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1. Inleiding
Op 11 maart 2011 volgde na een zware aardbeving een tsunami die een deel van de
noordoostelijke kust van Japan vernielde. De tsunami veroorzaakte ook ernstige schade aan de
kerncentrale van Fukushima en heeft geleid tot het kernongeval waarbij grote hoeveelheden
radioactieve stoffen zijn vrijgekomen.
Een dergelijk ongeval is vrijwel onmogelijk in België. België ligt niet in een seismisch actief gebied en
tsunami’s komen er niet voor. Op het technische vlak, hebben de Belgische kernreactoren
verschillende voordelen in vergelijking met de reactoren van Fukushima. De Belgische
drukwaterreactoren (PWR-reactoren) hebben drie totaal onafhankelijke circuits, tegenover twee
circuits bij de kokendwaterreactoren van Fukushima (BWR-reactoren). Bovendien zijn de Belgische
kernreactoren geïsoleerd aan de buitenkant met een dubbel insluitingsvat. De gebouwen van de
Belgische reactoren zijn ook uitgerust met passieve waterstofrecombinatoren, die het risico op
explosies door waterstof teniet doen. Dat was niet het geval in Fukushima.
Onmiddellijk na het ongeval werd een groot plan van kracht, zowel van de overheid om de vervuiling
buiten de site aan te pakken, als van de uitbater Tepco om de verschillende gevolgen van het ongeval
aan te pakken.

Na de eerste lessen die getrokken werden uit het ongeval van Fukushima, besloot de Europese
Commissie om alle Europese kerncentrales aan een stresstest te onderwerpen. De resultaten van deze
Europese stresstesten hebben aangetoond dat de Belgische installaties tot de meest bestendige
van Europa behoren en dat ze robuust genoeg zijn om extreme situaties te doorstaan. In de
Belgische kerncentrales bestaan er meerdere veiligheidsniveaus en zijn er zeer strikte procedures. De
centrales zijn bovendien voorzien van een dubbel insluitingsvat. De kernindustrie is één van de meest
gecontroleerde sectoren ter wereld.

Dit dossier vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Bronnen
Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Internationaal Atoomagentschap (IAEA),
Europese Commissie, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), World Nuclear
Association, UNSCEAR (het wetenschappelijk comité van de Verenigde Naties dat onderzoek voert
naar de gevolgen van radioactieve straling), TEPCO, IRSN, ENSREG.
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2. Geslaagde stresstests voor de Belgische centrales
Onmiddellijk na het ongeval van Fukushima verplichtte de Europese Commissie de uitbaters van de
kerncentrales in Europa om hun installatie aan een stresstest te onderwerpen. Wat België betreft,
bevestigen de conclusies de robuustheid van de centrales en hun capaciteit om, in alle veiligheid,
het hoofd te bieden aan de onderzochte scenario’s. Er werd ook een actieplan op grote schaal
uitgewerkt om de veiligheidsmarges nog verder uit te breiden op verschillende vlakken, zowel in
Doel, als in Tihange. Dit actieplan, gesuperviseerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle, moet af zijn tegen eind 2017.

Een uitgebreid kader in België
Met de stresstesten, die bepaald werden door de Europese Commissie op basis van de
aanbevelingen van de ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), werden de volgende
risico’s geanalyseerd:







aardbevingen,
overstromingen,
extreme weersomstandigheden,
stroomuitval en het wegvallen van de koelingsbron,
de aanpak van ernstige ongevallen.

Op vraag van de Belgische regering werden terroristische daden (neerstorten van een vliegtuig, enz.)
en andere gebeurtenissen die door menselijk toedoen zijn veroorzaakt (cyberaanval, gifgas en
explosieven,…), ook opgenomen in het programma van de Belgische stresstesten. Deze thema’s
werden besproken in een afzonderlijk nationaal rapport. Bovendien had de Belgische regering ook
gevraagd dat, naast de kerncentrales, ook de andere nucleaire installaties van klasse 1 de stresstest
ondergingen. Het ging over het Nationaal Instituut voor Radio-elementen in Fleurus (IRE),
Belgoprocess in Mol/Dessel, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK●CEN), het Instituut
voor ReferentieMaterialen en Metingen (IRMM) in Geel en de Frans-Belgische Maatschappij voor
Fabricage van Brandstoffen (FBFC) in Dessel.

Geruststellende conclusies
De resultaten van de stresstesten in België (dossier van het Federaal Agentschap voor Nucleaire
Controle) werden overhandigd aan de Europese Commissie op 30 december 2011. Teams met leden
van verschillende nationaliteiten zijn dan gestart met een peer review, georganiseerd door de
ENSREG, onder de vorm van plaatsbezoeken. In april 2012 heeft de ENSREG haar conclusies
overgemaakt. In deze conclusies wordt bevestigd dat de Belgische kerncentrales tot de meest
robuuste van Europa behoren en dat ze hun essentiële veiligheidsfuncties behouden in alle
onderzochte scenario’s. Tegelijkertijd formuleerde de ENSREG ook aanbevelingen op basis van de
peer review van de Europese stresstesten.
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Een ambitieus verbeteringsplan met aanzienlijke middelen
Om onder andere te voldoen aan de aanbevelingen van de ENSREG werden nationale actieplannen,
met een tijdschema, uitgewerkt door de nationale veiligheidsautoriteiten. In België heeft het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle een uitgebreid programma met verbeterpunten
opgesteld. Deze punten moeten uitgevoerd worden door Engie Electrabel op de sites van Doel en
Tihange. Het FANC heeft dit actieplan, dat zou moeten afgerond zijn eind 2017, overgemaakt aan de
ENSREG op 31 december 2012.

Concrete voorbeelden
Sinds 2011 werd op de centrales van Doel en Tihange al heel wat gerealiseerd: versterking van de
structuren, systemen en elementen om zware aardbevingen het hoofd te bieden en de bouw van
beschermingselementen tegen uitzonderlijke overstromingen. Zowel tegen aardbevingen, als tegen
overstromingen, hebben Doel en Tihange hun weerstand verhoogd ten opzichte van waarden die
uitgaan van de ergste ramp die kan voorvallen over een periode van 10.000 jaar.
Bijkomende dieselmotoren, met een reserve aan brandstof, werden geïnstalleerd in de nieuwe
gebouwen om zo de beschikbaarheid van stroomvoorziening te verhogen. Er werden nieuwe vaste
(soms flexibele) leidingen gelegd om de afkoelingscapaciteit nog te verhogen. Bovendien zijn er
vandaag mobiele interventiemiddelen, zoals pompen en dieselmotoren, aanwezig op elke site. Er
werden heel wat verbeteringen aangebracht om de centrales beter te beschermen tegen een totale
black-out van de site. Belangrijke werkzaamheden worden verdergezet op de sites om het actieplan
af te werken binnen de toegestane termijn.
Meer weten over de stresstests
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3. Fundamentele verschillen
… met België
De opeenvolging van plotse natuurrampen van grote omvang zoals in Fukushima is ondenkbaar in
België. Toch werden bij de Europese stresstesten de veiligheidsmarges van de centrales gemeten in
het licht van natuurfenomenen van grote omvang (aardbevingen, overstromingen, extreme
weersomstandigheden). Wat België betreft, werd de robuustheid van de kerncentrales bevestigd.
Daarnaast is het ook belangrijk om te benadrukken dat het om verschillende types kernreactoren
gaat. In België gaat het om drukwaterreactoren (PWR-reactoren), terwijl het in Fukushima gaat om
kokendwaterreactoren (BWR-reactoren).
Een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter zoals in Fukushima is ondenkbaar in
België. Kleine of middelzware aardbevingen kunnen zich echter wel altijd voordoen. Bijvoorbeeld, de
aardbeving van Roermond (Nederland), die zich voor deed op 13 april 1992, had een kracht van 5,8
op de schaal van Richter en was te voelen in een straal van 450 km rond het epicentrum. Hoewel
deze aardbeving werd geklasseerd als een middelzware aardbeving, was het één van de grootste in
de historie van Centraal-en Noordwest-Europa. Toen had deze aardbeving geen enkele impact op de
werking van de centrales van Doel en Tihange. Een tsunami kan zich ook niet voordoen in België.
Desondanks werden bij de Europese stresstesten de waarden met betrekking tot de bescherming
tegen aardbevingen en uitzonderlijke overstromingen opnieuw geëvalueerd. Hierbij wordt vanaf nu
rekening gehouden met de ergste rampen die kunnen voorvallen over een referentieperiode van
10.000 jaar. Er werden in dit opzicht belangrijke werkzaamheden uitgevoerd in Tihange en in Doel.

… en de Belgische kernreactoren
Een andere technologie
De 7 Belgische reactoren zijn drukwaterreactoren (PWR). Deze reactoren omvatten drie totaal
onafhankelijke circuits. Het primaire circuit zit volledig ingesloten in het gebouw van de reactor. Het
secundaire circuit is, dankzij de stoomgeneratoren, een echte warmtewisselaar. Het is het secundaire
circuit dat de warmte capteert die wordt vastgehouden in het primaire circuit en dat de overgang
vormt tussen het reactorgebouw en de machineruimte waar de turbine staat. Dit tweede circuit
bestaat niet in Fukushima. Het tertiaire circuit is het enige circuit dat naar buiten toe open is.
In Fukushima gaat het om kokendwaterreactoren (BWR). In tegenstelling tot de PWR-reactoren,
hebben deze reactoren slechts twee circuits: een primair circuit dat de reactorkuip verbindt met de
turbine. In dit directe circuit verandert het water uit het primaire circuit in stoom in de reactorkuip
zelf. Een tweede circuit, open naar buiten toe, zorgt ervoor dat de stoom gecondenseerd wordt in de
condensor. De reactoren van Fukushima hebben dus geen tussencircuit zoals het secundaire circuit in
Doel en Tihange.
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Fig. 1 BWR-reactor in Fukushima

Het dubbele insluitingsvat
Van bij de ontwerpfase kregen de Belgische kerncentrales een dubbel insluitingsvat. Dit insluitingsvat
bestaat eerst uit een binnenmantel uit voorgespannen gewapend beton. De binnenkant van deze
eerste mantel is bedekt met een ondoordringbare gelaste metalen laag (liner). Vervolgens is er een
tweede mantel, de buitenmantel, uit gewapend beton, die gebouwd is rond de eerste mantel. De
twee mantels worden van elkaar gescheiden door een ringvormige ruimte waar de druk verlaagd is
door middel van een ventilatiesysteem met filtering. Deze ringvormige ruimte zorgt voor een filtering
en leidt naar een schoorsteen als er zich een ongeval zou voordoen en er radioactieve stoffen
vrijkomen in de binnenste mantel. In Fukushima is de reactor gehuisvest in een stalen structuur,
omsloten door een dikke betonnen mantel. Er is dus geen ringvormige ruimte.
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Fig. 2 Reactorgebouw in Fukushima

De omvang van de insluiting
Gelet op het feit dat de ontwerpen verschillend zijn, is de omvang van de insluiting in een PWRreactor tien keer zo groot als die in een reactor zoals in Fukushima. Dit verschil kan van groot belang
zijn bij de aanpak van abnormale druk binnenin de insluiting.

Passieve waterstofrecombinatoren
De Belgische kerncentrales zijn ook uitgerust met passieve waterstofrecombinatoren. Dit zijn
toestellen die geplaatst zijn aan de binnenkant van het insluitingsvat. Op basis van een chemisch
proces zijn ze in staat om het waterstof, ontstaan door een eventuele verslechtering van de
splijtstofelementen tijdens de ongecontroleerde opwarming ervan, om te zetten in water. De
reactoren in Fukushima waren niet uitgerust met dergelijke waterstofrecombinatoren.
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4. Het ongeval van Fukushima
De centrale van Fukushima Dai-ichi bestaat uit 6 reactoren van het type BWR. De reactoren 1, 2 en
3 werken, terwijl op het ogenblik van de aardbeving van 11 maart 2011 de reactoren 4, 5 en 6
stilliggen voor een periodieke inspectie met de splijtstofelementen in hun respectievelijke
opslagbassin.

De oorzaken van het ongeval
Een aardbeving
Op 11 maart 2011 om 14.46 uur treft een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter
de oostkust van Japan. Het is de zwaarste aardbeving ooit waargenomen in het land en verwoest zo
het elektriciteitsnet in het noorden van Japan. De 3 functionerende reactoren vallen automatisch stil
in veiligheidsstand.

Automatische stilstand
Wanneer aan één van de vele veiligheidsparameters niet voldaan wordt, komt de kernreactor
automatisch tot stilstand. Het gaat om de automatische stilstand die ook wel de noodstop wordt
genoemd. De automatische stilstand legt, dankzij de aanwezigheid van de controlestaven in de kern
van de reactor, de kernsplijting in minder dan 2 seconden stil. Eens een reactor stilligt, blijft hij nog
verschillende uren een grote hoeveelheid warmte afgeven, die moet afgevoerd worden via de
verschillende circuits.

Een tsunami
Minder dan een uur later, om 15.41 uur, treft een
tsunami de noordoostelijke kust van Japan. Een golf van
meer dan 10 meter zet een groot deel van de kernsite
van Fukushima onder water. De tsunami zorgt ervoor dat
de zoetwaterreserves voor de koeling verloren gaan,
alsook zo goed als alle stroomvoorziening valt weg. Er
blijft slechts één noodkoelingssysteem over en er resten
enkel nog batterijen. Op dat ogenblik werken de
(isolatie)pompen nog die voor de afkoeling zorgen van de
reactoren 1, 2 en 3.
De aardbeving en de tsunami zullen enorme gevolgen hebben voor de bevolking en de infrastructuur
en in het bijzonder voor de reactoren van Fukushima Dai-ichi. Uit het onderzoek over het ongeval
van Fukuhsima blijkt dat de tsunami daarvan de voornaamste oorzaak is.
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De gevolgen voor de centrale van Fukushima Dai-ichi
De tsunami die de site van Fukushima verwoestte, lag ook aan de basis van de kernsmelting in de
reactoren 1, 2 en 3 die na 4 dagen plaatsvond. Daarnaast veroorzaakte de tsunami ook voor de uitval
van het koelsysteem van verschillende opslagbassins voor kernbrandstofelementen. Door een gebrek
aan afkoeling zijn de reactoren 1, 2 en 3 langzaamaan oververhit geraakt. De splijtstofelementen zijn
ernstig beschadigd en de kernbrandstofelementen gaan smelten. Daarbij komen grote hoeveelheden
waterstof en radioactief gas vrij. De gesmolten kernbrandstofelementen mengen zich met de
structuurmaterialen en zo ontstaat de vorming van wat we het corium noemen. Het corium vloeit
naar onderen in de kuip, doorboort de kuip en valt onderaan op de metalen mantel die in de
betonnen stortkom van het insluitingsvat ligt. De gesmolten brandstofelementen bleven dus binnen
het insluitingsvat van de drie reactoren.
Om de druk binnenin het insluitingsvat te verminderen, waren de operatoren verplicht om waterstof
in de atmosfeer te laten vrijkomen. Waterstof kan mogelijks opbranden of ontploffen. De explosie
vindt plaats in de hal van het gebouw van de reactoren 1 en 3 en verwoest de bovenste metalen
structuur. In het gebouw van reactor twee brandt het waterstof op. Het waterstof dat uit reactor 3
komt, verspreidt zich ook in de hal van reactor 4, ontploft er en veroorzaakt een brand op 15 maart.
De bovenste metalen structuur werd van het gebouw geblazen en het opslagbassin werd beschadigd.
Als gevolg van deze explosies en branden kwamen grote hoeveelheden radioactief materiaal in het
milieu terecht. De radionucliden die in de atmosfeer terecht kwamen, gaan bezinken op de bodem
van de oceaan en in de bodem.Tegelijkertijd zullen de uitgewerkte oplossingen voor het afkoelen van
de beschadigde kernen (inspuiting van zeewater) leiden tot grote lozingen van besmet water
rechtstreeks in de oceaan.

De snelle evacuatie van de bevolking
Wat de bevolking betreft is een rapport van de Verenigde Naties (UNSCEAR, 2014) formeel: er werd
geen enkel noemenswaardig effect op de gezondheid vastgesteld bij de mensen die in contact zijn
gekomen met de radioactieve stralen.
Onmiddellijk na het ongeval heeft de Japanse
regering de inwoners in een straal van 20 km rond
de centrale geëvacueerd en heeft ze alle verkoop
van landbouwproducten uit deze zone verboden. In
totaal werd een zone geëvacueerd met een
oppervlakte van 515 km², waarvan 10 km²
woongebied, 88 km² landbouwgebied en 410 km²
bosgebied.
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Het rapport van de Verenigde Naties (UNSCEAR, 2014) stelt dat er geen enkel noemenswaardig
effect was op de gezondheid van de mensen die in contact zijn gekomen met de radioactieve stralen
en dat er ook geen effect zal zijn op lange termijn. Dit valt als volgt te verklaren (volgens het rapport
van de Verenigde Naties):
 Dankzij een snelle evacuatie van de 160.000 mensen en door het feit dat de explosie van de
reactoren slechts plaatsvond na vier dagen, zijn er weinig mensen die blootgesteld werden
aan een hoge dosis straling.
 De gemiddelde dosis straling waaraan het grootste deel van de bevolking werd blootgesteld
in de regio van Fukushima tijdens het eerste jaar, door blootstelling aan stralen of door de
inname van besmet voedsel, was minder dan 10 millisievert. De Japanse overheid gaat
verder met de systematische opvolging van de bevolking die werd blootgesteld aan de
stralen.
 De gezondheidstoestand van de aanwezige werknemers op de site na de ramp werd
specifiek opgevolgd.
De laatste stand van zaken kan u terugvinden op de website van het Internationaal Agentschap voor
Atoomenergie (IAEA).

MilliSievert
De sievert is de eenheid voor de equivalente dosis ioniserende straling waaraan een mens in een
bepaalde periode is blootgesteld. De sievert is afhankelijk van de biologische effecten van straling.
Het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle schat de gemiddelde natuurlijke
achtergrondstraling voor België in op 2,5 millisievert/jaar.
Enkele voorbeelden van dosissen geven een idee van de grootorde:
 Een longradiografie: 0,3 mSv.
 Een retourvlucht Brussel-New York: 0,1 mSv, en 2 tot 4 mSv per jaar voor luchtvaartpersoneel.
 Een kleurentelevisie: 0,01 mSv per jaar.
 In de omgeving van een kerncentrale wonen: 0,002 mSv per jaar.
Meer weten over radioactiviteit
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5. Wat is de situatie vandaag?
Sinds het ongeval hebben de uitbater van de centrale van Fukushima en de Japanse autoriteiten
grote werken uitgevoerd in het kader van de ontsmetting en de revitalisering.

Buiten de site
Na het ongeval heeft de Japanse overheid beslist alles in het werk te stellen om de bevolking van de
geëvacueerde zones terug te laten keren. Er werden grote ontsmettingswerken uitgevoerd om het
dosistempo in de lucht te verminderen. Deze werken hielden in dat een deel van het cesium
verwijderd werd, door het afschrapen van de eerste centimeters van de bodem, door een deel van
de vegetatie te verwijderen en door het reinigen en schuren van kunstmatige oppervlaktes.
Eind januari 2017 waren de ontsmettingswerken afgerond in 9 van de 11 gemeenten in de speciale
ontsmettingszone. Voor 5 van deze gemeenten werd het evacuatiebevel opgeheven.
Bijvoorbeeld in de gemeente Litate werden zowel de woonzones, de landbouwzones (1.900 hectare),
de bossen (1.500 hectare), als de wegen volledig ontsmet. De ontsmettingsoperaties zijn afgerond
eind 2016.
Meer details kan u vinden op de website van de prefectuur van Fukushima (in het Frans).

Op de site
De reactoren 1, 2 en 3 zijn ernstig beschadigd met een gesmolten kern die de kuip heeft doorboord
en terecht is gekomen onderin het insluitingsvat. De reactoren liggen nog steeds stil en worden
gekoeld door een constante inspuiting van koelwater. Sinds begin 2017 werden de inspuitingen met
water langzaamaan afgebouwd. Sinds 2014 werden alle 1533 splijtstofelementen uit het
opslagbassin van reactor 4 verwijderd. Het toezicht van de drie beschadigde reactoren is onder
controle. Er vinden grote werken plaats aan het gebouw van reactor 1 om het te bedekken met een
nieuwe metalen wapening zodat met name de splijtstofelementen in het opslagbassin verwijderd
kunnen worden.
Het gebouw van reactor 2 werd hersteld en er zijn werken aan de gang – realiseren van een opening
– om zo een inspectie mogelijk te maken binnenin het insluitingsvat. Een eerste inspectie kon
plaatsvinden eind december 2016 dankzij een robot uitgerust met een camera.
Er wordt een nieuwe bedekking gebouwd en op maat gemaakt voor het gebouw van reactor 3, dit
gebeurt op een plaats buiten de centrale. Deze voorbereidende operaties moeten zorgen voor een
optimale stralingsbescherming eens ze geplaatst worden op de site zelf. Zodra deze uitrusting
geplaatst wordt en de hijstoestellen er staan, zal de verwijdering van de splijtstofelementen uit het
opslagbassin van start kunnen gaan in 2017.
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Het beheer van het besmet water blijft een aanzienlijke beperking. Verschillende maatregelen
werden getroffen om te verhinderen dat er besmet water in de oceaan terecht komt. Deze
maatregelen steunen op drie principes:
1. Verwijderen van de besmettingsbron.
2. Verhinderen dat grondwater dichter kan komen bij de besmettingsbron.
3. Verhinderen dat er een lek ontstaat van besmet water.
Om dit te bereiken werden twee muren gebouwd: een muur ter bescherming tegen de oceaan en
een ijsmuur rondom de reactoren 1, 2, 3 en 4. De muur die de site tegen de oceaan moet
beschermen is 780 meter lang en wordt gevormd met piketten van een diameter van meer dan 1
meter, die 20 meter hoog zijn. Deze muur verhindert dat het besmet water in de oceaan
terechtkomt. Een andere muur (genaamd de ijsmuur) werd gebouwd door de bodem te bevriezen
rond de 4 getroffen reactoren. Deze muur verhindert dat er grondwater kan sijpelen naar de site
waar de reactoren staan.

Fig. 3 Muur van ijs (links) en muur ter bescherming tegen de oceaan (rechts)

Er werden ook draineerbuizen gelegd om het grondwater op te vangen vooraleer het besmet raakt
door radioactieve stoffen. Dit afwatersysteem is sinds 2014 in werking. De kuipen die gebruikt
worden voor de opslag van het besmet water werden verstevigd en er werden er ook bijgeplaatst.

Op de dag van vandaag zijn er duizenden mensen aan het werk op de kernsite van Fukushima Daiichi. Er zijn zeer strikte maatregelen van toepassing voor de stralingsbescherming van de werknemers
in functie van de zone waar ze werkzaam zijn.
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6. De engagementen op lange termijn
Buiten de site
De Japanse autoriteiten zullen er alles aan doen om de progressieve terugkeer van de bevolking toe
te laten in de geëvacueerde gebieden. De overheid zal de ontsmetting, opgestart in 2011,
verderzetten en daarnaast zal de bevolking ook verder opgevolgd worden en verder beschermd
worden tegen het radiologisch risico.
Zes jaar na de ramp hebben de inwoners van Iitate groen licht gekregen van de Japanse regering om
terug naar huis te keren. Iitate is een dorp dat op ongeveer 35 kilometer van Fukushima ligt. Na een
intensieve sanering van de bodem, is het stralingsniveau weer normaal en is het opnieuw mogelijk
om er permanent te wonen. De blootstelling van de burgers die terugkeren naar hun dorp zal
gelijkaardig zijn aan de gemiddelde blootstelling in Japan. Dat niveau ligt op dit ogenblik op meer dan
2 millisievert per jaar, dat is vergelijkbaar met de blootstelling in België.

Op de site
De eerste grote etappe is de opruiming van de splijtstofelementen in de opslagbassins naast de
reactoren 1, 2 en 3. Het programma voorziet om te starten met opslagbassin 3 in 2017 en daarna
verder te gaan in 2020 met de opslagbassins 1 en 2. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de
bescherming van de werknemers en aan de vermindering van de blootstelling aan straling.
Vervolgens, en volgens de voorspellingen van de operator, zouden de operaties voor het weghalen
van de beschadigde kernbrandstofelementen moeten plaatsvinden in de reactoren 1, 2 en 3. Eens
deze werken zijn afgerond, zal TEPCO moeten starten met de volledige ontmanteling van de 6
reactoren op de site. De duur hiervan wordt geschat op 30 tot 40 jaar.
De laatste stand van zaken staat op de website van TEPCO, de uitbater van de kerncentrale.
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