is 
voor gegevens, díe ook een indicatie geven over de ruimtelijke 
variatie van de parameters dan voor meer accurate gegevens, die 
slechts via dure pomptesten kunnen bekomen worden, zijn voor de 
bepaling van de hydrodynamische karakteristieken die technieken

geselecteerd, die op de geïnstalleerde piezometers konden toege
past worden.

Voor de Rupeliaanaquifer zijn vooral piëzometertesten en slugtes- 
ten 121,131 toegepast. Uit deze proeven blijkt dat, wat de transmissi- 
viteit betreft, deze aquifer vrij homogeen is, waarbij T = 10 exp-5 
m2/s, wat vrij goed overeenkomt met de resultaten van een eerder 
uitgevoerde klassieke pomptest.

Deze piëzometertesten zijn evenwel weinig geschikt voor de zeer 
doorlatende neogene zanden, waar de afpomping met een kleine 
dompelpomp in een piëzometer te klein ís voor een betrouwbare 
bepaling. Daarom is een eenvoudig invers model ontwikkeld om de 
natuurlijke piëzometrische fluctuaties te interpreteren /4/, 151.

Fig. 3 toont dat de piezometers gerangschikt zijn in twee E-W 
profielen, parallel aan een stroomlijn, zodat een monodimensioneel 
model kon gebruikt worden waarin de klassieke diffusiviteitsvergelij- 
king werd opgeiost door eindige differenties.

Voor het ganse Neogeen werd een constante voeding veronder
steld (op basis van het Thornwaithe schema voor verschillende 
hydrometeorologische stations is de voeding op 30 %  van de totale 
neerslag bepaald 16/), en een constante bergingscoëfficient.

De transmissiviteit werd berekend door de kwadraatsom van de 
verschillen tussen de berekende en de geobserveerde waarden te 
minimaliseren voor elk knooppunt en voor elke tijdsstap. Dit resul
teert ín een globale transm issiviteit van 3.8 exp-3 m2s en een 
bergingscoëfficiënt van 2.5 exp-3, wat vrij goed overeenstemt met 
de waarden die via grootschalige pomptesten zijn verkregen IM.

De vertikale doorlatendheid van de Boomse klei is op basis van 
permeameterproeven op ongeroerde monsters geraamd op 10.exp- 
10 m/s 171, een waarde die initieel ais constant beschouwd werd 
voor de gehele formatie. Voor de Asse-klei daarentegen zijn er geen 
experimentele data beschikbaar, zodat in de berekeningen aan 
deze formatie initieel eenzelfde waarde is toegekend ais aan de 
Boomse klei.

F ig. 3 - Regionaal piëzometrisch netwerk
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4. SIMULATIE VAN DE REGIONALE GRONDWATERSTROMING

Voor de simulatie van de grondwaterstromingen is het onderzoek 
vooral geörienleerd op de aquifer van de Rupeliaanzanden. Hydro
geologische observaties op het SCK/CEN-domein in Mo! duiden 
immers op een neerwaartse drainance door de Boomse klei, en 
rekening houdend met de grootte van het neogene freatische reser
voir kan het impact van deze drainance alleen gevalueerd worden 
door een nauwkeurige analyse van de hydrogeologische balans van 
de Rupeliaan aquifer. Vergeleken met de strom ing in de aquifers 
is deze drainance m iniem , maar gezien de grote oppervlakte waaro
ver de aquifers zich uitstrekken, kan zelfs bij een zeer kleine 
vertikale doorlaatbaarheid, het totale drainancedebiet dermate be
langrijk worden, dat zij het regionale strom ingspatroon sterk beïn
vloedt 181, 191.
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Fig. 2 - Geologische E-W doorsnede
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Voor de modellering werd een meerlagig systeem geconcipieerd 
met drie aquifers : de vrije waterlaag van de neogene zanden en de 
spanningslagen van de Rupeliaan en de Brusseliaan-aquifer. In het 
concept van dit hydrogeologische systeem is im pliciet aangenomen 
dat de wet van Darcy ook geldt voor poreuze media met een zeer 
lage permeabiliteit en dit ook bij een lage gradient.

De grondwaterbewegingen werden berekend met de NEWSAM- 
code, die ontwikkeld werd aan het Centre d 'inform atique Géologi
que {Ecole Nat. Sup. des Mines de Paris). NEWSAM is een quasi 
3-dimensioneel numeriek model, waarin de vergelijkingen voor de 
grondwaterstromingen worden opgelost d.m ,v. eindige differenties 
en dat vooral ontworpen is voor de simulatie van meerlagige aquifer- 
systemen /10/.

De gebruikte rastering en de aard van de grensvoorwaarden is 
voorgesteld op Fig. 4. Aan de dagzomen, d.f. het gehele Neogeen 
en de zuidelijke grenzen van de spanningslagen werden drainage 
potentialen opgelegd, die de wisselwerking tussen de watertafel en 
de rivieren regelen. Zolang de watertafel in hydraulisch kontakt blijft 
met de rivieren, en ais de bedding niet dichtgeslibd is functioneren 
deze drainagepotentialen vrijwel ais opgelegde stijghoogles.

In het oosten en het noorden daarentegen zijn fluxcondities opge
legd : in het oosten is aangenomen dat het systeem wordt afgeslo
ten door de breuken behorend tot de Rijn-tektoniek, terwijl de 
Maas-Schelde waterscheiding eenzelfde rol vervu lt voor de neoge
ne zanden. Omdat in het noorden geen gegevens beschikbaar zijn 
om een natuurlijke grensconditie voorop te stellen is het systeem 
er arbitrair begrensd door een stroomlijn, parallel aan de algemene 
E-W stroming in de spanningslagen.

Initiële waarden voor alle parameters {hydrologische parameters en 
hydrodynamische eigenschappen van de aquifers en de semi-per- 
meabele lagen) werden geraamd In functie van de geologie en op 
basis van experimentele gegevens. De stroming werd alleen voor 
een permanent regime gesimuleerd: rekening houdend met de 
uitgestrektheid van de bestudeerde regio en op basis van de terrein- 
waarnemingen kan men stellen dat de seizoenale variaties immers 
vrij gering zijn. Daarenboven zijn de gegevens voor de spanningsia- 
gen ontoereikend voor een doorgedreven calibratie in een over
gangsregime.

De resultaten van de simulaties zijn weergegeven in Fig. 5 en Fig. 
6. De berekende piëzometrische kaart voor de neogene zanden (fig. 
5) reflekteert hoofdzakelijk het hydrologisch netwerk. Calibratie van 
het model werd uitgevoerd door vergelijking met de orohydrografi- 
sche kaart vermits de watertafel steeds dicht bij de oppervlakte blijft 
en door vergelijking van de berekende met de gem eten debieten 
voor de belangrijkste waterlopen.

Fig. 5 - Berekende Isopiëzenkaart voor de neogene zanden

Fig. 6 - Berekende isopiëzenkaart voor de zanden van Berg

POPPEI

Voor de aquifer van de Rupellaanzanden is de dichtheid van de 
gegevens weliswaar te gering voor een gedetailleerde analyse, 
maar uit Fig. 6 blijkt dat het model vrij goed in staat is de waargeno
men stijghoogles te reproduceren. Ook is de invloed van de drainan- 
cedebieten op het algemeen drainagepatroon vrij manifest, daar de 
hogere plëzometrie in het centrale gedeelte, die a.h.w. de water-

Fig. 4 - Rastering en grenscondities van de qulfers van de 
neogene zanden en de zanden van Berg
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scheidingskam in de neogene zanden reflekteert, alleen kan ver
klaard worden door de drainancedebieten doorheen de Boomse 
klei.

Voor de calibratie van de Rupeliaan en Brusseliaanaqulfer blijkt de 
transmissiviteit slechts van ondergeschikt belang Is, daarentegen 
kan een geringe verandering in de eigenschappen van de semi-per- 
meabele lagen het hydrogeologisch evenwicht volledig versloren. 
Dat de piëzometrie van de spanningslagen zeer gevoelig is aan de 
vertikale hydraulische geleidbaarheid van de aquitards, onderlijnt 
duidelijk de communicatie tussen de aquifers, zoals ook door BRE- 
DEHOEFT, J, et al. is aangetoond 181. Calibratie is dan ook bereikt 
door de vertikale permeabiliteit van de klei licht te verhogen in het 
noorden waar de Boomse klei een iets zandiger karakter vertoont, 
en door een toename van de transm issiviteit waar de Rupeliaanzan- 
den in kontakt staan met andere watervoerende formaties.

De numerieke analyse laat ook toe de hydrogeologische balans voor 
elke aquifer te berekenen. Voor de Rupeliaanaqulfer is de horizon
tale stroming vrij klein, gezien de lage'doorlatendheid en de geringe 
hydraulische gradiënt. Uit de analyse blijkt ook dat de drainancede
bieten een overwegende rol spelen voor de drainage en de voeding 
van de Rupeliaanaqulfer. Deze drainancedebieten zijn in de grootte 
orde van 1 .exp-3 mm/j tof 5.exp-1 mm/j. Dit zijn minieme hoeveelhe
den, maar over de totale uitgestrektheid van de aquifer (5,000 sqkm) 
leveren zij een significante bijdrage tot de totale hydrogeologische 
balans.

Het uiteindelijke strom ingsschem a voor het totale systeem is voor
gesteld op Fig. 7. De natuurlijke stroming in de aquifers verloopt 
westwaarts en wordt in hoofdzaak gedetermineerd door de draina
gepotentialen in de dagzoomgebieden. In het oostelijk gedeelte van 
de bestudeerde regio is de strom ing door de Boomse klei een 
neerwaarts gerichte stroming, in hef westen daarentegen gebeurt 
de verlikale stroming in opwaartse richting. De drainance in de 
Asseklei is over het algemeen neerwaarts georienteerd.

Fig. 7 - Stromingspatroon voor meeriagig aquifersysteem
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4. VALIDATIE VAN HET HYDRODYNAMISCH MODEL

Uit de simulaties blijkt dat het piëzometrisch patroon van de span
ningslagen in belangrijke mate wordt beïnvloed door de drainance
debieten. Derhalve zijn verschillende methodes toegepast om deze 
verticale stroming te verifiëren.

Uit Fig. 6 blijkt dat supplementaire boringen (Meer, Wuustwezel, 
Oelegem) de verhoogde piezometrie in het centrale gedeelte van 
de aquifer der Rupeliaanzanden confirmeren. Een alternatieve me
thode om het model te valideren bestaat erin de C-14 activiteit In 
de grondwaters boven en onder de Boomse klei te meten en deze

Tabel 1. 14C-activiteit en transferttijden voor convectief transport

activiteit te relateren met de hydraulische transferttijd  doorheen de 
semipermeabele lagen.

Voor het transfert van C-14 in de klei, is verondersteld dat alle 
activiteit aanwezig Is in de vloeibare faze en dat er geen uitwisseling 
optreedt met de koolstof in de vaste faze. Deze veronderstelling 
wordt ondersteund door de aard van het carbonaation in rekening 
te brengen (H14C03-), dat door elektrische afstoting relatief snel 
doorheen de cinematische porositeit van de klei kan bewegen.

Wat het transfert doorheen de klei betreft, beschouwen we alleen 
een permanent regime: ais het transfert inderdaad bestaat dan 
heeft het zich sinds geologische tijden ingezet, zodat alleen de 
convectieve term in de transportvergelljking beschouwd wordt / 11/, 
/12/.

In tabel 1 wordt aangetoond dat de gemeten C14 activiteit vrij goed 
te reproduceren is, wanneer we aannemen dat de cinematische 
porositeit slechts 1% bedraagt, wat voor derglijke kleisoorten een 
aannemelijke waarde is.

De gemeten activiteit In de Rupeliaanaquifer kan niet verklaard 
worden door alternatieve hypothesen : rekening houdend met de 
geringe hydraulische gradiënt en de lage permeabiliteit, kan het 
activiteitsverschil gemeten tussen twee observatiepunten op een 
stroomlijn (Mol en Herentals) niet worden verklaard door een hori
zontale stroming vanuit het dagzoomgebied. Een alternatief model, 
waarbij verondersteld wordt dat in het oosten een hydraulisch 
kontakt bestaat tussen de neogene zanden en de rupeliaanaquifer 
kan evenmin de gemeten activiteit verklaren.

Een decisief argument voor de drainance moet evenwel geleverd 
worden door metingen op het interstltieel water van de Boomse klei. 
In het ondergronds laboralorium in Mol zijn daartoe twee piezome
ters geplaatst, waarvan het opgevangen water een meetbare C14- 
activite lt aantoont, die zich situeert tussen de waarden die bepaald 
werden voor de omringende watervoerende lagen.

Uit de analyse blijkt dus duidelijk het belang van de grondwaterbe- 
wegingen doorheen afsluitende kleipakketten. De bepalingen van 
de C-14 activiteit impliceert ook een kleine effectieve porositeit, 
waardoor advectief transfert doorheen kleilagen enig belang krijgt 
voor sommige species.

5. SIMULATIE VAN HET MASSATRANSFERT IN HET AQUIFER- 
SYSTEEM

Een belangrijk aspect In de lange-termijn veiligheidsanalyse voor de 
berging van radioactieve afval, belreft de predictie van de migratle- 
profielen van nuclides in de geosfeer. In het Belgisch programma 
zijn reeds belangrijke inspanningen geleverd om de migratie in de 
Boomse kleilaag te berekenen /13/, /14/. In de hydrodynamische 
analyse zijn deze studies aangevuld door de nuclides ook te volgen 
in de onderliggende aquifer.

Daarom Is een tweede model ontwikkeld waarvan het concept Is 
voorgesteld op Fig. 8. Het betreft een monodimensioneel model dat 
de m igratie berekent binnen een stroombuis, en dat geënt is op de 
resultaten van de hydrodynamische analyse. Het model bestaat uit 
drie eenheden : een eerste deel beschrijft de bronterm , een tweede 
behandelt de m igratie in de kleilaag van Boom terw ijl het laatste 
deel de concentratleprofielen berekent in de aquifer. H ierbij worden 
de drainancedebieten die de aquifer voeden of draineren en dus ook 
de nuclides in een advectie kunnen opnemen, explic iet In rekening 
gebracht.

Lokatie Ka,
m/s

i dikte kleimassief 
m

A/A0
berekend

AATT14C 
berekend gemeten berekend gemeten

Arendonk 4.8x10-10 0.013 120 0.468 0.068 0.070 6.0x103 5.9x103
Herentals 1.0x10~1° 0.009 100 0.012 0.007 0.0056 3,5x104 3.8x104
Lommel 1 .O x ic r10 0.081 100 0.614 0.121 0.047 3.9x103 1.2x10“
Mol i . o x i c r 10 0.020 100 0.14 - 0.019 1.4x10“ -
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Fig. 8 - Concept voor het migratiemodel klei-aquifer
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Voor de bronterm is een congruente oplossing van de waste aange
nomen. De duur van de bronterm is arbitrair bepaald en er is geen 
rekening gehouden noch m et de oplosbaarheid van de nuclides 
noch met een eventuele selectieve uitloging.

Het massatransfert in de klei kan beschreven worden door de 
klassieke advectie-dispersie vergelijk ing:

div (D .grad C) -  div (C.U) = u,'R  —  +  ljR X C  
át

D dispersie-coëfficiënt (L2/T)
C concentratie (Bq/L3)
U Darcysnelheid (UT)
co porositeit W
R vertragingsfactor (/)
X vervalconstante (l/T)

Deze vergelijking is numeriek opgelost d.m.v. eindige differenties 
in deze ruimte :

R cJAi + XR A; 
St

/p  1 u ^ x jA|- 1 ~ ^ Ai *  Ai+1 -  U A‘ ~ ~ i-  
'  2 Ax2 Ax

A, : activiteit in raster i (Bq/L3) 
Ax: afstand (L)

W at de migratie in de aquifers betreft, waar ook de drainancedebie
ten in rekening gebracht worden, is de massabalans voor een 
elementair referentievolume op de volgende manier aangepast:

D (Ai _1 - 2 A ,  + Au1 ) U (A, ■
Rt»: AX¿ Ru' Ax

I,) = ^  + XR,A,
Mû? o!

Q : dranancedebiet raster i
A( : activiteit raster i
lí : binnenkomende activiteit raster i

In beide gevallen is het systeem van differentiaalvergelijkingen 
opgeiost door een polynomiale integratie in de tijd  /15/, wat toelaat 
de concentratie in Sunktie van de tijd voor elk knooppunt te bereke
nen, zonder daarbij de tijd te discretiseren, wat de fouten door 
numerieke dispersie to t een minimum herleidt.

6. TOEPASSING VAN HET MIGRATIEMODEL

Voor de toepassing van het migratiemodel is vertrokken van de 
Belgische situatie, waarbij 6200 ton opgewerkt hoog radioaktief 
afval in de ondergrond geborgen wordt. De geconditioneerde afval 
veronderstellen wij homogeen verspreid in het midden van de 
kleiformatie over een totale oppervlakte van 75 ha /14/.

Alleen de isotopen met een zeer lange halveringstijd zijn in de 
hydrogeologische analyse bestudeerd (Np237, T c 9 9 ,1129). Eerdere 
studies hebben immers bewezen dat de klei een zeer effectieve 
barrière vorm t voor de meeste elementen /13/, /16 /, en dat alleen 
de zeer langlevende radioelementen nadere stud ies vergen. De 
bestudeerde isotopen vertonen daarenboven een breed spectrum 
voor wat hun fysicochemische eigenschappen betreft.

Voor de bronterm is aangenomen dat de uitloging begint 1000 jaar 
nade  berging. De uitloogtijd van de bron is a rb itra ir op 150 000 jaar 
geschat. De hydrodynamische parameters, zoals de Darcysnelhe- 
den in het kleimassief en de rupeliaanaquifer en de drainancedebie
ten zijn ontleend aan het hydrodynamisch model.

Voor de migratie in Boomse klei is verondersteld dat de totale 
porositeit open staat voor het massatransfert. Vertragingscoëffi- 
ciënten zijn langs experimentele weg bepaald geworden (batch- 
proeven en diffusieexperimenten). Voor de onderliggende aquifer 
zijn daarentegen geen experimentele gegevens voorhanden, noch 
voor de dispersiviteit noch voor de vertragingscoëfficiënten. De 
retardatie werd dan ook ingeschat rekening houdend met het hoge 
glauconietgehalte van de rupeliaan-zanden, terw ijl voor de dispersi
viteit een waarde van 200 m is aangenomen, wat in de grootte-orde 
ligt van iracerproeven op regionale schaal /17/.

Uit de resultaten van de simulaties (Tabel II) b lijkt dat de concentra
ties voor Np237 en Tc99, díe beide gekenmerkt worden door een 
hoge retardatie, aan de interface klei-aquifer beduidend lager zijn 
dan de maximaal toelaatbare concentratie (MPC-norm). In de aqui
fer zelf zijn de concentraties dermate klein geworden, dat ze niet 
langer een fysische betekenis hebben. Alleen voor 1129, dat prac- 
tisch niet door het geologische milieu wordt gefixeerd, hebben de 
activiteitsniveaus in de aquifer nog een fysische betekenis, maar de 
activiteit blijft verschillende grootte-ordes onder de MPC-norm. Uit 
de berekeningen blijkt dus duidelijk dat het massatransfert vooral 
wordt bepaald door de interactie tussen de elementen en het

Tabel 2. Max. concentraties in de kleiaffSuent en de Rupeliaanaquifer (x = 15 km)

Isotoop Milieu Max. act 
Bq/m3

Bronterm
(jaren)

MPC-norm*
Bq/m3 Bq/m3

|129 klei ( x  m 50 m) 7x103 1.6x10s 1x104 5x104
(T = 1.5x107) aquifer (x = 15 km) 1x102 6.0x10s

T e " klei (x = 50 m) 7x102 a.2x106 4x10® 8x10®
(T = 2.1x105) aquifer (x = 15 km) 4x10-12 1.2x10®

Np237 klei (x = 50 m) 4 x 1 0 - 1 1.2x10e 1x107 8x102
(T = 2.1x10e) aquifer (x = 15 km) - -

* norm : drinkwater
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geologisch medium, wat trouwens reeds door vroegere studies is 
bewezen /18/.

7, GEOPROSPECTiEVE STUDIES

De veiiigheidsanalyse moet rekening houden met de veranderingen 
die in het hydrologisch systeem kunnen optreden, hetzij door na
tuurlijke evolutie, hetzij tengevolge van menselijke ingrepen.

Voor de geoprospectieve studie werd op basis van een lijst, opge
steld door het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) 
/1 9/, een aantal fenomenen geselecteerd die de integriteit van een 
site kunnen aantasten. Rekening werd gehouden met volgende 
selectiecriteria :

1. -  het betreft natuurlijke fenomenen die het hydrogeologisch
systeem kunnen wijzigen ;

2. -  de situatie moet kunnen gesimuleerd worden met het
NEW SAM -m odel en binnen het conceptueel kader voor de 
actuele toestand ;

3. -  er bestaat een redelijke kans dat het fenomeen in het
beschouwde gebied kan optreden ; dit sluit geen kritische 
probabiliteitsdrempel in, maar een fenomeen wordt ais moge
lijk beschouwd zodra er geologische evidenties zijn dat het 
reeds plaatsvond in noordoostelijk België;

Voor de simulaties werden de volgende fenomenen weerhouden : 
klimaatsveranderingen, transgressie, denudatie en f lu v ia t ile  ero
sie, glaciale erosie, sedimentatie, diapirisme en tectonische bewe
gingen. In samenwerking met de Geologische Dienst van België 
werd voor elk van deze fenomenen telkens nagegaan welke hun

Fig. 10 - Piëzometrisch patron na een klim aatswijziging

-C
a' I

eventuele impact is op de geometrie van het model, op  de hydrauli
sche en de hydrologische parameters en de actueel geldende 
grensvoorwaarden.

Slechts twee simulaties worden hier nader toegelicht om de metho
de te illustreren. In een eerste geval wordt het hydrogeologisch 
systeem beschreven na een intense fluviatiele erosie. Op basis van 
geologische evidenties kan een maximale insnijding van 40 m 
worden vooropgesteld. In een volgende faze wordt nagegaan hoe 
de parameters, die actueel het systeem determ ineren, door een 
dergelijke insnijding kunnen beïnvloed worden en is een nieuwe 
piëzometrische kaart berekend die het evenwicht weergeeft na de 
erosiefase. Zoals blijkt uit Fig. 9 is het resulterend piëzometrisch 
patroon sterk afwijkend van het actuele : de piëzometrische hoogtes 
in beide aquifers zijn sterk verlaagd en het algemeen strom ingspa
troon in de aquifers is substantieel gewijzigd. Voor de Rupeliaan- 
zanden is een nieuwe drainage ontstaan naar de Schelde toe. 
Nochtans blijkt het algemene stromingsschema voor het gehele 
systeem ongewijzigd.

In een tweede voorbeeld wordt het hydrogeologisch evenwicht 
gesimuleerd na een klimaatswijziging. Een situatie is verondersteld 
waarbij de effektieve neerslag tot een derde is gereduceerd, daar 
een totale afwezigheid van neerslag geen redelijke kans van optre
den heeft, en anderzijds kan een verhoogde effektieve neerslag de 
actuele situatie niet noemenswaardig wijzigen. Onder die condities 
moeten we er rekening mee houden dat de rivieren niet langer in 
permanent contact staan met de watertafel, zodat de grensvoor
waarden voor het hydrografisch netwerk ais fluxcondities werden 
verondersteld. Op Fig. 9 is het piëzometrisch patroon voor het 
Neogeen en de rupeliaanaquifer voorgesteld, dat uit de simulatie 
van dergelijke klimatologische condities resulteert, terw ijl in Fig. 10 
geïllustreerd wordt dat in deze omstandigheden de drainancezin 
overal naar boven gericht is.

HASSELI

jRnhGUT

'.ANlWERRÇN

Fig. 9 - Piëzometrisch patroon voor een post-erosieve fase
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Tabel 3. Max. concentraties in de klei effluent en de rupeliaanaquifer voor geoprospectieve situaties

max. activiteit (Bq/m3)

Nuclide Milieu Actuele condities Na riviererosie Na klimaatwijziging

Np237 klei 50 m 4.4x1Q~77 2,8x10“ ’ 8.4x10“ ’
aquifer 15 km 2.4x10“ 19 2,4x10“ 19 -

j t 2 9 klei 50 m 7.1X103 3.7x10s 1.4x104
aquifer 15 km 1.2x102 1.3x10’ -

Teneinde elke situatie concreet te evalueren, is ook telkens het 
migratiemodel toegepast. Voor het geval van een klimaatswijziging, 
waar de drainance opwaarts gericht is, werd de concentratie alleen 
aan de interface Neogeen-Boom se klei berekend.
In de overige gevallen is telkens een stroombuis afgeiijnd op de 
nieuwe piëzometrische kaart van de rupeliaanaquifer. M igratiepro- 
fielen werden berekend voor 1129 en Np237, met dezelfde broncon- 
dities ais voor de actuele situatie.

Uit tabel III blijkt dat de maximale activiteit in dezelfde grootte-orde 
blijft ais deze die berekend werden voor de actuele situatie. Reke
ning houdend met alle geteste geoprospectieve situaties kan beslo
ten worden dat de klei van Boom voldoende garanties biedt om de 
radioactieve afval te isoleren, zelfs in geologische condities die 
sterk van de huidige afwijken.
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