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Europa 
reageert 
zeer 
verschillend 

In E uropa is door de verschil
lende landen u er uiteenlopend 
gexeagee.rd 02 de kernramp in 
Tsjernobyl. VerschiJlende lan
den namen snel maatregelen. 
Zo werd in Polen aan kinderen 
onder de 16 jaar jodiumtablet
ten uügedeeld. Melk van 
koeien, die ln~.iten gegraasd 
hadden, werd vernietigd. Ou
ders werd aangeraden hun kin
deren gedurende een maand 
niet te laten spelen op gras o! in 
zand. In Roemenië kregen 
zwangere vrouwen en kjnderen 
de raad niet lang aan é'én stuk 
in de buitenlucht te verblijven. 
In Bulgarjje mocht in sommige 
streken geen schaperuelk meer 
gedronken\vorden. 

Maar i.n Tsjechoslowakije, 
waar ook veel radio-actieve 
stoffen neerdaalden, werd niets 
gedaan. Volgens de regering 
was er niets aan de band ... 

Deskundigen verwachten 
tienduizenden slachtoffers 

Ook in WéSt-E uropa werd 
zeer uiteenlopend gereageerd. 
In sommige deelstaten van 
West-Duitsland werden de I 

groenten geheel vernietigd. De 
overbeid banteerde daar een 
strenge norm van 350 Becquerel 
per kilo. Da lië hanteerde een 
norm van l.O"OO Bt:cqU\!l'ci per 
kiloJ Nederland kwan1 op 1.350 
en Engeland op 2.~00. F:tank
rijk nam .in eerste ios1antie in 
bet geheel geen maatregelen. 
Men ontkende eenvoudigweg de 
verboogde radio-activiteit. 

De verscheidenheid aan nor
men en .reacties maakt één ding 
dwdelijk: over de gevolgen van 
een kèrnramp is in 'feite nauwe
lijks nagedacht. 

Wat gebeurde er nu éc.ht in de ongelukscentra le van Tsjernobyl? 
Jtoe versp reidde xich de radio-actieve straling? Hoeveel slachtof
fers zijn er te verwachten? 

Door de terughoudende opstelling van de Sovjet-autoriteiten 
bleken lklet name de eerste dagen na de ramp deze vragen moeilijk 
te beantwoorden. Aan de hand van \Iele binnen- en buitenlandse 
nieuwsberichten vertelt Sible Schöne wat er na de eerste explosie 
is gebeurd. Zijn conclusie luidt dat de opstelling van de Sovjet
anthocit~iteo misdadig is te noemen. 

De ramp in een van de vier 
kernreactoren van Tsjernobyl be
gint in de nacht van vtijdag 25 op 
zaterdag 26 april. Een explosie 
scheurt de stalen tank, die reactor
kern omgeclt, open. Er breekt een 
grafietbrand uit die t.wee weken 
zal duren. Door het vernielde dak 
stroomt radio-actief materiaal 
naar buiten . .Een groep van zeven
tien brandweerlieden slaagt in de 
uren na het ui.tbreken van de ramp 
eJ'în te verhinderen dal de brand 
overslaat. naar de andere gebou
wen van het ke~centralepark. Al
le zeventien mannen staan aan 
hoge doses straling bloot en wor
den naar helziekenhuis gebracht. 

Evacuatie . 
De omvang van de ramp is niet 

onmiddellijk duidelijk. Zaterdag 
overdag stoppen er nog personen 
treinen in het kleine station Janov 
bij de kerncentra le. Pas op ~on
dagmiddag, anderhalve dag na het 
begin van de ramp worden de 
30.000 inwoners van de nabijgele-

Dr. Gale (Foto ANP). 

ge.n plaats Pripjatj, waar de meeste 
werknemers van de centrale wo
nen, geëvacueerd. Om twee uur 
's ~ddags trekt een colonne van 
1100 bussen uit alle delen van de 
Oekra-ine het. stadje in. 

De inwoners van Tsjernobyl op 
18 kilometer van de centrale wor
den pas een week lat er, tussen 2 en 
4 mei geëvacueerd. De evacuatie 
van de dorpen in de zone van 30 

kilometer rond de centrale ver
loopt moeilijker dan in de steden. 
Veel boeren verzetten zich tegen 
hun gedwongen vertrek. Alles 
moet worden achtergelaten, zon
der dat,er iets vreemds te zien, te 
horen, te ruiken of te voelen il~. In 
totaal hebben rond de 90.000 men
sen hun woning verlaten. Zé zijn 
ondergebraclll in de omliggende 
gebieden in de Oekraine. 

Windrichtingen 
De eerste dagen na de ramp 

waait in het getroffen gebied een 
ztlid-ooste1ijke wind. Deze voert 
de radio-actieve luchtmassa's over 
het noorden van de Oek,raine, Wit
Rusland, Noord-Oost-Polen, Li
touwen, Letland en Es tland naar 
de Scandinavische landen. 

Op dinsdag 29 april draait d~ 
wind meer naar het oosten. Dit 
leidt tot een, waarschijnlijk al ge
ringere, stroom radio-activiteit 
naar Zuid'-Polen, Tsjechoslowa
kije, Oostenrijk en vandaaruit met 
zwakke veranderlijke winden ook 
naar de omringende l anden. Een 
klein deel van deze raclio-activiteit 
heeft ook Nederland bereikt . 

Op woensdag 30 april dt·aait de 
wind verder naar bet noordoosten. 
Dit materiaal drijft over de Oe
kraïne richting Roemenië, Bulga
rije, Joegoslavië, Noord
Gt:iekenland en Italië. Ook in de 
da,gen en waarschijnLijk zelfs we
ken daarna is nog radio-activiteit 

Op vele plootsen in Europo werd bet strnlingsgehalte van de groente nauwlettend 
in de gaten gehouden (Foto ANP). 

vrijgekomen . Geschat wordt dat 10 
procent van de radio-actieve in
houd van de centrale letterlijk in 
rook is opgegaan. Van deze 10 
procent is weer zo'n 0,04 procent 
in Nederland terechtgekomen. 

Water 
Radio-activiteit verspreidt zich 

niet alleen via de l ucht, maar ook 
via het water. Oe kerncentrale Ugt 



RISICO-ANALYSES ONBETROUWBAAR

Tsjernobyl kan ook in ons land

Deskundigen verwachten tienduizenden
slachtoffers

Het ongeluk in de kerncentrale van Tsjernobyl was nog maar
nauwelijks gebeurd of de experts van de KEMA en andere
atoomJobbyisten wezen op de onmogelijkheid van een dergelijke
ramp in Nederland. De kans daarop zou dankzij het extra
veiligheidsomhuJsel en andere voorzieningen vele duizenden
malen kleiner zijn. Bovendien zouden de gevolgen dankzij
hetzelfde omhulsel verwaarloosbaar klein zijn. Maar, we kunnen
natuurlijk wel iets leren VBn de ramp, zo wordt er dan aan
toegevoegd.

schadevergoeding. Wie tien jaar of
langer na een ongeluk kanker
krijgt kan het vergeten. En dat
geldt natuurlijk helemaal voor ons
nageslacht.

Maar zeUs al zullen melk, vlees
en groenten weer aan de interna
tionale normen voldoen, dan is het
nog de vraag of de landbouwer
zonder kleerscheuren vanaf komt.
Nederland is immers een land dat
heel veel zuivelprodukten, vlees en
groenten exporteert. Er hoeit maar
een- keer iets te gebeuren, of we
kunnen het wel vergeten met de
goede naam van "Käse aus Hol
land". Vanuit het oogpunt van de
kwetsbaarheid van land- en tuin
bouw is het daarom veel te riskant
om nieuwe kerncenrales te plan
nen.

kilometer van de kerncentrale nog
5 jaar na een ongeval zo'n grote
hoeveelheid radio-activiteit aan
wezig te zijn, dat het beoeienen
van land- en tuinbouw waar
schijnlijk onmogelijk is. Veel zal
daarbij afhangen van de mate
waarin stoffen als cesium en stron
tium door de wortels van planlen
worden opgenomen. Deze stoffen
blijven immers tientallen jaren ra
dio-actief.

-

We moeten cr niet aan denken,
dat. bij ons in de buurt een ernstig
ongeluk plaatsvindt. Uit een on
derzoek naar de gevolgen van een
ongeluk in de kerncentrale in het
Westduitse Lingen (niet ver van
Twente) blijkt, dat deze heel ern
stig kunnen zijn voor de Neder
landse landbouw. Afuankelijk van
de ernst van een ongeluk blijkt.
over een afstand van 40 tot 30

onderzoek daarnaar is zeer moei
lijk. Bovendien wordt er weinig
geld voor uitgetrokken. Het econo
misch belang daarvoor ontbreekt
namelijk. Immers, in de wet is
vastgelegd dat alle lange termijn
slachtoffers geen recht hebben op

bouwd moeten worden, wordt re
kening gehouden met bijvoorbeeld
de bevolkingsdichtheid, met de
drinkwatervoorziening en met de
gevolgen voor natuur en land
schap. Maar de gevolgen voor
land- en tuinbouw en de gevolgen
voor de voedselvoorziening in ons
land blijken geen criterium te zijn,
waannee rekening gehouden moet
worden. Bij de besluitvonnings
procedure voor het bouwen van
nieuwe kerncentrales is het Minis
terie van Landbouw en Visserij
dan ook niet betrokken. Zoals nu
blijkt. gebeurt zoiets pas, wanneer
er ergens een ongeluk plaatsvindt.
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Demonstratie bij de Dodewaard-centrale (Foto Milieudefensie).

1 .
Boer temidden van zijn door de ramp on\'erkoopbare spÎnazie (Foto ANP).

Nooit eerder is zo duidelijk ge~

worden hoe kwetsbaar de land- en
tuinbouw zijn bij een ongeluk in
een kerncentrale. Is het onder die
omstandigheden dan nog wel ver
antwoord om er in Nederland twee
nieuwe kerncentrales bij te bou
wen? Is er wel genoeg rekening
gehouden met de belangen van
land- en tuinbouw?

Merkwaardig genoeg is daarover
tol nu toe nog weinig nagedacht.
Bij de discussie over waar in Ne
derland nieuwe kerncentrales ge-

Boeren, tuinders en winke
liers moesten toezien, hoe het
overheidsingrijpen en de spon
tane kopersstaking die hierop
volgde hun flinke schade ople
verden. De schade als gevolg
van het graasverbod wordt ge
schat op 16-28 miljoen gulden.
Het omzetverlies door een
koopstaking van bijna alJe ver
se groenten bedraagt tussen de
twintig en dertig miljoen gul~

den.

ken deze aanname echter twijfel
achtig. Dal kan maximaal een fac
tor 10 schelen.

Lange tennijn
Over de lange tennijngevolgen is

buitengewoon weinig bekend. Het

Land- en tuinbouw
enorm kwetsbaar

TH-Twente
In een vorig jaar verschenen stu

die van de TH-Twente, een studie
waaT de KEMA nooit serieus op is
ingegaan, wordt een ander beeld
geschetst. De radio~activiteit kan
na een kernsmèlting ("meltdown")
wel degelijk snel vrijkomen. Het
kan bijvoorbeeld via de koelwater
leidingen naar het turbinegebouw
stromen. Het turbinegebouw ligt
buiten het veiligheidsomhulsel.
Als een dergelijk ongeluk gebeurt
in een kerncentrale bij Moerdijk,
kunnen er 6.300 doden vallen en
bij Borssele 1.600. Een gebied zo
groot als de provincie Utrecht kan
voor jaren onbewoonbaar worden.

Maar mogelijk is het nog erger.
De studie van de TH-Tw"ente gaat
er evenals de KEMA vanuit dafeen
belangrijk deel van het radio
actieve jodium· za] neerslaan.
Nieuwe Amerikaanse studies ma-

aantal slachtoffers in de tiendui
zenden zal lopen.

eerste verwachten de elektrici
teitsbedrijven nu dat het veilig
heidsomhulsel ("containment") zal
voorkomen dat radio-actieve stoi
ien snel vrij komen. Daarnaast is
de verwachting aat het radio
actieve jodium, dat voor de meeste
directe slachtoUers zorgt, zich zal
binden aan cesium en daardoor
grotendeels neer zal slaan. Conclu
sie: niets aan de hand na een
kernramp.

Misdadig
De conclusie is duidelijk. De

Sovjet-autoriteiten weigeren na
de ramp in Tsjernobyl het besmet
te voedsel in het getroffen gebied
te vernietigen en op grote schaal
voedsel van elders aan te voeren.
Economische en politieke belan
gen wegen blijkbaar zwaarder dan
de gezondheid van de bevolking.

Het is niet overdreven om deze
opstelling van de Sovjet
authoriteiten misdadig te noemen.

De omvang van het aantal
slachtoffers zl).1 in belangrijke ma
te afhangen van hetgeen met het
voedsel uit het sterk besmette ge
bied wordt gedaan. De opsteUing
van de Sovjet-autonteiten geeft
op dit punt geen reden tot optimis
me.

Integendeel, tot nu toe zijn bui
ten een straal van 30 kilometer
buiten de centrale geen landbouw
maatregelen genomen. De koeien
staan rustig in de wei. Verse groen
ten zijn voor zover bekend niet
vernietigd. Het duurde meer dan
een week voordat de voorlichting
onder de bevolking op gang kwam.
De adviezen waren bovendien niet
bepaald rigoreus. De bevolking
werd geadviseerd het hoofd op
straat bedekt te houden, thuis
schoenen af te spoelen, de ramen
dicht te houden, de haren vaker te
wassen en op te passen met de
consumptie van melk en sla.

Harrisburg
Oe kritiek richtte zich met name

op het feit dat het rapport aan
talloze mogelijke ongevalsverlo
pen geen aandacht besteedt. Het
ongeluk in Harrisburg was bij
voorbeeld niet voorzien. Het rap
port houdt ook nauwelijks reke
ning mel het effect van de verou
dering van de centrales, gelijklij
dig optredende storingen, mense
lijk falen en sabotage. Enig effect
heeft de kritiek niet gehad. Oaar
voor moesten we wachten tot de
bijna-ramp in Harrisburg.

Tot een fundamentele herziening
van de Rasmussen-studie heeft dit
ongeluk niet geleid. Integendeel.
"Harrisburg" heeft op twee be
langrijke punten geleid tot een
bijstelling de andere kant op. Ten

Wie had nog iets anders ver
wacht van de atoomlobby dan deze
buitengewoon deprimerende reac
tie. Al jarenlang wordt immers alle
kritiek op de officiële veiligheids
studies weggewimpeld of als on
wetenschappelijk genegeerd. Dat
begon al met de kritiek op hel
Rasmussen-rapport zo'n tien jaar
terug, Het Rasmussen-rapport is
de eerste omvangrijk risicoanalyse
van kerncentrales. Het is nog
steeds de basis van alle Ameri
kaanse en ook Nederlandse veilig
heidsstudies.

in brandt. Gelukkig vindt zo'n
"melt down" niet plaats. Was dit
wel gebeurd, dan was de ramp nog
minder te overzien geweest. De
drinkwatervoorziening van Kiev
was in gevaar gekomen. Bovendien
zou ook de rivier de Dnjepr radio
actie.{ zijn geworden. De Dnjepr
stroomt naar de Zwarte Zee en
zorgt in belangrijke mate voor de
irrigatie van de OckraInc, een van
de belangrijkste landbouwgebie
den van de Sovjet--Unie.

Vervolg van pag. J

Slachtoffers
Het is op dit moment buitenge

woon moeilijk te voorspellen hoe
veel slachtoUers de ramp zal ver
oorzaken. De Sovjet-autoriteiten
weigeren nog steeds de meest
noodzakelijke infonnatie te geven.
Zo is nog steeds niel bekend hoe
veel radio-activiteit de reactor be
vatte op het moment van het onge
luk. Ook zijn er bijna geen metin
gen bekend uit de omgeving van de
centrale. President Gorbatsjov be
perkte zich tot de mcdedeling dat
de radio-activiteit iets boven de
maximaal toegestane nonn lag.

Ondanks dit gebrek aan infor
matie durven westerse deskundi
gen toch wel ruwe schattingen te
maken. De Amerikaanse been
mcrgspeeialistdr. Robert Gale, die
in de Sovjet-Unie hulp heeft gebo
den bij de behandeling van stra
lingsslachtoUers, verwacht op de
lange tennijn 50.000 tot 100.000
slachtoffers onder de Sovjet
bevolking. Ook andere westerse
deskundigen verwachten dat het



Nederland kan
zonder kernenergie

Nooit meer Tsjemobyl. Dat is de opvatting VBn de Vereniging
Milieudefensie. Hoe klein de kans op een kernramp ook is, het is
dom om als samenleving een dergelijk risico te willen lopen. Het
is namelijk goed mogelijk een andere, veiliger weg in te slaan.

In plaats van voor kernenergie
kunnen we ook kiezen voor meer
energiebesparing. Het uitgespaar
de gas kan vervolgens op zuinige
wijze worden ingezet in de electri
citeitsvoorziening. Windmolens
kunnen daarnaast een langzaam
groeiende aanvullende mi spelen.

Dit alternatief is technisch goed
realiseerbaar. Tijdens de Brede
Maatschappelijke Discussie heeft
de Vereniging Krachtwerktuigen
een onderzoek gedaan, waaruit
bleek dat met name de mogelijkhe
den van warmtek1"achtinstal1aties
ruim voldoende zijn om af te kun
nen zien van kernenergie. Warmte
krachtinstallaties zijn kleine gas
gestookte electriciteitscentrales,

l waarvan ook de afvalwarmte nut
tig wordt gebruikt. Dît is niet het
geval bij grote kolen- en kerncen
trales. Daar verdwijnt 60 procent
van de opgewekte energie in het

koelwater. Ook de mogelijkheden
van energiebesparing zijn nog
steeds groot. Denk aan de woning
bouw, de - dankzij computers 
betere regelapparatuur van ver
wa.nnings- en koelsystemen en de
tientallen moderne industrié1e en
huishoudelijke apparaten, die een
stuk zuiniger zijn dan hun voor
gangers.

Financieel aantrekkelijk
Zeer waarschijnlijk is dit alter

natieve electriciteitsplan ook fi
nancieel aantrekkelijk. Zolang de
olieprijs onder de 25 dollar per vat
blijft, komt de prijs ervan op 8 à 9
cent per KWh. Deze prijs is daar
mee gelijk aan de prijs die de
regering verwacht van stroom uit
kerncentrales. Daar komt bij dat
het zeer de vraag is of kerncentra
les inderdaad zulke goedkope
stroom gaan leveren. De prijs van 8

à 9 cent per kWh is nog nergens ter
wereld gerealiseerd. Sterker nog.
één van de twee belangrijkste ge
gadigden voor de bouw van een
kerncentrale in Nederland, het
Duitse bedrijf KWU, rekent met
een prijs van meer dan 13 cent per
kWh.

Speerpunt
In feite is de prijs ook niet de

belangrijkste reden, waarom de
regering vasthoudt aan haar kern
energieplannen. Veel belangrijker
is de druk die wordt uitgeoefend
vanuit de grote EEG-landen.
Kernenergie is al vijfentwintig
jaar één van de belangrijkste
speerpunten in het technologiebe
leid van de EEG. De regering is
bang dat de hele internationale
samenwerking een klap krijgt
wanneer ze na zoveel jaar afziet
van kernenergie. Ze wil niet uit de
pas lopen.

Een tweede belangrijke reden
waarom deze regering vasthoudt
aan kernenergie is te vinden in de
structuur van de electriciteitsvoor-

Stop
kernenergie
In veel plaalsen in heiland zijn
actiegroepen tegen kernenergie
actiet Wie zelf ook op deze
manier mee wil werken aan
acties tegen kernenergie, kan
c:vntaet opnemen met de Sectie
Energie van Vereniging Milieu
defensie (tel. 020-221366).
U kunt de anti-kernener
giebeweging ook financieel
steunen. Maak uw gift over op
giro 101100 t.n.v. het Fonds
Milieuvriendelijk Energiebe·
leid te Amsterdam.

ziening. De produktiebedrijven
hebben hier alle macht, de distri
butiebedrijven hebben niets te ver
lellen. Gevolg is dat er automa
tisch wordt gekozen voor centraal
vermogen in plaats van voor be
sparing en decentraal vermogen.
Dat laatste vereist immers een veel
nauwkeuriger inzicht in de vraag

en dit inzicht is alleen aanwezig bij
de distributiebedrijven.

Campagne
Ve.reniging Milieudefensie start dit
najaar een campagne om dit laat
ste probleem aan te pakken. Doel
van de campagne wordt de huidige
distributiebedrijven om te vormen
naar bedrijven die ook werk ma
ken van energiebesparing en de
centrale energieopwekking.

Helaas is het echter zo goed als
zeker dat initiatieven voor een an
der beleid onvoldoende zijn om in
Nederland kernenergie tegen te
houden. De centrales in Dode
waard en Borssele zijn nog steeds
open. Bovendien is de kans zeer
groot dat de regering de plannen
voor nieuwe centrales binnen en
kele jaren weer uit de ijskast haalt.
Milieudefensie blIjft daarom ook
kiezen voor acties tegen kernener
gie. Zonodig zullen dat ook harde
re acties zijn. De ramp in Tsjerno
byl mag zich niet herhalen.

Op termijn
honderden
slachtoffers
in ons land

Bewoners van Rongelap
gebruikt als proefkonijn

De belangrijkste gegevens
over de extra radio-activiteit
waaraan de Nederlandse be
volking is blootgesteld zijn in
middels geinventariseerd. Op
die basis is het mogelijk een
schatting te maken van het
extra risico op kanker dat wij
lopen. Duidelijk is dat ook in
ons land slachtoffers zullen
vallen.

In 1985 werden de geteisterde bewoners van Rongelap door Greenpeace van hun eiland geëvacueerd (Foto Greenpeace).

In Hirosbima en Nagasaki heeft men de gevolgen van radio
actieve straling Ikunnen bestuderen, nadat de Amerikanen daar
een kernbom op tudden gegooid. Ook de bewoners van Rongelap,
een eiland in de Stille Oceaan, kennen de gevolgen van radio
actieve fall-out aam den lijve. Bovendien werden zij zonder het te
weten misbruikt tOrn de effecten van radio-activiteit op mensen te
onderzoeken. EeDl schokkend r~laas.

Op Bikini-eiland in de Stille
Oceaan testten de .rAmerikanen op
I maart 1954 eeru waterstofbom
genaamd Bravo. DJe bom had een
kracht van 15 me;gaton, duizend
keer de bom op lHiroshima. Een
paar uur later beJreikte de wolk
met radio-actieve €deeltjes Ronge
lap, 150 kilometer oostwaarts. In
de vorm van as dVNarrelde de ra
dio-activiteit neer top het land, de
drinkwaterreservoilrs en de tachtig
bewoners die van IUiets wisten.

Tegen de avond krregen de mees
ten diarrhee, jeukelnde ogen, of ze
moesten overgeveOl. Pas twee da
gen later worden 7l;e geëvacueerd.
Veel mensen hadde>.n toen last van
brandwonden, uitwallend haar en
nagels.

Veilig
Na drie jaar mOlchten ze terug

naar Rongelap. Da1t was nu veilig,
volgens de onderzcoekers van' het
Amerikaanse Entergieministerie.
Ook degenen die Glp het moment
van de kernproef citet op het eiland
waren, gaan terug!. "Het is hard
nodig dat er meel[ kennis komt
over de gevolgen V,an straling bij
mensen," zeggen àJe wetenschap
pers. "Ook al vormlt de besmetting
van Rongelap goon gevaar meer
voor de bewoning, de straling is
hoger dan elders in de wereld.
Onderzoek.onder dlè teruggekeerde
eilandbewoners z~l waardevolle
gegevens opleveren.. "

Miskramen
De eerste vier i81ar na de kern

proef krijgen de be%mette vrouwen
twee keer zoveel miskramen en

doodgeboren kinderen als de onbe
smette vrouwen. Tweederde van de

. jonge kinderen krijgt schildklier
kanker. In 1972 sterft het eerste

•

leukemie-slachtoffer, 19 jaar oud.
Een Japans onderzoeksteam

ontdekt in 1971 dat de "onbesmet
te" bewonets inmiddels ook be
smet zijn via het milieu.

In 1979 vertellen de Amerikaan
se wetenschappers dat de omrin
gende eilanden, waar de Rongela
pesen 20 jaar lang hun voedsel
verbouwd hebben, te radio-actief
zijn om te bezoeken. Maar Ronge
lap is volkomen veilig, zo herhalen
ze.

Proefkonijnen
De Rongelapesen laten zich niet

meer geruststellen. "Wij zijn jullie
proefkonijnen", zeggen ze. De
schildklierkanker- en leukemie
gevallen, de zwakzinnige en mis
vormde kinderen hebben volgens
hen alles met de radio-actieve be
smetting te maken.
In mei 1985 verlaten zij hun eiland
opnieuw, dertig jaar nadat de ra
dio-actieve as erop neerdwarrelde.

\

\
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Gemiddeld zal iedereen in Ne
derland dit jaar een kleine 10 mil
lirem extra aan radio-actieve stra
ling oplopen. Naar verwachting
leidt dit de komende tientallen
jaren tot zo'n 10 à ISO extra kan
kergevallen (zie ook kader over
stralingseenheden). Hoeveel het er
precies zijn valt nooit na te gaan.
Dit extra aantal kankergevallen
valt namelijk in het niet bij het
totale aantal.

Bovenstaande kan ook anders
worden geformuleerd: iedereen in
Nederland heeft door de dit jaar
extra opgelopen straling een ver
hoogde kans op kanker van 1 op
140.000. Zo'n kans is bijzonder
klein. Het is daarom terecht dat de
overheid zegt dat er geen gevaar is
voor de volksgezondheid. Ander
zijds is er ook juist aan gedaan om
de koeien een aantal dagen binnen
te halen, de verse spinazie te ver
nietigen, de drinkwaterbekkcns in
de Biesbosch enige tijd te sluiten
voor Maaswater en de bevolking
voor te lichten over de wijze waar
op men zo min mogelijk radio
activiteit naar binnen krijgt. Zon
der deze maatregelen zouden we in
de toekomst te maken krijgen met
een honderdtal kankergevallen ex
tra.

Cesium
Daarnaast zal met name als ge

volg van het radio-actieve cesium
iedereen de komende jaren naar
schatting jaarlijks nog eens gemid
deld 6 millirem extra aan straling
opnemen. Naar verwachting zal
het radio-actieve cesium binnen 10
à 20 jaar grotendeels uit ons milieu
verdwijnen. Al die jaren blijft het
verantwoordelijk voor een verho
ging van de radio-activiteit en dus
voor extra kankerslachtoffers. Per
jaar gaat het om zeer geringe aan
tallen. In totaal gaat het echt om
een 150 à 1500 mensen. En dat
voor een ramp op 1.700 km af
stand!



Tekst:
Jan van Bentum, Jcannctle van
Beuzekom. J,1anus van Brakel,
Madeleen Helmer. Ma.rc van
Lieshout en Sihle Schane.
Eind~dRdie:

Jwen de Graaf en Sible SChöne.
Produktie: .
Iwan de Graat
Vonngevjng:
Daan van Beek
Zet- en drukwerk:
Drukkerij DiJkmnn.

Colofon

word lid van

Vereniging Milieudefensie:
al 15 jaar acliel tegen kernenergie.

Vul de bon in en stuur die in een Woonplaats: .
open envelop (postzegel hoeft niel)
naar: Vereniging Milieudefensie,
Antwoordnummer 8391, 1000 RA
Amsterdam.

Ik steun Milieudefensie als: Naam: .

Vereniging Milieudefensie Is een zelfstandige mIlIeuorganisalle.
Om haar acties te kunnen voeren Is MllletJd~ensle afhankelijk van leden.

o lid·abonnee (I 20,- p. half jaar) Adres: ..

o lid-donateur (f 10,- p. half jaar) Postcode: ..

Actucl~ lnlonnatle hIerover Is verkrijg
baar bij de Stichting Naluur en Mlileu. tel.
030433 IJ 28.

granen, peulvruchten, zeevis en
leidingwater. Pas wel op voor put
en regenwater. Fruit vormt over
het algemeen ook geen probleem:
het komt-meestal uit landen van
ver buiten Europa of is nog van de
oogst van vorig jaar. De nieuwe
oogst kan wellicht besmet zijn.

Vlees van binnenlopend vee is
niet gcvaarlijk; van buitenlopend
vee mogelijk wel. Dit geldt ook
voor eieren. Verder zijn zoetwater
vis, mosselen en garnalen af te
raden.

------------------

Kleine kinderen en zwangere
vrouwen is aan te raden zo weinig
mogelijk melk te drinkcn. Melk
poeder kan wel. Het grootste deel
van de radio-actieve stoffen blijft
namelijk in het vocht achter dat
uit de melk wordt gehaald. Scha
pc- of geitemelk kan men beter
helemaal niet drinken.

Geen probleem leveren groenten
die voor de ramp zijn geoogst
(kool, winterwortelen, witlof, wen,
enz.), vruchtgroenten uit de kas
(blocmkool, aubergines, tomaat,
paprika. komkommer, boontjes>,

Nederland

Wie op vakantie wil naar
Oost-Europa, Noord-Grieken
land of Zuid-Finland, kan dit
zeker doen. De verhoogde kans
op kanker is zeer klein. Deze
kans wordt echter wel belang
rijk groter naarmate men dich
ter bij Tsjernobyl komt. Als
men met vakantie naar het
Oostblok gaat, is het daarom
wel verstandig enkele richtlij
nen voor gezond eten te volgen.
Ook adviseert de Vereniging
Milieudefensie op zeker enkele
honderden kilometers afstand
van het rampgebied te blijven.
Hicronder volgen enkcle eetad
viezen.

In hoe\'eelh~id radio-aelief
jodium is in NederlanJ %.0 str.rk
tuuggr.lopeo, dal in ons land
geen spC'Cial~ richtlijnen "oor
clen en drinken meer nodi~

zijn. Tegen de lic.hte \'erhoging
\'8D de rodio-adivite.it door cc·
sium is niets te doen. Oe7.e sll')[
komt nllmclîjk overal in gelijke
mate voor.

De rest. voornamelijk cesium
deeltjes, gaat deels met het regen
water en de rivieren naar zee. Het
komt onder andere in de Wadden
zee terecht, waar het bezinkt. Via
bodemdiertjes en algen kan het in
vissen komen, en via vis of vismeel
weer in ons voedsel. Een ander
deel komt via de grond in plante
wortels en via planten ol dieren in
ons Iijl. Van deze radio-activiteit
verdwijnt de heJrt binnen vier
maanden weer uit je lijf, het gaat
vla het riool naar zee. Of het komt
via slib uit waterzuiveringsinstal
laties, dat als mest of zwarte grond
gebruikt wordt, weer in de voed
se1kringloop. De haUwaardetijd
van cesium is dertig jaar. Dus dat
straalt nog honderden jaren.

Risico's
Hoe groot zijn de risico's die we

gelopen hebben en nog lopen?
Ik kom op een aantal van een

paar honderd mensen die in de
toekomst in Nederland zullen
overlijden aan kanker als gevolg
van deze ramp in Tsjernobyl. Klei
ne kinderen lopen grotere risico's
omdat zij veel buitenspelen en via
handen en mond veel stof binnen
krijgen. Ongeboren baby's lopen
een groter risico omdat zij extra
gevoelig zijn voor straling.

Hoe kun je die risico's klein
houden?

Behalve voorlopig voorzichtig
zijn met melk en groente kun je
verder niet zoveel doen. Ik zou
liever niet naar Kiev en een gebied
500 kilometer daaromheen gaan.
Als je daar beslist heenmoet, weet
je dat je extra risico loopt. Dat is
het risico van een aantal röntgen
foto's en die laat je ook alleen maar
maken als het kht nodig is, bij
voorbeeld als je je been breekt.

Vakantie in Oost-Europa is mogelijk

Kankercel
Hoe lang blijvefl dÎe radio

actÎeve deeltjes in je lichaam stra
len? En wat doet die straling?

Klarisse: Straling kan bepaalde
celstructuren beschadigen, waar
door een cel kankercel kan wor
den.

Hoe lang deeltjes blijven stralen
verschilt nogal Tachtig procent
van de stralingsdeeltjes dic in Ne
derland in de lucht zaten was
jodium. Van deze jodium is de
haUwaardelijd kort, namelijk acht
dagen. Dus na acht dagen geeft het
nog maar de helft van de straling
af, na zestien dagen nog een kwart,
cnzovoorts.

Het probleem met jodium is al
leen, dat koeien het erg veel binnen
krijgcn met gras. Daarom was de
melk licht besmet.

Ik ben gewoon melk blijven drin4

ken. Wat heb jij gedaan?
Ik heb minder melk gedronken,

en meer kaas gegeten. Ook verse
groente heb ik minder gebruikt. En
geen groente van de volle grond,
want die bevatte ticn keer zoveel
straling als kasgroente.

Zee
Wat gebeurt er met die andere

twintig procent van de stral1ngs
deeltjes?

Kluisse Nienbuys (Foto Elmer Spaar
caren).

schoon en ontvang je geen straling
meer uit de lucht, maar is de
bodem besmet. De deeltjes kunnen
via de wortels in gras, planten en
groente terechtkomen. En via
groente, vlees of zuivel in ons li
chaam. Radio-actieve straling
krijg je dus direct in je lijf, via stof
in je longen, of via voedsel.

actieve wolk vrij. In de lucht ver
spreide stofdeeltjes geven straling
af, die door je lijf gaat. Dat is
gebeurd op de eerste dag dat de
radio-activiteit ons land binnen
kwam. Als je zulke lucht inademt,
adem je de radio-actieve stofdeel
tjes in, en gedeeltelijk ook weer
uit, net als de rook van een sigaret:
De deeltjes die in je longen komen,
blijven daar doorgaan met stralen.

Als het regent sleuren de regen
druppels de radio-actieve stofdeeI
jes mee. Daardoor komen ze op de
grond terecht. Dan is de lucht

\
Stnlinvmetertlt d.1 dif'Cet lUI de
r-llIp In West-Duitsland \'erkoc:ht
~'Crd (Foto ANP).

Van straling kun je kanker
krijgen. Iedere stralingsdosil>.
hoe gering ook. kan kanker of
gcnelise-he afwijkingen \'eroor
zlIkcn. Hoc groot die kans is, is
Diet precies bekend. De schat
tingen lopen uiteen van 1 tot 10
kankergevallen op de 10.000
mensen, wanneer deze ieder
aan 1 rem (oftewel 1.000 milli
rem) straling bloo15taan. Er%.ijn
oog ontzettend \'~1 onukerhe
den. Oe ene radio-aclie\'e stof
gedraagt %.ich in het lichaam
heel anders als de anden. 80
\endlCD z.ijn bij\'oorbteld kin
deren \'~el gevoeliger voor stra
ling omdat 7.e snelde.lend cel
wee.fl>cl hebben en kleinere or
gAnen.

Stralings
eenheden

Er 'Zijn drie soorten "an ra
dio-aetie,·c straJing. Deze wor
den 31[0·, bèta- en gammastra
ling genoemd. Alfa-straling
beef( de schadelijkste werking,
ongc\'eer een fador 20 ernstiger
dan de beide andue soorten.

Bij straling hanteert men ,'er
sehillcnde rekeneenheden. Al
lereerst is er een maat voor de
hoeveelheid draling die een
stof beval. Dil is de Becquerel,
genoemd naar de Franse pio
nier op hel gebied van radio
actieve stoffen en straling.
Wanneer een liter melk 100
Becquerel jodium bevat, wil dat
uggen dat per seconde 100 ato
men jodium bun radio
activiteit uitstralen.

De tweede maat is de rad. De
rad zegt ieu 01:er het clfc<:t van
de straling. De Dluat geert aan
boenel van de uitgestraalde
energie door een mens of ee.n
dier wordt opgenomen.. Omdat
bet effect van de opgenomen
aUR-straling 20 keer zo schade
lijk is als van de andere twee
soorten is er ook 110g een derde
maat. de rem, Dez.e geert, onaf
hankelijk \'an de soort straling.
aan wat het effeel is van de
opgenomen straling. De rem is
een vrij grote meeteenbeid.
Daarom werkt men ook vaak
mei de millirem. eenduiundste..~

KLARISSE NIENHUYS:

'Ik heb minder
melk gedronken'

Klarisse Nienhuys: Je moet bij
straling verschillende vannen on
derscheiden. Bij zo'n ramp met een
kerncentrale komt een radio-

Klarisse Nienbuys is voorzitster van de Waddenvereniging en
deskundige op het gebied van straling. Jeanne1te van Beuzekom,
redactrice van het maandblad Milieudefensie, vroeg haar hoe het
zit met de risico's die wij zowel kort na de ramp in Tsjcrnobyl als
de komende jaren zullen lopen als gevolg "'8n de ontsnapte
radio-activiteit.


