
I
KERNENERGIE IN DISCUSSIE

Een beschouwing naar aanleiding van

drie veiligheidstudies.

(Gezondheidsraad

Commissie Reactorveiligheid

SEP - RASINrapport)

P. Boskma, T.H, Twente

G. van Dijk, R.U. Groningen

W. van Doorn, R.U. Utrecht

H.J. Groenewold, R.U. Groningen

J. Jelsma, R.U. Groningen

W.A. Smit, T.H. Twente

P.P. Tans, R.U. Groningen

G.H. de Vries, T.H. Twente

Enschede, december 1975.

Boerderijcahier 7502.



INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD

pag.

I

I.

1.

2.

INLEIDING

Inleiding

Opzet van dit rapport

1-1

1-1

1-4

II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

WAAR GAAT HET OM?

Vooruitzien en afwegen

Energiebeleid

Externe kritiek

Lange-termijn stralingsgevolgen

Maatschappelijke ontregeling

Beoordeling van risiko's

Kernenergie niet noodzakelijk

Kernenergie wel of niet wenselijk?

Referenties

I l - l

I l - l

II-3

II-6

II-7

11-10

11-13

11-18

11-19

11-23

III. KERNENERGIE, VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

1 • Somatische schade

1 -1 Inleiding

1.2 Kankerinductie

1.3 Andere effecten

1.4 Immunosysternen

1.5 De risicoschatting

2. Genetische schade

3. Stralingsnormen

4. Synergetische effecten

5. Oecologische aspecten

Referenties

III-l

III-5

III-8

III-9

111-10

111-12

111-19

111-24

111-32

111-40



ii

pag.

IV-1

IV-1

IV-2

IV-8

IV-12

IV-17

IV. DE VERSPREIDING VAN KERNWAPENS

1. Inleiding

2. Het non-proliferatieverdrag "(NPV)

3. Mogelijkheden tot vermindering van het
proliferatiegevaar

4. Het proliferatieprobleem en de Rapporten

Referenties

V. EEN GROOT ONGELUK MET EEN KERNCENTRALE:
GEVOLGEN V-l

1. Inleiding V-l

2. Radioactieve inhoud van reactorkern V-2

3. Gevolgen van een reactorongeluk:

kwalitatief V-4

3.1 Algemeen V-4

3.2 Model voor radio-biologische effecten V-5

3.2.1 Vroeg-somatische effecten V-5

3.2.2 Laat-somatische effecten V-7

3.2.3 Genetische effecten V-7

3.3 Besmetting landoppervlak V-8

3.3.1 Bewoonbaarheid V-8

3.3.2 Besmetting van de oogst V-10

3.3.3 Besmetting van de grond V-l2

3.4 Vrijkomende hoeveelheid radioactiviteit V-l3

4. Gevolgen van een reactorongeluk:

kwantitatief V-l5

4.1 Inleiding V-l5

4.2 Lange termijn besmetting V-16

4.2.1 Metereologisch verspreidingsmodel V-16

4.2.2 Bewoonbaarheid V-17
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VOORWOORD

Het gebruik van kernreactoren als energiebron is sinds een

aantal jaren zowel internationaal als nationaal een punt

van uitvoerige discussie. Dit rapport wil een bijdrage zijn

aan die discussie. Het is primair een reactie op de drie,

op verzoek van de Nederlandse regering, in september 1975

verschenen risico-evaluaties van resp. de SEP, een commis-

sie van de Gezondheidsraad en de Commissie Reactorveiligheid.

De opzet is echter breder, omdat, mede door de beperktheid

van de vraagstelling aan de drie genoemde instanties, be-

paalde aspecten in hun rapporten nauwelijks aan de orde

zijn gekomen.

De hoofdstukken I t/m IV van dit rapport behandelen vooral

fundamentele en wereldwijde aspecten van de kernenergie,

de hoofdstukken V t/m X illustreren bepaalde problemen aan

de hand van de meer specifieke Nederlandse situatie. De

indeling van het rapport maakt het ook mogelijk er meer, of

minder uitgebreid kennis van te nemen. Voor een meer algemene

samenvatting zou men hoofdstuk XI kunnen lezen. Voor een meer

uitgebreide algemene beschouwing aanvullend de hoofdstukken

I, II en X. Hoofdstuk III behandelt voor een aantal punten

de ontoereikendheid van onze huidige kennis voor het eva-

lueren van de invloed van kernenergie op volksgezondheid en

milieu. De hoofdstukken V, VI, VII en VIII bespreken de

omvang, de lange termijn gevolgen, de maatschappelijke ont-

reddering en mogelijke oorzaken van ongelukken met kern-

centrales. Dit gebeurt deels aan de hand van een voorbeeld:

een ongeluk met een 1000 MWe centrale op de Maasvlakte.

Voor een schatting van de gevolgen bij een centrale op een

andere plaats zijn een kaartje van Nederland met genoemde

vestigingsplaatsen en een kaartje met de mate van besmetting

van bepaalde regio's toegevoegd, waardoor de lezer zich in

die gevallen zelf een indruk kan vormen over de gevoJgen.

Hoofdstuk IV behandelt het probleem van de verspreiding van

kernwapens t.g.v. de invoering van kerncentrales. Hoofdstuk

IX bespreekt het probleem van het radioactieve afval.

I
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De auteurs van dit rapport, vermeld op de titelpagina,

zijn deels verbonden aan de Technische Hogeschool Twente,

deels aan de RU Groningen en Utrecht. De meeste van hen

zijn verder lid van de Werkgroep Kernenergie van het Ver-

bond van Wetenschappelijke Onderzoekers VWO. De auteurs

dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de con-

ceptie van het gehele rapport, hoewel uiteraard de inhoud

van bepaalde hoofdstukken meer tot dè specifieke verant-

woordelijkheid van ëën of enkele van de auteurs behoort.

Het rapport verschijnt' in de reeks "Boerderijcahiers".

"De Boerderij" is een onderwijs en studiecentrum aan de

Technische Hogeschool Twente voor o.a. vraagstukken van

de wisselwerking tussen technologisch-wetenschappelijke en

maatschappelijke ontwikkelingen. Een aantal van de auteurs

is aan dit centrum verbonden.

Dit rapport is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen, o.a.

doordat de uiterste datum voor reacties op de drie genoemde

rapporten door de betreffende Kamercommissies is bepaald

op 1 januari 1976. Dit heeft ongetwijfeld geresulteerd in

een aantal slordigheden m.b.t. de redactie van het rapport,

waarvoor de auteurs bij voorbaat verontschuldiging vragen.

Dat alles klaar is gekomen, is in hoge mate te danken aan

de hulpvaardigheid van vele personen. Dit geldt als eerste

Gerdien Linde-de Ruiter, die een groot deel van de organi-

satie en het typewerk heeft verzorgd. Ook toen de laatste

loodjes zwaar gingen wegen, heeft zij met de haar karakte-

ristieke nuchterheid en haar stimulerende doorzettingsvermogen

de moed niet opgegeven. Veel hulp is ook van Crescerïz de

Wolf gekomen, vooral m.b.t. het typewerk. De correspondentie-

kamer heeft ons eveneens verschillende keren bijzonder snel

geholpen. De tekeningen voor het rapport zijn verzorgd door

J.H. Bebseler en E.H. Le Febre. De omslag is verzorgd door

R. Smit. Ook de Rekencentra van de THT en de RU Groningen

zijn zeer behulpzaaic geweest. En zonder de bereidheid van

de Reproductie-afdeling van de THT voor een snelle ver-

menigvuldiging zou het rapport niet meer tijdig zijn ver-

schenen.
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Gelijktijdig met het schrijven van dit rapport verscheen

in NRC-Handelsblad het verhaal van M. Toonder over "Heer

Bommel en de Weetmuts", dat op velerlei wijze bij de auteurs

associaties opriep. Ze hebben de verleiding niet kunnen

weerstaan, de hoofdstukken van dit rapport te voorzien van

een aantal uitspraken uit deze strip.

Overname uit dit rapport is bij voorbaat toegestaan, mits

met bronvermelding. De auteurs stellen een copie van zo'n

bericht of artikel ten zeerste op prijs/ evenals kritieken

of aanvullingen op het rapport.

Enschede, december 1975 De auteurs
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Hoofdstuk I , INLEIDING

"Een kerncentrale, Joost!
Van 400 megawatt. Bestal d ie .
Zo gauw mogelijk. Haast b i j ! "

NRC, 3 december 1975, p. 10

1. Inleiding

'lï

Dit rapport beoogt een bijdrage te zijn aan de discussie

over het gebruik van kernsplijting als energiebron, die

de laatste jaren zowel in Nederland als internationaal

wordt gevoerd. Voor Nederland is die discussie zich voor-

al gaan concentreren op het plan van de regering in de na-

bije toekomst drie energiereactoren te bouwen met een ver-

mogen van in totaal 3000 MWe. Daarvóór heeft Nederland met

de reactoren in Dodewaard en Borssele al een vermogen van

ongeveer 500 MWe geïnstalleerd. Verder is ze betrokken bij

ds ontwikkeling van de kweekreactor (Kaikar) en de verrij-

king van uranium (ultracentrifugeproject). Lange termijn

voorstellen van enkele jaren geleden gaan uit van de ge-

dachte dat op langere termijn een belangrijk deel van de

nederlandse electriciteitsvoorziening middels kernreacto-

ren zal moeten worden verzorgd. De discussie over de voor-

gestelde drie reactoren krijgt daardoor in een aantal op-

zichten het karakter van een discussie over de aanvaard-

baarheid van deze technologie voor energieopwekking op

grote schaal. Bij volgende besluiten zal naar deze dis-

cussie worden verwezen en zal wat nu gebeurt in discussie

en besluitvorming mede als precedent of verplichting worden

gezien. Bovendien zal, bij een positieve beslissing nu, via

investeringen en werkgelegenheidsaspecten, de vrijheid van

beslissen in de toekomst verminderen.

Een zo brede evaluatie van een nieuwe technologie is karak-

teristiek voor de twintigste eeuw. De intensieve integratie

van wetenschap en techniek, leidend tot het systematisch

gebruik van wetenschappelijk onderzoek voor technologische

ontwikkeling, roept problemen op voor de samenleving, zoals

ï t
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dat nog niet eerder in de geschiedenis het geval is ge-

weest. De kerntechnologie is in dit opzicht een goed

voorbeeld, zowel wat betreft de militaire aspecten als

de civiele. Maar andere wetenschapsgebieden met de daar-

bij horende technologieën lijken snel te volgen.

In de over deze problemen ontstane discussies spelen meer

algemene opvattingen over de techniek een grote rol. Waar

veel van de verworvenheden van onze welvaart verbonden

zijn met de techniek, is vrij algemeen de houding ontstaan

dat de techniek onlosmakelijk verbonden is met vooruitgang

en een betere wereld. Deze houding heeft vaak een nogal

ideologisch karakter gekregen doordat de genoemde relatie

tussen techniek en vooruitgang niet meer ter discussie wordt

gesteld. Het wordt dan vooral een geloof in de technische

vooruitgang. Kritische opmerkingen m.b.t. bijvoorbeeld de

kernenergie zijn dan ontoelaatbaar, naief of getuigen van

een negativistische houding, maar worden nauwelijks meer

op hun inhoudelijke betekenis beoordeeld en met een tegen-

argumentatie beantwoord. Deze houding is vergelijkbaar met

periodes in de geschiedenis, waar de vrijheid van het ratio-

nele denken werd geamputeerd door theologische of filosofi-

sche stelsels. De ironie van onze tijd is dat het natuur-

wetenschap en techniek zelf zijn, die als dragers van deze

ideologie kunnen worden aangemerkt. Het is verbazingwekkend

hoe weinig organisaties van wetenschappers zich van deze

houding distantiëren.

Als tegenpool van eei. ideologisch getint technologie-

optimisme komt in de discussies een houding tot uitdrukking

waarin het monsterverbond natuurwetenschap-technologie ge-

zien wordt als een van de grondoorzaken van de problemen van

onze huidige samenleving. Ook hier gaat het niet meer om ge-

volgen als vervreemding, onderdrukking en manipulatie als

concrete zaken, maar wordt de techniek als zodanig tot een

bron van kwaad en staat ze evenmin ter discussie. Deze

houding belemmert echter evenzeer als de in de vorige alinea

besfl
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beschreven ideologie een rationele discussie over de

betekenis van natuurwetenschap en techniek.

Waar kritische analyse en rationaliteit in brede zin wordt

vervangen door ideologie, wordt de dialoog zeer moeilijk

en gaat blinde macht de boventoon voeren. De discussie

in Nederland over de kernenergie laat niet alleen zien,

hoe algemeen een ideologisch getint technologie-optimisme

verspreid is, maar ook hoe dominant deze ideologie in vele

wetenschappelijke kringen en aan de wetenschap en techniek

verwante instanties is geworden. Daardoor bevinden degenen,

die een concrete kritische analyse voorstaan, zich meestal

in een positie van grote asymmetrie. Hun wijze van benade-

ring blijkt nauwelijks institutioneel verankerd. Daardoor

bestaat voor hen veel minder dan voor anderen de mogelijk-

heid op uitgebreide schaal onderzoek te verrichten of te

laten verrichten> Bovendien wordt vanuit bestaande instan-

ties hun deskundigheid en/of integriteit regelmatig ter

discussie gesteld. De inhoudelijke rationele discussie

wordt daarmee ernstig bemoeilijkt. Het zou een belangrijke

leerervaring zijn, wanneer dit op brede schaal onderkend

zou worden.

Pas door een kritische discussie wordt het mogelijk om

voldoende zicht te krijgen op de specifiek eigentijdse

problemen, die onze technologie oproept. Vragen, die dan

naar voren komen zijn vragen met betrekking tot het over-

leven van de menselijke soort, vragen met betrekking tot

de zekerheid en grenzen van geldigheid van onze, meest

specialistische, kennis in complexe sociale en biologische

systemen, vragen met betrekking tot de invoering van nieuwe

risico's en het karakter van die risico's, vragen met be-

trekking tot mogelijke grenzen aan het gebruik van kennis,

etc.

Dit rapport beoogt een bijdrage te zijn aan de huidige

discussie. Het is in het bijzonder een reactie op de in

september 1975 gepubliceerde risico-evaluaties, die m.b.t.
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de drie nieuw te bouwen kerncentrales op verzoek van de

Nederlandse regering zijn gemaakt. Het rapport pretendeert

niet een volledige behandeling van alle daarin besproken

thema's. De opzet van het rapport is, om op een aantal

centrale vragen in te gaan en voor deze aspecten zowel

de vraagstellingen van de rapporten als hun analyses in

de beschouwingen te betrekken. Daarbij moge worden opge-

merkt dat naar het oordeel van de auteurs met name de

rapporten van de Gezondheidsraadcommissie en van de

Commissie Reactorveiligheid waardevolle pogingen zijn om

de discussie op informatieve en analyserende wijze te voeren.

2. Opzet van dit rapport

Zoals reeds gesteld in de vorige paragraaf, de nucleaire

technologie is een karakteristiek voorbeeld van de histo-

risch nieuwe problemen, opgeroepen door ons tegenwoordige

kennen en kunnen. Dat is door verschillende fysici, die

de snelle ontwikkeling ervan in de tweede wereldoorlog van

dichtbij hebben meegemaakt, reeds in de periode rond 1945

scherp naar voren gebracht. De nieuwe problemen zijn van

een omvang en complexheid die nog lang niet voldoende door-

dacht is. Er is een ethiek nodig voor overleven van de mens-

heid, terwijl ons huidige ethisch denken vrijwel uitsluitend

betrekking heeft op groepsbelangen, of dat nu nationale be-

langen zijn of de belangen van bepaalde sociale klassen.

In vele gevallen zijn de effecten van het gebruik van een

technologie op massale schaal voor de omgeving en voor de

toekomst nog onvoldoende bekend en worden steeds nieuwe en

onverwachte effecten ontdekt. Vaak gaat het daarbij ook nog

om effecten, die irreversibel zijn. Onze kennis m.b.t. de

invloed van de nucleaire technologie in het complexe ecolo-

gische systeem is zowel wat de fundamentele aspecten betreft

als wat de interactie-effecten betreft, nog zeer onvolledig.

Bovendien, een technologie bevindt zich niet in een sociaal

vacuüm. Iedere evaluatie, die uitgaat van de gedachte dat

technisch veilig geconstrueerde techniek ook sociaal veilig
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en aanvaardbaar is, beschouwt niet alleen mensen als

marionetten van de techniek, maar is onrealistisch bezig.

De realistische vra^an zijn, hoe zo'n technologie zal

functioneren in een concrete sociale situatie en daarin

selectief bepaalde sociale processen zal versterken of

verzwakken.

Het eerste stuk van dit rapport houdt zich bezig met dit

soort vragen. Het probeert de genoemde rapporten te evalu-

eren vanuit de vraag of voor een wereldwijde introductie

van kernenergie we over voldoende zekere kennis beschikken

m.b.t. de gevolgen en in hoeverre de vraagstelling van de

rapporten conclusies oplevert, die m.b.t. de wereldwijde

problematiek geldigheid hebben.

Het tweede deel van het rapport behandelt meer in het bij-

zonder de aspecten van de nederlandse situatie. Hoewel dit

problemen zijn die ons meer direct betreffen en waarop bo-

vendien onze invloed groter is, zijn ze, hoe cynisch dit

ook moge klinken, van minder belang dan de hierboven genoem-

de. Toch zijn er een aantal aspecten, die voor de discussie

van wezenlijke betekenis zijn. Een daarvan betreft de vei-

ligheid van onze samenleving. De nucleaire technologie

levert, in het bijzonder voor dichtbevolkte en hooggeïndus-

trialiseerde landen als Nederland, risico's op voor het

voortbestaan van onze huidige samenleving, doordat voor

langere tijd essentiële delen van Nederland onbruikbaar

zouden kunnen worden.

We hebben geprobeerd het rapport zo te schrijven dat het

ook leesbaar is zonder gedetailleerde kennisname van met

name de rapporten van de Gezondheidsraadcommissie en de

commissie Reactorveiligheid. Het maakt uiteraard het lezen

van deze rapporten niet overbodig.
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Hoofdstuk II. WAAR GAAT HET OM?

Wat de geleerden bedoelden weet ik
niet. Maar het is wel duidelijk dat
de heer Bommel in groot gevaar ver-
keerde.

NRC, 22 dec. 1975, p.8.

1. Vooruitzien en afwegen

Kernenergie is een voorbeeld van moderne ontwikkeling, waar-

bij het meer dan ooit nodig is ver vooruit te zien. Allerlei

moderne technologische en maatschappelijke ontwikkelingen

kenmerken zich door schaalvergroting, tempoversnelling,

nawerking op steeds langere termijn, die veelal niet is

terug te draaien en toenemende verweving met andere ontwik-

kelingen. In de menselijke geschiedenis hebben technische

en sociale ontwikkelingen verscheidene malen geleid tot in-

grijpende veranderingen in de samenleving. Eerst nog op lo-

kale mikro-schaal, later op regionale meso-schaal en de

laatste tijd zelfs op mondiale makro-schaal, waarbij de sta-

biliteit van de hele menselijke samenleving en de overleving

van toekomstige generaties in het geding komen. Bij kern-

energie is dat het geval op grond van misbruik als geweldsmid-

del en van stralingsschade door radioaktieve vervuiling.

Maar ook landelijk, op meso-niveau, zou invoering van kern-

energie gevolgen hebben, waardoor we ons ernstig moeten af-

vragen of het doel, dat we ermee willen bereiken (en dat dan

nog omschreven moet worden) er wel mee zal worden bereikt

en ook of het op zichzelf als middel nog wel aanvaardbaar is.

In dit rapport wt den enkele van zulke makro- en meso-proble-

men besproken, waarbij met name aandacht wordt besteed aan

aspekten, die nogal eens te weinig aandacht' krijgen.

Er zijn veel maatschappelijke problemen, waarvan het uit

een oogpunt van gerechtigheid diep betreurenswaardig is, dat

ze niet worden opgelost. Sommige technologische ontwikkelingen,

zoals kernenergie, leiden tot problemen, waarvan het uit een

oogpunt van menswaardig overleven niet enkel wenselijk, maar

noodzakelijk is dat ze worden opgelost, ook al zou de hele

ontwikkeling daartoe moeten worden omgebogen. Het zou overi-
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gens niet verrassend zijn, als gerechtigheid één van de

noodzakelijke voorwaarden voor zulke oplossingen zou blijken.

Een klein land als Nederland heeft uiteraard maar een be-

perkte invloed op europese ontwikkelingen en een nog kleinere

invloed op de ontwikkeling op wereldschaal. Maar toch kan

het voorbeeld van een beter doordacht en verantwoord beleid

een veel grotere invloed hebben, dan roet de grootte van het

land overeen zou komen. Voor heel andere problemen hebben

skandinavische landen daar wel voorbeelden van gegeven.

Bij een verantwoorde beleidsbeslissing kunnen we drie momen-

ten onderscheiden. Eerst moeten van alle denkbare keuze-

mogelijkheden de gevolgen zo ver en zo goed mogelijk worden

voorzien. Dat is een kwestie van min of meer gebrekkige ken-

nis van natuurlijke en maatschappelijke processen. Vervolgens

moeten deze alternatieve gevolgen tegen elkaar worden afge-

wogen en moet een keus worden gemaakt. Dat is een kwestie van

waarden en normen: morele, ekonomische, technische of hoe

dan ookw Tenslotte moeten de gekozen beslissingen worden

gerealiseerd. Dat is een kwestie van kunnen en macht. Het

wordt uiteindelijk een machtsstrijd, wanneer verschillende

groepen op grond van uiteenlopende belangen of waarden tot

verschillende keuzen komen. Als het projekt eenmaal is ge-

start, moeten deze drie momenten van vooruitzien, afwegen en

beslissen en uitvoeren, steeds weer door terugkoppeling aan

het verloop, worden betrokken in voortdurende bewaking en bij-

regeling, waarbij het soms nodig kan blijken het proces hele-

maal om te buigen of te stoppen.

We kunnen proberen de natuurlijke wetmatigheden beter te

leren kennen, maar in de regel kunnen we er weinig aan ver-

anderen. We kunnen ze wel gebruiken of misbruiken. De maat-

schappelijke processen kunnen we in zekere mate sturen, op

grond weer van de genoemde drie momenten.
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I

Zelfs voor grote projekten met verstrekkende gevolgen,

zoals kernenergie, gebeurt het vooruitzien en afwegen

nog steeds ontstellend gebrekkig, terwijl de machts-

verdeling heel ondoorzichtig is. Met het oog op de kon- ^

sekwenties is uiterste inspanning in vooruitzien, uiterst

nauwgezette afweging en zelfs diepgaande herziening van de

gehanteerde kriteria en waarden en een optimaal daarop ge-

grond beleid een dwingende noodzaak.

2. Energiebeleid

Geen van ons heeft ooit kernenergie bij voorbaat als ver-

werpelijk beschouwd. Integendeel zagen ook wij tot voor

enkele jaren in vreedzame toepassing van kernenergie een

oplossing, juist op tijd, voor de te verwachten uitputting

van fossiele brandstoffen. Pas in de laatste jaren groeide

het inzicht in bezwaren, waarvan we hier enkele bespreken.

In dezelfde tijd kwam er wat meer inzicht in andere techno-

logische en maatschappelijke makro-problemen, zoals van

kernwapens en wetenschappelijk-technologische oorlogvoering,

uitputting van energiebronnen en grondstoffen, voedsel en

wereldbevolking, allerlei vormen van vervuiling, tegenstel-

lingen tussen, arme en rijke groepen en landen, uitbuiting,

onderdrukking en verzet, oude en nieuwe vormen van geweld.

Tussen vele daarvan is een sterke wisselwerking, veelal met

synergetische versterking, zodat liet gekombineerde effekt

veel groter is dan de som van de afzonderlijke effekten.

Door hun in ruimte en tijd verstrekkende konsekwenties voor

de toekomstige samenleving zijn deze problemen naar hun aard

volkomen nieuw in de menselijke geschiedenis.

Van dit al is in het energiebeleid.in Nederland en ook daar-

buiten in de afgelopen jaren nog niet erg veel te merken ge-

weest. Wanneer van een nog voortgaande groei wordt uitgegaan,

zou wegens de onomkeerbare gevolgen op lange termijn op zijn

minst de toekomstige evenwichtsituatie zorgvuldig moeten wor-

den geanalyseerd op nederlands, europees en wereld-niveau,

LM
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zoals die na stoppen van de groei zou ontstaan. Als dit

stoppen niet onder menselijke invloed gebeurt, zal het

eens daarbuiten gebeuren en dan helpt geen analyse meer.

Alle technologische en maatschappelijke projekten hebben

een zekere ingebouwde traagheid, die toeneemt met de schaal

van het projekt. Zo'n traagheid is noodzakelijk voor stabi-

lisering van het systeem. Maar op makro-schaal dreigt hij

zo groot te worden, dat bij ingrepen voor bijregelen het

effekt te laat komt. Daarbij komt dat gevolgen van makro-

problemen in de regel onomkeerbaar zijn en niet meer onge-

daan kunnen worden gemaakt. Soals we aan een voorbeeld van

stralingsgevolgen nog zullen zien, kan een "point of no

return", waarna qeen terugkeer meer mogelijk is en een makro-

ramp niet meer kan worden voorkomen, ongemerkt al lang ge-

passeerd zijn, vóórdat de ramp duidelijk kenbaar wordt. Toe-

passing van kernenergie op grote schaal gedurende langere

tijd leidt tot onomkeerbare gevolgen over de hele wereld

op zeer lange termijn. Gevolgen van radioaktieve vervuiling

en afval en van biologische en sociale bedreigingen, waar-

voor nu geen technische en maatschappelijke oplossingen be-

kend of in zicht zijn, zijn naderhand niet meer terug te

draaien. Dat alles geldt in zekere mate ook al voor diverse

meso-problemen, binnen en buiten onze grenzen. Zelfs als het

gaat om een wereldprobleem, is ook Nederland daaraan onder-

worpen en heeft ook Nederland daarin een verantwoordelijkheid,

niet alleen als mogelijk medeplichtige, maar ook in het vin-

den van en voorgaan in andere, meer verantwoorde vormen van

energiebeleid en algemeen beleid. Als klein land zou Neder-

land best het initiatief kunnen nemen om in verband van de

Verenigde Naties een onderzoek naar de gevolgen van kernener-

gie op te zetten van vergelijkbaar gewicht en omvang als dat

van het UN-SCEAR over de proefexplosies met kernwapens.

Bij een verantwoord beleid zouden in de eerste plaats zorg-

vuldig de evenwichtsituaties moeten worden bestudeerd, waar.

voorgestelde ontwikkelingsplannen in Nederland en West-

Europa en over de hele wereld op lange termijn toe zouden
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leiden. In plaats daarvan zijn in het gevoerde beleid als

aanloopfase tot grootscheepse ontwikkelingen bijna blinde-

lings kleine stappen op korte termijn gezet, steeds ad hoc

en in een sociaal vakuum. Herhaaldelijk zijn deze stappen

uit een oogpunt van verantwoord beleid ook nog in verkeerde

volgorde genomen of voorbereid '. De eerste regeringsnota

over kernenergiebeleid kwam in 1972 ' en doelde op 35 kern-

energiecentrales in het jaar 2000. Hoewel de nota over het

algemene energiebeleid daaraan vooraf had moeten gaan en kern-

energie in een breed kader had moeten plaatsen, verscheen die
4)

pas in 1974' , waarbij de mogelijkheden door het gevoerde kern-

energiebeleid al sterk waren ingeperkt. In de tussentijd en ook

al v66r de eerste kernenergienota waren op grond van beperkt

eenzijdige argumenten als innovatie en industriële groei, kon-

kurrentie en werkgelegenheid en niet achterraken bij internatio-

nale ontwikkelingen allerlei plannen vastgelegd en investeringen

gemaakt in onderzoek en ontwikkeling, organisatie en materiële

voorzieningen, zoals bijvoorbeeld het ultracentrifugeprojekt.

Besluiten en maatregelen over kernenergie zijn door nederlandse

em internationale bestuursinstanties en bedrijven genomen en

uitgevoerd voordat een algemeen energiebeleid is overeengekomen.

En daarvoor had een duidelijk industrialisatiebeleid roeten zijn besproken.

Door vele van zulke stappen op korte termijn wordt al of niet

bewust bedoeld de ontwikkeling op lange termijn meer en meer

bij voorbadt vastgelegd. De ontwikkeling van kernenergie heeft

nu al een grote voorsprong gekregen op die die van andere ener-

giebronnen of bevordering van beter en zuiniger gebruik van

energie -. Als de nederlandse volksvertegenwoordiging nu eindelijk

zijn oordeel kan gaan vormen, staat de lokomotief al op de rails

en is het uitermate ingrijpend geworden om die rails nog op te

breken en in een andere richting te leggen.

Als in het begin van de 21ste eeuw europese plannen voor een aan-

zienlijk nukleair aandeel in dé: energievoorziening zouden

zijn vervuld, zal de lange termijn evenwichtsituatie daarmee

nog niet zijn ingetreden. Een nukleair vermogen van 3500 MWe

voor 1985 in Nederland is daarvoor nog maar een kleine aan-

loopfase. Maar ook die beginfase heeft al grote bezwaren en

risiko's, waarvan de aanvaardbaarheid op zijn zachtst gezegd
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ernstig moet worden betwijfeld en onderzocht en waarvan we

in dit rapport enkele bespreken. De politieke onrust over

de plannen voor 3 nieuwe kerncentrales heeft zeer reële gron-

den. De ongerustheid getuigt van grotere verantwoordelijkheid

dan de in de energienota uitgesproken hoop, dat die door ge-
41wenning wel zal verdwijnen .

3. Externe kritiek

De in dit rapport geuite kritiek op het gevoerde energie-

beleid is niet zozeer een interne kritiek, die uitgaat van

de voor dit beleid gekozen probleemstellingen en gehanteerde

kriteria, maar veeleer een externe kritiek ook op die probleem-

stellingen en kriteria. Daarbij wordt in de eerste plaats veel

aandacht besteed aan de gevolgen, niet alleen op regionale meso-

schaal en op korte termijn, maar ook op wereldwijde makro-

schaal en op lange en zeer lange termijn. In de tweede plaats

richt de aandacht zich op de waardering en de afweging van

zulke gevolgen, in het bijzonder op de beoordeling van risiko's.

In de derde plaats wordt er min of meer stilzwijgend van uit-

gegaan, dat de besluitvorming op open demokratische weg tot

stand moet komen en niet op korte of lange termijn door on-

doorzichtige machtstrukturen mag worden vastgelegd of beperkt.

De meeste in dit rapport beschouwde problemen hebben zowel

makro- als ook meso-karakter. De meeste karakteristieke makro-

problemen van kernenergie zijn die van blijvende maatschappe-

lijke ontwrichting en van biologische lange-termijn stralings-

gevolgen. De eerste worden na een inleiding in paragraaf 5

besproken in de hoofdstukken -IV, VI en .VIIÏ.. De laatste na een in-

leiding in paragraaf 4 in hoofdstukIII.De materiële en so-

ciale gevolgen van ongelukken met kernreaktoren, die op korte

termijn en in klein aantal nog wel tot regionale schaal be-

perkt zullen blijven, worden behandeld in hoofdstuk v» mogelijke

technische oorzaken ervan in hoofdstuk vu. De sociale gevolgen

van hun uitwerking en van maatregelen tot beveiliging komen

ook weer aan de orde in hoofdstuk VIII.De beoordeling van risi-

ko's wordt na een inleiding in paragraaf 6 nog verder ge-

analyse

heid va

in de p

wordt s

In een

de bijd

nummer

|4. Lange-ti

In de hi

van win:

in reak

of zich

sen mee

Behalve

komen

kerncen

menteei

zoals

radioak

komen) z

de zich

de boder

zullen i

vende k<

daar he)

soort, <

soms zei

Behalve

zullen 1

zo laag

blijven

somatis

tallen

ziekten

mutatie

soms ve



- II-7 -

V[ analyseerd in hoofdstuk X . Eventuele noodzaak of wenselijk-

1 heid van kernenergie worden kritisch ter diskussie gesteld

.ij in de paragrafen 7 en 8 en de evaluatie van het rapport

1 wordt samengevat in het slothoofdstuk XI.

:;: In een aantal opzichten is dit rapport een nieuwe versie van

de bijdragen van de werkgroep kernenergie in het VWO-symposium-

nununer van Wetenschap en Samenleving van augustus 1974 .

4. Lange-termijn stralingsgevolgen

In de hele splijtstofcyklus, die nodig is voor kerncentrales,

van winning van uranium, over bewerking voor reaktoren, gebruik

in reaktoren, transport en opwerking van splijtstof tot opslaan

of zich ontdoen van radioaktief afval, komen op sommige plaat-

sen meer, op andere minder radioaktieve stoffen naar buiten.

Behalve door voortdurend doorsijpelen van kleine hoeveelheden,

komen af en toe groters hoeveelheden vrij door ongelukken met

kerncentrales, transport, opwerking en berging en door experi-

menteel, vreedzaam en gewelddadig gebruik van splijtstoffen,

zoals in kernbommen. Door lucht en water verspreiden zulke

radioaktieve stoffen (waarvan de meeste niet in de natuur voor-

komen) zich wereldwijd door de biosfeer, waar het leven op aar-

de zich afspeelt: in de onderste luchtlaag, op en dicht onder

de bodem en in het water. De kortlevende radioaktieve isotopen

zullen intussen grotendeels zijn vervallen. Van de langer le-

vende komt een deel in levende organismen terecht. Ze kunnen

daar hele voedselketens doorlopen, waarbij in elke volgende

soort, die een voorgaande soort konsumeert, een aanzienlijke,

soms zeer grote versterking van de koncentratie kan optreden.

Behalve bij lokale en regionale gevolgen van grote ongelukken,

zullen de stralingsdoses ten gevolge van kerncentrales steeds

zo laag blijven, dat de direkte biologische gevolgen beperkt

blijven tot laat-somatische en genetische schade. De laat-

somatische schade komt pas na geruime tijd, tot zelfs tien-

tallen jaren, tot uiting in de vorm van meest kankerachtige

ziekten, zoals leukemie. De genetische gevolgen bestaan uit

mutaties in de erfelijke eigenschappen, die pas in latere,

soms veel latere generaties tot uiting komen.
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Mutaties in de geslachtscellen komen altijd wel voor, ten

gevolge van warmte, chemische stoffen en natuurlijke achter-

grondstraling. Ze zijn zelfs een onmisbare faktor geweest in

het onvoorstelbaar langzame proces van de evolutie van de bio-

logische soorten en het ontstaan van de mens. Ten gevolge van

extra kunstmatige straling komen er alleen maar meer. Bij de

mens is meer dan 99,9% van de mutaties meer of minder schade-

lijk. Zware genetische schade uit zich in latere generaties

vroeg of laat in verminderde levensvatbaarheid of ondergang

van de betreffende individuen. Is de kennis daarover al ge-

brekkig, nog minder is bekend over lichte genetische schade,

die waarschijnlijk vaker ontstaat en niet duidelijk aan de

dag treedt, maar in het verborgene leidt tot grotere vatbaar-

heid voor ziekten en verminderd weerstandsvermogen. De gevol-

gen van de normale bedreiging door ziekten en van psychische

en sociale druk in de steeds gekompliceerdere samenleving

worden daardoor ernstiger. Dit kan worden gezien als een voor-

beeld van synergetische versterking. Genetische schade wordt

nog uitvoeriger besproken in het meer biologische hoofdstuk III.

Het selektieproces van de evolutie, waarbij in de natuurlijke

omgeving de schadelijke mutaties ondergaan en de relatief zeld-

zame gunstige mutaties het op den duur toch winnen,

is in de tegenwoordige kunstmatige samenleving voor de mens

door medische en sociale zorg en bij ontbreken van genetische

zorg grotendeels uitgeschakeld. De medische en sociale zorg

zouden we, ook bij zorgvuldige afweging, niet gauw willen prijs-

geven en genetische zorg heeft zulke bedenkelijke kanten, dat

daarmee de grootste voorzichtigheid moet worden betracht. Wel

kunnen we stellen, dat het met het oog op genetische (en ook

laat-somatische) schade gebolen is alle extra kunstmatige

ioniserende straling, die de mens ontvangt (en ook andere kunst-

matige mutagene fakteren) zoveel mogelijk te beperken. De extra

stralingsschade wordt nog nader toegelicht in hoofdstuk III.

In onze kunstmatige maatschappij zal elke toename van mutaties

de erfelijke eigenschappen van de mens op doorgaans onomkeer-

bare manier aantasten. Nog veel meer dan kulturele verworven-

heden zijn de genetisch vastgelegde eigenschappen het kost-

baarste, onherroepelijk kwestsbaarste goed, dat we aan een

volgende generatie hebben over te dragen.
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Het is volkomen onbekend hoeveel van de blijvende lichte

en zware genetische schade de hele mensheid kan verdragen

zonder als soort te degenereren, niet meer in staat te blij-

ven een uiterst gekompliceerde en kwetsbare samenleving in

stand te houden of zich als soort te handhaven. Het is ook

niet bij benadering bekend, hoeveel van de verschillende

schadelijke radioaktieve isotopen (voorzover die nu einde-

lijk alle bekend zouden zijn) bij een groot aantal kern-

centrales op de wereld gedurende een kleiner of groter aan-

tal menselijke generaties uit de volledige splijtstofcykli

in de biosfeer zullen komen door gedurig doorsijpelen en in

stoten door ongelukken en geweld, hoe ze zich precies door

de biosfeer verspreiden, hoeveel er in verschillende organis-

men terechtkomen en welke stralingsdosis ze uiteindelijk voor

de mensen dan maar zullen geven. Daarbij komen dan ook nog de

indirekte gevolgen van ekologische schade, waar in hoofdstuk III

ook .: aandacht aan wordt gegeven. Er zijn in de hele keten zoveel

faktoren van grote onzekerheid (waarvan verscheidene wel een

faktor 10 of meer kunnen bedragen), dat het bij voorbaat niet

eens zeker is, dat er op zeer lange termijn geen katastrofale

wereldwijde makro-effekten zullen optreden. Het is niet gezegd,

dat ze zeker zullen optreden, maar de bewijslast ligt op wie

verantwoordelijk zouden zijn voor invoering en ontwikkeling

van kernenergie om aan te tonen, dat ze niet kunnen optreden.

Daartoe lijkt de tegenwoordige kennis op te veel punten nog

veel te gebrekkig. Wanneer we geen verantwoordelijkheid zouden

aanvaarden voor de levensmogelijkheden van latere generaties,

zouden we ook geen zorg hoeven te hebben over toekomstige ener-

gievoorziening, maar dan moesten we wel de verantwoordelijkheid

aanvaarden om geen nieuwe generaties meer te verwekken.

Zelfs als overtuigend kon worden aangetoond, dat de radio-

aktieve gevolgen van kernenergie niet tot makro-rampen kunnen

leiden, blijft nog het probleem van de laat-somatische en ge-

netische meso-schade. In hoofdstuk III wordt er nog eens op ge-

wezen, dat daarbij vooral niet de jonge en ongeboren kinderen

mogen worden vergeten, van wie het snelgroeiende jonge weefsel

veel gevoeliger is voor ioniserende straling. In een zorgvuldig

verantwoord energiebeleid (evenals bij elk ander groot techno-
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logisch projekt) zou ten aanzien van meso- (en ook mikro-)

schade de bewijslast op de initiatoren moeten rusten. Het

is echter wel gebleken, dat, ook al zou aan de goede trouw

van de pro-adviseurs niet te hoeven worden getwijfeld, daar-

bij een scherpe bewaking door kontra-adviseurs onontbeerlijk

is.

Het spreekt vanzelf, dat ten opzichte van andere energie-

bronnen en van minder energieverbruik dezelfde beleidskriteria

in acht moeten worden genomen. Ook dat is tot nu toe nauwelijks

gebeurd. Naar onze mening zal bij het afwegen van alle gevolgen

de keuze veel meer moeten gaan naar energiebronnen uit het da-

gelijks inkomen (zoals zon, wind en water) in plaats van uit

het vroeger gevormde vermogen (fossiele en nu-

kleaire brandstof) en naar beter en zuiniger energieverbruik.

Over de schadelijke gevolgen van fossiel gestookte elektrische

centrales is ook een grote marge van onzekerheid ten opzichte

van de verspreiding en de biologische en klimatologische uit-

werking van de chemische (en thermische) vervuiling, maar bij

gebruik over een niet al te lange tussentijd lijken de gevaren

bij voldoende inspanning beter in de hand te houden en minder

verstrekkend, dan bij nukleaire centrales. Mocht dat te opti-

mistisch blijken, dan zou de situatie nog veel ernstiger zijn.

5. Maatschappelijke ontregeling

Als we zien hoe kwetsbaar onze gekompliceerde maatschappij,

waarin alles in elkaar grijpt, al is voor betrekkelijk kleine

lokale storingen als onverwachte ongelukken in chemische in-

dustrieën of gijzelingen, kunnen we ons al nauwelijks een voor-

stelling maken van de maatschappelijke ontregelingen op meso-

schaal door alleen nog maar een groot ongeluk met een kern-

reaktor of door bedreiging of geweld met behulp van kernreak-

toren of kernwapens. In de hoofdstukken V en VI wordt hier nog

nader op ingegaan. Wanneer intussen maar voldoende veel kern-

centrales reeds in bedrijf zullen zijn, zal ondanks zo'n grote

ontreddering, nu een hier, dan eens daar, de ontwikkeling nau-

welijks meer terug te draaien zijn.
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Naarmate energievoorziening door kerncentrales in aller-

lei landen over de hele wereld toeneemt, is het onver-

mijdelijk, dat splijtbaar materiaal (m.n. plutonium en

verrijkt uranium) uit de splijtstofcyklus legaal en ille-

gaal gebruikt wordt voor meer of minder betrouwbare kern-

wapens ten behoeve van geregelde nationale legers, van

georganiseerde politieke groeperingen, die gewelddadige

strijd voeren, hetzij in het betreffende land, hetzij waar

dat zo uitkomt, van kriminele bendes en van een lukratieve

zwarte markt. Enigszins vergelijkbare ervaringen met niet-

nukleaire problemen, zoals modern bewapende aktiegroepen

en zwarte markt in hard-drugs, maken duidelijk, dat een

afdoende beveiliging tegen dit soort bedreigingen niet mo-

gelijk is. Ook hier geldt, dat een volledige beveiliging

tegen de gevaren van een proces dat proces volledig zou

stilleggen. In dit geval is beveiliging niet alleen onvol-

doende, hij heeft ook nog kwalijke gevolgen. Maatregelen,

die voor een betere beveiliging tegen geweld met een dief-

stal van splijtbaar materiaal bedoeld zijn, zoals strenge

bewaking van de volledige splijtstofcyklus, indringend ver-

zamelen van informatie over personen en verstrekkende poli-

tionele en politieke maatregelen, zouden de wel niet ideale,

maar toch hoogst waardevolle demokratische en leefbare struk-

tuur van onze eigen samenleving tot in de wortel aantasten.

Een regelrecht makro-probleem ontstaat, wanneer proliferatie

van kernwapens en eskalatie van gewelddadige konflikten zou

leiden tot oorlog met kernwapens en andere wetenschappelijk-

technologische middelen. Op korte termijn na afloop van zo'n

oorlog zou het grootste deel van de wereldbevolking wellicht

nog in leven zijn. De makro-dreiging speelt pas op lange

termijn. Mensen, dieren en planten zullen op ongekende schaal

(lokaal vroeg-somatische en) mondiaal laat-somatische en

genetische schade ondergaan. Betrekkelijk kleine verstoringen

kunnen de ekologische verhoudingen al ingrijpend aantasten,

laat staan wat de ekologische gevolgen van zulke grote ver-
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storingen zullen zijn. Door grotere resistentie van in-

sekten, bakterieën en virussen en verminderd weerstands-

vermogen van mensen en dieren en ongunstige sociale om-

standigheden kunnen grote epidemieën optreden. Kombinatie

van biologische schade, brandschade en erosie kan leiden

tot nog grotere voedselschaarste. Dit alles zal weer sterk

synergetisch kombineren met de materiele verwoesting, de

ekonomische ontreddering, de sociale ontbinding en de

massale psychologische en morele ineenstorting. Zolang er

dan nog iets van een samenleving is te handhaven, zou dat

wel een ongekend hard regiem vereisen. De uiteindelijke

maatschappelijke of zelfs biologische ondergang van de

menselijke samenleving als gevolg op lange termijn

van een kernoorlog op wereldschaal, vormt een makro-risiko.

Zelfs al zou de toepassing van kernenergie op grote schaal

maar een tijdelijke zaak zijn, van zeg enkele tientallen

jaren, met de bedoeling in die tussentijd veiliger energie-

bronnen te ontwikkelen en het energiegebruik landelijk of

over de wereld beter te regelen, dan nog zou dat een onver-

antwoordelijk zware belasting leggen op toekomstige gene-

raties. Gesteld al dat de omstandigheden aan het eind van

zo'n periode het zouden toelaten om dan met kernenergie te

stoppen. Die belasting betreft (boven de toch al optredende

genetische schade) enerzijds de ingrijpende invloed van

wereldwijde proliferatie van kernwapens op de hele inter-

nationale situatie en de daaruit voortvloeiende instabili-

teit van de mondiale samenleving. Dit aspekt geldt in zekere

mate ook voor andere min of meer toegankelijke wetenschappe-

lijk- technologische geweldsmiddelen. Anderzijds is voor op-

slag en afdoende beveiliging van zeer langlevende kunstmatige

radioaktieve isotopen, zoals het buitengewoon gevaarlijke

plutonium en andere aktiniden met uitwerkingstijden van

tienduizenden jaren en langer nog geen betrouwbare oplossing

gevonden . De oplossingen, waar wel over gedacht wordt

zouden (afgezien van de zeer riskante oplossing van weg-
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schieten in de ruimte of naar de zon) een geologische

stabiliteit van zoutlagen, gesteenten, poolijs of wat ook

vereisen, die over zo'n lange tijd niet kan worden gegaran-

deerd en een maatschappelijke en politieke stabiliteit ten

aanzien van afdoende bewaking en beveiliging, die zelfs

over veel kortere perioden al helemaal ongeloofwaardig is.

Al met al legt toenemende invoering van kernenergie nu voor-

waarden vast voor een zeer verre toekomst. Het door de Minis-

ter van Ekonomische Zaken gesuggereerde beeld van een trein

op de rails is daarvan een treffende karakterisering. Voor

een in alle opzichten meer verantwoord flexibeler beleid

zou een meer wendbaar voertuig een passender symbool geweest

zijn. Wanneer de trein eenmaal in beweging is gezet, is om-

leggen van de rails in een andere richting nog moeilijker.

Als de onomkeerbare schade van de kernenergie duidelijk merk-

baar wordt, is die niet meer terug te draaien. De trein is

het "point of no return" waarna terugkeer van de onheilsweg

niet meer mogelijk is, dan al lang gepasseerd, maar daar

stond geen zichtbare waarschuwing. Hoogstens stond er al

eerder hier en daar een roepende in de woestijn.

Het zal bij het vaststellen van energie- (en ander) beleid

duidelijk moeten worden in hoeverre we nog verantwoordelijk-

heid aanvaarden voor de nabije en verre toekomst of in hoe-

verre die ons een zorg zal zijn. Het zal daarbij ook duide-

lijk moeten worden in hoeverre zorg voor energievoorziening

in de nabije toekomst een wezenlijk argument is voor kern-

energie, waarbij de verschillende alternatieven voor de toe-

komst (naar onze mening verkeerd) tegen elkaar worden afge-

wogen, of alleen maar een schijnargument voor een beleid,

dat in feite naar andere kriteria en belangen afweegt en

kiest.

6. Beoordeling van risiko's

Ons dagelijks leven zou onmogelijk zijn zonder voortdurend

(soms bewust, maar veel meer onbewust) mikro-risiko's te

lopen en een moderne maatschappij zou niet meer kunnen be-

staan zonder voortdurende (bewust of onbewust aanvaarde en
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opgedrongen) meso-risiko's. Er gaan dan ook voortdurend

personen en groepen aan zulke risiko's ten gronde en de

samenleving gaat met alle overigen vrijwel ongestoord

verder. Maar wanneer een biologische soort of de mense-

lijke samenleving onder zou gaan door een makro-risiko,

is het daarmee voorgoed afgelopen. Bij de kwantitatieve

vergroting van meso- naar makro-schaal krijgt het risiko

een kwalitatief andere betekenis en beoordeling.

Deze paragraaf geeft alleen een inleiding op problemen

met risiko's. Hoofdstuk X komt daar uitvoeriger op terug.

Men tracht het risiko van een bepaalde schade wel te meten

als de kans op, maal de omvang van die schade. De beden-

kingen daartegen worden groter naarmate die omvang groter

wordt, zelfs al zou de kans naar verhouding kleiner worden.

De problemen van heel zeldzame, maar uitzonderlijk grote

rampen zijn nog maar heel onvoldoende doordacht. Voor makro-

schade wordt zo'n betekenis van risiko helemaal absurd.

Kans is alleen een goed hanteerbaar begrip, als het gaat

om een heel groot aantal statistisch vergelijkbare geval-

len. Een makro-ramp van ondergang van een soort o£ de hele

samenleving kan maar éénmaal gebeuren. Een grote

of kleine kans daarop betekent niet meer dan een vage ver-

wachting, dat het wel spoedig zal gebeuren of nog wel even

zal duren. Wanneer we als waardevol erkennen, dat de mense-

lijke samenleving nog wel een groter of kleiner aantal gene-

raties onder menswaardige omstandigheden (hoe dan ook) zou

voortbestaan en daarvoor ook verantwoordelijkheid aanvaarden,

is het een zaak van hoge prioriteit om de mogelijkheid van

makro-rampen zoveel mogelijk (met aanvaardbare middelen)

te voorkomen. Anders hoeven we ons alleen nog maar zorgen

te maken over onszelf.

In de historische ontwikkeling van de tegenwoordige techno-

logisch hoogontwikkelde maatschappijvormen is een traditie

gegroeid, waarin allerlei vormen van individuele schade en

sociale kosten en lasten neerkomen op de getroffenen of op

de gemeenschap. Deze maatschappelijke strukturen zouden tot

in de grond worden aangetast, als plotseling helemaal met

die trac
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die traditie zou worden gebroken. Die traditie hield tot

voor kort ook in, dat bij mikro- of meso-schade door tech-

nologische en andere projekten de bewijslast in hoofdzaak

ligt bij de getroffenen. Bij geavanceerde technologische

projekten valt het op het spoor komen en aantonen van

zulke schade veelal ver buiten hun mogelijkheden. In het

bijzonder bij kernenergie, waar b.v. de processen van de

radioaktieve gevolgen heel ingewikkeld, onmerkbaar en

abstrakt zijn en die gevolgen pas veel later en ver weg

aan de dag komen en dan ook alleen nog maar als een voor-

alsnog moeilijk aantoonbare of berekenbare statistische

toename van soortgelijke schade, die er anders ook al was

ten gevolge van natuurlijke oorzaken, kan het bewijs met

veel moeite en met een nog grote marge van kwantitatieve

onzekerheid alleen maar geleverd worden door samenwerking

van onderzoekers op velerlei gebieden.

Meer en meer hebben verontruste onafhankelijke "kontra-

adviseurs" hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in

deze onderkend e n getracht te realiseren. Ook hier hoeft

bij de "pro-adviseurs" niet direkt aan kwade trouw te wor-

den gedacht. Er lijkt veel meer sprake te zijn van onbewus-

te, ideologische uitgangspunten en vooronderstellingen van

een soort, die nog weinig onderzocht is en moeilijk te

doorgronden, maar in de maatschappij van grote invloed

zijn. Voorzover ook bij kontra-adviseurs van onbewuste ideo-

logische uitgangspunten sprake is, is het tegenover elkaar

stollen van beide partijen (zoals in rechtszaken terecht

gebeurt) misschien de beste weg om tot een zo getrouw moge-

lijk beeld en een zo verantwoord mogelijke afweging te komen.

Maar naast de momenten van vooruitzien en afwegen, speelt

ook het moment van macht en invloed een grote rol. Uit veler-

lei ervaring blijkt wel, dat kontra-adviseurs in veel on-

gunstiger omstandigheden moeten werken dan pro-adviseurs:

buiten diensttijd en dienstverband met gebrekkiger middelen

en outillage, ontoegankelijke informatie, vaak belemmerd

door allerlei bepalingen en procedures en niet gesteund door
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de macht van officiële instanties en grote ondernemingen.

Nu pro-adviseurs tenslotte ook veel aandacht aan schade-

lijke gevolgen moeten schenken, gebruiken ze daarvoor

vaak een begrip als "(maximaal) aanvaardbaar risiko". Bij

kritische analyse blijkt dat steeds een hard kompromis

tussen enerzijds de voordelen, die de initiatoren ver-

wachten en anderzijds de schade (hoe ook gemeten), die

getroffenen zouden ondergaan. In de eenvoudigste geval-

len wordt de grens van aanvaardbaarheid (naar omstandig-

heden ook nog variërend) bepaa3.d door wat technisch en

ekonomisch haalbaar is. Zo vindt bijvoorbeeld de Nuclear

Regulation Commission van de USA het niet aanvaardbaar

verder reduceren van de stralingsbelasting na te laten,

zolang de kosten niet meer dan $ 1000 per manrem be-

dragen . De aanvaardbaarheidskriteria, die in het neder-

landse energiebeleid en in de daarvoor uitgebrachte rappor-

ten worden gebruikt, dienen alsnog met name ten aanzien

van de schatting, waardering en afweging van verwachtte

voordelen enerzijds en schade anderzijds aan een grondige,

zeer kritische "kontra-analyse" te worden onderworpen.

Maar zelfs de meest open samenspraak tussen pro- en kontra-

adviseurs waarborgt nog niet, dat belangrijke schade tijdig

wordt voorzien. Ten aanzien van stralingsschade heeft b.v.

Templin eraan herinnerd , hoe bij proefexplosies met kern-

wapens de bezorgdheid zich steeds weer op een nieuw ont-

dekt effekt richtte: eetfst alleen op de lokale straling en

de straling van de fall-out in de wijde omtrek; later op

de wereldwijde fall-out, waarbij de aandacht zich achter-

eenvolgens richtte op strontium-90, dat opgeslagen in het

bot leukemie kan veroorzaken en op cesium-137, dat onder

anderen gekoncentreerd wordt in melk en genetische schade

geeft. Veel later komt jodium-131, dat vooral schadelijk is

voor kinderen door opeenhoping in de schildklier. Een heel

treffend voorbeeld is het effekt van koolstof-14 afkomstig

van explosies met waterstofbommen, dat in het UN-SCEAR-
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1
:| rapport van de V.N. over ioniserende straling van 1958

il nog zo goed als helemaal niet en in dat van 1962 juist

J'| als een van de ernstigste werd erkend. Op een uit 1963

'f* daterende vraag wat er nog meer over het hoofd was ge-

§f zien, kon Tamplin na een later onderzoek in Australië

:| over de gevolgen van de franse proefexplosies als volgend

••§}, voorbeeld cesium-136 noemen . Over de splijtstofcyklus

il analyseert Comey in een later nummer van het Bulletin of

ï] the Atomic Scientists" ' de gevolgen van de radioaktieve

ft verval sproduk ten van thorium-230 (met een halveringstijd

| van 80.000 jaar), dat bij de uraniumwinning (een fase in

:| de splijtstofcyklus, die nog niet zo veel aandacht heeft

Jj gehad) in de biosfeer terecht komt. Het vervalt in radon-

H 222, met onder andere weer polonium-218 en 214 als

$f "dochters". Radon hoopt zich op in bronchiën en longen

% met grote kans op longkanker. Het gaat hier weer over een

*;! over het hoofd gezien effekt op zeer lange termijn. Het

;|| aantal dodelijke slachtoffers wordt berekend op ruwweg
iH 9 \
•?ï een 400 per gigawatt reaktorjaar (1 gigawatt = 1000 MW)'4*5 Als laatste voorbeeld kan hier dienen het effekt van

'ê cesium-134 lange tijd na een reaktorongeluk, zoals dit in

ff hoofdstuk V van dit rapport is geanalyseerd. In de in an-

ïl dere hoofdstukken aangehaalde rapporten van de Rasmussen-

4| kommissie, de American Physical Society (APS) en de Gezond-

il heidsraad is dit effekt geheel over het hoofd gezien.

ï| In de in paragraaf 2.4 besproken marges van onzekerheid

ïjf ten aanzien van de uiteindelijke wereldwijde stralings-

';!% schade op zeer lange termijn zal ook nog ernstig rekening

lm moeten worden gehouden met de mogelijkheid dat nog meer

;<p en heel andere belangrijke effekten nog helemaal niet zijn

onderkend.

Tenslotte nog een opmerking over risiko-analyse. Bij grote

en kleine ongelukken met chemische industrieën en kern-

reaktoren is er veelal sprake van hetzij menselijk falen,

hetzij een buitengewoon ongelukkige toevallige samenloop
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van omstandigheden, die niet in routine risiko-analyses

(kunnen) worden opgenomen. De ervaring geeft te denken

(en te onderzoeken) of er niet een zo groot aantal moge-

lijkheden van diverse, op zichzelf zeer onwaarschijnlijke

oorzaken is, dat de totale kans, dat er iets misgaat, toch

niet zo klein is. En, zoals al eerder opgemerkt is, zou

een volledige beveiliging van de hele splijtstofcyklus het

hele proces van kernenergieproduktie volledig lamleggen.

Kernenergie niet noodzakelijk

Het antwoord op de vraag, of kernenergie voor de toekomstige

energievoorziening een onontkoombare noodzaak zal zijn,

hangt vooral af van de te verwachten noodzakelijke behoefte

aan energiegebruik en de mogelijkheid om daar uit andere

bronnen in te voorzien. De vraag kan regionaal gesteld wor-

den voor b.v. Nederland of West-Europa of de Vereniqde Staten

of bepaalde ontwikkelingslanden, of ook mondiaal,voor de

hele wereld. Door de grote inspanningen, die al sinds tien-

tallen jaren gedaan zijn voor ontwikkeling van kernenergie

en de verwaarlozing tot voor kort van ontwikkeling van an-

dere energiebronnen en van beter energiegebruik, is een ont-

kennend antwoord wel verder weggeschoven, maar toch bepaald

ndet helemaal weggeveegd. Integendeel zou bij voldoende in-

spanning op de verwaarloosde gebieden nog best een bevesti-

gend antwoord bereikt kunnen worden. Dit aspekt is onder

andere besproken in de bijdrage van J.J. Hallers

in het kernenergie-syitiposiumnummer van Wetenschap en Samen-

leving .

Op het punt van afremmen van de groeiende vraag naar energie

(die toch al achterblijft bij de prognoses van de afgelopen

jaren) is vooral veel te bereiken in de ver ontwikkelde

landen mét niet alleen een hoog verbruik, maar ook een grote

verspilling van energie. Volgens recente berekeningen uit

de Bezinningsgroep zou de besparing aan energieverbruik

door o.a. betere warmte-isolatie en zuiniger apparaten

en installaties de bouw van een tweetal lOOOMWe centrales

in Nederland vooreerst alvast overbodig maken. De fabrikage
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van die apparaten zou ook nog de werkgelegenheid ten

goede komen. De noodzaak van kernenergie in de EEG is

onlangs bestreden door S.L. Mansholt in de Nieuwe Linie

Voor de VS is al geschat12), dat in het jaar 2020 26% van

de elektriciteitsvoorziening zal worden verzorgd door zonne-

en geothermische energie, waarbij het totale elektriciteits-

verbruik dan ook nog 15 maal zo hoog is verondersteld als

het huidige. Als het inplaats daarvan maar 4 maal zo hoog

zou zijn als in 1974, zou bijna 100% van de elektriciteits-

voorziening uit deze bronnen geleverd kunnen worden. Voor

ontwikkelingslanden zal er in de regel geen sprake kunnen

zijn van minder energieverbruik. Het zal wel zaak zijn om

ook daar de beschikbaar komende energie zo goed en zo zui-

nig mogelijk te gebruiken. Juist voor ontwikkelingslanden

komen andere, sterk gedecentraliseerde energiebronnen in

aanmerking voor intensieve ontwikkeling.

Kernenergie wel of niet wenselijk?

Als de wereld dan al voort zou kunnen zonder kernenergie,

kan hij dan toch niet veel beter voort met kernenergie?

Uiteraard is kernenergie niet het enige makro-probleem

van onze tijd en energievoorziening zonder kernenergie kan

ook wel tot makro-problemen leiden, al zullen die (zoals

in paragraaf 4 ten aanzien van een niet te lange overbrug-

gingsperiode met fossiele brandstof is opgemerkt) eerder

te voorkomen ziji.. Elk energiebeleid zal, evenals elk

ander beleid met konsekwenties op grote schaal en lange

termijn, toch al met veel grotere zorgvuldigheid moeten

worden gevoerd, dan tot nu toe gebruikelijk was. Wanneer

nu de ontwikkeling van kernenergie en van andere energie-

bronnen tegen.elkaar worden afgewogen, zullen wij in Neder-

land en daarbuiten op grond van de overmatige en deels on-

aanvaardbare bezwaren van kernenergie wel op intensieve,

maar uiterst zorgvuldige ontwikkeling van andere energie-

bronnen zijn aangewezen. Tegelijk zal een grote inspanning

nodig zijn om de energie zo goed mogelijk te gebruiken en

het gebruik ook in afweging met andere faktoren zoveel doen-
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lijk te beperken. We zullen, desnoods tegen heug en meug,

bereid moeten zijn veel meer kosten en moeite te besteden

aan het voorkomen van schadelijke gevolgen, dan we aan ge-

wend zijn geweest. Voor bijvoorbeeld de in de paragrafen

4 en 5 beschreven gevolgen van kernenergie zouden moeite

en kosten, hoe hoog ze ook zouden oplopen, volslagen on-

toereikend blijven.

We zullen, hoe dan ook, in de ekonomie veel meer moeten

leren rekenen met kosten, die misschien niets anders zullen

opleveren, dan het voorkomen van grote schade in de verre

toekomst. In dit rapport is weinig aandacht besteed aan

ekonomische kriteria. Wij beseffen wel, dat ekonomische

argumenten in sommige kringen misschien veel meer indruk

maken, dan welke andere ook. Wij achten vergelijkende kosten-

berekeningen over nukleaire en fossiele energie niet cnbelang-

rijk. De berekende elektriciteitsprijzen uit licht-water-

reaktcren zijn maar weinig lager dan uit fossiele centrales

en de berekeningen zijn onvolledig en onzeker . Allerlei

soorten kosten zijn niet in rekening gebracht, zoals van op-

bergen van afval en beveiliging, nog te ontwikkelen automa-

tische bediening, kosten tengevolge van schaalvergroting en

van geringere betrouwbaarheid. Tot nu toe zijn officiële kos-
14)tenberekeningen steeds te laag gebleken . Ook moeten voor

vergelijkende kostenberekeningen niet alleen de elektriciteit,

maar de totale energievoorziening in rekening worden gebracht

met inachtneming van alternatieve systemen, zoals b.v. total

energy . Maar zelfs wanneer onzekere en veranderlijke eko-

nomische en technische faktoren na enige tijd zo zouden ver-

anderen, dat kernenergie veel goedkoper zou worden dan uit

welke andere bron (afgezien dan van de bodemloze put van be-

veiliging) , blijft kernenergie wegens de overige in dit rap-

port besproken bezwaren toch onaanvaardbaar.
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In dit rapport is verder geen aandacht besteed aan

energievoorziening uit kernfusie. De mogelijkheid daar-

van is nog te onzeker om er bij het energiebeleid op te

rekenen, dat die binnen afzienbare tijd zou zijn gereali-

seerd. Bovendien is het nog onmogelijk te voorzien of kern-

fusie op grote schaal niet evenzeer tot onaanvaardbare en

onomkeerbare meso- en makro-problemen zou leiden als Kern-

splijting. Verder onderzoek en ontwikkeling zou dan ook

niet ten koste van andere bronnen mogen gaan.

Voor de eerstvolgende tientallen jaren of langer zal fos-

siele brandstof nog wel niet als energiebron op grote schaal

gemist kunnen worden. Maar dat zal dan wel veel meer inspan-

ning en kosten vereisen om de chemische verontreinigingen,

de lokale thermische belasting bij centrales en de ekologi-

sche schade bij de bronnen te minimaliseren. Daarbij zal,

gezien de omvang van de voorraden, steenkool weer een veel

belangrijker aandeel krijgen, zij het in modernere techno-

logieën. Intussen zal uit alle macht gestreefd moeten worden

naar energievoorziening uit de dagelijks van de zon binnen-

komende energiestroom uit zonlicht, wind, water enz.

Zulke vormen geven in tegen-

stelling tot energievoorziening uit nukleair of fossiel ka-

pitaal mondiaal gezien geen extra warmte in het milieu en

de overige vormen van vervuiling zijn minder ernstig en

beter te beheersen. Terwijl reeds fossiele en in nog veel

sterkere mate nukleaire energievoorziening technologisch en

ekonomisch drijft tot grootschalige projekten, leidt voor-

ziening uit het inkomen juist tot kleinschalige opzet, waar

sociaal en ekologisch en ook technologisch en ekonomisch

vele voordelen aan verbonden zijn, in ver ontwikkelde landen

en nog veel meer in ontwikkelingslanden. Waar argumenten van

werkgelegenheid een belangrijke rol spelen, verdienen de

konsekwenties van groot- en klein-schalige technologiutn

voor die werkgelegenheid zorgvuldig te worden vergeleken.

Zoals in de vorige paragraaf al is opgemerkt, hoeft beter

en zuiniger gebruik van energie niet beslist tot verminde-

ring van werkgelegenheid te leiden.
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Wat het afwegen van kernenergie tegen andere energie-

bronnen en beter en zuiniger gebruik betreft, ligt het

zwaartepunt in dit rapport op de onvoorstelbaar grote

en in verschillende opzichten onaanvaardbare gevolgen

van de eerste, niet alleen van technologische en bio-

logische, maar ook van sociale en politieke aard. Dat

geldt voor kernenergie op zichzelf en ook in vergelijking

met de andere, ook als in alle gevallen de risiko's zouden

zijn geminimaliseerd. Ten aanzien van de makro-risiko's

op wereldschaal en zeer lange termijn, zoals die in vol-

gende hoofdstukken worden besproken is er wel een grote

marge van onzekerheid, die echter ook nog zal

bestaan lang nadat het "point of no return" al is gepas-

seerd en het wegens de onomkeerbaarheid van de effekten

en de traagheid van bijregelen eens en vooral te laat zal

zijn. Het is vooral daarom, dat bij de afweging volkomen

andere kriteria en normen moeten worden gebruikt, dan

we ooit in de geschiedenis gewend geweest zijn. Dat zou

uiteindelijk in wereldverband moeten gebeuren, b.v. in de

Verenigde Naties, maar daarvoor zullen tenminste enkele

naties zich dan ook moeten inspannen. Zoals in het in para-

graaf 2 genoemde voorbeeld, zou Nederland daar ook best

toe kunnen behoren.

Maar zulke nieuwe kriteria en normen zijn ook al nodig

op nationaal niveau voor meso-risiko's, eveneens van

sociale en politieke en van technologische en biologische

aard en toch ook nog op ongewoon lange termijn. Uiteraard

zullen bij de meest optimale minimalisering van de risiko's

toch nog risiko's overblijven waar we niet onderuit kunnen,

zelfs al zouden we ze onaanvaarbaar achten. Maar onaanvaard-

bare gevolgen van kernenergie, b.v. van grote ongelukken of

van maatschappelijke ontreddering, zoals die in volgende

hoofdstukken ook besproken worden, kunnen althans op natio-

nale schaal vermeden worden door niet op kernenergie over

te gaan en betere bronnen en beter gebruik te bevorderen.

Dat biedt dan tevens een sterk uitgangspunt om ook inter-

nationaal invloed in deze zin uit te oefenen.
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Hoofdstuk I I I . KERNENERGIE, VOLKSGEZQNDHEID EN MILIEU

I

'M

1

"Tenslotte heeft die Pieps ook gestu-
deerd: , dacht hij. "Er is dus een kans
dat hij weet waarover hij praat".

NRC, 31 okt. 1975, p. 10.

Somatische schade

.1. Inleiding

Wat betreft de toepassing van kernenergie is, althans bij

"normaal bedrijf", somatische schade t.g.v. lage stralings-

doses over lange termijn van belang (zgn. laat-somatische

schade). Met name op dat gebied is de onzekerheid in onze

kennis nog erg groot.

Behalve voor nog niet geboren kinderen (op grond van gegevens

over intra-uterien bestraalde foeten) zijn voor de mens geen

directe kwantitatieve gegevens beschikbaar over het somatische

effect van lage stralingsdoses op lange termijn. De risico-

schattingen m.b.t. kankerinductie (leukemie en solide tumoren)

t.g.v. lage stralingsdoses, die in het rapport van de Gezond-

heidsraad (G.R.) (blz. 4.10) en in de RASIN-studie (deel IV A,

blz. 275) gegeven worden, berusten dan ook vnl. Op extrapo-

laties van effecten, waargenomen in populaties die -tijdelijk-

aan hoge stralingsdoses zijn blootgesteld: "Gegevens over de

gevolgen van het blootstellen van grote groepen personen aan

relatief hoge doses hebben een statistische risicoschatting

voor de gevolgen van lage doses mogelijk gemaakt. Dat wil

zeggen dat men op grond van de bij hoge doses waargenomen

gevolgen een relatie tussen dosis en effect heeft gepostuleerd

met behulp waarvan men bij benadering kan berekenen hoeveel

de kans op het optreden van een bepaalde afwijking na een lage

stralingsdosis is verhoogd" (G.R.-rapport, p. 4.2.) Uiter-

aard is het theoretisch mogelijk een dergelijke benadering

te maken; wat betreft het vraagstuk waar het hier om gaat

(kerncentrales en volksgezondheid) is het echter wel essen-

tieel te evalueren, in hoeverre een dergelijke benadering

(vanuit hoge doses in betrekkelijk kleine populaties) iets

zegt m.b.t. de realiteit van de in de toekomst verwachte prak-

tijk (zeer grote populaties blootgesteld aan lage doses).

'M
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Dit zowel t.a.v. kankerinductie als t.a.v. andere laat-soma-

tische effecten.

Beide rapporten geven onvoldoende duidelijk aan hoe onzeker

de resultaten van zulke procédures zijn.

We zullen dat op enkele Dunt^n toelichten.

De gepostuleerde relatie tussen dosis en effect, waarop hét

G.R.-rapport doelt, is de lineaire, d.w.z. bij toenemende

dosis wordt het effect evenredig hoger. Wat betreft de induc-

tie van kanker wordt tevens aangenomen, dat er geen drempel-

dosis is, waar beneden geen effect optreedt, hoewel "er thans

tal van aanwijzingen zijn dat de effectiviteit van de bestra-

ling per millirem bij lage doses kleiner is dan bij hogedoses"

Hierbij wordt verwezen naar een artikel van Barendsen in de

bijlage.

De RASIN-studie formuleert het pregnanter: "Het is thans op

grond van onderzoekingen aan dieren, bekend, dat voor bijna

alle te beschouwen stralingseffecten, namelijk de kans op

inductie van diverse soorten kwaardaardige woekeringen, een

dosisdrempelwaarde bestaat, beneden welke deze kans nul is.

Alleen voor mammacarcinoom en leukemie schijnt een dergelijke

drempelwaarde niet te bestaan". Hierbij wordt gerefereerd

naar een artikel van Barendsen e.a. in Medisch Contact;

in dit artikel worden echter geen referenties opgegeven van

de desbetreffende experimenten.

De dierexperimenten die Barendsen beschrijft in de bijlage

(p. 80/81) van het G.R.-rapport- ook hier worden geen refe-

renties gegeven-' gaan alleen over leukemie en mammacarcinoom

(waarvoor dus, zoals boven werd geconstateerd, niet duidelijk

een drempeldosis blijkt te bestaan).De gegevens m.b.t. be-

straalde personen, die Barendsen vermeldt laten geen eendui-

dige conclusie toe i.v.m. orzekerheid over de doses, die

deze mensen hebben opgelopen'.

Uit deze experimenten kan dan ook moeilijk bewijs geput wor-

den voor het bestaan van een drempeldosis.

Er bestaan daarentegen wel een aantal studies (over intra-

uterien bestraalde menselijke foeten), waarin is aangetoond

'41
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dat ook in het lage dosisgebied (tot 200 m rem) de dosis

effect relatie lineair is zonder drempel.

Op basis van dierproeven opgestelde dosis-effect curven laten

zien. dat deze onderling erg verschillen" (fig.1)(1). Deze ver- r

schillen betref fen,, de^ helling, en^hetlbereikte-; maximum; een h

aantal; curves is niet lineair te extrapoleren (c, d, f); in

eenaantalgevalleri lijkt gëèh drempel aanwezig (a, b); in :

andere"gevallen wel (d, f), waarbij echter bedacht moet wor-

den, dat bij langere levensduur van de proefdieren mogelijk

wél effektën waren opgetreden bij lage doses . Kijken we naar

de verdubbelingsdosis voor een aantal soorten tumoren, dan zien

we ook hier grote verschillen (2).

Dergelijke verschillen lijken erop te wijzen, dat we hier met

een kompïex probleem te maken hebben, waarbij dosis-effekt

relaties per soort tumor kennelijk verschillen, mogelijk in

samenhang met bijkomende carcinogene faktoren of ten gevolge

van verschillende mechanismen van carcinogenese m.b.t. deze

tumoren./Rekening houden met dit soort verschillen in risiko-

schattingen zou deze laatste erg ingewikkeld maken, zelfs in de

de meeste gevallen onmogelijk bij gebrek aan gegevens. Een

lineaire dosis-ëffekt relatie vereenvoudigt daarentegen de

berekeningen sterk en is in feite, gezien de onzekerheden,

de enige benadering waarmee op 't ogenblik numerieke schattin-

gen überhaupt gemaakt kunnen worden ("the only workable ap-

proach", BEIR-rapport, pag. 89(3)). Tegen een lineaire dosis-

effekt relatie als werkhypothese ten behoeve van numerieke

risiko-schattingeri met onbekende betrouwbaarheidsmarge zou

geen bezwaar bestaan, als deze de meest pessimistische

(konservatieve) schatting tot resultaat zou hebben.

Dat in beide studies (GRR en RASIN) dan ook van een lineaire

dosiseffekt relatie als werkhypothese in deze zin wordt uitge-

gaan, is redelijk.

Dat dit een overschatting van de effektën is kan ernstig wor-

den betwijfeld.

Het is tevens in zijn algemeenheid in strijd met een aantal

bekende feiten, op grond waarvan mag worden gesteld, dat in be-
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paalde gevallen lage doses mogelijk effectiever zijn dan

was verwacht op grond van lineaire extrapolatie van hoge

doses.

Deze feiten betreffen zowel kankerinductie als andere soma-

tische effecten.
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]--m.2. Kankerinductie
' • $

: «H Lineaire extrapolatie van hoge naar lage doses kan alleen

, :% dan veilig geschieden, als over het hele dosisgebied de indi-

Si viduen in de populatie in gelijke mate gevoelig zijn voor het

'%| effekt.

V| M.b.t. kankerinductie zijn er sterke aanwijzingen, dat dit

'•'M, niet het geval is. Zowel bij proefdieren als bij mensen zijn

af er aanwijzingen, dat er extra-gevoelige subpopulaties bestaan,

:|| die een verhoogd risico lopen t.g.v. bijkomstige carcinogene

•;•!§ factoren. Bij dieren zijn dit infecties en endocrine factoren,

A| bij kinderen allergische ziekten(1); ook rokers, zwangere

Vél vrouwen en mogelijk mensen met aandoeningen aan de luchtwegen

iH (astma, bronchitis) vormen een gevoelige subpopulatie

VJ (zie ook parafraaf 4, "synergetische effecten"). De implicaties

Kj% hiervan zijn ernstig, want een en ander betekent, dat men niet

ft altijd veilig kan extrapoleren van hoge naar lage doses i.v.m.

;|j de aanwezigheid van een mogelijk "plateau" in het lage dosis

Ij gebied van de dosis-effekt curve. Dit plateau is er de oorzaak

;̂ | van, dat in het lage dosisgebied het effekt per rad groter is

•'S, dan men op grond van lineaire extrapolatie zou verwachten.
••£%

t« Dit effekt zal men in het hoge dosesgebied niet signaleren,

i5§ omdat het plateau al gepasseerd is (de gevoelige subpopulatie

|S| is verzadigd) . Bovendien is het effect, waarschijnlijk alleen

;ij| aantoonbaar in grote populaties, waarin voldoende individuen

.g| van de gevoelige subpopulatie aanwezig zijn.

iff Over aard en omvang van additionele factoren, die de carcino-

;V| genese bevorderen, weten we nog weinig. Het is waarschijnlijk

lH dat meerdere factoren in de toekomst zullen worden geindentifi-

"i§ ceerd (zie ook "synergetische effecten"). De implicaties hier-

van kunnen, juist bij lage doses, ernstig zijn. Toch stelt

het G.R.-rapport al vast: "Hoewel de individuele stralingsge-

voeligheid voor tal van effecten kan variëren . . . .is de in-

vleod van deze variaties op het totale effect zo beperkt dat

hiermee, afgezien van leeftijdseffecten, bij deze risico-

schattingen geen rekening behoeft te v/orden gehouden" (p.4.2.).

Waarop deze conclusie berust, wordt niet aangegeven.
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Een extra gevoelige subpopulatie vormen ook jonge kinderen

en ongeboren vruchten. Met de eerste kategorie wordt in het

GRR in die zin rekening gehouden, dat verhoogde sterfte in

deze groep zou wegvallen tegen per manrem lagere sterfte

in de hoge leeftijdsgroep. Echter, met dit laatste is in de

schatting van het GRR al rekening gehouden door de risiko-pe-

riode op 50 jaar te stellen i.p.v. op het leven (zoals o.a. het

BEIR-rapport doet). Wat betreft de laatste kategorie (onge-

boren vruchten) is in een aantal studies aangetoond dat intra-

uteriene bestraling met lage doses de kans op het optreden

van leukemie en tumoren vöör het tiende levensjaar aanzienlijk

verhoogt. Bij doses van 200 a 400 mrem trad al een verhoging

op van 40% boven de spontane frekwentie(4). Voor beide cate-

gorieën werd het risico r.og eens extra verhoogd t.g.v. dis-

positie voor bepaalde ziekten (T) .

Numerieke schattingen van het carcinogene effekt van foetale

bestraling lopen sterk uiteen (2); dit vooral als gevolg van

de onzekerheid over de risiko-periode. Het GRR geeft geen

schatting, hoewel het er vanuit gaat dat meer nog dan jonge

kinderen, "de ongeboren vrucht nog gevoeliger is voor induktie

van alle vormen van kanker door straling".

Behalve een verhoogde kankerfrekwentie kunnen aangeboren mis—

vormingen optreden. Deze zijn gevonden in het dosisgebied tus-

sen 0,1 en 20 rad. Hierover schrijft Prof,dr. O. Vos: "Ook

wat het menselijk embryo betreft, moet met een grote stralings-

gevoeligheid rekening worden gehouden. De afwijkingen die bij

de mens het meest zijn gevonden, betreffen de ontwikkeling van

de hersenen en komen tot uitdrukking in een te kleine schedel-

omtrek en achterblijven van de geestelijke ontwikkeling.

De meest gevoelige periode ligt in ieder geval in de eerste

15-17 weken van de zwangerschap en op grond van dierexperi-

menten moet worden aangenomen' dat vooral in de periode tussen

circa 12 en 38 dagen na conceptie de meeste misvormingen zullen

worden veroorzaakt. Een grens waaronder straling geen afwij-

kingen meer veroorzaakt, kan niet worden vastgesteld. Opnieuw

moet, VQ.ornamelijk op grond van gegevens verkregen met proef-

dieren, w<
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dieren, worden verondersteld dat een dosis van enkele rads,

toegediend in ds meeste gevoelige periode, aangeboren misvor-

mingen kan veroorzaken". Hierbij dient men te bedenken, stelt

Vos, dat de gevoelige periode begint voordat een uitblijven

van de menstruatie de aanwezigheid van een zwangerschap aan-

geeft.

En verder: "Wanneer in de eerste maanden van de zwangerschap

toch bestraling van de baarmoeder met enkele rads heeft plaats

gevonden, kan het uitvoeren van een artificiële abortus wor-

den overwogen. Het is niet mogelijk om in dit verband een mi-

nimale stralingsdosis aan te geven waarboven abortus is geïn-

diceerd".

Het G.R.R. stelt hierover: "De beschikbare gegevens zijn on-

voldoende om het opstellen van een dosis-effekt relatie te

rechtvaardigen. Wel kan de conclusie worden getrokken dat bij

het opstellen van normen voor een toelaatbare bestraling van

de bevolking met de mogelijke "(sic)" aanwezigheid van zwan-

gere vrouwen rekening gehouden moet worden", (p.4.13).

Hoe dit moet gebeuren en in welke mate wordt verder niet aan-

gegeven. De GR-kommissie wekt hiermee de indruk, dat zij met

dit probleem niet goed raad weet.

Het BEIR-rapport stelt over stralingsgevoeligheid van embryo's

"Further, the human foetus may be especially susceptible to

radiation leukemogenesis, possibly to carcinogenesis general-

ly but the various studies are not in agreement on the size

and nature of the effects of radiation, and no study provides

more than 15 years of follow up. The life-time cost (to human

health) of a particular radiation protection guide may there-

fore be highly sensitive to the effects of fetal irradiation".

Op dit belangrijke punt van de verhoogde gevoeligheid voor

bestraling, van bepaalde groepen laat het GRR verstek gaan:

het „evalueert noch de risiko' s: grondig (met de 'eventuele

onzekerheden daarin), noch geeft het richtlijnen om deze te

begrenzen. De RASIN-studie tenslotte besteedt geen enkele

aandacht aan populaties met verhoogd risiko.
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1.3. Andere effecten

Stralingsschade aan lichaamscellen t.g.v. lage doses kan ook

andere gevolgen hebben dan kankerinductie. In het G.R.R. en

de RASIN-studie wordt hieraan geen aandacht besteed.

Deels gaat het hier om effecten, die bij hoge doses een ge-

ringere of wellicht in het geheel geen rol spelen.

- Schade aan membranen door lage stralingsdosss.

Membranen spelen een zeer belangrijke rol in het functioneren

van cellen. Zij regelen zowel het transport van stoffen in

en uit de cel, als dat tussen dè celorganellen en het cyto-

plasma.Uit experimenten, o.a. met rode bloedlichaampjes en

lysosomen, is gebleken dat deze membranen stralingsgevoelig

z.ijn(6).. In verschillende mate: zo zijn lysosoommembranen

radio-sensitiever dan de membranen van de rode bloedlichaamp-

jes. Beschadiging van de membraan kan deze uiteindelijk doen

knappen. Het knappen van^een lysosoommembraan bijv. betekent,

dat de inhoud van dit organel (afbrekende enzymen) in dé cel

vrijkomt, wat een ongecontroleerde enzymatische afbxaak van

celeiwitten en nucleinézuren tot gevolg kan hebben.

Uit onderzoek aan bestraling van kunstmatige membranen is ge-

bleken, dat bij lage doseringssnelheid deze membranen meer

beschadigd'worden dan bij hoge(7). Een-mogelijke verklaring

hiervoor is, dat in de fosfolipiden (een essentieel bestand-

deel van membranen) door straling een oxidatieproces (vorming

van hydroxyperoxiden) op gang wordt gebracht (in oplossing

van natrium-linoleaat is dit aangetoond); door deze oxidatie-

verschijnselen wordt de membraan beschadigd.

De snelheid, waarmee de hydroxyperoxiden worden gevormd, is

relatief laag; het effect van di.t proces wordt dus belangrij-

ker bij lage doseringssnelheid, omdat de straling dan efficiën-

ter benut kan worden. De membraan-brekende dosis stijgt dus

bij hogere doseringssnelheid': bij een doseringssnelheid van'

26 rad/min was 3500 rad nodig om de membraan te breken, bij

0,001 rad/min slechts 0.7 rad(7). In het G.R.R. gaat men er

in het algemeen van uit, dat het risico niet minder wordt door

verlaging' van het dosistempo (p-4.8.,onderstreping toegevoegd),
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hiermee suggerend, dat daardoor een overschatting plaatsvindt.

•Uit bovenaangehaalde experimenten blijkt echter juist een te-

gengesteld effect (verhoging van de schade bij lager doserings-

tempo) . Welke betekenis dit verschijnsel voor komplexe biolo-

gische systemen zal hebben m.b.t. het effekt van lage stra-

lingsdoses is moeilijk te overzien. Wel houdt het een waar-

schuwing in, want het geeft aan, dat in dergelijke systemen

ëën van de basisaannames van het G=R.R= (verlaging doserings-

snelheid heeft geen hoger, eerder lager risico), niet altijd

opgaat. Men dient dus van een dergelijke aanname niet zonder

meer uit te gaan.

Immunosystemen

Onze afweer tegen ziekten berust vooral op immunologische reac-

ties van afweersystemen in ons lichaam. Deze immunosystemen

zijn stralingsgevoelig. In experimenten is gebleken, dat proef-

dieren na hoge stralingsdoses een verminderde afweer tegen

infekties vertoonden. Of en in welke mate dit ook het geval is

bij blootstelling aan lage doses is onbekend (8).

Uit bovenstaande blijkt, dat de conclusies, die kunnen worden

getrokken m.b.t. het effekt van lage doses uit wat bekend is

over hoge doses, speculatief zijn. J. Cairns zegt hierover in

Nature (1975): "For obvious reasons, experimental carcinogene-

sis is usually studied in systems where brief exposure to a

carcinogen produces a high incidence of cancer within a few

weeks or months. It could be argued that such systems, using

very strong carcinogens, are not suitable models for human

cancer which typically arises at a slow rate after an incu-

bation period of many years". (9)

En het Beir-rapport(3):"Estimates of risk are, of course, not

scientifically reliable except In the range of observations

from which they are derived and under corresponding conditions

of exposure" (p. 99).
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1.5. De risicoschatting

Op p. 4.10 van G.R.R. (tabel 4.1) vinden we de "geschatte

jaarlijkse sterfte bij personen van 10 jaar en ouder ten

gevolge van door straling geïnduceerde kanker". Voor een

aantal genoemde soorten tumoren samen komt deze sterfte neer

op 6 per miljoen per manrem per jaar. (De RASIN-studie geeft

dezelfde cijfers.). Deze schatting is ontleend aan het BEIR-

rapport (3), en wel aan schattingen berekend volgens het ab-

solute risico-model.Een schattincr volgens het relatieve risi- "

comodel, die het BEIR-rapport ook geeft (en die hoaer is)

wordt door de auteurs van het G.R.R. slechts terloops genoemd

met de motivering, dat dit model "theoretisch minder aanvaard-

baar kan worden geacht (zie BEIR-rapport)"; de auteurs achten

de getallen, die zij in het G.R.R. geven, "op grond van de

huidige kennis het beste uitgangspunt

voor verdere schematische beschouwingen". Hier is de waarheid

nogal wat geweld aangedaan. In het BEIR-rapport worden de

schattingen steeds in tweevoud gegeven, een voor het absolute

en een voor het relatieve model, omdat de auteurs van dit

rapport de huidige kennis onvoldoende vinden om tot het ene

dan wel het andere model te besluiten: "Since the existing

knowledge of radiation carcinogenesis is not always sufficient

to indicate which type of estimate applies best in a given

situation, both the absolute risk {where possible) and the

relative *"isk are given in this report" (p. 99). Binnen het

kader van "de huidige kennis" bestaan immers een aantal waar-

nemingen die het relatieve model steunen. Omdat in dit model

meer synergetische effecten worden meegenomen, en omdat het

een conservatievere schatting geeft, moet juist dit model uit-

gangspunt zijn in een voorzichtige benadering van het mogelijke

risico van kernenergie.

Toepassing van het ene, dan wel het andere model kan qua abso-

luut aantal slachtoffers grote verschillen geven. Zo is in het

BEIR-rapport de meest pessimistische schatting voor het abso-

lute model 3400 extra sterfgevallen per jaar bij kontinue

blootstelling van de bevolking aan 170 mrem per hoofd per jaar;
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voor het relatieve model is dit getal 15.400 (deze getallen

gelden voor de Verenigde Staten met 200 miljoen inwoners).

De GR-kommissie geeft het bestaan van dergelijke verschillen

wel toe (blz. 4.11), maar geeft niet de betekenis ervan aan.

De reden hiervoor is waarschijnlijk, dat gezien het zeer gerin-

ge aantal slechtoffers dat zij m.b.t. de praktijk van kernener-

gie in Nederland volgens haar aannames verwacht, dergelijke

verschillen inderdaad niet interessant zijn. Aangezien wij deze

aannames, vooral op lange termijn en grootschalig gebruik, als

veel te optimistisch zien (zie paragraaf 3), zijn deze on-

zekerheidsmarges voor onze beschouwing wel relevant. Vandaar

dat ze hier worden vermeld.

Binnen ëén rapport blijken dus al grote marges van onzekerheid

te bestaan m.b.t. een risicoschatting van het aantal extra

tumor-doden. Maar er bestaan meer rapporten die dergelijke

schattingen geven.

Tussen de hoogste en laagste, meest pessimistische schattingen

van een aantal dezer rapporten (ICRP, UNSCEAR, BEIR, Gofman

en Tamplin, Gofman, Tamplin, Kovics)(2) zit een factor 20

verschil. Ook tussen verschillende risicoschattingen onderling

bestaan dus grote marges van onzekerheid. Deze marges weer-

spiegelen de geringe kennis die we op dit punt nog hebben.

Zo gaat het BEIR-rapport (en daarmee ook het G.R.R. en de

RASIN-studie) bij zijn schattingen voornamelijk uit van waar-

nemingen over kankerinductie, gedaan aan de overlevenden van

atoomaanvallen op Hirosjima/Nagasaki, en aan patiënten, lang-

durig bestraald i.v.m. bepaalde aandoeningen.

De onzekerheden bij deze schattingen hebben, wat betreft de

laatste categorie, vooral betrekking op onzekerheden m.b.t.

de ontvangen stralingsdoses/ zowel wat betreft lichaamsdoses

als orgaandoses. Wat betreft de overlevenden van Hirosjima/

Nagasaki bestaat onzekerheid over de dosis, die de controle-

groep heeft ontvangen t.g.v. fallout; bovendien is, wat

betreft lage doses, de populatie te klein voor een nauwkeurige

evaluatie van de risico's. Ook is de subpopulatie, die aan-

zienlijk bijdraagt tot het totale risico- zij, die tijdens de

explosies jonger waren dan 35 jaar- nog lang niet uitgestorven.
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De schattingen van Gofman en Tamplin berusten op heel andere

uitgangspunten (2) (relatieve toename van de tumorkans als frac-

tie van de spontane frequentie). Bij beide benaderingen zijn

aannames nodig, zoals m.b.t. latentietijd, risicoperiode en

grootte van het relatiefrisico t.a.v. verschillende soorten

tumoren; hierover bestaan kontroverses (2).

Ook verschillen in deze aannames hebben verschillen tussen

risicoschattingen onderling ten gevolge.

Uit een en ander blijkt wel, dat er nog grote hiaten zijn in

onze kennis m.b.t. somatische schade van lage stralingsdosis.

Ter adstructie hiervan nog een citaat uit het BEIR-rapport (uit

de Summary m.b.t. Somatic Effects of Ionizing Radiation, p.65):

"To specify numerically the risks of radiation effects under

conditons of lowlevel exposure requires better knowledge than

is now available of the mechanisms involved in the production

of such effects, of their dose-response relationships, and of

the susceptibility of human populations at risk. For none of

the effects can the dose-response relationship be defined pre-

cisely over a wide range of dose and dose rate, and only for

induction of certain types of effects, such as cataracts and

impairment of fertility, are the machanisms of induction known

with some precision".

• • : • • %

2. Genetische schade

Genetische schade (d.i. schade aan geslachtscellen), die op-

treedt t.g.v. blootstelling aan ioniserende straling, is een

bijzonder ernstige zaak, omdat deze schade voor een deel wordt

doorgegeven aan volgende generaties. In principe raakt deze

categorie van stralingsschade het voortbestaan van de mensheid

op deze aarde, en dient dus nog zorgvuldiger te worden geëva-

lueerd dan de gevolgen van somatische schade(zie hoofdstuk II).

Nu kan men stellen, dat de mens altijd genetische schade heeft

opgelopen (en nog oploopt; t.g.v. de altijd aanwezige achter-
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grondstraling. Deze schade komt tot uiting in de geboorte

van op verschillende wijzen misvormd nageslacht. Recente rap-

porten (zie G.R.R.) schatten deze "spontane mutatiefrequentie"

op 6 a 9% van alle levend geborenen (d.w.z. van alle kinderen,

die geboren worden, heeft 6 a 9% een erfelijke afwijking).

Omdat volgens de evolutie theorie aan deze spontane mutaties,

via de selektie van de meest gunstige, de evolutie van de

menselijke soort is te danken, verwachten sommigen verder heil

van een verhoging van de mutatie frekwentie, bijv. door stra-

ling. Dit is echter een hersenschim (zie hoofdstuk II).

Van een verhoogde mutatiefrekwentie is voor toekomstige gene-

raties alleen maar onheil te verwachten: "the Subcommittee

is convinced that any increase in the mutation rate will be

harmfull to future generations" (BEIR-rapport, biz. 49).

Gezien het grotendeels ontbreken van selektie op individuen,

die schadelijke mutaties dragen, vindt er bij toevloed van

nieuwe mutaties een ophoping plaats van deze schadelijke

mutaties in de populatie, omdat ze aan volgeide generaties wor-

den doorgegeven.

Het effekt van deze zgn. "genetic load" krijgt kwantitatief

nog meer betekenis, wanneer de populatie groeit en de mutaties

recessief zijn, d.w.z. ze moeten bij beide ouders aanwezig

zijn om effect te hebben. Bij toenemende ophoping van derge-

lijke mutaties in de populaties neemt de kans dat dit het

geval is, toe. Dit houdt in dat de mutatiefrekwentie in de

populatie geleidelijk gaat stijgen. Op korte termijn zie we

daarvan nog weinig effekt. We hebben hier dus te maken met

effekten, die pas op zeer lange termijn in volle omvang tot

uiting kunnen komen. De fundamentele vraag, hoeveel de spon-

tane mutatiefrekwentie mag stijgen voordat het voortbestaan

van de mens als soort in gevaar komt, is op het ogenblik niet

te beantwoorden. Bij verhoging van het stralingsnivo voor de

bevolking t.g.v. kernenergie, wat extra mutaties betekent,

staat men voor de cruciële vraag, welke verhoging van de muta-

tiefrekwentie t.g.v. kernenergie te verwachten is.
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Directe gegevens over de mate, waarin lage stralingsdoses de

mutatiefrequentie in mensenpopulaties verhogen, zijn er niet

of nauwelijks. Voor schattingen hieromtrent zijn we aangewezen

op dier-experimenten (m.n. met muizen). Over het algemeen

bestaat er overeenstenming over het feit, dat het toepas-

sen van gegevens uit deze dierexperimenten op mensenpopulaties

wetenschappelijk niet verantwoord is. Het RASIN-rapport negeert

dit, en stelt botweg,, dat "uit ref. 4 en ref. 5" (recente rap-

porten gebaseerd op muis-data)"kan worden afgeleid, dat bij

een bevolkingsbelasting van 5 rem/generatie p.p. de toename

aan genetische afwijkingen 15 a 1200 per 106 geboorten in de

eerste generatie bedraagt". Het BEIR-rapport (de bedoelde ref.

4) zegt er zelf over: "By relying so heavily on experimental

data in the mouse we may have overlooked effects that are not

readily detected in mice, or the mouse may not be a proper

laboratory model for the study of man. Another source of

concern is whether the low mutational response to radiation

in the female mouse is applicable to the human female"(p.57).

Op p. 59 stellen de auteurs van dit rapport dat zij deze schat-

tingen niet gemaakt hebben omdat ze m.b.t. de huidige kennis

betrouwbaar te formuleren zijn ("It is clear that these esti-

mates are subject to great uncertainty

as scientists we would prefer to defer judgment until the

information is solid"), maar omdat (t.b.v. "rational use of

radiation") schattingen, hoe onzeker ook, beter zijn dan hele-

maal geen schattingen. (Een uitgangspunt waar, gezien de ma-

nier waarop deze schattingen in de praktijk misbruikt blijken

te worden, twijfels over kunnen bestaan).

Het G.R.R. stelt het voorzichtiger: "De betrouwbaarheid van

een dergelijke extrapolatie" (nl. van muis naar mens) "is

echter zo gering, dat slechts een ruwe schatting van het gene-

tisch risico voor de mens mogelijk is" (p. 4.15). In de rest

van het hoofdstuk blijft de informatie over hoe ruw deze schat-

ting is, summier .Daarover nu hr>t volgende.

De grote onzekerheden die er nog bestaan, komen in de eerste

plaats tot uiting in de schattingen zelf (zie G.R.R. tabel

4.2). Deze variëren van 17 tot 1200 extra gevallen van erfe-
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lijke afwijkingen per miljoen geboorten in de eerste generatie

t.g.v. een extra stralingsdosis van 170 mrem per jaar; in de

evenwichtssituatie (na een groot aantal generaties) zijn deze

getallen 130 en 12000 (een jaarlijkse extra dosis van 170 mrem

t.g.v. kernenergie is niet direct te verwachten, maar

volgens de huidige Nederlandse normen nog steeds toegestaan).

De grote marge van onzekerheid spruit in de eerste plaats voort

uit onzekerheid over de grootte van de verdubbelingsdosis. Dit

is de stralingsdosis, ten gevolge waarvan de spontane mutatie-

frequentie zou verdubbelen; deze verdubbelingsdosis speelt een

essentiële rol in de schattingen. Het BEIR-rapport schat deze

tussen 20 en 200 rem (dus met een factor 10 onzekerheid).

Hierbij is het uiteraard zo, dat de laagste verdubbelingsdosis

het grootste aantal slachtoffers oplevert, al beweert de

RASIN-studie het omgekeerde (IV/A, p. 275).

Het is trouwens volgens het BEIR-rapport en he£ G.R.R. niet

eens voor honderd procent uit te sluiten dat de verdubbelings-

dosis nog lager is dan 20 rem, b.v. 3 rem (= het genetische

significante deel van de achtergrondstraling ontvangen per

generatie).

Een tweede factor 10 onzekerheid moet geïntroduceerd worden

bij de schatting van de toename (t.g.v. straling) van ziekten,

die voor een deel erfelijk zijn bepaald (o.a. bloedarmoede,

suikerziekte, schizofrenie, epilepsie). De onzekerheid komt

hier voort uit het feit, dat zeer weinig bekend is over de

grootte van de genetische component van deze ziekten; deze

wordt geschat tussen 5 en 50%. (In het G.R.R. staat de on-

juiste formulering, dat "tussen 5 en 50% van deze ziekten

door erfelijke factoren wordt veroorzaakt" p.4.16.

Correct zou zijn dat: deze ziekten (geschat '.) voor 5 S 50%

door erfelijke factoren mee wordt bepaald) .Voor het genetisch

risico m.b.t. deze ziekten geldt dus minstens een onzekerheids-

factor van 10 x 10 = 100 . In miljoenenpopulaties kan een der-

gelijke factor grote verschillen opleveren in absolute aan-

tallen slachtoffers.
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Wat is in deze schattingen niet meegenomen? Het G.R.R. stelt

"Een schatting van alle genetische risico's is niet mogelijk

omdat nog te weinig bekend is over de mate, waarin lichame-

lijke en geestelijke eigenschappen door genetische factoren

worden bepaald. De genaakte schattingen hebben dan ook alleen

betrekking op die afwijkingen waarvoor de genetische achter-

grond bekend is of op bepaalde gronden wordt aangenomen"

(p. 4.15.)

Wat hier gesteld wordt is niet waar, want bijv. hartziekten

en kanker zijn niet opgenomen in de schattingen (het G.R.R.

vermeldt dit), maar hebben wel een genetische component (dit

vermeldt het G.R.R. niet): "Heart disease, ulcer, and cancer

have not been included, although there is known to be a gene-

tic component is each". (BEIR-rapport, p.56). Bovendien zou

het rapport behoren aan te geven, van welke genetische risi-

co's geen schatting mogelijk is.

Lederberg schat, dat 25% van alle ziekten een erfelijke com-

ponent heeft (10). Daarnaast kunnen mutaties die leiden tot

effecten, die in dierproeven moeilijk of niet constateerbaar

zijn, zoals kleine veranderingen in vitaliteit, veranderingen

in intelligentie etc. voor het welzijn van de mens juist zeer

belangrijk zijn. Over deze subvitale mutaties zegt het BEIR-

rapport: "There is danger that the previous sections, by con-

centrating only on fairly well genetically-associated diseas-

es have dealt with only the exposed part of the iceberg.

What about the rest of human illness? It, too, has some degree

of genetic determination". Trouwens, gegevens bij Drosophila

(fruitvlieg) laten zien dat de frequentie voor vitaliteitsver-

minderende mutaties zeker een factor 10 hoger is dan voor

duidelijk zichtbare mutaties. Bovendien hebben deze mutaties

meestal een dominant effect, zodat ze in de eerste generatie

al tot uiting komen (11). •

De RASIN-studie zwijgt over deze effecten in alle talen.
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Is dooi. bovenbeschreven onzekerheden de voorspellende waarde

van de schattingen t.a.v. genetische schade in de rapporten

al bijzonder laag, men dient ook te bedenken dat er bij de

schattingen niet in aanmerking is genomen, dat de manier,

waarop de muizenpopulaties aan straling zijn blootgesteld

(meest Röntgenstraling van buitenaf), helemaal niet overeen

hoeft te komen met die, waarop mensenpopulaties straling op-

lopen in hun milieu. Het zou nog op kunnen gaan voor röntgen-

bestraling i.v.m. medische toepassingen, maar deze draagt erg

weinig bij tot de genetisch significante dosis.

En wat te denken van tritium (radioactief isotoop van water-

stof) en koolstof-14, ingebouwd in de erfelijksmassa (DNA)

zelf? Bovendien transmuteert tritium bij verval tot helium-3,

waardoor, als dit gebeurt bij ingebouwd tritium, molecuul-

breuken kunnen ontstaan. Wat te denken van isotopen, die zich

ophopen in de gonaden (b.v. plutonium-239 , yttrium-90)?

Op deze effekten zal in paragraaf 3 verder worden ingegaan.

Tenslotce nog twee punten. De geschatte risico's gaan in

grote populaties qua absolute aantallen slachtoffers snel

oplopen bij oplopende stralingsdoses. Over de werkelijke dosis,

die we zullen oplopen t.g.v. de toepassing van kernenergie is

nog veel controverse. De 2 rapporten zijn hier erg optimistisch

over; ook dit kleurt de getallen die zij geven m.b.t. de gevol-

gen van genetische schade.

Effecten van de toepassing van kernenergie op de volksgezond-

heid strekken zich uit ook lang nadat met deze toepassing is

gestopt, i.v.m. de lange levensduur van de geloosde isotopen.

Men hoeft daartoe de kernenergie-opwekking niet op gelijke

voet "honderden tot duizenden jaren" voort te zetten, zoals

de RASIN-studie suggereert (TV/A, p. 276).

Konkluderend kunnen we stellen, dat we over de' omvang van de

gevolgen van genetische schade voor de mens t.g.v. kernenergie

nog goeddeels in het duister tasten: op grond van de huidige

kennis is zelfs geen harde bovengrens aan te geven voor deze

omvang. En zelfs al zou dat mogelijk zijn, dan wisten we

nog niet of door die (gemaximaliseerde) schade de grens, waar-
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toe de spontane mutatiefrekwentie verhoogd mag worden vöör

de mens als soort degenereert,niet overschreden zou worden.

De twee basisvragen, die aan het begin van deze paragraaf

werden opgeworpen, zijn dus nog steeds niet beantwoord. Er

komt dus een~derde vraag"bij, nï. of men, gezien de onzeker-

heden op zo'n crucieel punt, wel mag beginnen aan de introduk-

tie van kernenergie. Het antwoord zal afhangen van de risiko's

die men wil nemen voor het welzijn van generaties die na ons

komen.
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Stralingsnormen

Uit wat In de voorafgaande paragrafen is gezegd blijkt, dat

elke stralingsdosis, hoe klein ook, schade veroorzaakt. Dit

maakt het 'formuleren van een toegestane stralihgsdösis tot een

probleem, "dat met het simpelweg opgeven van een-grenswaarde

niet is opgelost", zoals het GRR terecht stelt (pag.4.26).

De ICRP legt aan de formulering van maximaal toegestane doses

drie uitgangspunten ten grondslag.die in het GRR worden genoemd,

(pag. 4.27). Extra straling wordt geaccepteerd met als krite-

rium, dat de toepassing tengevolge waarvan de straling optreedt,

zinvol moet zijn (eerste -uitgangspunt). Of aan dit kriterium

wordt voldaan is o.i. niet objektief uit te maken, maar berust

op een politieke keuze uit alternatieven, die grondig tegen-

elkaar dienen te zijn afgewogen. T.a.v. kernenergie heeft deze

afweging niet plaatsgehad (zie hoofdstuk II).

Is extra straling in principe geaccepteerd, dan dient deze zo

gering mogelijk te zijn (tweede uitgangspunt). Deze minimale

omvang kan o,i. afhankelijk worden gemaakt van wat aanvaardbaar

is (op grond van te definiëren normen) of van wat technisch

mogelijk is (van sommigen, zoals de ICRP, moeten deze twee

kriteria ook weer onderling afgewogen worden: de technische in-

spanning, die vereist is om die minimale omvang te bereiken,kan

zo groot worden, dat een "minder minimale" extra stralingsbe-

lasting aanvaardbaar wordt). Over de aanvaardbaarheid zegt het

derde uitgangspunt, dat het risiko t.g.v. de extra straling

relatief klein moet zijn. In de filosofie van de ICRP, en tevens

in die van het GRR, is dit het geval als het risiko t.g.v. extre

straling kleiner is dan "andere risiko's waaraan mensen door

hun werk of anderszins zijn blootgesteld". De GR gebruikt als

"referentie-risico's" in deze zin de huidige sterfte aan kanker,

die t.g.v. verkeersongevallen, natuurlijke oorzaken(blikseminslag,

slangebeten,etc.)bedrijfsongevallen en risiko's- van andere

technologieën dan kernénergie-produktie (bijv. het varen met

grote tankers).

Tegen deze redenering hebben wij grote bezwaren. In deze verge-

lijkingen wordt slechts een deel van de risiko's van het toe-

passen van kernenergie betrokken, nl. de kans op somatische
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schade bij norvmaal bedrijf van een paar reaktoren. Men dient

deze risiko's echter in groter verband te bekijken om er een

juist beeld van te krijgen (zie Inleiding, hoofdstuk I).

Betrekt men aldus tevens de risiko's van somatische schade

t.g.v. ongelukken en die van genetische schade op lange ter-

mijn in de beschouwing, dan blijkt vergelijken met bovenge-

noemde referentieresiko's -'et op te gaan (zie hoofdstuk X).

Afgezien hiervan is ook de rechtvaardiging van de risiko's van

kernenergie in de beperkte zin zoals de GR die ziet, onder ver-

wijzing naar al aanwezige risiko's aanvechtbaar. Immers, dit

leidt tot een ongewenste kumulatie van risiko's; bovendien zijn

de referentie-risiko's lang niet alle door iedereen bewust ge-

accepteerd en wordt over de vermijdbaarheid van een aantal er-

van zeer verschillend gedacht (zie hoofdstuk X).

Wil men echter, zoals ICRP en GR, toch reeds aanwezige risiko's

hanteren als maatstaf voor de aanvaarding voor de risiko's van.

kernenergie, dan zal nen de omvang van de laatste met een be-

trouwbare bovengrens moeten kunnen schatten om een dergelijke

vergelijking mogelijk te maken. Op het resultaat van de verge-

lijking kan men dan een norm voor toegestane stralingsbelasting

baseren. Hierbij doen zich een aantal problemen voor.

1) De maximale omvang van de te verwachten schade t.g.v, de op

basis van de gekozen norm toegestane extra straling berust op

schattingen, die gemaakt worden op basis van de nu aanwezige

wetenschappelijke kennis (zie formulering op pag.4.28 GRR) .

Dit houdt in, dat uitbreiding van die kennis aanleiding kan

zijn de normen te herzien. Deze op het eerste gezicht simpele

konstatering blijkt echter in de praktijk grote problemen op

te leveren.

In de eerste plaats ligt er de moeilijkheid, dat het begrip

"huidige kennis" geen eenduidig begrip is(d.w.z. waarover alge-

mene overeenstemming bestaat). Dit moge blijken uit de volgende

voorbeelden:

- kontroverses rondom de zgn. "hot-particle hypothese". Onop-

losbare deeltjes plutonium-oxide, die op sommige plaatsen in de

splijtstofcyclus kunnen ontsnappen, kunnen zich na inademing

in het lonc
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in hst longweefsel nestelen. Eet weefsel in de direkte omge-

ving van deze deeltjes (hot particlesI wordt daardoor plaatse-

lijk gedurende lange tijd aan een dosis straling blootgesteld;

de grootte van deze dosis is afhankelijk van de grootte van het

ingeademde PuO2~deeltje in kwestie, maar is over het algemeen

zeer hoog. Ten gevolge van deze bestraling kan longkanker ont-

staan. De voor longweefsel maximaal toegestane stralingsnorm

(ICRP-norm) is echter gebaseerd op een uniform over de hele

long toegediende dosis. Men dient dan een definitief antwoord

te kunnen geven op de vraag, of het effekt van de plaatselijk

toe•$ -'diende straling gelijk is aan of geringer is dan het

effekt t.g.v. uniforme bestraling van het longweefsel met een-

zelfde dosis; zo niet, dan dient men de norm adekwaat te ver-

scherpen. Over het antwoord op deze vraag woedt al enige tijd

een strijd in wetenschappelijke kringen.

De amerikaanse onderzoekers Tamplin en Cochran geven op deze

vraag een ontkennend antwoord. Zij komen op basis van de hui-

dige wetenschappelijke literatuur tot de konklusie, dat er een

kans bestaat, dat het effekt van boven omschreven plaatselijke

bestraling van longweefsel door plutoniumdeeltjes zeer veel

groter is dan de ICRP heeft geschat op basis van haar model.

Dit verschil in effekt bedraagt mogelijk een faktor 2000 a

115.000 (de grote onzekerheidsmarge komt hier vooral voort

uit de onzekerheid over de grootte van de in bepaalde dier-

experimenten gebruikte plutoniumdeeltjes). Volgens Tamplin en

Cochran dient de plutoniumnorm voor de long dus met een faktor

verscherpt te worden, die in deze grootte-orde ligt, waarbij

de uiteindelijke grootte afhangt van hoe voorzichtig men wil

zijn (12). De konklusies van Tamplin en Cochran worden ge-

steund door andere onderzoekers (13). De auteurs van het GRR

wijzen deze konklusies af op basis van "de beschikbare experi-

mentele gegevens" (GRR, pag.4.43), waarbij zij verwijzen naar

twee rapporten, het WASH-1320 rapport en dat van de British

Medical Research Council (BMRC1. Het WASH-1320 rapport is

echter door Tamplin en Cochran uitgebreid gekritiseerd (14);

deze kritiek wordt in het GRR niet vermeld. Het BMCR-rapport

draagt t.o.v. het WASH-13.20 rapport geen nieuwe_ gezichtspunten

aan (13). Afgezien van "hot particles" maken ook andere beschou-
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wingen (op grond van experimentele gegevens over longkanker

t.g.Vi ingeademd plutonium! het aannemelijk dat de plutonium -

norm voor de long scherper gesteld moet worden (15,16,17).

- De transmutatie tot helium-3 van als DNA ingebouwd tritium

in biomolekulen zou schadelijke effekten veroorzaken, die een

faktor 50.000 zouden uitstijgen boven het effekt van de zachte

bèta-straling van dit isotoop. Op grond hiervan is door onder-

zoekers [o.a. in Duitsland] voorgesteld de tritiumnorm, die met

een dergelijke inbouw geen rekening houdt, met een faktor 1000

te verlagen (18) .

Uit de geschiedenis van het omgaan met kernsplijting door de

mens zijn lecio voorbeelden te halen van dit soort diskussies

(men zie hoofdstuk II). Wat dit betreft is de ontwikkeling van

dit wetenschapsgebied niet anders als dan van andere (19) . In

een aantal gevallen heeft dit inderdaad geleid tot een herzie-

ning van normen. Uit bovenstaande kan men echter konkluderen,

dat gedurende korte of langere tijd geen konsensus bestaat

over v/at op grond van de stand van de kennis op een bepaald mo-

ment nu waar is of niet.

2). T.a.v. een wetenschapsgebied, waarvan de praktische toe-

passing al in volle gang is, wordt deze onzekerheid een pro-

bleem: gezien de ekonomische belangen van bepaalde groepen bij

die toepassing komen bovengenoemde diskussies sterk onder druk

te staan, met alle kwalijke gevolgen van dien (verdachtmaking

van kritici door deze belangengroepen bijv.(20)). Dit komt

een brede evaluatie van, en ruimte tot verandering van normen

niet ten goede.

De hierboven genoemde voorbeelden van bestaande onzekerheden,

samen met die, welke in de paragrafen 1 en 2 van dit hoofdstuk

zijn besproken, doen twijfel ontstaan over de absolute toepas-

baarheid van een aantal basisaannames van de stralingsbescher-

ming, zoals lineare dosis-effekt relaties, middelen van doses

over een orgaan of over het hele lichaam, en over subpopulaties

met verschillende gevoeligheid. Meer in het algemeen kan men

zich de vraag stellen, of we eigenlijk nog niet erg weinig .

weten over de effekten van straling voor de mens. Dit brengt

ons bij een derde probleem t.a.v. het stellen van normen:
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31 Is het gezien de ernst van makro-^effekten geoorloofd te

werken met nonnen, die niet absoluut -uitsluiten, dat deze ef-

fekten ooit optreden? Bij het Beantwoorden van deze vraag dient

men zich te realiseren, dat, het stellen van deze normen aan-

vaarding betekent van toepassing van kernenergie voor elektri-

citeitsopwekking; de vraag moet dus beantwoord worden tegen de

achtergrond van een grootschalig gebruik van kernenergie

(zie Inleidingl. O.i* dient deze vraag ontkennend beantwoord

te worden (zie hoofdstuk III.

Besluit men op grond van een andere visie, toch normen te

stellen, dan dienen deze zo laag mogelijk te zijn. De G.R.-com-

missie doet de aanbeveling, de norm voor omwonenden van een

kerncentrale op 30 mrem per jaar te stellen. Volgens de

Commissie Reaktorveiligheid heeft dit als konsekwentie, dat de

norm voor de bevolking als geheel op 5mrem/jaar komt te liggen.

Wij juichen dit voorstel toe als een verbetering t.o.v. de be-

staande situatie met een norm van 170 mrem/jaar, welke laatste

wij onaanvaardbaar hoog vinden.
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4. Synergetische effecten

De wetenschappelijke literatuur bevat een aantal gegevens, die

ons noodzaken rekening te houden met het feit, dat schade-

lijke effecten van ioniserende straling voor de mens ver-

sterkt kunnen worden door andere factoren (synergie). Het

betreft hier zowel theoretische veronderstellingen als ex-

perimentele gegevens.

Schattingen van de gevolgen van ioniserende straling, die

met deze synergetische versterking geen rekening houden,

geven dus mogelijk een te gunstig beeld van de te verwachten

schade. We zullen hier de aard van mogelijke synergetische

effecten bespreken, de mogelijke omvang trachten te schetsen

en experimenteel bewijsmateriaal aanhalen.

Een van öe meest aantrekkelijke modellen m.b.t. carcinogenese

is het model, dat somatische mutaties in cellen veronderstelt

als een voorwaarde tot verandering van deze cellen in kanker-

cellen. Hiermee kan men zowel het kankerverwekkend effect

van mutagene chemische stoffen verklaren als dat van ioni-

serende straling. Neemt men tevens aan, dat een cel verschil-

lende genen heeft, die haar voor genoemde verandering be-

hoeden (d.w.z., voor de verandering tot kankercel is een

aantal mutaties per cel nodig), dan is daaruit te verklaren,

dat de kankerfrequentie in oudere leeftijdsgroepen zo sterk

oploopt. Immers, daar mutaties op elk tijdstip in de levens-

cyclus van een cel (of van die van zijn voorouders) kan

worden geïntroduceerd, neemt de waarschijnlijkheid, dat een

cel een mutatie in meerdere genen heeft, proportioneel met
21)

onze leeftijd toe . Het feit dat mutaties in deze zin

samenwerken betekent echter tevens, dat mutagene effecten

van verschillende herkomst, niet onafhankelijk van elkaar

werkzaam zijn, maar elkaar versterken. Om de omvancj van het

probleem, dat zich hier aan ons voordoet, te kunnen schetsen,

is het nodig, eerst wat dieper in te gaan op het probleem

van mutagene stoffen.

In ons leefmilieu staan we in toenemende mate aan de invloed

van mutagene stoffen bloot. In een hoog tempo worden nieuwe .

chemische verbindingen geïntroduceerd of de concentraties
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toevoeging aan ons voedsel en introductie op de arbeidsplaats.

Het voorspellen van of het testen op mutagene werking van

deze verbindingen wordt bemoeilijkt door de ingewikkelde

interacties van de chemicaliën onderling en/of met verbin-
22)

dingen in de levende cellen . Sommige verbindingen krijgen

door omzettingen in de cel pas hun mutagene werking (zgn.

bio-activering). Per persoon kan dit mechanisme verschillend

zijn, zodat we ook hier waarschijnlijk met subpopulaties van

verschillende gevoeligheid te maken hebben of krijgen. De

huidige praktijk is, dat milieu-vreemde stoffen pas verboden

worden als hun mutagene werking is gebleken.

De laatste 10-15 jaar komen tevens steeds meer feiten aan het

licht, die er op wijzen dat stoffen, die door het lichaam

zelf worden geproduceerd omdat ze voor het normaal functio-

neren daarvan essentieel zijn, desalniettemin een mutagene
23)werking hebben ; Belangrijk is in dit verband de mutagene

werking van stoffen, die in het lichaam in verhoogde con-

centratie aanwezig zijn onder invloed van hormonale- en

immunologische stress-situaties. Verder is ontdekt, dat de

sex-hormonen testosteron, progesteron en oestradiol een

mutageen effect hebben via een destabilisering van celmem-

branen, waardoor DNA-afbrekende enzymen in de cel vrij-
, 23)komen

Het niveau van deze endogene mutagenen kan van buitenaf ver-

hoogd worden, waardoor ook hun schadelijke bijwerking ver-

hoogd wordt. Zo worden stress-situaties in niet onbelang-

rijke mate versterkt door het leefklimaat in een technolo-

gisch hoogontwikkelde maatschappij als de onze, zoals via

allerlei psychische spanningen (hoge hormoonspiegel) en

immurio-reacties op chemische allergenen. Bovendien kunnen

mutaties in cellen van het immunosysteem aanleiding geven

tot veranderde afweerreacties van dit systeem, waardoor

allergische verschijnselen kunnen toenemen (in feite is de

frequentie van allergieën bij de mens nu al hoger dan ooit

tevoren) ' . Op deze manier kan'een gevaarlijke vicieuze

cirkel ontstaan. Het niveau van mutagene progestatieve en

oestrogene stoffen in het lichaam wordt van buitenaf continu

verhoogd door het. gebruik van orale contraceptiva ("de pil").



- 111-26 -

Er is weinig reden om aan te nemen, dat de effecten van zo-

wel exogene als endogene mutagenen zich niet ook zouden uit-

strekken tot generatieve cellen, waardoor ze ook genetische

gevolgen krijgen (en deels al hebben, als bijdrage aan de

spontane mutatiefrequentie).J. Kerkis schrijft hierover in

Mutation Research: ,..."the factors described may be a

considerable source of accuirmlation of genetic load within

human populations, with all the corresponding negative
,.23)

consequences

Van een groot aantal verbindingen, zowel exogene als endo-

gene, is een rechtstreekse, schadelijke interactie met

cellulair DNA aangetoond (vele polycyclische koolwaterstof-

fen ), dan wel een carcinogene werking (o.a. vinylchloride,

silica, asbest, bestanddelen van sigarettenrook, een aantal

merken van de pil ),dan wel beide (een aantal polycyclische
24)

koolwaterstoffen ). Verder kan het dieet in de welvaarts-

staat carcinogene stoffen bevatten ; zo is er b.v. een

duidelijke correlatie van de hoeveelheid vlees in het dieet

met de frequentie van kanker aan de ingewanden . Recent

onderzoek is aanleiding tot het vermoeden, dat ook uitlaat-
27)gassen van auto's mutagene bestanddelen bevatten

In verband met een verhoging van het stralingsniveau door

kernenergie zijn deze verschijnselen zeer belangrijk. Het

menselijk organisme in de welvaartsstaat staat al bloot aan

een snel toenemende druk van mutagene stoffen, die deels,

zo niet alle, carcinogeen zijn en mogelijk ook genetische

effecten hebben. Zelfs een geringe verhoging van het stra-

lingsniveau (vooral inwendig, o.a. door ophoping en inbouw

van isotopen) zou al een aanzienlijk effect kunnen hebben,

omdat de kans, dat reeds aanwezige mutaties, b.v. t.g.v.

chemische mutagenen, tot expressie komen daardoor verhoogd

wordt. In deze gedachtengang, die op grond van de huidige

kennis helemaal niet zo onwaarschijnlijk is, zou de schade

van mutagene stoffen door extra-straling meer dan even-

rsdig toenemen.

Er is praktisch geen harde wetenschappelijke informatie over

gecombineerde effecten van straling en mutagenen; het on-

derzoek op dit gebied moet eigenlijk nog beginnen* Wel is
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bekend, dat sommige ziekten het individu gevoeliger kunnen

maken voor de inductie van tumoren. Zo is de leukemie-

frequentie onder kinderen met allergische ziekten groter

dan in controlegroepen . Bij ratten met chronische infec-

ties aan de luchtwegen ontwikkelen zich meer longtumoren dan

bij de controlegroep, na toediening van carcinogene stof .

In hoeverre aandoeningen als bronchitis en astma bevorderend

werken op het ontstaan van longkanker is op het ogenblik

niet duidelijk295.

Synergetische versterking van het effect van radioactieve

stoffen op menselijk weefsel kan ook optreden t.g.v. het

roken van sigaretten. Het gaat hier zowel om het effect

van ingeademde radioactieve stofdeeltjes (b.v. van plutonium-

oxide,zie paragraaf 3) als van ingeademde radioactieve

gassen. Uit onderzoek is n.l. gebleken, dat op het epitheel

van de bronchiën van zware rokers de trilhaarfunctie sterk

is verminderd, waardoor ingeademde deeltjes in een veel

langzamer tempo uit de longen verwijderd worden dan dat,

waarvan is uitgegaan bij het vaststellen van de toegestane

dosis t.g.v. dergelijke deeltjes. Een risicoschatting van

Gofman m.b.t. plutoniumoxide deeltjes, die rekening houdt

met dit effect, komt dan ook aanzienlijk hoger uit dan die,

waarin dit effect niet is ingecalculeerd ' . Daarnaast

is gebleken, dat sigarettenrook zelf radioactieve deeltjes

bevat (n.l. de alfa-straler polonium-210), die bij regel-

matig roken de longen blootstellen aan doses, die in hamsters

een significante verhoging van de longkanker-frequentie te

zien gaven; mogelijk treedt hier nog synergetische verster-

king op door de chemische carcinogenen in de sigarettenrook

Bij het opstellen van de normen voor de maximale concentratie

van radioactieve deeltjes in lucht wordt met deze effecten

geen rekening gehouden, waardoor deze normen voor rokers veel

te hoog zijn. Uit onderzoek aan uraniummijnwerkers zijn

sterke aanwijzingen gekomen, dat roken het effect van bestra-

ling van de long door radioactief radongas niet additief,

maar multiplicatief versterkt1*; hetgeen betekent dat deze

effecten niet onafhankelijk van elkaar werken, maar elkaar

versterken. Dit mag als steun gelden voor de bovenvermelde

hypothese, dat bepaalde mutaties samenwerken. .

30)
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In paragraaf 1 van dit hoofdstuk is al gewezen op het po-

tentieel gevaar van lage stralihgsdoses m.b.t. het de- :

stabiliseren van bio-membranen.. Daar ook bepaalde hormonen

en stoffen als PVC en asbest33* dit effect blijken te heb-

ben f kan ook op dit punt een wederzijdse versterking van

het schadelijk effect optreden.

Bij wederzijdse versterking van bovenomschreven voor de ge-

zondheid schadelijke verschijnselen kunnen t.g.v. een steeds

voortschrijdende technologische ontwikkeling ingewikkelde

netwerken ontstaan, die de volksgezondheid in toenemende

mate kunnen gaan bedreigen. Zo stijgt de frequentie van

allergische aandoeningen en infecties aan de luchtwegen in

verstedelijkte gebieden door luchtverontreiniging ; zowel

deze aandoeningen zelf (mogelijk via de immunologische stress

die ze oproepen, en de geneesmiddelen die deze stress weer

trachten te onderdrukken) als de aanwezigheid van radioac-

tieve- en andere nvutagene stofdeeltjes in deze gebieden, ver-

hogen de kans op longkanker. Ander voorbeeld: een macro-

effect als beschadiging van de ozonlaag rondom de aardst.g.v.

het gebruik van spuitbussen en supersoon vliegen, waardoor
32)meer kortgolvige UV-straling naar de aarde doordringt , kan

versterkt worden door een verhoging van dé huiddosis t.g.v.

ioniserende straling: beide soorten straling kunnen de huid-

tumorfrequentie doen stijgen. In een schema (fig. III.2)

is getracht een aantal van dergelijke onderlinge relaties

tussen schadelijke milieu-effecten t.g.v. ontwikkelingen in

een welvaartsmaatschappij te schetsen.

Deze beschouwing over synergetische versterking van het ef-

fect van ioniserende straling door andere schadelijke milieu-

effecten in .onze samenleving heeft voor de discussie over de

invoering van kernenergie op grote schaal een aantal belang-

rijke consequenties. .

- Het is niet uitgesloten dat de schade, die door groot- -

schalige invoering van kernenergie aan de volksgezondheid

zal worden toegebracht, meebepaald wordt door de schade

t.g.v. andere-verschijnselen in ons milieu.

- Gezien de kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheid, die be-

staat t.a.v.. het;uiteindelijke effect varf een dergelijke
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wisselwerking, wordt de zekerheid waarmee de omvang van de

schade t.g.v. kernenergie kan worden vastgesteld, idem

zoveel geringer.

Het is ons niet duidelijk hoe dit probleem, gezien de in-

gewikkeldheid en mogelijke omvang ervan, qua effecten

adequaat kan worden vergeleken met de gevolgen van het op-

lopen van een extra stralingsdosis van 30 mrem. Hantering

van het argument, dat dit risico geaccepteerd is als recht-

vaardiging voor het aanvaarden van bovenomschreven ver-

strekkende risico's met :zo'n grote onzekerheidsmarge naar

beide kanten, is hier dan ook hoogst discutabel.

Het is waarschijnlijk dat door de voortschrijdende techno-

logische ontwikkeling met haar schadelijke bijwerkingen be-

staande subpopulaties,die extra gevoelig zijn voor lage stra-

lingsdoses, groter worden en dat er nieuwe ontstaan. Het is zelfs

niet uit te sluiten dat door verhoging van de concentra-

ties aan in- en uitwendige mutagenen t.g.v. spreiding van

welvaart en vervuiling op de lange duur de mensheid als

geheel gevoeliger wordt voor de effecten van straling. Dit

maakt het voorspellen van de omvang van deze schade specu-

latief. Immers op het moment van de schatting zijn hoog-

stens alle bestaande effecten, en de bestaande mate van

gevoeligheid voor de effecten in de (sub)populatie(s) be-

kend (hoewel zelfs dat op het ogenblik niet het geval is);

voor de toekomstige geldt dat niet. Bovendien geldt, dat -

voorzover de schattingen zijn gebaseerd op ver in de tijd

teruggaande, retrospectieve studies, deze gaan over mensen

die leefden in een heel ander soort samenleving met veel

minder omgevingsstress. In dit verband kan men zich af-

vragen, wat de voorspellende waarde is van het bestuderen

van een populatie, die 30 jaar geleden is blootgesteld aan

een atoomexplosie of een dosis röntgenstraling, voor wat

betreft de effecten van straling op nu en in de toekomst

levende generaties. :

• In verband met bovenstaande zal duidelijk zijn, dat de

toch al grote onzekerheid van de bestaande schattingen ver-

groot wordt door uit te gaan van het absoluut risicomodel:
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dit beschouwt immers de toename van tumoren als een op

zichzelf staand fenomeen, waarvan de frequentie geen ver-

band houdt met reeds aanwezige schade, b.v. in de vorm

van mutaties.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is aangegeven,

dat kernenergie het effect van andere verschijnselen, die

de gezondheid bedreigen (b.v. effecten van mutagene stoffen)

kan versterken. Maar ook van het veroorzaken van deze ver-

schijnselen staat kernenergie niet los. Immers, het bouwen

van kerncentrales past in een streven naar een groeiend

energieverbruik. Wat dit betekent is, met een blik op het

verleden, duidelijk: meer vervuiling, meer stress, etc.

Tenzij men denkt dat meer energie juist nodig is om deze

kwalen te bestrijden. Ons inziens is dit een illusie. Door

het paard achter de wagen te spannen is nooit veel vooruit-

gang geboekt. .
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5. Oecologische aspecten

Getuige de opdracht aan de Gezondheidsraad wenste de minister

een uitgebreide analvse van de effecten van 3 kerncentrales
* 34)

op volksgezondheid en milieu . Het is daarom uitermate

bevreemdend, dat er geen oecologisch geschoolde onderzoeker

was opgenomen in de Comissie van Gezondheidsraad. Boven-

dien is het opmerkelijk, dat de ad hoc commissie vrijwel

uitsluitend personen bevatte, wier werkterrein betrekking

heeft op de directe gevolgen van straling op de menselijke

gezondheid. Het blijkt dan ook, dat men voor de oecologische

gevolgen slechts de gevolgen van straling bekeken heeft en

dan nog op zeer summiere wijze. Straling is echter maar één

van de aspecten van de kernenergieproduktie, die van belang

is voor de volksgezondheid. Aan de hand van een bespreking

over de functies van oeco-systemen zal worden uitgelegd

welke andere aspecten een rol spelen.

Een oecosysteem is het geheel van levende wezens en de niet

levende natuur op een bepaalde plaats. Concreter: een ri-

vier met de daarin voorkomende flora en fauna kan men op-

vatten als een oecosysteem. Daarbij blijkt, dat de mens, als

onderdeel van de oecosysternen van het land, ook op andere

oecosystemen een sterke invloed uitoefent. Daarbij ver-

anderen die oecosystemen. Afhankelijk van de functie van het

systeem, en de waarde die we daaraan toekennen, moet bezien

worden of de menselijk ingrepen verantwoord zijn.

De functies van de natuurlijke oecosystemen voor de mense-

lijke samenleving zijn als volgt in te delen :

a) productie van zuurstof, (productiefunctie)

Zonder de planten in zee en de oerwouden zou de totale

hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer waarschijnlijk sterk

dalen.

b) tegengaan van plagen, (regulatiefunctie)

In een natuurlijk oecosysteem, dat verschillende soorten

bevat, komen plagen van schadelijke organismen zelden

voor. Na verstoring in het systeem wordt de kans op een
37)

plaag groter • .

c) opslagplaats van erfelijke eigenschappen.(reservoirfunctie)

De organismen zijn in de loop van lange tijd op elkaar en

flit
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m

op de levenloze natuur afgestemd. Deze afstemming is vast-

gelegd in erfelijke eigenschappen. Voor onze materiële

welvaart hebben wij hiervan gebruik gemaakt door b.v.

planten uit de natuur te gaan kweken die weerstand bezit-

ten tegen ziekten. Zo bevat de natuur een reservoir van

erfelijke eigenschappen, waarvan wij kunnen profiteren als

de toepassing ervan op verstandige wijze geschiedt. Door

terugdringen van het aantal soorten wordt het reservoir

verkleind.

d) studiefuncties

De levende natuur en natuurlijke oecosystemen zijn van

belang voor de wetenschappelijke bestudering van de relatie

tussen de mens en de rest van de natuur, zowel in psycho-

logisch als biologisch opzicht. Ook vindt biologisch

veldonderzoek in natuurlijke gebieden een belangrijke
•3 Q \

toepassing in land-, tuin- en bosbouw . Vooral voor

een manier van voedselproductie, die niet vervuilend is,

kan het oecologisch onderzoek van zeer grote betekeni s

zijn.

e) milieu stabilisatie functies.

Wanneer er door de mensen al veel veranderingen in een ge-

bied zijn aangebracht, zijn de overgebleven natuurterrein-

en de laatste "toevluchtsoorden" voor verschillende plan-

ten en dieren. In deze gebieden kan de vervuilde lucht
38)

en het vervuilde water soms nog wat worden gezuiverd

Ook het tegengaan van plagen kan men tot de stabilisatie-

functie rekenen.

f) waarschuwingsfunctie.

Als de vervuiling in een gebied te sterk wordt, kan zelfs

in de meest natuurlijke terreinen van dat gebied geen

zuivering meer optreden. De resterende zeldzame planten

of dieren dreigen dan helemaal te verdwijnen. Dit is een

teken dat snel gestopt moet worden met de menselijke in-

grepen, omdat de menselijke gezondheid door die ingrepen
38)

evenzeer sterk kan worden aangetast .

g) psychische functies.

Voor veel mensen blijkt de beleving van het landschap van

groot psychisch belang. Wordt deze beleving bemoeilijkt
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of onmogelijk gemaakt, dan kunnen vervreemdingsver-

schijnselen het gevolg zijn. Dit blijkt bij mensen

in industrielanden veel voor te komen, bij dieren

alleen in gevangenschap. De weekend-trek vanuit de

steden en de voorkeur"voor het platteland als woon-

plaats kan hiermee in vérband-worden gebracht.

Ook moet het natuurlijk milieu worden genoemd in ver-

band met de menselijke agressie. De etholoog Lorenz

trok de conclusie, dat door het vernielen van de natuur

en door de toename van het aantal prikkels in onze

stedelijke samenleving er sommige remmen op ons gedrag

kunnen wegvallen. Hij brengt hiermee o.a. de toename

van het aantal conflicten tussen groepen en de crimi-
39)naliteit in verband . Ook prof.Baerends kan zich een

dergelijk proces voorstellen. De weinige experimenten
40)die gedaan zijn blijken er niet mee in tegenspraak

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de oecosystemen,

waarin de invloed van de mens niet overheersend is, een grote

rol spelen voor de psychische en biologische gezondheid van

de mens. Op wereldschaal beschouwd is de afbraak van de na-

tuur een macro-probleem, met repercussies op de gehele men-

selijke samenleving (b.v. in verband met ziekte, agressie,

voedselvoorziening). Behalve bovengenoemde overwegingen

m.b.t. het "nut" van de natuurlijke oecosystemen voor de

mensen,blijkt bij verschillende personen het gevoel te be-

staan, dat wij als mensen niet de oorzaak mogen iijn voor

het uitsterven van andere levende wezens.

A.

Er blijkt i.h.a. een duidelijke relatie aanwezig.tussen de

mate waarin de genoemde functies,Ca-g) uitgeoefend kunnen

worden en de diversiteit in een gebied. Onder diversiteit

verstaan we o.a. een grotere verscheidenheid van soorten,

van oecosystemen, en van ruimtelijke patronen .

De diversiteit kan o.a. achteruit gaan doordat êën of meer

soorten verdwijnen. In ons land zijn b.v. 50 soorten hogere

plan.-t.en niet meer teruggevonden. Meer dan de helft van de -

resterende soorten wordt met verdwijnen bedreigd415

men,
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Soorten verdwijnen o.a. wanneer fysisch-chemische faktoren

in hun milieu zich wijzigen. Door de kernenergie worden

deels, nieuwe milieufaktoren geintroduceerd (bepaalde radio-

actieve isotopen), deels bestaande veranderd (stralings-

niveau, thermische belasting, beschikbare ruimte voor be-

paalde populaties)'.. In dit verband is belangrijk dat ook

kwantitatieve verschillen in belasting van het milieu een

kwalitatieve bedreiging voor bepaalde oecosystemen kunnen

betekenen. We zullen verder slechts veranderingen bespreken,

voor zover deze specifieke aspecten van de kernenergie-

produktie betreffen.

Radioactieve stoffen

Elders in dit rapport is ingegaan op het feit, dat het on-

mogelijk is om een bovengrens te berekenen van de hoeveel-

heid radioactieve stoffen, die in het milieu terecht zullen

kunnen komen. Door terrorisme en oorloghandelingen kan da

verspreiding van radioactiviteit in ruimte en tijd zeer sterk

worden verhoogd. Het rapport van de Gezondheidsraad houdt

geen rekening met de biologische werkelijkheid, omdat men

hét bovengenoemde menselijk territoriumgedrag niet in de

oecologische beschouwingen betrekt . Juist in gevallen van

terrorisme en oorlog zijn ernstige gevolgen voor oecosystemen

te verwachten.

De aangetoonde verschillen in somatische gevoeligheid voor

straling kunnen verstrekkende oecologische gevolgen hebben.

Men vergelijke b.v. zoogdieren (b.v. de mens) met ziektever-

wekkende bacteriën. Het is bekend, dat bacteriën onder labo-

ratc?riümömstandigl?teden veel minder gevoelig zijn voor >

'strailing dan hogere dieren . De ziekteverwekkende bacteriën

komen dus door' de straling relatief veel sterker te staan,

hetgeen èeh verstöring: in het bestaande evenwicht tussen de

bacterie"'en de zoogdieren zal betekenen.

Eén groot probleem schuilt ook in de genetische gevolgen.

Zo kunnen de'bacteriën zich door de straling veel sneller

aan hun"nieuwe milieu aanpassen dan de zoogdieren. Dit komt

door de relatië£-'-shèiï'è:"':gèheratiewisseiihg bij deze organis-

men:, waardoor de voor de sóqrt schadelijke mutaties snel ver-
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dwijnen en de gunstige mutaties overblijven. Vooral voor

de mens is dit gevaarlijk. De mens zal namelijk door de

straling juist "achteruitgaan" omdat door verminderde se-

lectie vrijwel alle ongunstige mutaties blijvenrbestaan ....'..,,

Ook de voedselconcurrentie tussen de mensen en-de^insecten

die van de oogst eten, kan door de g"enetiscHe; ïnyiöëd;van

straling ten gunste van de insecten worden beslist. ;De .

insecten kunnen zich door straling nog sneller aanpassen

aan de verschillende bestrijdingsmiddelen doordat meer.

gunstige mutaties ontstaan. Daardoor moeten steeds grotere

hoeveelheden van de bestaande middelen worden gebruikt,

waardoor de menselijke gezondheid ook in verhoogde mate ge-

schaad kan worden '. Kortom: bij ongelukken kan men blij-

vende genetische effecten in oecosystemen verwachten. '

Deze conclusie is in tegenspraak met die van de Gezondheids-

raad, die onder weglating van enige referentie meent dat

"het effect van een ongeval overwegend van locale en tij-

delijke aard zal zijn". Door deze vage uitspraak en het

voorbijgegaan aan bovengenoemde oecologische processen wordt

het probleem van ongevallen met betrekking tot dit gebied

door de Gezondheidsraad gebagatelliseerd.

Vergeleken bij de gevolgen van ongevallen zijn de effecten

van voortdurende lozingen van radioactieve stoffen in de

splijtstofcyclus misschien van minder ernstige aard. Hier-

over kan men echter alleen speculeren.Bij de bespreking van

de gevolgen van ongevallen kan men n.l. gebruik maken van

experimentele gegevens over externe bestraling bij hoge

stralingsdoses. Externe bestraling is echter maar één facet.

De gevolgen van de opgenomen radioactieve stoffen in oeco-

systemen moeten ook in de beschouwing worden betrokken. Daar-

over blijkt zeer weinig bekend, maar de conclusie is gerecht-

vaardigd, dat men externe en interne bestraling niet kan

vergelijken door concentratieverschillen' '. Bovendien blijkt

:en stof als tritium, als deze is opgenomen in het molecuul

dat de erfelijke eigenschappen bevat, ettelijke duizenden

malen sterker genetisch werkzaam dan wanneer tritium in

water in de cel aanwezig is , Er zijn geen laboratorium-

gadsan urn de lange termijn gevolgen van radio-

-il.'
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actieve stoffen, die bij de splijtstofcyclus worden ge-

loosd, na te gaan 3' . Er zijn alleen met enkele vissen-

populaties tellingen uitgevoerd om de oecologische gevolgen

van>"4ozingiln;:he"t'"-watër""£èr-bés'tuÖérën 43 . Omdat in deze

veldëxperimeritén;; ook; andere fysische,. e n chemische factoren

kunnen, veranderen, is het vaak moeilijk conclusies te

trekken.' Wél is daarbij gebleken, dat het aantal vissen

door bestraling toenam. Indien dit al door de radioactieve

stoffen weird veroorzaakt, dan hoeft dit nog geen positief

aspect van de straling te zijn. Het kan integenderl juist

een concreet voorbeeld van een oecologische verstoring door

lage stralingsdoses zijn. Door de toename van het aantal

vissen kunnen n.l. verschillende andere organismen in aan-

tal achteruit gaan.

Bij de voortdurende lozing van radioactieve stoffen (normaal

bedrijf), is men dus aangewezen op extrapolaties uit onder-

zoek dat hierop geen betrekking heeft. Om de effecten van

lage stralingsdoses voor oecologische systemen te schatten

moet men rekening houden met dezelfde oecologische gevolgen

als bij hogere stralingsdosis. Gevolgen door verschil in

gevoeligheid voor straling, eventuele oecologische gevolgen

door embryonale afwijkingen en gevolgen door gedragsveran-

dering .

Ook met betrekking tot langdurige blootstelling van oeco-

systemen aan lage doses lijkt voor de mens het grootste

gevaar te schuilen in de genetische aanpassing van schade-

lijke organismen, die een korte voorplantingscyclus hebben.

Dit in tegenstelling met hetgeen de Gezondheidsraad vermeldt,

dat een verhoogde kans op effecten bij een beperkt aantal
41)organismen niet van belang is. De stelling van de G.R.

dat bij afdoende bescherming van de mens ook geen schade-

lijke effecten op populaties van andere organismen te ver-

wachten zijn, is begrijpelijk, maar dus ongefundeerd.

Bovendien worden in het rapport onjuiste conclusies ge-

trokken uit de enige referentie die men t.a.v. oecologische

gevolgen noemt43^. De G.R. concludeert, dat een waarneem-

baar effect pas optreedt bij concentraties die 100-1000 maal

hoger zijn dan de maximale doses van gecontroleerde lozingen
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bij kerncentrales. Men had ook de andere onderdelen uit

de splijtstofcyclus moeten noemen. Uit het bovenstaande

is duidelijk op welke smalle basis deze bewering slechts

kan staan.

In het artikel dat de G.R. aanhaalt wordt bovendien dui-

delijk gemaakt, dat we niets weten over de aard van de on-

derlinge samenhang tussen de gevolgen van straling en de

effecten van andere milieufactoren"."""Dit kan van groot be-

lang zijn, vooral omdat oecosystemen in West-Europa al onder

druk staan van vervuiling door niet-radioactieve stoffen

en afvalwarmte. Onderzoekers, die zich bezig houden met de

oecologische gevolgen van radioactieve stoffen, zijn be-
46)zorgd over de mogelijke effecten hiervan .

Terecht stelt Templeton et. al. dan ook dat tenzij het

tegendeel wordt bewezen, men moet aannemen, dat de toevoeging

van radioactieve stoffen in het milieu negatieve gevolgen
43)zullen hebben .

B. Niet-radioactieve stoffen

Specifiek voor de kernenergie zijn de grote hoeveelheden

zwavelzuur die nodig zijn bij de bereiding van uranium-

oxide. Per jaar is per centrale van 1000 MW ongeveer 5000

ton nodig ''. Zwavelzuurfabrieken lozen aanzienlijke

hoeveelheden stikstofoxiden en andere stoffen in de lucht

De fabrieken voor uraniumerts lozen ammoniakgas, de stank
49 \daarvan zal in een klein gebied merkbaar zijn '. De splijt-

stoffabrieken zullen volgens de G.R. jaarlijks ongeveer 10

miljoen liter afvalwater lozen, dat uranium, fluoride,

nitraten en ammoniak zal bevatten. Men gaf echter geen

analyse van de hoeveelheden en de oecologische gevolgen.

A
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Conclusie

Bovenstaande geeft een bespreking van de factoren in oeco-

systemen, die direct door de kernenergieproductie beïnvloed

zullen worden. Het grootste probleem lijkt in de mens zelf

te schuilen. Als de conclusie van Lorenz juist zou zijn,

dat de menselijke "agressie" toeneemt als de mens. zich in
39)een minder natuurlijk milieu bevindt , dan kan er een

ÉI
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gevaarlijke vicieuze cirkel ontstaan. Door de groei van

de materiële productie wordt een deel van de natuur ver-

nield. Via een omweg is de productie van energie een

stimulans voor dit proces. Als de "agressie" toeneemt,

wordt de kans op ongelukken met centrales of atoombommen

groter. Waar kerncentrales weer een belangrijke rol bij

spelen. De afbraak van de natuur zal dan verder gaan, de

"agressie" wellicht ook, etc, etc.

Men zou een dergelijk proces kunnen voorkomen door niet

met de kernenergieproductie te beginnen. Het blijken juist

de aspecten van oorlog en terrorisme waarop de antropologe

Margaret Mead de kernenergie afwijst . Er zal dan ook

aanzienlijk meer aandacht besteed moeten worden aan de

ontwikkeling van een oecologisch inpasbare energievoor-

ziening zoals bv. door zon en wind.
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Hoofdstuk IV. DE VERSPREIDING VAN KERNWAPENS

il
arme

D.

277.

3-

3",

t.

format-

p

1. Inleiding

"Weet alles, behalve hoe ik muts
moet afzetten.Kennis is macht.Kwil
weg om atoombom temaken'.'

y- NRC,16 dec.l975,p 8.

De invloed van het gebruik van kernreaktoren óp de verdere

verspreiding van kernwapens komt in de rapporten van de com-

missies slechts kort en zijdelings aan de orde. Men vindt dit

probleem als zodanig niet tot de opdracht te behoren. Het gaat

echter om zeer ingrijpende risiko's. We zullen in dit hoofd-

stuk de situatie met betrekking tot de verspreiding van kern-

wapens en de motieven van landen om kernwapens te gaan maken,

kort bespreken. Daarna zullen we ingaan op de door de in de

rapporten gemaakte opmerkingen.

In andere publicaties is de onlosmakelijke verwevenheid van

d«? militaire en civiele technologie voldoende beschreven ' .

Zowel de basismaterialen als de belangrijkste technologieën

(uraniumverrijking en splijtstofopwerking) zijn dezelfde.
240Reactorplutoniüm met tot enkele tientallen procenten Pu

2)

is geschikt als bomexplosief . Met slechts ongeveer 8 kg

van dit plutonium, omgeven door een neutronenreflector van

koper of staal is reeds een splijtingswapen te maken. Licht-

waterreactoren met een vermogen van 1000 MW(e), zoals voor-

gesteld in het Nederlandse programma produceren per jaar

ongeveer 200 kg plutonium. Op basis van bestaande prognoses

voor de ontwikkeling van de kernenergie mag worden aangenomen,

dat omstreeks 1980 de wereldproduktie 60-80 ton per jaar zal

zijn.

Het óp aanzienlijke en wereldwijde schaal gebruiken van reac-

toren voor energieopwekking betekent dan ook dat in de nabije

toekomst op grote schaal plutonium aanwezig zal zijn. Het

betekent zeer waarschijnlijk een aanzienlijke toename van

splijtstofopwerkingsbedrijven en uraanverrijkingsfabrieken.

De verspreiding van deze technologieën over de wereld is reeds

in volle gang. Twaalf landen beschikken al over splijtstofop-

werkingsbedrijven en verschillende landen hebben plannen

Het is bovendien mogelijk op vrij kleine schaal splijtstof op
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te varken. Ook deze kleine fabrieken zijn van militaire

l.et< kenis. Uraniumverrijking, tot voor enkele jaren het

monopolie van de kernwapenstaten, wordt thans ook reeds in

Zuid-Afrika, West-Duitsland en Nederland bedreven. Door de

ontwikkeling van nieuwe op relatief kleine schaal te bedrij-

ven processen, zal ook deze technologie in de komende decen-

nia zich verder over de wereld verspreiden, in het bijzonder
4)naar landen met eigen uraniumvoorraden

In de eerste decennia na 1945 is de aanzienlijke technolo-

giesche en financiële inspanning, nodig voor de ontwikkeling

van...kernwapens, een belangrijke drempel geweest voor een land

om kernwapenstaat te worden. De verspreiding van de civiele

nucleaire technologie over de wereld is bezig deze situatie

ingrijpend te veranderen. Immers, hierdoor wordt technolo-

gisch gezien de drempel voor het maken van splijtingswapens,

vooral door de beschikbaarheid van plutonium, bijzonder laag.

Daar komt nog bij dat ook financieel gezien de grootste in-

spanning v o r een splijtingswapenprogramma zit in de kosten

van het explosieve materiaal. Dit valt b.v. te illustreren

aan de door Hopkins berekende kosten voor een bomprogramma,

gebaseerd op data van het VN-rapport uit 1967 . Een klein

programma van 10 wapens van 20 kTon TNT equivalent over 10

jaar wordt geschat (in dollars van 1968) op in totaal 100

miljoen dollar, w^rvan 70% voor het plutonium. Een wat

groter programma van 100 wapens van 20 kTon over 10 jaar kost

ongeveer 184 miljoen dollar, waarvan 151 miljoen voor het

plutonium. Uit de cijfers is tevens duidelijk hoe goedkoop

eigenlijk, gegeven de beschikbaarheid van plutonium, derge-

lijke programma's zijn in vergelijking met defensiebudgetten.

Voor wat betreft de benodigde kennis voor het maken van

splijtingswapens zij er nog een aan herinnerd, dat deze in

essentie in de open literatuur aanwezig is. De met de Law-

rence Memorial Award onderscheiden Amerikaanse bomspecialist

Th.B. Taylor schat dat "under conceivable circumstances, a

few persons, possibly even one person working alone, who

possessed about ten kilogramms of plutonium oxide and a sub-
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stantial amount of high chemical explosive, could, within
6)

several weeks, design and build a crude fission bomb"

Bovendien; "This could be done using materials and equipment

that could be purchased at a hardware store and from commer-

cial suppliers of scientific equipment for student laborato-

ries" 7 ) .

Nationale staten zullen waarschijnlijk niet zo primitief te

werk gaan. Maar duidelijk is dat voor een land dat door

zijn kernreactorprogramma de beschikking heeft over plu-

tonium de drempel voor het maken van splijtingswapens van-

uit het aspect van technologie, financiën en gekwalificeerde

mankracht, verwaarloosbaar laag is.

Duidelijk is ook dat andere organisaties en groepen, wanneer

deze eenmaal de beschikking hebben over plutonium, aveneens

in staat zullen zijn een eenvoudig kernwapen te maken. De

verspreiding van kernwapens naar non-gouvernementele groepen

is voor de toekomst niet meer een academisch probleem.

2. Het non-proliferatieverdrag (NPV)

De geschiedenis van het kernwapen tot nu toe laat zich ruw-

weg indelen in drie perioden. De eerste periode tot ongeveer

1954 wordt gekarakteriseerd door de Amerikaanse monopoli-

positie en het verlies daarvan door de ontwikkeling van het

Russische kernwapen. D e t w e e d e periode wordt gekarak-

teriseerd door pogingen van de beide grootmachten, de V.S.

en de Sovjet-Unie, om door selectieve hulp op het gebied van

kennis en technologie de ontwikkeling van meerdere kernwapen-

staten onder controle te houden.

Het is de periode van vele bilaterale overeenkomsten, met

betrekking tot research-reactoren, voor ieder van de groot-

machten in hun eigen invloedssfeer, waarbij de militair

sensitieve aspecten zoveel mogelijk onder controle blijven.

Deze politiek blijkt te falen, vooral als China en Frankrijk

zich verder als zelfstandige kernwapenstaten gaan ontwikkelen.
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De derde periode wordt gekarakteriseerd door de poging om

via een wereldwijd verdrag de verspreiding van kernwapens

tegen te houden. Het zgn. non-proliferatieverdrag, geïnitieerd

door de V.S., de USSR en het U.K., treedt, na een periode

van langdurige onderhandelingen, in maart 1970 in werking.

In de preambule van het verdrag wordt o.a. opgemerkt:

"Considering the devastation that would be visited upon

all mankind by a nuclear war and the consequent need to

make- every effort to avert the danger of such a we.r and

to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would
8)

seriously enhance the danger of nuclear war "

Daarmee worden twee overwegingen verwoord, die van beteke-

nis zijn voor de discussie over proliferatie. De eerste is

dat het bij de gevolgen van nucleaire oorlogen gaat om de

gehele mensheid. Het is een, nog steeds zwakke, uitdrukking

van een beginnend wereldwijd besef dat het hier gaat om

macro-risico's. Ook in de preambule van het eerste SALT-

verdrag tussen de V.S. en de Sovjet-Unie is deze formulering
9)

terug te vinden , evenals in de overeenkomst ter voor-

koming van kernoorlogen van 22 juni 1973

De tweede is, dat een wereld vol kernwapenstaten het gevaar

van kerra-apenoorlogen aanzienlijk vergroot. Hiermee wordt de

opvatting afgewezen dat kernwapens een goede garantie zouden

zijn om, vanwege de aan deze wapens toegeschreven afschrik-

wekkende werking, kernoorlogen te voorkomen.

Het verdrag zelf heeft een aantal inherente zwaktes. Door-

dat de verplichtingen voor de kernwapenstaten, gedefinieerd

als de landen die op 1 januari 1967 zelf een nucleaire ex-

plosie hadden uitgevoerd, minder vergaand zijn dan die van

de niet-kernwapenstaten, wordt het verdrag door sommige lan-

den als discriminerend ervaren. Ze 7:ien er een poginq in
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van de supermachten V.S. en USSR hun machtspositie per
v e r d r a g t e bevestigen. Om deze asymmetrie te verkleinen is

tijdens de onderhandelingen over het verdrag een apart ar-

tikel (VI) opgenomen, waarin de kernwapenstaten op zich nemen

"to persue negotiations in good faith on effective measures

relating to cessation of the nuclear arms race at an early

date". Op de mei 1975 gehouden evaluatieconferentie over het

verdrag blijken vele niet-kern wapenstaten van mening, dat de

kernwapenstaten, met name de V.S. en de USSR, die nog steeds

hun kernwapen verder perfectioneren en uitbreiden, zich niet

aan het verdrag hebben gehouden. Joegoslavië heeft zelfs

gedreigd zijn positie m.b.t. het verdrag opnieuw te zullen

bezien.

rd

an-

Een tweede dilemma betreft de civiele nucleaire technologie.

De meeste niet-kernwapenlanden wensen door het afzien van de

produktie van kernwapens niet ook nog eens gediscriiranineerd

te worden voor wat betreft de civiele nucleaire technologie.

Artikel IV van het verdrag verplicht dan ook de landen die

hiervoor in de positie zijn, tot internationale hulp en samen-

werking op dit gebied. Ook hiervan is niet veel terechtgeko-

men, vooral door nationale economische belangen vsn de kern-

wapenstaten en andere industriestaten met een uitgebreide

c.ivielé nucleaire technologie. Toch zou juist deze samenwerking

een reden kunnen zijn om tot het verdrag toe te treden.

Feitelijk ligt hier echter een wezenlijke zwaKte van het ver-

drag. Door het stimuleren van de verspreiding van de civiele

nucleaire technologie wordt tevens in de niet-kernwapenstaten

de drempel voor het maken van kernwapens verminderd en daar-

mee de kans op proliferatie. We komen hier nog op terug.

Het verdrag heeft nog veel meer zwakke kanten. Het controle-

systeem voor de niet-kernwapenstaten is niet meer dan een

vaststelling achteraf zonder mogelijkheden voor sancties.

Iedere partij bij het verdrag kan splijtbaar materiaal aan
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de controle onttrekken voor militair gebruik (bv. voor de

ontwikkeling van reaktoren voor duikboten), wanneer men maar

verklaart dat dit niet is voor de produktie van kernwapens.

Het probleem van nucleaire explosies"'voor zgrï. vreedzame

doeleinden is nog steeds niet-geregeld-en- vormt een belang-

rijk kanaal om tot een eigen kernwapen te komen.

Ook feitelijk loopt het bijzonder slecht met het verdrag.

Ten tijde van de review-conferentie in mei 1975 waren slechts

96 landen partij bij het verdrag. Twee kernwapenstaten,

China en Frankrijk, zijn om overigens vanuit de geschiedenis

begrijpelijke redenen, niet toegetreden. Voor het verdrag

is dit echter funest. Daarnaast zijn er een aanzienlijk

aantal 'niet-kernwapenlanden geen partij geworden. Hieronder

zijn een groot aantal, die in staat moeten worden geacht

zelf een kernwapen te maken. Om enkele te noemen: Argentinië,

Brazilië, Zuid-Afrika, Japan, Egypte, Israël, India.

\, dn deze landen heeft India reeds een kernproef uitgevoerd

en zegt Israël met zoveel woorden in staat te zijn kernwapens

te maken. Effectief kunnen deze landen dan ook worden be-

schouwd als de nucleaire drempel te zijn gepasseerd.

Deze feiten demonstreren hoe het proces van de proliferatie

steeds verder gaat. In dit verband mag niet worden vergeten

dat verschillende Westeuropese landen Amerikaanse kernwapens

op hun grondgebied hebben als onderdeel van hun veiligheids-

beleid. Zowel Italië als West-Duitsland hebben bij toetreding

tot het non-proliferatieverdrag geen afstand gedaan van de

optie op een toekomstig Westeuropees kernwapen.

Uit verschillende recente rapporten blijkt hiervoor in West-

Europa nog steeds een grote belangstelling .

Verder wordt er op grote schaal nucleaire technologie gele-

verd aan gebieden op de wereld met ernstige conflicten, waar-

door ter plaatse de drempel voor het maken van kernwapens aan-

zienlijk lager wordt. Vaak spelen daarbij de economische be-

langen van grote bedrijven in de industriële wereld en concur-
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réntieoverwegingen een zeer grote rol. Dit geldt b.v. voor het

Midden-Oosten, waar toezeggingen van Amerikaanse en Franse

zijde zijn voor de levering van reactoren aan Egypte, Israël

en Libië,waar Iran niet minder dan 12 reactoren (2 Wëstduitse,

2 Franse en 8.Amerikaanse)_ krijgt.en participeert in de uraan-

vefrijkingsinstallaties van Eurodif en Zuid-Afrika.

Het geldt niet minder voor Zuidelijk Afrika, eveneens een

brandhaard voor internationale en rassenconflieten. Hier

vindt op het gebied van de uraanverrijking samenwerking

plaats tussen West-Duitsland en Zuid-Afrika en bereidt

Zuid-Afrika de aankoop van enkele grote reactoren uit de

westelijke industrielanden voor. Ook Nederland is daarbij

betrokken.

Verder moet de transactie worden vermeld waarbij West-

Duitsland aan Brazilië een complete nucleaire technologie

levert, inclusief uraanverrijking en splijtstofopwerking.

Brazilië is geen partij bij het non-proliferatieverdrag en

evenmin via het verdrag ter denuclearisering van Zuid-

Amerika (verdrag van Tlatelolco) gebonden om van kernwapens

af te zien. In Brazilië hebben groepen zich uitgesproken

voor het hebben van een kernwapen, mede als symbool voor de

plaats, die volgens hen Brazilië in de wereld toekomt. Ge-

geven de competitieve relatie tussen Brazilië en Argentinië

is het waarschijnlijk dat dan ook Argentinië nucleaire wa-

uens zal gaan maken,

Tenslotte moet nog worden vermeld dat Frankrijk bereid is

aan Zuid-Korea een splijtstofopwerkingsbedrijf te leveren,

waardoor pok dit conflictueuze deel van de wereld direct

met de nucleaire problematiek zal worden geconfronteerd.

De conclusie uit het bovenstaande is duidelijk. Tenzij er

zich ingrijpende veranderingen voor doen gaat het proces van

de verspreiding van kernwapens/ ondanks het non-proliferatie-

verdrag, gestadig door.
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Dil probleem wordt de laatste jaren ook door een aantal 'f|

kernwanenstaten steeds duidelijker onderkend. Het blijkt ;|

uit de voorstellen om de in het NPV in art. III qenoemde f|

safeguards verder te specificeren. H

Dit heeft geleid tot een afspraak tussen civiele nucleaire Jl

technologie exporterende landen over een lijst van materialen |.

en uitrusting, waarvan de export zal worden meegedeeld aan de f

IAEA en waarvoor safeguards zullen gelden met betrekking tot f§

het daarop betrekking hebbende splijtbaar materiaal . j|

Daarnaast worden sinds enige tijd besprekingen gehouden tussen

de belangrijkste landen, die nucleaire technologie leveren cm

tot verdergaande beveiligingsmaatregelen te komen. Hieraan

nemen ook Frankrijk en de Sovjet-Unie deel .Verder is van

de zijde van de V.S. en het U.K. in de Algemene Vergadering

van de V.N. gepleit voor regionale centra voor splijtstof-

opwerking en uraniumverrijking, waardoor de nationale mogelijk-

heden voor onttrekking van splijtbaar materiaal aan de brand-

stofcyclus verkleind worden. Deze laatste stap is op zich van

betekenis, omdat hierdoor twee essentiële onderdelen van de

nucleaire technologie minder sterk in de handen van nationale

staten komen. Politiek gezien zal deze poging de reeds aan-

wezige gevoelens van discriminatie van de zijde van sommige

landen i.h.b. uit de derde wereld echter eerder versterken

dan verhinderen. Het valt dan ook te verwachten, dat de resul-

taten slechts beperkt zullen zijn.

Verschillende van de hierboven genoemde maatregelen hangen

vooral samen met het steeds sterker onderkende risico, dat

voor de toekomst niet alleen gevaren bestaan voor gouverne-

mentele proliferatie, maar ook van het de beschikking krijgen

over splijtingswapens door andere organisaties en groepe-

ringen, de zgn. non-gouvernementele proliferatie. Om dit te

voorkomen, hetgeen een belang is van alle regeringen, pro-

beert men te komen tot een betere fysieke beveiliging van

het splijtbaar materiaal, met name de grote hoeveelheden

plutonium. We komen hier later op terug.
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Mogelijkheden tot vermindering van het proliferatiegevaar.

Waar de mogelijkheden voor het maken van kernwapens door

nationale staten bij een voortgaande verspreiding van reac-

toren over de wereld toenemen, kan worden geprobeerd de

motieven voor landen om zich. kernwapens te verwerven, te ver-

minderen. Deze motieven zijn doorgaans nogal complex van aard

en ook binnen verschillende landen zijn in verschillende groe-

pen de opvattingen hierover nogal uiteenlopend. Toch zijn wel

enkele meer algemene problemen aan te geven.

Van groot belang is het gedrag van de kernwapenstaten en de

landen of groepen van landen, die op meer indirekte wijze hun

veiligheid door het kernwapen laten bepalen. Dit geldt met

name voor de landen van NAVO en Warschau-pakt. Zolang het

hebben van een kernwapen door de kernwapenstaten wordt be-

schouwd als hen een uitzonderlijke status in de wereld te

verschaffen en ze van die status ook gebruik maken, zal het

voor vele landen met ambities voor een rol op wereldniveau

een grote verleiding blijven zich van deze statussymbolen te

voorzien. Dit is in het bijzonder het geval wanneer de kern-

wapenstaten hun veiligheid in belangrijke mate aan het kern-

wapen menen te moeten ontlenen. De strategische concepties

van nucleaire afschrikking als hart van het militair denken

zijn niet alleen op zich gevaarlijke concepties, maar ver-

sterken de (onterechte) gedachte in vele andere landen, dat

nucleaire wapens nodig zijn voor hun veiligheidsbeleid. Nog

ernstiger in dit opzicht is de steeds doorgaande kwalitatieve

wapenwedloop op nucleair gebied tussen NAVO en Warschaupakt,

omdat hiermee gevoelens van onveiligheid in de niet-kernwapen-

staten worden versterkt. Het is moeilijk ir. te zien hoe,

zonder een tot staan brengen van deze zgn. vertikale prolife-

ratie en een werkelijke (stapsgewijze) nucleaire ontwapening,

de (horizontale) proliferatie van kernwapens naar meerdere

landen kan worden voorkomen.

Daarvoor zou immers o.a. nodig zijn dat de funktie- van het

kernwapen in het veiligheidsdenken minder centraal komt te

staan. Konkrete stappen als een verklaring om niet als eerste

kernwapens te zullen gebruiken en het kernwapenvrij maken van

gebieden,waar reeds kernwapens aanwezig zijn, b.v. in Europa,
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zijn van belang om de horizontale proliferatie af te remmen. |§
dg*

Juist als dit in een zo kwetsbaar deel van de wereld als ,-|

Europa zou gebeuren, zou de ongeschiktheid van het kernwapen fj

voor de nationale veiligheid "duidelijk" kunnen/worden. Het zou r|

het ontstaan van meerdere gedenucleariseerde zones- bevorderen, *h

ook in instabiele regio's, zoals het Midden-Oosten. .|

Daarnaast zijn van groot belang de veiligheidsgaranties voor ||

de niet-kernwapenstaten. Zo zou een algemene verklaring van de '*,.

kernwapenstaten, dat in geen geval kernwapens zullen worden J|

gebruikt tegen niet-kernwapenstaten of tegen gebieden waar f§

zich geen kernwapens bevinden, voor bepaalde landen de motie- ;*|

ven om kernwapens te verwerven, kunnen verminderen. Hetzelfde ||

zou het geval 2ijn, wanneer het gebruik van nucleaire wapens |j

bij verdrag zou worden verboden. Een dergelijk verbod zou op if

zich de mogelijkheid van het gebruik van kernwapens na een g

eerste aanval daarmee, openlaten en dus voorlopig nog het zgn. Jf

afschrikkingseffect laten bestaa'n. Maar het zou een stap kun- i

nen zijn in het proces, waarbij eerst het gebruik, daarna het

bezit en tenslotte de ontwikkeling en produktie van de wapens Jj

wordt verboden (vgl. de biologische wapens). m

Geen van de voorgestelde maatregelen zou voldoende zijn om
Pk

alle motieven voor proliferatie weg te nemen. Maar het geheel'

van maatregelen zou tot uitdrukking brengen dat landen-de

geciteerde constatering van de preambule van het nonprolifera-

tieverdrag m.b.t. de gevolgen van een kernwapenoorlog voer de

gehele mensheid au serieux nemen en op grond daarvan vinden

dat deze wapens ongeschikt zijn voor de huidige militaire

funktie. Helaas moet worden geconstateerd dat van een derge-

lijk beleid geen sprake is bij de militaire allianties van

NAVO en Warschaupakt. Dit geldt ook met betrekking tot de

situatie in Europa, waar 80% van de aanwezige kernwapens aan

NAVO-zijde voor offensief gebruik geschikt is en onzer-

zijds een strategische konseptie wordt gehanteerd, waarin- het

eerste gebruik van kernwapens doelbewust wordt opengelaten.
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Zolang dit het geval is, is het bijzonder onwenselijk dat de

drempel voor de feitelijke verwerving van kernwapens nog

lager wordt. Ons eigen gedrag maakt duidelijk dat we momenteel

zelf nog niet aan kernenergie toe zijn„^Want het zou van jgrote

hypocrisie getuigen, wanneer we voor onszelf hier niet dezelf-

de normen zouden laten gelden, die we voor anderen willen

laten gelden. Een beleid gericht op het voorkomen van de ver-

spreiding van kernwapens kan niet tevens gunstige voorwaarden

voor verspreiding bevorderen.

Het non-proliferatieverdrag zal dan ook naar de geest moeten

worden uitgevoerd, wil het nog enige kans van overleven heb-

ben. Een minimale eis daarvoor zal o.a. zijn, dat geen nu-

cleaire technologie wordt geleverd aan landen, die geen par-

tij bij het verdrag zijn. Andars is er nauwelijks nog een

reden om tot het verdrag toe te treden. Het is verheugend dat

de Tweede Kamer blijkens een onlangs aangenomen motie mbt.

de levering van reaktorvaten aan Zuid-Afrika, deze opvatting

is toegedaan..

Zolang de geschetste ontwikkelingen ten gunste van de proli-

feratie nog zo sterk zijn als beschreven, is het tevens ge-

wenst waar mogelijk af te zien van het gebruik van nucleaire

energie. Korte termijn belangen m.b.t. de energievoorziening

is een situatie, gekarakteriseerd door overmatige verspilling

van energie, kunnen dan nooit opwegen tegen de grote en

en wereldwijde risiko's op lange termijn van een wereld vol

kernwapenstaten.

4. Problemen van non-gouvernementele proliferatie.

Zoals reeds in de inleiding vermeld, is de in de toekomst

te verwachten hoeveelheid plutonium in vergelijking met v/at

voor een splijtingswapen ncdig is, dermate groot, dat een

sluitende kontrole op deze hoeveelheid door nationale staten

of internationale organisaties als de IAEA onmogelijk wordt.

Weliswaar is het technologisch mogelijk, inspektiesystemen

te ontwikkelen met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid,

maar de sociale struktuur, waarin deze inspektie moet plaats
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I
vinden is dusdanig complex en onkontroleerbaar, dat hier- jjj

door een maximaal bereikbare ondergrens ontstaat. Dit- ||

zelfde geldt voor in principe analoge problemen als de ||

kontrole van geld, waar verduisteringen door bankpersoneel ||

of subtiele systemen van onttrekking van gelden, afgestemd %

op het beveiligingssysteem, nooit geheel en al zijn te Jl

vermijden. ?|

'••kHet is duidelijk dat betere beschermingsmaatregelen dan tot 'Is

voor kort gehanteerd de risiko's van onttrekking van plu to- $j

nium kunnen verminderen. In dit cpzicht moeten de pogingen %

om tot internationale standaardisering van procedures en Jl

beschermingsmaatregelen te komen, worden toegejuicht. Het- f|
••ïsi

zelfde geldt met betrekking tot het centraliseren van de

opslag van splijtbaar materiaal en het minimaliseren van b.v.

transporten.

Maar de problematiek van de non-gouvernementele verspreiding

van kernwapens is daarmee allerminst bevredigend opgelost.

Eet kunnen immers zeer verschillende soorten groeperingen

zijn, die het van belang vinden te dreigen met nucleair ge-

weld. We zullen in dit verband even voorbijgaan aan problemen

van sabotage en terrorisme. In situaties van politieke insta-

biliteit zal deze bewaking zich daardoor evenzeer moeten

richten tegen belangrijke machtsgroeperingen aan de top van

een samenleving als tegen groepen, die meer vanuit de zgn.

basis anti-regiem georiënteerde doelstellingen nastreven.

Het kan evenzeer betrekking hebben op de verantwoordelijken

in de nucleaire industrie zelf als op politieke groepen met

zgn. extremistische opvattingen. Vooral in gebieden, waar

regeringswisselingen nogal eens via staatsgrepen plaatsvinden

is het onmogelijk een internationaal inspektiesysteem te ont-

wikkelen, dat waterdicht is. Immers, aan welke regering is

zo'n systeem verantwoordelijk bij belangrijke interne poli-

tieke onrust?

Vaak zal ook sprake zijn van een verbinding met buitenlandse,

groepen of interventie van andere landen, ongeacht wat er in

werkelijkheid gebeurt. En v/at bv. te doen wanneer er sprake

is van rivaliserende legeronderdelen?



-IV-12-

hier-

Dit-

de

rsoneel

gestemd

te

dan tot

:n pluto-

iogingen

es en

t . Het-

•an de

van b.v.

rspreiding

pgelost.

eringen

leair ge-

n problemen

ieke insta-

moeten

e top van

de zgn.

treven.

rdelijken

oepen met

n, waar

laatsvinden

eem te ont-

ering is

rne poïi-

itenlandse.

wat er in

er sprake

De genoemde problemen zijn niet slechts academisch. In uit-

gebreide delen van de wereld vinden regiem-wisselingen met

ernstige politieke spanningen plaats. Maar zelfs West-Europa

heeft niet een onaantastbare politieke stabiliteit. Men denke

aan situaties als Noord-Ierland, Portugal, Spanje en Nederland.

De non-gouvernementele verspreiding zal zich veelal beperken

tot kleine hoeveelheden primitieve wapens. Een extra risiko

wordt veroorzaakt door het feit, dat het gebruik van deze

wapens in ondoorzichtige crisissituaties gemakkelijk kan lei-

den tot de inzet van gewone nucleaire wapens, en een op zich

beperkt konflikt kan doen escaleren tot een nucleair konflikt

met alle beschikbare militaire middelen. We komen daar later

bij de problemen van nationale veiligheid op terug.

In dit verband zij nog weer eens vermeld, dat sinds 1945 de

overheersende vorm van oorlogsgeweld de anti-regiem oorlog

is geworden, niet meer de interstatelijke oorlog. Van de

97 oorlogen in de periode 1945-1969 is dit 70% '. Het zijn

juist dit soort konflikten, waarbij de non-gouvernementele

proliferatie van betekenis is. Bovendien neemt het oorlogs-

geweld toe, waarbij de feitelijke geweldspleging zich niet

beperkt tot de plaats van het konflikt. Vaak hangt dit samen

met problemen van interventie van buitenaf.

Non-gouvernementele en gouvernementele proliferatie kunnen

zeer wel samenhangen. Daardoor zijn het niet slechts nationale,

maar evenzeer internationale problemen. Ze zijn voor dt toe-

komst van onze wereld een mogelijke bron van grote intensi-

vering van het oorlogsgeweld. 'Het is opnieuw met name de

wereldwijde verspreiding van kernreaktoren, waardoor deze ge-

varen worden bevorderd.

5. Het proliferatieprobleem en de Rapporten.

De commissie van de Gszondheidsraad noemt het probleem van

de verspreiding van kernwapens als gevolg van de toepassing
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van kernenergie op grote schaal belangrijk, maar acht zich

niet competent voor een analyse ervan . Relevanter dan de

vraag naar de mogelijkheid van een primitieve atoombom acht

zij dé vraag~in~hoeverre het non-proliferatieverdrag nog zin-

vol zal zijn bij êen toepassing van kernenergie op grote

schaal en in hoeverre de stabiliteit en de rechtsorde in

de wereld berekend zijn op de uitbreiding van de kern-

energieproduktie.

De in Nederland in het kader van het 3500 MWe-programma

te produceren plutonium is echter volgens de commissie rela-

tief zo weinig, dat "het eventuele risiko van gebruik van

plutoniumbommen voor Nederland wordt bepaald door de ontwik-

keling van de kernenergie in de wereld als geheel"

De commissie Reaktorveiligheid houdt zich slechts bezig met

het probleem hoe te voorkomen dat plutonium in verkeerde han-

den komt. Het gaat daarbij met name om de fysieke beveiliging.

Bovendien wordt geadviseerd dat het land, dat de beschikking

krijgt over het in Nederland geproduceerde plutonium het non-

proliferatieverdrag moet hebben geratificeerd. Overigens de

brandstof van Borselle wordt opgewerkt in Frankrijk, een land

dat geen partij bij het verdrag is.

De beide vragen van de commissie van de Gezondheidsraad

zijn hierboven uitvoerig aan dé orde geweest. Nog steeds

is deze wereld een anarchie van souvereine nationale staten

en zijn de aanzetten tot een internationale rechtsorde uiterst

zwak. Een internationale rechtsorde is, zoals in het bijzon-

der, blijkt uit de problematiek rondom de VN, zeker niet in

staat .effektief te funktioneren voor gebieden waar grote

nationale belangen of soms ook ekonomischa belangen van be-

langrijke groepen in bepaalde staten op het spel staan. De

politieke stabiliteit in de wereld is de laatste tijd eerder

aan het afnemen dan. aan het toenemen en.zal, mede door dé

groeiende kloof tussen rijke en arme wereld voor de voorzien- ;

bare toekomst zeker niet groter worden. Bovendien wordt in
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vele gevallen, waar het gaat om schaarsteproblemen, inter-

nationaal nog steeds een beleid gevoerd van konfrontatie

i.p.v. koöperatie. Voor het"terrein van de energievoorziening

-is'dit in het bijzonder duidelijk. Waar in de rijke wereld

met .verreweg het overgrote deel vande energiekonsumptie en

energieverspilling, tot nu toe weinig bereidheid bestaat tot

een stabilisatie van het energieverbruik b.v. door aanzien-

lijke-besparingen, zal deze konfrontatie nauwelijks ver-

minderen door gebruik van kernenergie: tegen een exponen-

tieel doorgaande groei is geen voorziening bestand. Het

afzien van kernenergie zou bij wijs beleid dan ook geen

extra schaarste hoeven te creëren en daarmee geen direkte

verhoging van oorlogsrisiko's i.v.m. schaarste. De konklusie

kan dan ook slechts zijn, dat noch de huidige stabiliteit,

noch de huidige internationale rechtsorde in de wereld be-

rekend zijn op de uitbreiding van de kernenergieproduktie,

zolang het huidige beleid van groei in de rijke wereld blijft

gehandhaafd.

Bovendien zal het kleine stukje internationale rechtsorde,

dat het NPV toch nog steeds is, bij toepassing van de kern-

energie op grote schaal niet overleven. Ook hier is van

grote betekenis, zoals boven geargumenteerd, dat het veilig-

heidsbeleid van de kernwapenstaten en de landen met geleende

kernwapens minder wordt gebaseerd op nucleaire wapens. De

evaluatiekonferentie van het NPV heeft nog eens opnieuw dui-

delijk gemaakt dat zonder een effektieve invulling van art.VI

van het verdrag, ëeri snel begin van een werkelijke nucleaire

ontwapening van de kernwapenstaten, dit verdrag zijn funkties

zal verliezen. Ook hier moet worden geconstateerd dat bij een

voortzetting van het huidige veiligheidsbeleid van afschrik-

king door nucleaire wapens de motieven van andere landen voor

het verwerven van kernwapens dusdanig sterk zullen blijven,

dat bij een verlaging van de technologische drempel de pro-

düktie van splijtingswapens door een wereldwijde toepassing
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van reaktoren, een verdere proliferatie onontkoombaar is.

De wereld kan thans nog niet omgaan met kernenergie zonder

kernwapens.

Blijft de vraag naar de relevantie van het' toch kleine Neder-

landse programma. Allereerst is op te merken dat de betekenis

van de huidige diskussie verder reikt dan deze drie centrales;

het gaat in feite over de beslissing om voor de toekomst op

substantiële schaal elektriciteit via splijting op te wekken.

Bovendien zijn zelfs drie centrales \an deze omvang met een

jaarlijkse produktie van ongeveer 700 kg Pu reeds militair

relevant.

Maar belangrijker is dat Nederland door de overgang naar een

nucleaire energievoorziening de normen negeert die ze m.b.t.

de wereldwijde ontwikkeling wenst. Want slechts door zelf-

beperking, voor Nederland in deze zaken mogelijk, is de ont-

wikkeling van een uitermate belangrijk stuk internationale

rechtsorde te bevorderen. Want slechts door een zelfbeperking

in dezen kunnen voorwaarden worden bevorderd om het toekomstig

geweldsniveau in de wereld niet te laten escaleren tot het

niveau van de massavernietigingsmiddelen met lange termijn

effekten als nucleaire wapens. Want slechts door deze zelf-

beperking kan blijk worden gegeven dat de in de preambule

van het NPV tot uitdrukking gebrachte problematiek van de

"devastation that would be visited upon all mankind" niet

overal loze woorden zijn.

Het is duidelijk dat gegeven de konkrete historische situatie

en de relatieve onbeduidenheid van Nederland in de wereld-

wijde machtsverhoudingen, onze invloed op mondiale processen

zeer gering is. Maar op zijn minst zouden we voor onszelf de

normen kunnen laten gelden waarvan we het wenselijk vinden

dat deze op grote schaal worden aangehouden. Juist onze rela-

tieve onbeduidenheid stelt ons daartoe gemakkelijker in staat.

Te vinden dat we ons, vanwege onze onbeduidendheid, ook rttaar

het best aan kuui.en passen bij de ongewenste ontwikkelingen,

riekt naar hypocrisie. - •. . :
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Overigens, uit het bovenstaande moge duidelijk zijn, dat

wanneer we werkelijk alles willen bijdragen om de prolifera-

tie van kernwapens over de wereld te voorkomen, dit niet

alleen zal moeten blijken uit onze beslissingen m.b.t. de

bouw van kernreaktoren. Het geldt evenzeer m.b.t. ons veilig-

heidsbeleid en ons industriële beleid. Slechts een consistent

beleid in vele sectoren zal optimaal tot uitdrukking kunnen

brengen, dat het ons ernst is met deze problemen.
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Hoofdstuk V. EEN GROOT ONGELUK MET EEN KERNCENTRALE; GEVOLGEN.

"Het is veel erger dan ik dacht"
sprak hij tot zichzelf. "De onge-
lukkige heeft een studie van een
vreselijk onderwerp gemaakt. Hij
is gevaarlijk."

: NRC, 16 dec. 1975, p. 8

1. Inleiding

Men kan zich een grote variëteit van kerncentraleongelukken

voorstellen met sterk uiteenlopende oorzaken en gevolgen.

We zullen in dit hoofdstuk slechts die ongelukken bespreken

waarbij een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijkomt en

in de omgeving verspreid wordt. Een van de belangrijke as-

pacten bij het nemen van beslissingen over de bouw van grote

kerncentrales in een dichtbevolkt land als Nederland is

n.l. dat men daarmee de mogelijkheid van (in elk geval voor

Nederland) catastrofale ongelukken introduceert. De vraag

is cf dit aanvaardbaar is, zelfs indien bijzonder grote aan-

dacht aan veiligheidsaspecten wordt besteed. Daarom worden

in dit hoofdstuk alleen maar de gevolgen van grote ongelukken

uitgewerkt. Op grond van de Rasmussenstudie concludeert

de Commissie Reactorveiligheid (CRV) , dat de kans op het

smelten van de reactorkern voor een drukwaterreactor ge-

lijk aan 6 per 100.000 reactorjaar kan worden genomen. (De

getallen voor een kokendwaterreactor zijn van dezelfde orde

van grootte). In gemiddeld 1 op de 60 gevallen zou dan bo-

vendien het containment (de veiligheidsomhullingen) be-

zwijken waardoor grote tot zeer grote hoeveelheden radio-

activiteit in de atmosfeer verspreid worden. Op de oorzaken

van grote ongelukken, waarvan de uiogelijkheid ondanks de

vele veiligheidsvoorzieningen blijft bescaan, en de bete-

kenis van de kansberekeningen, wordt in latere hoofdstukken

ingegaan. Daarbij komen zowel interne en externe oorzaken

ter sprake. Bovendien wordt daarbij aandacht geschonken aar.

sabotage en oorlogsgeweld.

In dit hoofdstuk zal op de aard en hoeveelheden van de ver-

spreide radioactiviteit ingegaan worden. In het rapport

van de Gezondheidsraad en de RASIN-studie wordt slechts

een beperkt aantal radioactieve isotopen gegeven. De bete-

kenis van deze beperking wordt onderzocht, zowel wat betreft
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de biologische effecten als de besmetting van het land.

2. Radioactieve inhoud van reactorkern

De totale radioactiviteit in de reactorkern bedraagt, voor

een kerncentrale met een vermogen van 1000 MWe, bij normaal

bedrijf, ongeveer 14 miljard Curie. Deze radioactiviteit is

verdeeld over ruim 300 splijtingsproducten (inclusief ac-

tiveringsproducten die in de splijtstofomhullingen gevormd

worden) en ongaveer 70 actiniden (inclusief hun verval-

producten).

Een deel van de splijtingsprodukten (ongeveer 80 isotopen)

heeft een korte halveringstijd van minder dan 1 minuut.

Zij zullen in geval van een ongeluk voor de omgeving nauwe-

lijks een rol spelen. Een classificatie van de radioactieve

splijtingsproducten naar halveringstijd is in tabel V.l

gegeven. De meeste actiniden, met een gezamenlijke radio-

activiteit van ruim 1.5 miljard curie, hebben een halverings-

tijd van enkele uren tot miljoenen jaren. Het grootste deel

van de radioactiviteit van deze actiniden is afkomstig van

isotopen van neptunium (Np), plutonium (Pu), uranium (ü),

americium(Am) en curium (Cm).

Tabel V-l. Radioactiviteit van splijtingsproducten in een

1000 MWe kerncentrale.

Halveringstijd T,

TY<1 minuut

1 min<T,<15 min

15 mir<Tj/0.5 dag

T^0.5 dag

samen

aantal isotopen
(ongeveer)

80

65

65

90

300 •

activiteit in reactor
(Curie)

3 x

3.5

3.5

2.5

12.5

10

X

X

X

X

9

109

109

109

109
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De radioactieve isotopen met een halveringstijd van 1 tot

15 minuten zullen alleen van belang voor de omgeving kunnen

zijn indien zij binnen korte tijd (dus ongeveer een half

uur) na het stoppen van het kettingreactie in de kern in

de omgeving verspreid worden. Zij kunnen het aantal acute

slachtoffers sterk beïnvloeden. Deze situatie kan zich o.a.

voordoen bij het uit elkaar barsten van het reactorvat,

al of niet door een stoomexplosie in het vat (zie hoofdstuk

VII) en in geval van sabotage of oorlogsgeweld. Noch de

Gezondheidsraad, noch de RASIN-studie vermeldt deze catego-

rie isotopen, waarschijnlijk omdat zij dit type ongeval niet

behandelen '. Bovendien geven zij slechts één derde van de

isotopen met een halveringstijd van meer dan 15 minuten.

Daarmee blijft de RASIN-studie in gebreke m.b.t. haar op-

dracht om een inventarisatie van de radioactieve inhoud te

geven. Weliswaar zijn alle in de RASIN-studie gegeven iso-

topen belangrijk en zijn een aantal van de niet vermelde

isotopen van relatief weinig belang gezien de geringe hoe-

veelheid ervan. Er is echter een categorie isotopen die

niet beschouwd wordt maar die, zowel gezien hoeveelheden,

halveringstijden en gedrag in de biosfeer, of op korte ter-

mijn, Öf op lange termijn wel degelijk van belang zijn

m.b.t. radioactieve besmetting. Dat er gedurende een bepaalde

periode andere isotopen mogelijk nog schadelijker zijn, is

geen voldoende rechtvaardiging om ze bij voorbaat niet te

beschouwen. We komen hier verder in dit hoofdstuk op terug.

De isotopen met een halveringstijd liggend tussen een

kwartier en een halve dag zullen vooral van belang zijn voor

de op korte termijn uitwendig ontvangen stralingsdosis

t.g.v. het overdrijven van een radioactieve wolk of het ver-

blijf op met deze isotopen besmet grondgebied. Zij zijn

met name van belang voor de vroeg-somatische effecten (zie

verderop in dit hoofdstuk). De isotopen met een halverings-

tijd groter dan een halve dag zullen vooral de besmetting

van grondgebied op lange termijn bepalen en daarmee de
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(on-)bewoonbaarheid en (on-)geschiktheid voor agrarisch %
gebruik. | 3l2

I 3.2.1
3. Gevolgen van een reactorongeluk: kwalitatief • ~i

3.1 Algemeen }|
I

De rechtstreekse gevolgen van radioactieve besmetting voor |

de bevolking kunnen in eerste instantie in vier categorieën I

worden ingedeeld.(Wat betreft de indirecte gevolgen door J|

verstoringen in oecosystemen wordt verwezen naar hoofdstuk f

in.) i

Door een op korte termijn ontvangen hoge stralingsdosis zul- f

len straiingsziekten vermoeidheid, braken, diarree, haar- |

uitval, beenmergsyndroom, etc.) optreden, die des te ern- |

stiger zijn naarmate de straiingsdosis hoger is. Dit kan tl
&

zelfs tot acute sterfte leiden (d.w.z. binnen enkele uren J

tot enkele maanden) . Deze gevolgen worden de "vroeg-soma- fj

tische effecten" van straling genoemd. Indien de hoge stra- |

lingsdosis niet op korte termijn tot sterfte leidt, kan I

deze later, na vele jaren (tot 50 jaar toe), nog nadelige

gevolgen veroorzaken in de vorm van kanker (leukemie en è

tumoren). Dit zijn de "laat-somatische effecten". Bovendien *

kan schade aangericht'-worden aan de erfelijkheidsdragers |

waardoor zgn. genetische schade ontstaat. Deze kan overge- f

dragen worden aan latere en veel latere generaties. Gene- |

tische schade strekt zich dus uit over zeer lange termijn. |
Deze genetische en laat-somatische effecten, die uitge- 1
breider in hoofdstuk III zijn behandeld, treden ook op |

bij blootstelling aan lage stralingsdoses (die niet aan- I

leiding geven tot vroeg-somatische effecten) . Naast deze ;•

drie soorten van biologische schade t.g*v. stralingsbelasting

zal de radioactieve besmetting van grond, gewas en gebouwen

er toe leiden dat bepaalde gebieden gedurende korte of

lange tijd niet meer voor bewoning en/of agrarisch gebruik

geschikt zijn.

•. ï -;" " - ' ' • ' , ' • ' ' " • * -, • ' "'''' ' ' ~',- „ ; , ' v -<i
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3.2 Model voor radio-biologische effecten

3.2.1 Vroeq-somatische effecten

Om het aantal directe slachtoffers te bepalen wordt uitge-

gaan van hetzelfde model als door de Gezondheidsraad is ge-

bruikt . Vroeg somatische effecten zullen in de eerste

plaats veroorzaakt worden door bestraling van het gehele

lichaam. Deze collectieve lichaamsdosis is opgebouwd uit

drie componenten. De eerste bijdrage hieraan komt van de

uitwendige (V-)bestraling waaraan men blootgesteld is bij het

overdrijven van de radioactieve wolk. Tijdens dit voorbij-

trekken van de radioactieve wolk ademt mei» ook radioactivi-

teit in. Een gedeelte hiervan wordt weer uitgeademd. Een

deel komt via da luchtpijp en keelholte, na doorslikken in

het maag-darmkanaal waar het na ongeveer 24 uur öf uitge-

scheiden wordt öf in het bloed opgenomen is. De rest blijft

in de longen achter, vanwaar deze rechtstreeks in het bloed

kan worden opgenomen of anders zeer langzaam uit de long ver-

wijderd wordt. Na opname in het bloed kunnen de radioac-

tieve isotopen in diverse organen opgenomen worden, waar-

door hierin hoge concentraties kunnen ontstaan (jodium in

de schildklier, cesium in spierweefsel, strontium in het bot).

Als de inwendige verspreiding van radioactieve isotopen aan-

leiding geeft tot een bestraling van het totale lichaam

krijgen we op deze manier ook een bijdrage aan de korte

termijn collectieve lichaamsdosis. Voor de vroeg-somatische

gevolgen wordt, in navolging van de Gezondheidsraad, hier-

voor de dosis genomen, die het totale lichaam gedurende de

eerste 30 dagen krijgt. De derde bijdrage aan de collectie-

ve lichaamsdosis wordt verkregen door uitwendige bestraling

waaraan men blootgesteld wordt door verblijf in een met radio-

activiteit besmet gebied. Tijdens het overdrijven van de

radioactieve wolk zet een gedeelte van de radioactiviteit

zich af op het aardoppervlak, gebouwen en gewas. Vooral in

dichtbevolkte gebieden in de buurt van een kerncentrale zal

een snelle en grootscheepse evacuatie t.g.v. de wanorde

(zie hoofdstuk VI) niet mogelijk zijn.
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We nemen aan dat een ontruiming van zwaar besmette gebieden

na 24 uur geëffectueerd kan zijn. In die tijd zal de stra-

lingsintensiteit bovendien sterk gedaald zijn en relatief geen

hoge bijdrage tot de op korte termijn ontvangen dosis meer

leveren. Op grond hiervan wordt voor de bijdrage aan de

collectieve lichaamsdosis de stralingsdosis genomen die

t.g.v. deze besmetting binnen 24 uur wordt ontvangen.

Behalve door bestraling van het gehele lichaam kan acute

sterfte veroorzaakt worden door een hoge stralingsdosis aan

longen en/of maag-darmkanaal toegebracht. Ter bepaling van

de korte termijneffecten wordt hiervoor de in de eerste

30 dagen na het ongeluk ontvangen stralingsdosis genomen.

De samenhang van gevolgen van de vroeg-somatische schade

met de ontvangen dosis zoals gegeven in het rapport van

de Gezondheidsraad is zeer aannemelijk, zeker gezien de

versterkende werking van een aantal stralingseffecten tegelijk.

Zij is bovendien in redelijke overeenstemming met de cij-

fers die de U.S. Environmental Protection Agency geeft,
4)n.l. een sterfte van 50% bij een dosis van 285 rem

Een samenvatting hiervan is gegeven in tabel V-2.

Tabel V-2. Vroeg-somatische effecten.

orgaan dosis (Ie mnd) effect

collectieve
lichaams-
dosis

} 400 rem
300-400 rem

200-300 rem

100-200 rem

20-100 rem

100% stertte
ernstige stralingsziekten
sterfte >50%

ernstige stralingsziekten
sterfte <,50%

lichte stralingsklakten

tijdelijke aantasting bloed

longdosis

>5000 rem

<3000 rem

100% sterfte

0% sterfte

maag-darm-
kanaal

> 3000 rem

<2000 rem

100% sterfte

0% sterfte
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3.2.2 Laaï-.-somatische effecten

Overeenkomstig het rapport van de Gezondheidsraad wordt voor

het aantal kankergevallen met dodelijke afloop een waarde

van 20C per miljoen manrem collectieve lichaamsdosis aan-

genomen. Daarnaast kunnen specifieke organen nog gedurende

lange tijd aan een hogere stralingsdosis onderhevig zijn.

Na inhaleiing kunnen, zoals we gezien hebben, radioactieve

stoffen in het bloed opgenomen worden en in deze organen

afgezet worden. De tijd dat de radioactieve stoffen in de

organen verblijven zal afhangen zowel van het orgaan als van

het isotoop. Vfe berekenen de totale doses die in de loop van

30 jaar na inhalering, hierdoor opgelopen wordt. Voor het

maken van een schatting over de gevolgen wordt aangenomen

dat het aantal kankergevallen 1 per 50000 manrem in een

dergelijk orgaan is (uitgezonderd voor jodium in de schild-

klier).Wat betreft de onzekerheden in deze dosis-effect

relatie wordt verwezen naar hoofdstuk III. Voor de omvang

van d<2 gevolgen van inwendige bestraling van deze "kritische

organen" (uitgezonderd de schildklier) geven de G.R.- en

het, RASIN-rapport geen resultaten. De kans op schildklier-

knobbeltjes, wasrvan, volgens de G.R. 10% een kwaardaardig

karakter heeft, is over de gehele bevolking ongeveer 300

per miljoen manrem; 10% van deze kwaardaardi;; gezwellen is

niet te genezen door behandeling. Om de stralingsbelasting

te bepalen naast de korte termijn dosis, is de inwendige

dosis berekend die het gehele lichaam en de specifieke or-

ganen gedurende 30 jaar na het ongeval ontvangen.

3.2.3 Genetische effecten

Over het aantal erfelijke afwijkingen t.g.v. straling be-

staat nog grote onzekerheid. Met name m.b.t. minder direct

zichtbare gevolgen zoals vermindering van weerstand tegen

ziektes. (Zie hiervoor ook hoofdstuk III.) Voor de duide-

lijker herkenbare afwijkingen geeft de G.R. een schatting

van 100 per miljoen manrem, maar dit kan volgens de G.R.

wel een factor 10 hoger of lager zijn. Voor deze effecten

moet zowel rekening gehouden worden met de korte termijn

lichaamsdosis als de lange termijn dosis, van de geslachts-

klieren t.g.v. inwendige bestraling (gedurende 30 jaar).
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3.3 Besmetting landoppervlak

T.a.v. de besmetting van grond, gewas en gebouwen kunnen we

3 aspecten onderscheiden, n.l. bewoonbaarheid, besmetting

van oogst en gewas, en besmetting van de grond zelf.

3.3.1 Bewoonbaarheid

Door verblijf in met langlevende radioactieve isotopen be-

smette gebieden zal men blootgesteld zijn aan straling. Dit

betreft zowel B alsV -straling, maar in de regel dringt

slechts de V-straling diep in het lichaam door en verliest

deR-straling de meeste energie reeds in de huid. De p-

straling kan hierdoor huidkanker veroorzaken. We heb-

ben in deze studie ons beperkt tot de gevolgen van V-stra-

ling. De radiobiologische gevolgen door kortstondig ver-

blijf na het ongeluk in zwaar besmette gebieden is reeds

in de vorige paragrafen behandeld. Hier gaat het nu om de

vraag welke .gebieden voor langere tijd geëvacueerd moeten

worden en voor hoe lang om niet een te hoge stralingsdosis

te krijgen. Het criterium voor bewoonbaarheid draagt al-

tiid een zekere willekeur in zich. Het gaat daarbij om de

vraag hoeveel extra kankergevallen en hoeveel genetische

schade aanvaardbaar wordt geacht. Om een indruk te geven

van de grootte van de onbewoonbare gebieden (op een be-

paald tijdstip) kiezen we voor dit doel als norm dat men

door verblijf in dat gebied gedurende een jaar niet meer

dan een stralingsdosis van 30 millirem door deze besmetting

mag ontvangen. Hierbij wordt een "afschermingsfactor" (o.a.

door verblijf binnenshuis) gelijk 3 in acht genomen. 30

millirem per jaar is volgens de G.R. gelijk aan het ver-

schil in stralingsdosis dat men kan ondergaan door binnen

Nederland te verhuizen. De G.R. stelt een toegevoegde dosis

van 30 millirem als absolute bovengrens voor individuen uit
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de bevolking, maar suggereert tevens dat zij deze dosis

voor grote bevolkingsgroepen als geheel te hoog acht. Wat

dat betreft is het criterium van 30 miMrem voor onze be-

schouwing zeker niet te hqog gekozen. De stralingsintensi-

teit in het besmette gebied zal in de loop der tijd afnemen.

De snelheid waarmee dit geschiedt zal afhangen van de radio-

logische halveringstijden der isotopen en van de snelheid

waarmee de radioactieve isotopen "uitspoelen" in de grond.

Nu is over het gedrag van de meeste radioactieve isotopen

in de biosfeer niet zoveel bekend. Alleen over de isotopen van

strontium, cesium en jodium bestaat een redelijk uitgebrei-

de empirische kennis die verkregen is door jarenlange con-

centratie metingen van deze elementen uit de fall-out van

proefexplosies met kernwapens. Met name in de UNSCEAR-rap-

porten van de Verenigde Naties wordt hierover regelmatig

gerapporteerd. De isotopen Sr-90 en Cesium-137 hebben daar-

bij vanwege hun grote hoeveelheden ên lange halveringstij-

den (resp. 28 en 30 jaar) en biologische relevante gedrag

speciale aandacht gekregen.

Het UNSCEAR-rapport van 1972 beschrijft de afname van het

Sr-90 in voedsel met behulp van exponentiële functie met

een halveringstijd voor uitspoeling van 6 tot 10 jaar. Dat

betekent dat na 6 tot 10 jaar de Sr concentratie tot de

helft gedaald is en na 12 a 20 jaar tot een kwart van de

oorspronkelijke waarde . Als de G.R. spreekt van een afna-

me van de Sr-90 concentratie in 2 jaar tot 20% en na 10 jaar

tot 5% m.b.t. melkbesmetting moet dit dus voornamelijk

betrekking hebben op de uitwendige besmetting van het gras

en niet op de opname via wortels.

Cesium-137 heeft enerzijds als voordeel dat het gemakkelijk

oplost en daardoor in principe gemakkelijk kan wegspoelen.

Aan de andere kant hecht het zich bijzonder sterk aan grond

en gebouwen waardoor het juist moeilijk te verwijderen is

of wegspoelt. Het grootste deel van Cs-137 blijft 'dan ook

in de bovenste 10 cm van de grond . De afname van de

stralingsintensiteit door. het dieper in de grond dringen

van cesium wordt door het UNSCEAR-rapport van 1972 als
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volgt beschreven: voor tweederde van de Cesiuïn-concentra-

tie neemt de stralingsintensiteit af met een effectieve

halveringstijd van een half jaar maar voor eenderde deel

geschiedt de afname met een effectieve halveringstijd van

23 jaar , dus bijna dezelfde tijd als de radiologische

halveringstijd van 30 jaar!

Voor alle andere isotopen worden in het UNSCEAR-rapport

geen verblijfstijden in het grondoppervlak gegeven. Om de-

ze reden hebben we aan alle isotopen, behalve cesium, een

halveringstijd van 5 jaar voor uitspoeling toegekend. Voor

isotopen met een radiologische halveringstijd die veel klei-

ner is dan 5 jaar heeft deze aanname niet veel invloed. Voor

isotopen met een radiologische halveringstijd van ongeveer

5 jaar of meer is ueze aanname wel van invloed en een tame-

lijk willekeurige. Voor sommige isotopen (zoals Sr-90) is

deze tijd te klein, voor andere is hij mogelijk te groot.

We krijgen echter op deze manier wel een indruk van de

mogelijke omvang van het onbewoonbare gebied als functie

van ae tijd. Voor de berekening van de stralingsdosis van

cesium is gebruik gemaakt van de bovenvermelde UNSCEAR-

gegevens.

Behalve door uitwendige bestraling zal de bewoonbaarheid

ook nog bepaald worden doordat radioactieve stofdeeltjes

weer kunnen opwaaien en daardoor ingeademd kunnen worden,

zodat men ook nog aan extra inwendige straling blootgesteld

wordt. Dit proces vond o.a. plaats in Spanje nadat in 1966

een stuk land met o.a. plutonium besmet was dppr, het neer-

storten van een vliegtuig met thermonucleaire wapens aan

boord . Bij gebrek aan mogelijkheden omdit aspect te

kwantificeren, vermelden we het slechts, zonder het verder

uit te werken. Evenmin wordt hier ingegaan op de besmetting

van oppervlakte-en grondwater. (Ten onrechte laten; RASIN-

studie en G.R. ook deze aspecten buiten beschouwing.)

3.3.2 Besmetting van de oogst

Bij het overdrijven van een radioactieve wolk zal zich ook

radioactief materiaal afzetten op gewassen op het land, zo-

als koren en gras. Bovendien zullen etenswaren hierbij be-

;.; y smet worden. Of de oogst na verloop van tijd weer bruikbaar
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is, zal afhangen van de mate van besmetting en van de

halveringstijden van de radioactieve isotopen. Door de

lange halveringstijden van vele isotopen zal het er echter

op neerkomen dat de gehele oogst die ten tijde van het on-

geval op het land stond, vernietigd moet worden, bij over-

schrijding van een bepaalde besmettingsgraad.

Eén bijzondere positie neemt nog het grasland in. Via de

keten gras-koe-melk-mens, kunnen belangrijke concentraties

van radioactieve stoffen in verschillende organen komen.

Bekend is bij voorbeeld dat radioactief jodium langs deze

weg hoge concentraties in de schildklier kan bereiken.

Het isotoop Jodium-131 is het meest overwegend bij deze

besmetting vanwege de grote hoeveelheid hiervan in de

reactor (ongeveer 70 miljoen Curie) en zijn betrekkelijke

lange halveringstijd van 8 dagen. Maar ook Jodium-129

is cp zich een belangrijk isotoop, ondanks de kleine hoe-

veelheid (slechts 2 Curie) in de reactor. Het heeft echter

een halveringstijd van maar liefst 17 miljoen jaar. Het

wordt door de Gezondheidsraad en in de RASIN-studie niet

behandeld, vermoedelijk vanwege de, ten opzichte van de

gevolgen van J-131,relatief kleine korte-termijn effecten.

Vergelijken we echter de dosis die de eierstokken van de

vrouw na 30 jaar t.g.v. J-129 opgelopen kan hebben, met

de dosis, die het bot in 30 jaar verkrijgt door besmetting

van het gras met Sr-90, dan is deze dosis (in verhouding

tot de door de G.R. genoemde normen) van dezelfde orde

v^h grootte.

Van de gróótte van de stralingsbelasting van een aantal or-

ganen t.g.v. een eenmalige besmetting van gras door radio-

actieve fall-out is een afschatting gemaakt door Yook e.a.

Zij gaan er hierbij vanuit dat het afspoelen van de radio-

activiteit van het gras plaats vindt met een halveringstijd

van ï.4 dagen. Dat betekent dat de besmettingsgraad van het

gras hierdoor alleen, ongeacht de radiologische halverings-

tijd van de isotopen, in een half jaar met een factor van

ongeveer 10000 is afgenomen. Na dit halfjaar zal dan ook de

11)
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besmetting van gras door opname van radioactieve isotopen

via de wortels uit de grond» en mogelijk oppervlakte be-

smetting van de grond gaan overwegen.

3.3.3 Besmetting van de grond

Op langere termijn wordt de bruikbaarheid van de grond voor

agrarische doeleinden bepaald door de besmettingsgraad van

het gewas door opname van radioactieve isotopen via de wor-

tels uit de grond. Ook voor de stralingsbelasting van di-

verse organen in het lichaam hebben Yook e.a. een afschat-

ting gemaakt. Zij hebben voor een groot aantal radioactieve

isotopen berekend hoe groot deze dosis kan worden gedurende

30 jaar na het ontstaan van de besmetting van de grond. Voor

elk isotoop is een kritisch orgaan aan te geven dat het

sterkst belast wordt. Op basis van deze gegevens en met
12)

behulp van de normen voor diverse organen is aan te ge-

ven hoe groot het gebied is dat ongeschikt is voor agra-

risch gebruik t.g.v. elk isotoop afzonderlijk. Daarbij

wordt uitgegaan van de dosis die men in de loop van 30 jaar

na de kindertijd zou ontvangen.

Yook e.a. hebben getracht de maximum dosis te schatten die

men door dit proces kan oplopen. Zij geven daardoor, zoals

zij zelf stellen/ waarschijnlijk voor een aantal isotopen

een overschatting van de dosis. Hoe groot deze overschat-

ting is, is moeilijk na te gaan. Voor Sr-90 correspondeert

de dosis in elk geval ruwweg met de gegevens in het UNSCEAR-

rapport . Om toch enigszins rekening te houden met een

mogelijke overschatting en doordat d.in.v. diep ploegen de

concentratie van de radioactieve stoffen in de grond wat

verlaagd kan worden, zullen we hiervoor een correctiefactor

gelijk 4 toepassen.

De besmettingsgraad zal in de loop der tijd verminderen, zo-

wel door radioactief verval als door uitspoeling uit de

grond. Over de snelheid waarmee dit uitspoelen geschiedt

bestaat weinig kennis. Deze uitspoeling zal sterk bepaald

worden door grondsoort, regenval en chemische eigenschappen

3.4
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van de radioactieve stoffen. Zoals we eerder gezien hebben

geeft het UNSCEAR-rapport van 1972 voor Sr-90 een afname

door dit proces die gekarakteriseerd wordt met een halve-

ringstijd van 6 tot 10 jaar. Voor Cesium-137 worden hal-

veringstijden voor het uitspoelproces genoemd van 5 en

23 jaarl4).

3.4 Vrijkomende hoeveelheid radioactiviteit

De hoeveelheid van de radioactieve stoffen die in de omge-

ving verspreid wordt zal afhangen van de aard van het onge-

luk en van de fysische en chemische processen die hierbij

een rol spelen. Als het om een groot ongeluk gaat is hier-

van ook geen nauwkeurige voorspelling te doen. Het grootste

gedeelte van de edelgassen zal in elk geval vrij kunnen

komen evenals een belangrijk deel van de vluchtige stoffen.

Van de niet-vluchtige stoffen zal slechts een klein gedeel-

te kunnen vrijkomen. Een studiegroep van de American

Physical Society (APS) schat dat een paar procent van deze

stoffen bij het smelten van de kern en wegkoken van het

water ' als kleine zwevende deeltjes in de atmosfeer van

het containment kunnen komen. Bovendien concludeert de

APS dat de in de Rasmussen-studie gehanteerde fracties voor

vrijkomen van sommige vluchtige en niet-vluchtige stoffen

zowel een factor 10 groter als kleiner kunnen zijn

Cck de AEC-Regulatory Staff wijst op de mogelijkheid dat

vrijkomende percentages niet-vluchtige stoffen groter kan

zijn dan in de Rasmussen-studie is aangenomen, met name

in het geval van optreden van stoomexplosies. Zij acht dit

o.a. van belang vanwege het vergroten van de langdurige

besmetting van het land

Gegeven de onvoorspexbaarheid van de hoeveelheid vrijkomende

niet-vluchtige stoffen, maar de fysische mogelijkheid dat

dit enkele procenten is stellen we dit percentage op 1%.
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Voor de vluchtige en gasvormige stoffen nemen we een per-

centage dat inligt tussen de in het Rasmussen-rapport ge-

geven minimum en maximum waarden van vrijkomen uit de

gesmolten kern., rekening houdend met de mogelijkheid van

stoomexplosies . Deae percentages zijn weergegeven in

tabel V-3.

Tabel V-3. Percentages voor vrijkomen van isotopen.

|

I 4.
ï 4.1

Element

Kr, Xe

J, Br

Se, Sb, Te

Rb, Cs

Mo, Tc, Ru, Rh, Pd

Sr, Ba

Actiniden, Tb, Gd, Eu, Sm, Pm

Nd, Pr, Ce, La, Sn, In, Cd

Ag, Kb, Zr, Y, As, Ge, Ga, Zn

Percentage dat vrijkomt

dit rap-
port

90

60

50

40

25

4

1

Rasmussen/
G.R.19)

90

70

30

50

2-40

6

0-0.4

Voor de meeste isotopen corresponderen deze met de waarden

van het in het Rasmussenrapport gedefinieerde "PWR-2 onge-

luk", dat ook door de Gezondheidsraad is behandeld. Voor de

meeste sterk-vluchtige stoffen zijn de door ons gekozen

waarden iets lager. Voor de meeste zwak-vluchtige en niet-

vluchtige stoffen zijn ze wat hoger in verband met proces-

sen als stoomexplosies. !

I
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4. Gevolgen van een reactorongeluk; kwantitatief

4.1 Inleiding

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk zullen de resul-

taten van een aantal berekeningen over de gevolgen van een

groot reactorongeluk gepresenteerd worden. Daarbij zal de

nadruk gelegd worden op de lange termijn gevolgen van de

radioactieve besmetting van het land. De belangrijkste reden

hiervoor is dat deze aspecten, voor zover ze aandacht ge-

kregen hebben, nogal summier behandeld zijn door de Gezond-

heidsraad en de BASIN-studie. Bovendien is zelfs op die on-

derdelen die wel door de Gezondheidsraad (en de RASIN-studie)

kort besproken zijn ernstige kritiek uit te oefenen, die

het beeld aanzienlijk kan wijzigen. Het belangrijkste doel

van het hoofdstuk is het aanbrengen van enige structuur in

de verschillende aspecten van de lange termijn besmetting.

De sociale en economische gevolgen van deze besmetting ko-

men in het volgende hoofdstuk aan de orde.

De gevolgen van de korte termijn besmetting zoals veroorzaakt

door blootstelling aan de overdrijvende radioactieve wolk

en verblijf gedurende korte tijd (minder dan een dag) op

door radioactiviteit besmette grond krijgen in dit rapport

minder aandacht. Enerzijds omdat deze tamelijk uitvoerig

door de Gezondheidsraad behandeld zijn waarbij aan een groot

aantal belangrijke aspecten uitgebreide aandacht is besteed.

Anderzijds omdat de beschikbare tijd voor het maken van dit

rapport te kort was om de lacunes, die er wel zijn in de

studie van de G.R. en het RASIN-rapport en waarvan de be-

langrijkste in de paragrafen 2 en 3.2 van.dit hoofdstuk ge-

noemd zijn, op hun consequenties te analyseren. (Zij betref-

fen onder andere het niet in de beschouwing betrekken van een

groot aantal radioactieve isotopen en het weglaten van de

laat-somatische en genetische schade t.g.v. de opname van

radioactieve isotopen in verschillende organen van het

lichaam.) De analyse hiervan voor diverse ongevalssituaties

zal daarom pas op een later tijdstip verschijnen.
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4.2 Lange termijn besmetting

4.2.1 Metereologisch verspreidingsmodel

Om aan de gevolgen van radioactieve besmetting t.g.v. een

groot reactorongeluk, waarbij radioactiviteit via de atmos-

feer verspreid wordt, in Nederland meer structuur te geven,

hebben wij deze geanalyseerd voor een concrete situatie,

te weten, een kerncentrale van 1000 MWe op de Maasvlakte,

aannemende dat er een zuidwesten wind waait met een snel-

heid van 5 m/sec.

Terwijl, in geval van een gro^t ongeluk, de grootte van het

aantal directe slachtoffers (doden en stralingszieken) sterk

afhankelijk is van de weersomstandigheden waaronder het on-

geluk plaats vindt, is de omvang van door radioactieve be-

smetting onbewoonbaar of/en onbruikbaar geworden land, hier

in veel mindere mate van afhankelijk. De belangrijkste ver-

schillen komen hierin tot uiting dat in het ene geval deze

gebieden smaller en daarmee langgerekter zullen zijn dan in

het andere. De vrijgekomen radioactieve stoffen zullen uit-

eindelijk voor het grootste deel op aarde neerslaan, zodat

(in elk geval m.b.t. de isotopen met lange halveringstijden)

geldt: hoe lager de graad van radioactieve besmetting, hoe

groter het gebied dat besmet wordt.

Het door ons gebruikte metereologische verspreidingsmodel

correspondeert met het model dat door de Gezondheidsraad is

gebruikt, zij het dat in het onderhavige rapport de concen-

tratie van de radioactiviteit in de wolk wêl gecorrigeerd

is voor neerslag op het land. (Dit wordt in appendix A uit-

gebreider weergegeven.) De wéerssituatie waarvoor hieronder

de resultaten gegeven worden, wordt gekarakteriseerd als

"categorie D" in de Pasquill indeling. Dit is het weer dat

in Nederland in meer dan 50% van de tijd heerst ; . Bovendien

is aangenomen dat het regent, wat de neerslag van radioac-

tief materiaal vergroot, hetgeen volgens de RASIN-studie .

een te verwaarlozen invloed heeft op de resultaten van de
21)

ongevalsanalyse . Als in de RASIN-studie bedoeld wordt dat

de totale neerslag van radioactiviteit op aarde hierdoor

niet zo veel veranderd is dit juist, zoals boven reeds opge-

merkt. Meer specifiek geformuleerd echter is het effect



- V-17 -

. een

atmos-

geven,

tie,

akte,

snel-

van het

n) sterk

het on-

ve be-

d, hier

te ver-

1 deze

dan in

en uit-

zodat

stijden)

g, hoe

model

raad is

concen-

geerd

: A uit-

eronder

1 als

;er dat

Bovendien

idioac-

:udie
ran de

rordt dat

:dppr

ids opgë-

'ect

I

van regen t.o.v. droog weer dat dichterbij de centrale de

neerslag van radioactief materiaal groter wordt maar op

grotere afstand kleiner.

De wijze waarop het radioactief materiaal in ons model vrij-

komt correspondeert met het "kernsmeltingsongeval KE" van
22)

het G.R.-rapport ' . Voor de lange termijn besmetting geldt

echter ook dat deze niet bijzonder gevoelig is voor de wijze

van vrijkomen van het radioactief materiaal bij een groot

ongeluk.

In het volgende zullen we m.b.t. de verschillende onderdelen

van de lange termijn besmetting dezelfde volgorde aanhouden

als bij het kwalitatieve gedeelte hierover in paragraaf 3.3.

4.2.2 Bewoonbaarheid

4.2.2.1 Totale\/-dosis in éën jaar

De bewoonbaarheid van een gebied zal bepaald worden door de

stralingsdosis die men verkrijgt door verblijf in dit gebieden

door de normen die daarvoor gelden. Als tamelijk absolute norm

geldt natuurlijk dat men door verblijf niet op korte termijn

ziek wordt. Om een inzicht te krijgen is de besmettingsgraad

van het land en de omvang van het besmette gebied uitgerekend.

Een strenger criterium voor bewoonbaarheid zal gekoppeld zijn

aan de stralingsdosis die men zal krijgen als men gedurende

een jaar in een bepaald gebied verblijft. In fig. 1 zijn

een aantal grenzen aangegeven van deze jaardosis die men

krijgt indien men één week na het ongeluk het gebied (na

dus 1 week evacuatie) weer betrekt. Binnen de grenslijnen

ontvangt men dus altijd een hogere dosis dan op de grens.

De buitenste grens (a) geef.t het gebied aan waarbinnen de

jaardosis hoger is dan 100 millirem. Met afscherming, bij

voorbeeld doordat men een gedeelte van de tijd binnenshuis

vertoeft, is indien men hiervoor een afschermingsfactor 3

hanteert, deze jaardosis groter dan 30 millirem, de boven-

grens die de Gezondheidsraad stelt voor omwonenden van een

kerncentrale23)
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Fig. V-l. Jaardosis i.g.v. gtondbesmeiting; na 1 week

al 0,1 rem
b) 0.5 tem
c) 15 rem
d) 150 rem
e) 500 rem
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Vit V-2. Jaardosis i.g.v. grondbesmettmg: na I jaar
a) 0.1 Km
b) 0.5 rem
cl 15 rem
d) 150 rem
e) 500 rem
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Fig. V-3 Jjiaidosis t-g.v. grondbesmetting; na 5 jaar

a) 0.1 rem
b) 0-5 rem
c) IS rem
d) ISO rem
c) 500 rem
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Lijn b geeft het gebied aan waarbinnen men, 1 week na het

ongeluk, nog een jaardosis krijgt van 500 millirem onafge-

schermd en dus 170 millirem bij afschermingsfactor 3. D.w.z.

lijn b geeft het gebied aan waarbinnen men de stralings-

normen die de ICRP (zie hoofdstuk III) voor bevolkingsgroe-

pen opgesteld heeft^ overschrijdt. Lijn c (15 rem) geeft

vervolgens het gebied aan waarin men, rekening houdend met

een afschermingsfactor 3 het door de Gezondheidsraad opge-

stelde noodreferentieniveau van 5 rem voor kinderen en
24)

zwangere vrouwen overschrijdt . Dit is het gebied waar-

van de G.R. stelt dat dit "in eerste instantie onbewoonbaar

is door hoge stralingsintensiteit" '.

Tenslotte zijn nog twee grenslijnen aangegeven, d en e, met

de willekeurig gekozen grenswaarden van 150 resp, 500 rem

(onafgeschermd).

Van belang is natuurlijk te weten hoe deze situatie veran-

dert in de tijd. Daarom is in fig. 2 en fig. 3 aangegeven

hoe de situatie na 1 jaar resp. 5 jaar is. De lijnen a t/m

e geven weer de grenzen aan waarbinnen men een stralings-

dosis hoger dan de grenswaarde ontvangt indien men gedurende

een jaar in dit gebied verblijft, maar nu niet vanaf 1 week

na het ongeluk maar vanaf 1 jaar resp. 5 jaar na het ongeluk.

De figuren 1 t/m 3 illustreren een situatie waarover de G.R.

nauwelijks meer opmerkt dan: "Als gevolg van een reactoronge-

val kan men dus in de omgeving te maken krijgen met een jaren

durende verhoging van de achtergrondstraling". De grootte

van het gebied dat "in eerste instantie onbewoonbaar" is
26)

varieert, blijkens een tabel in het G.R.-rapport van
2

50 tot 4000 km . Het oppervlak van het gebied binnen de

grens c in fig. 1 is ook 4000 km . De grens van 5 rem in

het G.R.-rapport heeft daarentegen vermoedelijk betrekking

op een onafgeschermde dosis (op lijn c is de onafgeschermde

dosis 15 rem). Voor een onafgeschermde dosis hoger dan 5

rem ligt de grens, in de windrichting op ongeveer 250 kilo-

meter; de oppervlakte van dat gebied is ongeveer 30% groter

n.l. 5200 km2.
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4.2.2.2 Bijdrage van cesium aan stralingsintensiteit

De vraag rijst, waardoor de stralingsintensiteit in onze

scenario's hoger zijn dan die in het rapport van de G.R.

Daartoe is de bijdrage van de verschillende isotopen aan

de totale stralingsintensiteit onderzocht. Het blijkt dat

cesium, na 1 week, verreweg de belangrijkste bijdrage levert

aan de uitwendigey-bestraling bij verblijf op besmette
ft

grond, n.l. ongeveer 75%. Bovendien neemt het relatieve
aandeel van cesium in de loop der tijd toe. Het blijkt ook

dat het isotoop Cs-134 de eerste 5 jaar een grotere bijdrage

levert dan het Cs-137 . De stralingsintensiteit t.g.v.

deze isotopen is berekend met behulp van de in paragraaf

3.3.1 vermelde ÜNSCEAR gegevens; daarbij is voor de uit-

spoeltijd van Cs-134 dezelfde tijd gebruikt als voor Cs-137.

Het verloop in de tijd van het relatieve aandeel van deze

beide isotopen in de totale stralingsintensiteit is gegeven

in tabel V-4.

100000

10000

1000

t

100

10

Tabel V-4. Aandeel van Cs-134 en Cs-137 in stralingsintensi-

teit van besmette grond.

Tijdstip

1 week

1 jaar

5 jaar

Aandeel Cs-134

62%

79%

54%

Aandeel Cs-137

11%

18%

44% 10000

100(1

t

100
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Fig. V-4. Stralingsintensiteit op windrichtingsai tgv grondbesmetting, jaardorit na 1 week
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Fig.V-5. Slralingnnttntiteit opwindrichting» tgv tiundbeuneUim, jwidosb ni
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1.000

100

10

O 30 60 90 120 150

1 ïu. V-6. Stralingsintensiteit op windrichtingas tgv. grondbesmetting: jaardosis na 5 jaar

Bovendien is in fig. 4 t/m 6 de jaardosis gegeven, langs de

as ir. de windrichting, als functie van de afstand tot de

kerncentrale voor resp. 1 week, 1 jaar en 5 jaar na het

reactorongeluk. Daarin is ook het stralingsniveau van Cs-134

en Cs-137 apart aangegeven. Tot op zeker 30 kilometer heerst

een extreem hoge stralingsintensiteit.

Opmerkelijk is de belangrijke rol die Cs-134 (dat een radio-

logische halveringstijd van 2 jaar heeft) speelt. De eerste

vijf jaar is deze zelfs belangrijker dan die van Cs-137

(radiologische halveringstijd 30 jaar), bit heeft twee oor-

zaken. In de eerste plaats is de vrijkomende V-energie-për
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desintegratie voor Cs-134 twee en een half maal zo groot als

voor Cs-137. In de tweede plaats is de door ons gebruikte

hoeveelheid curie voor Cs-134 in de reactorkern ongeveer

2.5 maal zo groot als die voor Cs-137. Hier ligt een belang-

rijk verschil met de in het Rasmussenrapport gehanteerde

hoeveelheden, welke door de G.R. zijn overgenomen voor haar

berekeningen. De hoeveelheden in het Rasmussenrapport zijn

berekend met het ISOGEN-computerprogramma uit 196427*. De

door ons gebruikte hoeveelheden zijn gebaseerd op gegevens

van Blomeke e.a. van 1974, die berekend zijn met het zgn.
28)

ORIGEN-computerprogramma . In tegenstelling tot de gegevens

voor radioactieve inhoud van de kern heeft de G.R. m.b.t.

het radioactief afval wèl de aoor haar gebruikte hoeveelheden

van de (door haar beschouwde radioactieve isotopen) geba-

seerd op het ORIGEN-computerprogramma .De studiegroep

van de American Physical Society heeft, evenals de G.R.,

de gegevens betreffende de radioactieve inhoud van de reactor-

kern uit het Rasmussenrapport overgenomen. Tabel V-5 geeft

een overzicht van de door verschillende auteurs gehanteerde

reactorinhoud voor Cs-134 en Cs-137.

Tabel V-5. Reactorinhoud voor 1000 MWe kerncentrale van

Cs-134 en Cs-137.

auteur

Rasmussenrapport, Gezond-
heidsraad en American
Physical Society

Blomeke et.al.,
(ORNL-TM-3965)

Pigford30)

RASIN-studie

! Dit rapport

Cs-137

5.8 x

6.5 x

6.6 x

4.7 x

6 x 10

(Curie)

106

106

io 6.

106

6

Cs-

1

16

14

7

16

134

.7

X

X

.5

X

(Curie)

x 106

106

106

x 106

106

Ook de RASIN-studie geeft voor Cs-134 een hogere inhoud dan

voor CS-JL37. Daarin is echter niet berekend wat de gevolgen

hiervan zijn voor de besmetting van het land; deze zijn

althans niet gepresenteerd in de studie.
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Fig. V-7. Besmetting van het land met 3-131

a) 1.5 • 10"* curie/m2

b) 1.5 * 10 " curie/m2

c) 1.5 • 10~2 curie/m2

x,̂
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Xr^-i

c •

Fig.V-8. Bcsnetting van het land met St-90
a) 5 * 10~7 cuMe/mJ

W Ï.S • 10"' curi«/m2

c) 2 . 1O~4 cutie/m!

d) 8 * 1O~* curie/m2

\
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Fig.V-9. Besmetting van het land met Csl34 en Csl37.

a)Cs-134
b)Cs-137 1.2 • 10~6 curie/m2

OCs-137 2 » UT S curie/m2

dl Csrl34 1.2 * 10~3 curie/m2 en Cs-137 4*10""* curie/m2

4 .2 .3
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4.2.3 Besmetting van de oogst en grasland

Meer dan honderd radioactieve isotopen in de reactorkern

hebben een halveringstijd groter dan een halve dag. Door

verspreiding van deze isotopen wordt oogst, voedsel, (drink-)

water en grasland besmet. Door het eten van besmet voedsel

of het drinken van melk van koeien die op besmet land ge-

graasd hebben worden radioactieve stoffen opgenomen die zich

kunnen afzetten in speficieke organen. We behandelen, als

voorbeeld, 2 belangrijke isotopen uitvoeriger. Een hiervan

is jodium, dat zich concentreert in de schildklier. Een

zeer zware besmettingsgraad ontstaat door de verspreiding

van.jodium. In figuur 7 geeft lijn a de grens aan waar het

grasland zo sterk (meer dan 1.5 x 10~6 Curie/m ) met Jodium-

131 besmet is dat men door het drinken van de melk uit dit

gebied een schildklierdosis van meer dan 25 rem zou krijgen.

De halveringstijd van J-131 is 8 dagen zodat de besmettings-

graad t.g.v. radioactief verval ongeveer elke week met de

helft daalt. Na 7 weken is de activiteit met een factor
-4 2

100 gedaald en is lijn b (aanvankelijk 1.5 x 10 Curie/m )
—6 2

de grenslijn van 1.5 x 10 Curie/m geworden. Na 15 weken

is de activiteit met een factor 10000 gedaald en geeft lijn

c deze grenslijn aan.

Een veel langduriger besmetting van het grasland wordt ver-

oorzaakt door Sr-90, dat een radiologische halveringstijd

heeft van 28 jaar.

Volgens de in paragraaf 3.3.2 genoemde studie van Yook kan
—7 2bij een besmetting van 5 x 10 Curie/m het noodreferentie-

3 ^ van 90 rem in het bot, het kritisch orgaan voor

strontium, reeds overschreden worden door het drinken van

melk uit een dergelijk besmet gebied.

In fig. 8 is met de lijn a het gebied aangegeven dat een ho-
-7 2

gere besmettingsgraad heeft dan 5 x 10 Curie/m .

Volgens de Gezondheidsraad (zie par. 3.3.2) daalt de concen-

tratie in twee jaar mogelijk tot 20% van het oorspronkelijk

niveau. De grenslijn in fig. 8 verschuift in die tijd daar-

door van a naar b. Door deze besmetting wordt *' mogelijkheid

van veeteelt dus zeer ernstig beperkt.

In 'fig. 9 geven lijn a (0.6 x 1Q~ Curie/m ) en lijn b
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—6 2
(1.2 x 10 Curie/m ) de grenslijn aan voor melkproductie

voor resp. de isotopen Cs-134 en Cs-137. Hierbij zijn de

eierstokken bij vrouwen het kritische orgaan. Ook de besmet-

ting door Cesium is een zeer langdurige zoals we reeds

eerder gezien hebben (par. 3.3).

4.2.4 Besmetting van de 9

Doordat de grond besmet wordt met radioactief materiaal kun-

nen radioactieve stoffen ook via plantenwortels worden op-

genomen. Bij gebruik van deze planten als voedsel kunnen

radioactieve stoffen zich ook weer in organen gaan concen-

treren. Om een inzicht te verschaffen in de grote diversiteit

van radioactieve isotopen waarmee de grond besmet wordt,

zijn deze, voorzover Yook et.al. daarover gegevens verschaf-

fen, en de halveringstijd groter dan een halve dag is, ge-

tabelleerd in tabel V-6,

Om een beeld te krijgen van de relatieve ernst van de lange

termijn besmetting door de verschillende isotopen voor

agrarisch gebruik is de lengte aangegeven van hét gebied dat

met deze isotopen tot een zodanige graad is besmet dat het
32)noodreferentieniveau van def voor deze isotopen, kritische

organen kan worden overschreden. Dit op basis vari de gegevens

van Yook et.al. (zie par. 3.3.3) m.b.t. de mogelijke stra-

lingsdosis t.g.v. het nuttigen van in dit gebied verbouwde

gewassen. (Hiermee is dus niets gezegd over het belang van

de verschillende isotopen m.b.t. de stralingsbelasting van

de mens via andere processen dan het gebruiken van voedsel

dat besmet is door opname van radioactieve stoffen via de

wortels; vgl. J-129 en Sr-90 in par. 3.3.2.) Bovendien is

de radiologische halveringstijd van deze isotopen aangegeven

zodat een eerste indruk van de duur van deze besmetting

wordt verkregen (zie ook par. 3.3.3). Ook is aangegeven welke

isotopen wel en welke niet door de Gezondheidsraad zijn ge-

noemd .

Voor een paar isotopen zijn expliciet, op de kaart van

Nederland, de gebieden aangegeven, die ongeschikt kunnen

: worden voor landbouw door overschrijding van de noodrefé-

rentieniveaus bij gebruik van deze gewassen voor consumptie

(op grond van de schattingen van Yook e.a.) , ..-". ,:.
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km in x-richting

0 50 100 150 200 250

x Sr-89

x Sr-90

x Y- 91

x Nb-95

x Ru-103

x Ru-106

Te-125m

Te-127m

x Te-129m

x Cs-134

x Cs-137

x Ce-144

x Pm-147

Co-60

U-234

0-236

U-238

Np-237

X Pu-238

x Pu-239

Pu-240

Pu-241

PUT242

Am-241

Am-242m

Am-243

Cm-242

Cm-243

Cm-244

Cm-245

52

28

59

35

40

1

58

109

34

2

30

285

2.5

5.3

d

j

d

d

d

j

d

d

d

j

j

d

j

j

2.5x10 j

2.4xlO7 j

4.5xlO9 j

2.1xlO6 j

86

24000

6530

13.2

3.8xlO5

458

152

8000

163

32

17.6

9300

Mn-54, Fe-55, Fe-59, Co-58, Ni-59, Ni-63, Se-75,

Se-79, Zr-93, XZr-95, Nb-94, KTc-99, Pd-107,

Ag-llOm, Cd-113ra, Cd-115m, In-l.\4m, Sn-119m,

Sn-126, Sb-124, Sb-125, Te-123m, J-129, Cs-135,

Ce-141, Pm-l48m, Sm-151, Eu-152, Eu-154,

Eu-155, Gd-153, Tb-160, U-232, U-235, Pu-236

Cm-246, Bk-249

afstand, waarbij kritische

besmettingsgraad (volgens

Yook) wordt overschreden,

is kleiner dan 5 km

Cr-51, As-77, Br-82, Rb-86, xY-90, xZr-97,

Nb-95m, Nb-96, *Mo-99r-Rh-105, Pd-109, Pd-112,

Ag-111, Cd-115, Sn-117m, Sn-121, Sn-125,

Sb-122, Sb-126, Sb-127, Sb-128, MTe-131m,
xTe-132, J-130, "j-131, *J-133, KCs-136,

Ba-140, *I.a-140f *Ce-143, Pr-142,
 xPr-143,

MNd-147, Pm-148, KPin-149, Pm-l5l, Sm-153,

Eu-156, Eu-157, Gd-159, Np-239, Am-242

voor deze isotopen zijn

door Yook geen grenzen voor

landbouw gegeven w.b.t.

besmettingsgraad (soms

echter wel voor veeteelt).

Tabel V-6. Lengte van ("sigaarvormig") gebied dat door besmetting van de

afzonderlijke isotopen ongeschikt is voor landbouw (geen maat-

staf voor veeteelt!).

Alleen isotopen met een halveringstijd langer dan een halve

dag zijn beschouwd.

Slechts de met een >t aangeduide isotopen behoren tot de 45 in

het Gezondheidsraadrapport beschouwde isotopen.
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In fig. 8 geeft lijn c dit gebied aan voor Sr-90, waarbij

het bot het kritische orgaan is. De halveringstijd voor

uitspoelen is 6 a 10 jaar volgens het UNSCEAR-rapport van

1972 (zie 3.3) zodat deze besmetting van zeer lange duur

is. Door diep ploegen is de concentratie mogelijk met een

factor 4 te verkleinen. Hierdoor verschuift de grenslijn

van c naar d. Het is duidelijk dat (de eerste jaren) de

besmettingsgraad voor de veeteelt belangrijker is dan voor

de landbouw.

De grenslijn voor landbouw i.v.m. cesium besmetting (zowel

Cs-134 als Cs-137) wordt aangegeven door lijn d (waarbij

uitgegaan is van een concentratieverlaging van een factor

4 door ploegen). De grens die in het Rasmussenrapport voor
-5 ~ 2

agrarisch gebruik wordt gegeven is 2 x 10 Curie/m (lijn c).

Ruthenium-106 (halveringstijd 1 jaar) is een isotoop dat ook

tot zeer zware besmetting kan leiden. Voor dit isotoop hebben

wij wat betreft de hoeveelheid die vrijkomt een aanzienlijk

hogere schatting dan de Rasmussenstudie, op grond van de door

de APS geopperde mogelijkheid, ;

Als kritisch orgaan voor Ru-106 noemen Yook e.a. de nieren.

Het noodreferentieniveau wordt overschreden bij gebruik van

gewassen van grond met een besmettingsgraad hoger dan

5 x 10 Curie/m (lijn a in fig. 10). Als door diep ploegen

dan concentratievermindering met een factor 4 bereikt wordt

verschuift deze grens naar lijn b. Een tamelijk willekeurige

grenslijn is nog lijn c gegeven met een besmettingsgraad

100 maal zo hoog als op lijn a.

Tenslotte zijn in fig. 11 twee besmettingsgraden aangegeven

zowel voor plutonium-239 (halveringstijd 24000 jaar) als voor

plutonium-241 (halveringstijd 13 jaar). Op grond van het

rapport van Yook e.a. liggen de grenzen voor agrarisch ge-
-9 " 2

bruik bij een besmettingsgraad 2.5 x 10 Curie/m voor
_g o

Pu-239 en 5 x 10 Curie/m voor Pu-241. Lijn c en a geven

gebieden aan waar de besmettingsgraad minstens 4 maal zo groot

is, zodat dit mogelijke grenslijnen zijn in geval van diep

ploegen. In het Rasmussenrapport wordt als grens voor het
~ -7 2

agrarisch gebruik de waarde 10 Curie/m gegeven voor Pu-239.

Dit correspondeert met de lijn d in fig. 11. Lijn b is verder
• : - " - • ' • ; - 7 • ' " - 2 • ' " - :

grenslijn van 2 x"10; Cürie/m voor Pu-241.

. . ,,'*-
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Fig.V-10. Besmetting van het land met Ru-106
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Fig.V-U. Besmetting van hel land met Pu-239 en Pu-241

a) Pu-241 2 • 1 0 ~ 8 curie/m1

b) Pu-241 2» 10" 7 curie/m2

c) Pu-239 10~* curie/m1

4.2.5 Slotc

4.3
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.5 Slotopmerking

Bij bestudering van de radioactieve besmetting met behulp

van een bepaald metereologisch verspreidingsmodel mag niet

vergeten worden dat het beeld dat men verkrijgt van de

besmettingsgebieden in hoge mate gestileerd is. In een

werkelijke situatie zal het beeld veel grilliger zijn door

aanwezigheid van gebouwen, windfluctuaties en ook door mo-

gelijke verandering in het weer gedurende de verspreiding.

Met name geldt dit voor de besmetting op grote afstand van

de centrale.

Alle restricties die de Gezondheidsraad maakt34^ m.b.t.

het gebruik van de metereologische verspreidingsmodellen om

het werkelijke verloop van de verspreiding van het radio-

actief materiaal te beschrijven zijn ook hier van toepassing.

Wat echter wel goed aangegeven wordt is een kwalitatief

beeld en de grootte van omvang en de graad van besmetting

van het land.. Deze grootteorde voor de langdurige besmetting

is boyendien niet bijzonder gevoelig voor de weerssituatie

waarin het ongeluk plaats vindt; dit in tegenstelling tot

de omvang van de vroeg-somatische stralingsgevolgen van een

reactorongeluk.

4.3 Gevolgen van korte termijn ontvangen straling na een reactor-

ongeluk

Het aantal slachtoffers door vroeg-somatische schade (sterf-

te en stralingsziekte) wordt bepaald door de grootte van de

op korte termijn ontvangen stralingsdosis. Slechts als deze

dosis- groter is dan zo1 n 100_ rem zullen direct merkbare

ziekteverschijnselen.1,gaan optreden. Er is een drempelwaarde

voor deze'effecten. Daardoor zullen de gevolgen van een

reactorongeluk,, wat betreft het aantal directe slachtoffers

door een overdrijyejide radioactieve wolk, sterk afhankelijk

zijn van de weersomstandigheden. In stabiele weersomstandig-

heden als de radioactieve wolk op lage hoogte blijft drijven,

zal de concentratie van radioactiviteit op grondniveau aan-

zienlijk hoger kunnen zijn dan onder instabiele weersomstan-

digheden, als de,radioactiviteit zich meer in verticale

richting (en ook-loodrecht op de windrichting) verspreidt.
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Daardoor loopt het aantal directe slachtoffers dat de Ge-

zondheidsraad voor het door haar beschreven ongeluk op een

"referentievestigingsplaats11 geeft in haar rapport, zo

sterk uiteen, afhankelijk van de beschouwde weerscategorie.

Voor weersomstandigheden in Nederland, die 70% van de tijd

heersen, berekent de G.R., voor haar referentievestigings-

plaats, het aantal acute sterftegevallen op 0 tot 50 en

in de weersomstandigheden van de overige 30% op 50 tot

1000035) Voor de stabiele weerscategorie die in 10% van

de tijd voorkomt ligt dit aantal acute slachtoffers gemiddeld

tussen de 2000 en 10000 met een maximum van 31000 tot

39000 doden onder zeer stabiele omstandigheden, die in dat
37)geval vallen tot op een afstand van 30 S 48 km

Deze door de G.R. berekende getallen stemmen wat grootte-

orde betreft overeen met die in onze scenario's indien reke-

ning wordt gehouden met werkelijke bevolkingsdichtheid in

plaats van de "standaard bevolkingsdichtheid" van de "refe-

rentievestigingsplaats" in het Gezondheidsraadrapport

In het G.R.rapport wordt de referentievestigingsplaats ge-
39)definieerd als een plaats waar binnen een straal van

1.5 km 1000 mensen wonen; voor een ring van 1.5 tot 5 km

rond de ceintrale wordt een bevolkingsdichtheid van 200 in-
2

woners per km verondersteld en voor de afstanden groter
2

dan 5 km 400 inwoners Der km (het gemiddelde voor Neder-
2

land is 360 per km }. Om enigszins te corrigeren voor aan-

wezigheid van dorpen en steden is aan een sector van 45

een hogere bevolkingsdichtheid toegekend (van 500 tot 1000

inwoners per km ).

Dit is echter maar een schamele correctie als het om con-

crete vestigingsplaatsen gaat in de buurt van grote steden

als Den Haag en Rotterdam (vestigingsplaats Maasvlakte) en

Amsterdam (vestigingsplaats Diemen). In deze steden is de
2

bevolkingsdichtheid meer dan 10000 inwoners per km , d.w.z.

10 tot 20 maal zo hoog als in de aannames van de G.R. Hier-

voor corrigerend,betekent een groot ongeluk bij Diemen dan

ook, onder stabiele weersomstandigheden en windrichting

Amsterdam, meer dan 100000 doden in plaats van 5 3 10 duizend.

Terecht merkt de G.R. op dat in de RASINstudie de mogelijk-

heid van dit grote aantal acute slachtoffers wordt verhuld
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doordat in de RASINstudie alleen gemiddelde cijfers over

alle weerscategorieën worden gegeven: "Voor het geval dat

bij ongunstige weersomstandigheden de dichtstbevolkte

sector bij Diemen zou worden getroffen, bedraagt het ge-

schatte aantal acute slachtoffers het honderdvoudige van

de verwachtingswaarde11 . D.w.z. 100000 i.p.v. het in

de RASINstudie genoemde aantal van 1000.

Als het gaat om de beoordeling van de positie van een ves-

tigingsplaats t.o.v. bevolkingscentra blijft de G.R. ook

niet verschoond van een verhullende presentatie. Als zij

n.l. wil tonen hoe de bevolkingsdichtheid rond werkelijke

vestigingsplaatsen samenhangt met die van de "referentie-

vestigingsplaats geeft zij slechts een grafiek waarin

niet de echte bevolkingsgetallen voorkomen maar een getal

gebaseerd op het aantal inwoners in een ring vermenigvul-

digd met de afstand van die ring tot de centrale tot de

macht min drie tweede (r~ * ). Dit verdisconteert wel "dat
42)het risico afneemt met toenemende afstand" maar doet

"de potentiële omvang van het ernstigste reactorongeval
43)onvoldoende duidelijk tot uitdrukking komen " (zoals

de G.R. de presentatie van de resultaten in de RASINstudie ook

aanduidt).

M.b.t. de laat-somatische en genetische effecten kan nog opge-

merkt worden dat hiervoor door de G.R. w.b.t. de gevolgen van de

korte termijn bestraling redelijke schattingen zijn gemaakt,

indien men uitgaat van een bepaalde dosis-effect relatie.

Het grootste probleem hierbij is dat,doordat er (vermoedelijk)

geen "drempeldosis" is,elke hoeveelheid toegevoegde straling

leidt tot verhoging van kankerinductie en genetische schade.

Daardoor is moeilijk een grens aan te geven voor een gebied

waarbinnen nog wel gerekend moet worden met effecten,maar

waar buiten niet. Temeer daar,hoe groter de verdunning door

verspreiding wordt, hoe groter in de regel ook het aantal

mensen dat deze stralingsdosis krijgt. Zo zijn de schattingen

in de RASINstudie van het aantal kankergevallen een factor

8 lager dan in het G.R.rapport doordat in de eerste studie

is gerekend tot een afstand van 100 km en in het laatste

tot een afstand van 800 km44)
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Belangrijker nog dan deze korte termijn besmettingfvoor

de omvang van de laat-somatische en genetische schade is de

grondbesmetting over grote afstanden. De studiegroep van

de American Physical Society geeft aan dat door besmetting

van Cs-137 alleen al het aantal kankergevallen een factor
45)

25 maal zo groot kan zijn . Zoals we in de vorige para-

grafen gezien hebben is echter ook de besmetting met Cs-134

van bijzonder belang, zodat dit getal nog aanmerkelijk ver-

hoogd kan worden.

Deze aspecten zijn echter niet in het G.R.rapport en de

RASINstudie beschouwd.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10,

11,
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inzake de mogelijke risico's voor volksgezondheid

en milieu", 1975, p. 13 en p. 16.
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^OOfdstuk VI. PROBLEMEN ROND EVACUATIE; ENKELE SOCIALE EN ECONO-

MISCHE ASPECTEN

"Maar als iemand nu eens alles wist
wat er te weten is", zei hij. "Wat
zou er dan gebeuren?"
"Dan zou de stakker hoofdpijn krijgen",
zei de geleerde met een mekkerend
lachje.

NRC, 27 dec. 1975, p. 12.

I
Inleiding

Een groot reactorongeluk, waarbij een aanzienlijke hoeveel-

heid, radioactiviteit in de atmosfeer vrijkomt, is een ramp

van ongekende omvang. Eén blik op de in hoofdstuk V 'gepre-

senteerde uitkomsten van de berekeningen van de omvang van

het met een bepaalde dosis besmette gebied, is voldoende om

dit inzicht te staven. Een groot deel van Nederland zal immers

na een reactorongeval zodanig worden besmet, dat, wanneer aan

de b,v. door de Gezondheidsraad gestelde criteria van maxi-

male stralingsbelasting moet worden voldaan, gedurende lan-

gere tijd daar vrijwel elk maatschappelijk verkeer zal zijn

lamgelegd.

In dit hoofdstuk zullen we trachten iets meer te zeggen over

de betekenis van een dergelijke ramp voor Nederland. Daar-

bij moet van meet af aan voorop staan, dat de resultaten van

de hier gepresenteerde beschouwingen op zijn hoogst de grootte-

ordes van het probleem aangeven. Aan elke beschouwing in dit

vlak liggen immers een groot aantal veronderstellingen en

idealiseringen ten grondslag, die ieder op zich ter discussie

kunnen worden gesteld. Er bestaat bovendien weinig inzicht

over de rol en de omvang van allerlei secundaire effecten

en het is hoogst twijfelachtig of de modellen die we in nor-

male situaties voor het beschrijven van de sociale realiteit

gebruiken, in de rampsituatie nog wel enige betekenis hebben.

Onze opmerkingen zijn daarom schetsmatig en fragmentarisch.

Rampen van een omvang als die waarvan hier sprake is, zijn

buitengewoon onoverzichtelijke sociale gebeurtenissen. Vaak

is het niet eens mogelijk achteraf in detail te reconstrueren

wat er zich heeft afgespeeld, laat staan dat het van te voren
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mogelijk is enigszins adequate beschouwingen over het gebeu-

ren op te stellen. In dit soort situaties wordt het gezegde,

dat het leven van toevalligheden afhangt, bewaarheid. Mis-

verstand, communicatieproblemen, toeval en onverwachte men-

selijke reacties: de irrationaliteit voert dan de boventoon.

Daartegen kan moeilijk planmatig worden opgetreden. Het

traditionele middel om sociaal orde op zaken te stellen, het

ontwerpen van bureaucratische regels, schiet te kort, om-

dat de legitimiteitsgronden die noodzakelijk zijn voor het

doorvoeren van de ontworpen procedures, in tijden van nood

geheel of gedeeltelijk ontbreken.

Dit alles is niet onbekend voor diegenen, die zich wel eens

in de gang van zaken tijdens of na een ramp (zoals grote

ontploffingen, overstromingen, een gebied in oorlog) heeft

verdiept. Door een aantal karakteristieken van een ongeval

met een kernreactor zal, naar kan worden verwacht, het beeld

echter nog aanzienlijk somberder zijn dan bij andere rampen.

Daarbij kan met name aan de volgende factoren worden gedacht:

1) De bedreiging voor de bevolking is zonder speciale appa-

ratuur niet detecteerbaar. Dit creëert de volgende twee-

slachtige situatie voor de beleidsvoerders. In tegenstelling

tot overstromingen, grote branden, oorlog etc. moet de be-

volking door de autoriteiten ervan overtuigd worden dat er

gevaar dreigt en dat vergaande en pijnlijke maatregelen, b.v.

evacuatie, noodzakelijk zijn. Op grond van de eigen ervaring

is dit niet voor de bevolking in te zien. Omgekeerd zullen

diegenen die niet feitelijke bedreigd worden, maar b.v. bij

geruchte vernomen hebben dat er radioactieve besmetting

dreigt, ervan overtuigd moeten worden dat zij op hun plaats

moeten blijven. Actie van autoriteiten zal daarom niet be-

perkt kunnen blijven tot het eigenlijke rampgebied, maar zal

ook zich ver daarbuiten moeten uitstrekken. Daarbij moet

bovendien bedacht worden, dat - blijkens de ervaring - ook

de autoriteiten vaak geen overzicht hebben over de gebeurte-

nissen. Het betekent een grote extra belasting voor de be-

trokken organen en de communicatie-kanalen.

2)-Behalve bij" zeerTidge~ dosêsy zal; er̂ eéri zekere"tijdsve£- [',

traging optreden tussen het: blootgesteld zijn aan stralingen

de optredende stralingsziekte of andere effecten. Deze;tijds-
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vertraging kan weken, maanden en voor kankerinductie tot

tientallen • jaren omvatten. Dat betekent dat de over-

heidsmaatregelen (b.v. evacuatie) snel aan geloofwaardigheid

zullen verliezen. Ongetwijfeld zullen verhalen de ronde doen

over mensen die in de besmette gebieden zijn geweest, zonder

(directe) nadelige gevolgen daarvan te ondervinden. Een groot

deel van die verhalen zal zelfs waar zijn. Het zal in zo'n

klimaat moeilijk,, zo niet onmogelijk zijn om een grote be-

volkingsgroep, die wat hen dierbaar is heeft verlaten, bij

vreemden is ingekwartierd en die mogelijk in onwetendheid

verkeert over het lot en de verblijfplaats van b.v. gezins-

leden, tegen zichzelf te beschermen.

3) Ook diegenen die (gedwongen) evacuë's in hun huis ontvangen,

zullen aan grote spanning blootstaan. Welk gevaar intro-

duceren de"gasten"?Waarom verdwijnen ze niet, als (zie hier-

boven) blijkt dat het allemaal erg meevalt?

4) Deze problemen worden versterkt door de omstandigheid dat,

zoals reeds in hoofdstuk V bleek, er zeer grote gebieden

zijn die gedurende erg lange tijd (b.v. 1 jaar) voor bewo-

ning ongeschikt zullen zijn.

Op grond hiervan zijn, naar onze mening, ervaringen uit ande-

re rampgebieden (ervaringen die betrekking hebben op b.v. de

evacuatiebereidheid en de houding van de bevolking tegenover

autoriteiten) niet zondermeer bruikbaar voor het voorspellen

van de na een groot ongeval met een kernreactor optredende

sociale processen. Die sociale processen en de beheersbaar-

heid daarvan zullen echter, meer dan enige andere parameter,

de uiteindelijke gevolgen in termen van aantallen doden en

gewonden van het ongeluk bepalen

2. Evacuatie

M.b.t. het vraagstuk van de evacuatie van de bevolking moet

een onderscheid worden gemaakt tussen onmiddellijke evacuatie

en evacuatie binnen korte tijd. De onmiddellijke evacuatie

moet plaatsvinden op grond van de directe straling (langs-

kömende wolk), de evacuatie binnen korte tijd vindt plaats op

grond van de dosis die7 ontstaat doordat fall-out zich neer-

zet op de grond en daar langdurige besmetting veroorzaakt.
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2)In de RASIN-studie wordt aangenomen dat de bevolking tot

een afstand van 5 km van de plaats van het ongeval moet wor-

den geëvacueerd. Daarbij wordt verondersteld dat in 4 uur

45% van de bevolking is geëvacueerd, in 8 uur 67%. De Gezond-

heidsraad neemt aan dat alleen "de 1000 inwoners die in de

referentievestigingsplaats binnen een afstand van 1.5 km

wonen onmiddellijk worden geëvacueerd". De Rasmussenstudie

tenslotte,- neemt aan dat tot 32 km van de plaats van onheil

wordt geëvacueerd. De evacuatie zal w<±i zeer efficient moeten

worden uitgevoerd, nl. in 2 uur 45% van de betrokken bevol-

king, binnen 8 uur 79%. De Rasmussencijfers zijn voor wat

de efficiency van de evacuatie gebaseerd op ervaringen met

natuurrampen, damdoorbraken en munitiedepot-ontploffingen.

Om de hiervoor genoemde redenen lijkt het twijfelachtig of

deze cijfers zonder meer te transplanteren zijn voor het

hier ter discussie staande geval. (RASIN neemt mogelijk daar-

om, mogelijk op grond van nationale ervaring een evacuatie-

halveringstijd die twee maal hoger is dan die van de Rasmus-

senstudie.) De APS berekent (op basis van uitsluitend de
137

Cs bijdrage) dat de bevolking in een gebied met een lengte

van 60 km, oppervlakte ca. 450 km binnen ëën dag moet worden

geëvacueerd . Om de grootteorde hiervan te zien is het

goed te bedenken dat dit een gebied is dat bijna driemaal

zo groot is als het oppervlak van de gemeente Rotterdam.

Nemen wij het criterium over. dat de APS heeft gebruikt voor
2 137

directe evacuatie (100^Ci/m t.g.v. Cs) dan moet voor een
ongeval met de dimensies die in hoofdstuk V zijn, gegeven,

2een gebied van 160 km lang en een oppervlak van ca. 1500 km
worden geëvacueerd.

Naast onmiddellijke evacuatie dient ook rekening- gehouden te

worden met het ontruimen van gebieden die voor de bevolking,

door de grondbesmetting, jn dé loop der tijd onaanvaardbaar

risico zou opleveren. De Gezondheidsraad geeft hiervoor de

volgende cijfers:

3.
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Tabel VI.1. Grootte van het gebied dat in eerste instantie

onbewoonbaar is door hoge stralingsintensiteit,

waarschijnlijkheid

70%

10%

10%

10%

oppervlakte

50-1000 km2

1000-2000 km2

2000-3000 km2

3000-4000 km''

Daarbij wordt door de Gezondheidsraad als criterium "de

stralingsdosis ten gevolge van radioactiviteit op de bodem

genomen, in de periode tussen 14 dagen en 1 jaar na het on-

geval". Wanneer die dosis meer is dan 5 Rem (het Noodrefe-

rentieniveau voor kinderen) wordt gesproken over "in eerste

instantie onbewoonbaar".

Het is merkwaardig dat de bepaling van de dosis gestart wordt

14 dagen na het ongeval. Tenzij ook evacuatie op grote schaal

in de eerste 14 dagen heeft plaatsgevonden, ontvangt de be-

volking in de eerste 14 dagen aanzienlijke straling. De

straling in de eerste week, op 100 km van de plaats van het

ongeval is, volgens onze berekeningen immers reeds 24 Rem.

Dat impliceert dat zeer grote bevolkingsgroepen geëvacueerd

zouden moeten worden. 4000 km is ca. 10% van het totale op-

pervlak van Nederland, het aantal evacuë's zou, door onge-

lijke bevolkingsspreidingseffecten, tot zeker 4 miljoen, ca.

30% van de totale bevolking kunnen oplopen. Het is niet erg

waarschijnlijk dat er velen zullen zijn die dit uitvoerbaar

achten. De Gezondheidsraad treedt niet in details over de

berekeningen die aan bovenstaande cijfers ten grondslag liggen.

Wij kunnen hier volstaan met de opmerking dat het laatste ge-

val dat de Gezondheidsraad opgeeft, overeenkomt met een onge-

luk met de dimensies die in hoofdstuk V zijn besproken, aan-

nemend het 5 Rem-criterium en een afschermingsfactor 3.

3. Enkele economische aspecten

Het is twijfelachtig of een. industriële samenleving de eva-

cuatie van b.v. een kwart van zijn bevolking gedurende zeker

een jaar zonder permanente grote schade kan overleven.
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Hoewel de ramp waarvan hier sprake is, niet in de orde komt

van het eens door de Amerikaanse minister van Defensie

McNamara gestelde criterium voor overleven van een indu-

striële samenleving , is de omvang ervan wel zodanig, dat

nader onderzoek naar de lange termijn sociale en economische

implicaties noodzakelijk is. De eerste vraag die zich daar-

bij aandient is of het door McNamara gestelde criterium wel

op Nederland toepasbaar is. Vergeleken met staten als de

USSR en de VS bestaat Nederland immers uit niet meer dan-ëën

stad en een stukje provincie. Berekeningen die gebaseerd zijn

op meerdere stedelijke centra, die relatief ver van elkaar

zijn verwijderd, zijn daarom vermoedelijk niet zonder meer

bruikbaar. Zoals echter reeds eerder opgemerkt werd, kan het

voor de beantwoording van dergelijke vragen noodzakelijke

onderzoek niet anders dan uiterst schetsmatig plaatsvinden.

Voor de hand liggende modellen, b.v. om de economische schade

te berekenen (b.v. input-output-analyse), zijn immers niet

meer bruikbaar, omdat de verstoring van de evenwichtssituatie

veel te groot is gelet op de beperkte geldigheid van dergelijke

modellen. Wij zullen ons hier beperken tot een paar korte

opmerkingen in de marge.

De eerste vraag die zich aandient is welk deel van het indu-

striële productieapparaat nog bereikbaar is, zonder onaan-

vaardbare schade voor de werkers op te leveren. Zoals de Gezond-

heidsraad opmerkt zijn de criteria die daarbij in het geding
7)zijn tamelijk willekeurig . In eerste instantie kan wellicht

het voor anderen dan jonge kinderen en zwangere vrouwen gel-
8)

dende "Noodreferentieniveau" worden gebruikt, 15 Rem . He-

laas wordt door de Gezondheidsraad niet gespecificeerd in

welke periode deze 15 Rem mag worden ontvangen . We kunnen

bovendien aannemen dat, door evacuatiemaatregelen, de betref-

fende werkers slechts gedurende 8 uur in het besmette gebied

zijn, van hun evacuatie-adres naar hun werk getransporteerd

worden (4 uur), maar de overige 12 uur in een niet-besmet

gebied verblijven, zodat voor hen een effectieve beschermings-

factor geldt van 5 voor zover zij niet in de open lucht Werken,

en een" factor 2 voor" zover zij wel"±n~de open inent werken ^

1)

2)
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Tabel VI.2 geeft een indicatie van de betreffende gebieden,

on<3er de veronderstellingen van het ongeluk, zoals gespeci-

ficeerd in hoofdstuk V.

Tabel VI.2.

gebieden met 1 jaar-dosis groter dan

indien betreden
: na

1 week

1 maand

3 maand

h jaar

1 jaar

2 jaar

5 jaar

30 Rem15

lengte

185 km

180 km

170 km

155 km

140 km

125 km

90 km

75 Rem2)

oppervl. lengte

3000 km 150 km

2200 km2

2000 km2

800 km2

700 km2

600 km2

200 km2

140 km

130 km

125 km

110 km

90 km

70 km

'oppervl.

750 km 2

700 km 2

650 km2

600 km 2

500 km2

200 km 2

100 km 2

1)

2)

komt overeen met 15 Rem bij een afschermingsfactor 2,

komt overeen met 15 Rem bij een afscherminasfactor 5,

IP)

Het effect van het ontoegankelijk zijn van dergelijke grote

gebieden voor industriële bedrijvigheid voor de economie van

het land als geheel, is uiteraard sterk afhankelijk van de

industriële sectoren die zo getroffen worden. Bij een ongeluk

op de Maasvlakte bij voorbeeld, zal het van groot belang zijn

of het Nieuwe Waterweggebied al dan niet ontoelaatbaar be-

smet wordt. Is dat het geval, dan zal Nederland van een essen-

tieel deel van zijn productiecapaciteit afgesneden zijn. Het

uitvallen van b.v. regeringscentrum Den Haag en van de stad

Amsterdam zal evenzeer dramatische effecten hebben op de

economie van het land als geheel. Het probleem zal zich dan

ook ongetwijfeld aandienen of de opgestelde criteria

niet drastisch moeten worden verlicht. De noodzaak

daartoe impliceert dac de huidige discussies over toelaatbare

doses na een ongeluk, een tamelijk academisch karakter hebben.
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Referenties hoofdstuk VI.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

RSS, App. VI, p. 83.

RASIN, IV3, p. 532.

G.R.R. I, p. 6.19.

RSS, App. VI, p. 32.

APS, S.46.

T.w. (voor de Sowjet-Unie) de vernietiging van

van het industriële1 1 1

-g- - -j van de bevolking en -j - g

potentieel.

G.R.R., p. 6.28.

G.R.R., p. 4.32.

Wij zullen aannemen: 1 jaar.

Vgl. A. Pfau, in C.F. von Weizsacker,"Kriegsfolgen

und Kriegsverhütung", München, 1971, p. 587 e.v.



- VII-1 -

Hoofdstuk VII. REACTORONGELUKKEN: OORZAKEN EN VEILIGHEIDSFILOSOFIE

"Een wrak, hè?" riep de burge-
meester uit. "Ik wist het! Het
kon niet goed gaan."

NRC, 6 dec. 1975,p. 16

Inleiding

In de vorige hoofdstukken zijn de mogelijke gevolgen be-

schreven van een groot reactoror.geluk. Daarbij rijst na-

tuurlijk de vraag of dergelijke ongelukken überhaupt wel

mogelijk zijn. In dit hoofdstuk (en gedeeltelijk ook in het

volgende) zal daarom op een aantal factoren ingegaan worden,

die belangrijk kunnen zijn voor het ontstaan en het ver-

loop van grote ongelukken. Daarbij gaat het zowel om fy-

sische processen (warmteontwikkeling, drukgolveri etc.) als

om sociale (sabotage, verkeerde handelingen van operateurs).

Daarnaast zullen een aantal voor de bevolking van belang

zijnde aspecten van de "veiligheidsfilosofie" voor kernre-

actoren besproken worden, zoals die leeft in kringen van de

kernenergieindustrie en atoomenergiecommissies. Dit zal ge-

daan worden aan de hand van de discussies rond twee onder-

delen van het veiligheidssysteem van de reactor, n.l. het

noodkoelsysteem en het reactordrukvat. Het zal daarbij blij-

ken dat deze veiligheidsfilosofie niet (meer) algemeen ge-

accepteerd wordt. Deze verdeeldheid over de veiligheidsfilo-

sofie is zowel van binnen uit ontstaan (doordat enkelen

gingen twijfelen of de oude normen voor kleine reactoren ook

toegepast mochten worden op de veel grotere reactoren die

in ontwikkeling waren) als door externe druk, die het resul-

taat is van een gewijzigde maatschappelijke houding t.o.v.

S.a kernenergie. ,

In deze veiligheidsfilosofie speelt o.a. het begrip ontwerp-.

ongevallen een belangrijke rol. Onder ontwerpongevallen ver-

staat jnen die ongfilukken^die „een. ernstige-bedreiging voor

werknemers en bevolking betekenen, waarvoor men extra vei-

ligheidsmaatregelen inbouwt om de gevolgen te beperken. Het



- VII-2 -

zijn dus die ernstige ongevallen, waarover men nog een

zekere controle wil uitoefenen. Hieronder vallen niet alle

mogelijke ongelukken. De keus tussen wat wel en wat niet

gerekend wordt te behoren tot een ontwerpongeval wordt niet

zozeer bepaald door de grootte van het ongeluk als wel door

de geschatte grootte van de kans op een ongeluk. Zo be-

hoort volgens de Commissie Reactorveiligheid een pijpleiding-

breuk in het primaire koelsysteem wel tot de ontwerpongeval-

len maar een falen van het ..eactordrukvat niet4"' . Veilig-

heidsvoorzieningen zoals het noodkoelsysteem en het reactor-

gebouw zijn dan ook niet ontworpen om het hoofd te bieden

aan dit laatste type ongeluk.

De veiligheidsvoorzieningen voor ontwerpongevallen zijn

technologisch van aard. D.w.z. ze zijn gericht op het be-

perken van de gevolgen van een ongeval door technologische

voorzieningen. Deze kunnen echter ook falen, in welk geval

de omvang van het ongeluk niet of nauwelijks beïnvloed wordt.

De voornaamste functie van de veiligheidsvoorzieningen is

daarom het verkleinen van de kans op een ongeluk. Dit in

tegenstelling tot veiligheidsvoorzieningen die er op ge-

richt zijn fysische begrenzingen te stellen aan de mogelijk-

heid of de omvang van ernstige ongelukken. Deze begrenzingen

worden bepaald door fysische wetmatigheden . Als factoren

van invloed op deze begrenzingen kunnen bij voorbeeld ge- '

noemd worden, beperkingen van vermogensinhoud (en daarmee

ook de radioactieve inhoud) tot kleine vermogens en de

afstand tot woon- en werkgebieden.

2 Oorzaken van een groot ongeluk

2.1 Fysische processen

De ernst van een reactorongeval zal mede bepaald worden door

de hoeveelheid radioactiviteit die hierbij in de omgeving

via de atmosfeer verspreid wordt. Deze hoeveelheid zal van

het specifieke verloop van het ongeluk afhangen.;Zij kan

variëren van de hoeveelheid die onder^normaal bedrijf ge-

loosd wordt tot hoeveelheden corresponderend met, bijna.100%

van de gassen, een groot deel van de vluchtige: stoffen en

enkele procenten van de vaste stoffen uit de reactorkern. -:-,-

2.1.1 Overc
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Het overgrote deel van de radioactiviteit bevindt zich bin-

nen de reactorstaven in de reactorkern. Door oververhitting

en/of smelten kan deze vrijkomen binnen de veiligheidsom-

hullingen (het containment) van de reactor. Dit containment

bestaat uit een stalen koepel met een dikte van 2 a 3 cm

(het primaire containment) en een (cilindervormig) gebouw

van gewapend beton. (De dikte hiervan is bij de kerncentrale

te Borssele 60 cm.)

Voor de verspreiding van grote hoeveelheden radioactiviteit

in de omgeving zijn dan ook twee processen van wezenlijk

belang, n.l. smelten en/of uiteenvallen van de reactorkern

en beschadiging van het containment '. Smelten van de

reactorkern treedt op als de geproduceerde warmte niet meer

voldoende afgevoerd wordt. Op de wezenlijke functie van

het noodkoelsysteem hierbij komen we verder in dit hoofd-

stuk terug. We zullen nu eerst een aantal van de fysische

processen aangeven waarbij voldoende mechanische en/of

thermische energie in geschikte vorm geproduceerd kan wor-

den .om, alleen of in onderlinge samenwerking, zowel de bin-

nenste als de buitenste veiligheidsomhulling te doorbreken.

De in de Rasmussenstudie genoemde interne oorzaken waardoor

de veiligheidsomhullingen kapot kunnen gaan zijn: 1) te

grote overdruk in het reactorgebouw, 2) beschadiging door

rondvliegende brokstukken ("projectielen"), 3) doorsmelten

van de reactorkern door de bodem van het containment.

2.1.1 Overdruk

Hierbij; kan onderscheid gemaakt worden tussen statische en

dynamische overdruk. In het laatste geval treden zeer sterk

wisselende drukverschillen op. Deze kunnen bij voorbeeld

worden veroorzaakt door schokgolven die bij explosies ont-

staan. Schokgolven kunnen o.a. veroorzaakt worden door

stoomexplosi.es: indien: b..v. bij verlies van kóelmiddel de

reactorkern smelt doordat het noodkoelsysteem faalt en daar-

na een deel van of de gehele gesmolten kern weer iri .aanra-

king met water komt, zal dit kunnen leiden tot-een explo-

sieve ontwikkeling vjih Stööm.: Dit zal dës~ te heftiger gaan

naarmate! het gesmolten métaal fijner verdeeld met het wa-

ter in .contact .tfeedtv In principe kunnen de optredende

'"", ,>* -~' "ó't'-
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schokgolven voldoende zijn om de veiligheidsomhullingen te

doorbreken. Er is echter nog te veel onzekerheid over het

mechanisme van stoomexplosies om preciese uitspraken over

de gevolgen te doen. Als de gesmolten kern in een poel

water binnen het reactorvat valt zal een zo heftige stoom-

explosie kunnen optreden dat het reactorvat uit elkaar

barst of dat het zware bovendeksel losscheurt en wegge-

slingerd wordt. Ook hierbij kunnen tevens sterke schokgol-

ven optreden.

Een andere oorzaak van dynamische drukbelasting is het al

of niet explosief optreden van waterstofbranden. Bij tem-

peraturen boven 1100°C gaat het zircalloy van de brandstof-

staafomhullingen sterk (mogelijk zelfs explosief) met wa-

ter reageren waarbij zowel warmte als waterstofgas ontwik-

keld wordt. Dit waterstofgas kan heftig met zuurstof rea-

geren en daarbij drukgolven veroorzaken. Volgens de Ras-

mussenstudie kunnen de drukgolven van een waterstofex-

plosie alléén,het containment niet doorbreken :,

Het effect van dynamische drukbelasting kan nog versterkt

worden doordat het reactorgebouw opgedeeld is in relatief

dicht afgesloten ruimten. Betonnen wanden kunnen hierdoor

bezwijken waarbij grote brokstukken beton het containment

kunnen beschadigen. Het plotseling, met grote kracht, leeg-

stromen van het koelsysteem dat onder hoge druk staat kan

op zich al leiden tot de hiervoor benodigde zeer sterk wis-

selende drukverschillen .

Zelfs als het containment niet lek geslagen, wordt door dy-

namische drukbelasting zal, indien de door de reactorkern

en/of door chemische reacties geproduceerde warmte niet

afgevoerd wordt, de temperatuur en daarmee ook de statische

druk in de reactor zodanig stijgen dat het containment-bin-

nen een paar uur kan bezwijken. Deze overdruk kan zowel

veroorzaakt worden door stoom, door bij metaal-water reac-

ties ontwikkelde waterstof als door CQ2, dat ontstaat als

de reactofkern door de betonnen bodem smelt' ., ,
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2.1.2 "Projecfcielvorming"

Indien brokstukken van de uitrusting in de reactor met grote

kracht en snelheid losschieten kunnen deze als projectielen

zowel veiligheidssystemen als ook het containment bescha-

digen. Voor een aantal voorziene mogelijkheden tot projec-

tielvorming zijn veiligheidsmaatregelen aangebracht in de

vorm van extra afschermingen. Hiermee wordt echter slechts

bescherming geboden voor een beperkt aantal van de vele

mogelijkheden waarop projectielvorming kan optreden.

In de vorige paragraaf zijn de dynamische drukwisselingen

(waaronder schokgolven) al genoemd als mogelijke oorzaak

van projectielvorming.

Doordat het koelsysteem in lichtwaterreactoren onder hoge

druk staat (PWR 160 at, BWR 80 at) kunnen bij breukvorming,

naast het optreden van schokgolven ook onderdelen van het

koelsysteem als projectielen weggeschoten worden. Deze ef-

fecten kunnen nog verhevigd worden indien de breuken ver-

oorzaakt wórden door een plotselinge sterke toename van

de energieontwikkeling zoals bij voorbeeld tengevolge van

een reactiviteitstoename in de reactorkern. Zo kan bij een

sterke locale warmteontwikkeling in de reactorkern van een

kokend water reactor het zgn. water-hamer effect het koel-

systeem doen barsten, hetgeen gepaard kan gaan met projec-

tielvorming. Bij het ongeluk met de SL-1 kokend water reac-

tor (vermogen 3 MW) van het National Reactor Testing Station

te Idaho, op 3 januari 1961, waarbij drie operateurs om-

kwamen, werd door dit water-hamer effect het hele reactorvat

van zijn verbindingspijpen losgescheurd en 3 meter omhoog-

geschoten.vDê kracht die de "water-hamer" op het reactor-

vat uitoefende was op grond van materiaalonderzoek achteraf .

mogelijk zelfs 700 atmosfeer ' .

De krachtigste en meest energetische projectielen waa-door

het containment doorbroken kan worden, kunnen ontstaa. bAj

het scheuren van het reactorvat. Het Rasmussenrapport con-

cludeert dat, (met een kleine kans) bij een drukwaterreactor

"a large; vessel missile could in fact impact directly on
'.'. 9)

the containment and-penetrate through the wall" , en dat

. bij een kokend water .reactor ."severe vessel ruptures might

either:.tear of ;caüse;missiies..to "penetrate the containment
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shell" . In deze situatie zal een gesmolten kern in di-

recte open verbinding met de buiten-atmosfeer staan. Van-

wege de ernst van een dergelijk ongeval en de zeer karak-

teristieke houding van de kernenergieindustrie en atoom-

energiecommissies t.a.v. de mogelijkheid van falen van het

reactorvat, komen we hier verder in het hoofdstuk (onder

"Veiligheidsfilosofie") op terug.

2.1.3 Doorsmelten van de reactorkern

De derde mogelijkheid waarbij de veiligheidsomhullingen niet

in staat zijn de radioactiviteit binnen te houden is het

doorsmelten van de reactorkern door de bodem van het con-

tainment. Mocht het containment niet door een der boven

beschreven fysische processen bezwijken dan zal de kern in

elk geval door de bodem smelten en enkele tientallen meters

in de grond zakken. Daarbij kan ook een zakere hoeveelheid

radioactiviteit (zeker de edelgassen en een deel der

vluchtige stoffen) via de atmosfeer verspreid worden. Het

door de bodem smelten kan echter ook gepaard gaan met eer-

dergenoemde wijzen van bezwijken van de veiligheidsomhul-

lingen. In de Rasmussenstudie wordt voor een kokend water

reactor een kans van eens in de 25000 jaar en voor een

drukwaterreactor van eens in de 12500 jaar per reactor ge-

geven op het smelten van de reactorkern. Altijd komt in

deze situatie de radioactieve inhoud vrij buiten het reac-

torgebouw. Daarbij wordt een groter of kleiner gedeelte via

de atmosfeer verspreid terwijl de rest in de grond zakt,

of in zee terecht komt als reactoren voor de kust in zee

gebouwd zouden worden. Bij een aantal van 4000 kernenergie-

centrales op de wereld zou er volgens de Rasmussenstudie

gemiddeld dus éénmaal in de 4 jaar een kernsmeltingsongeval

plaats vinden.

3 Veiligheidsfilosofie t.a.v. het noodkoelsysteem (ECCS)

3.1 Periode 1966-1974

Indien de reactorkern waarin het kernsplijtingsproces plaats

vindt niet meer gekoeld wordt doordat de koeling wegvalt,

b.v. al:s gevolg van een pijpbreuk, dan is het "stilleggen"

van de reactor, d.w.z. hét stoppen van de•kettingreactie,
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niet voldoende om de reactorkern voor smelten te behoeden.

De radioactieve splijtings producten die in de loop van het

bedrijf gevormd zijn, produceren, na het stoppen van de

kettingreactie, nog zoveel warmte, dat de reactorkern bin-

nen 15 minuten zou smelten. Direct na het stilleggen van

de reactor is deze "na-warmte" 7% van het normale ther-

mische vermogen d.w.z. gelijk aan 210 Megawatt voor een

kerncentrale met een vermogen van 1000 MWe. Deze productie

van nawarmte neemt aanvankelijk snel maar later nog slechts

langzaam af. Na 2 uur is de nawarmteproductie nog 1% en na

30 dagen 0.2% van het thermisch vermogen van de reactor

(3000 MWth).

De nawarmte dient m.b.v. het noodkoelsysteem afgevoerd te

worden tot buiten het reactorgebouw. Bij een temperatuur

van 2000°F (1100°C) begint de zircaloy-stoom reactie

heftiger te worden. Zonder koeling wordt deze temperatuur

in 30 S 50 seconden bereikt. De smelttemperatuur van de

splijtstofomhulling, 3360°F (185O°C), wordt zonder koeling

in het heetste deel van de kern in ongeveer 1 minuut be-

reikt. Om beschadigingen van de kern door oververhitting

te voorkomen, moet het noodkoelsysteem binnen enkele se-

conden in werking treden. Als de warmte van de reactorkern

niet tot buiten het reactorgebouw afgevoerd werd zou de

temperatuur in het reactorgebouw en daarmee de (stoom-)druk

zodanig stijgen dat het veiligheidsomhulsel (bij een over-

druk van 5 atmosfeer) zou bezwijken. Essentieel is daarom

dat het noodkoelsysteem en de noodstroomvoorziening goed

functioneren.

De vraag of het noodkoelsysteem ECCS (Emergency Core Cooling

System) in geval van verlies van koelmiddel door een grote

pijpbreuk zal functioneren is nog steeds een open vraag.

De doeltreffendheid van het noodkoelsysteem is tot nu toe

aan zware kritiek onderhevig geweest. Er zijn tot nu toe

geen integrale complete experimenten op schaal gedaan, zo-

dat er ook geen experimentele verificatie is van het doel-

treffend functioneren van het ECCS.

Reeds' in 1967/68 wordt er officieel twijfel over de effec-

tiviteit van het ECCS uitgesproken11'12'. Doordat de in die

tijd voorgestelde reactoren nogal groter waren dan in het
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verleden zou het smelten van de reactorkern tot aanzien-

lijk grotere consequenties leiden dan men tot dan toe voor

mogelijk had gehouden. Met het oog op de veiligheid van

de bevolking stelt een commissie van de AEC de noodzaak

van betere noodkoelsystemen

In de periode vanaf 1967 wordt dan ook grote aandacht be-

steed aan verbeteringen in de ontwerpen voor het ECCS.

Het intact en op zijn plaats blijven van de reactorkern

wordt als een noodzakelijke voorwaarde voor een doeltref-

fende werking van het noodkoelsysteem gezien. Indien de

splijtstofstaven verbuigen of stuk gaan zou de koeling

n.l. geblokkeerd kunnen raken. Deze voorwaarde is centraal

punt van aandacht gebleven.

Van november 1970 tot maart 1971 worden door de Idaho

Nuclear Corporation proefnemingen gedaan, op semi-schaal,

met elektrisch verhitte staven om een aantal fysisch-mathe-

matische modellen te toetsen die de loop der gebeurtenissen

moeten beschrijven na een verlies van koelmiddel. De mo-

dellen blijken daarbij niet het werkelijke verloop weer

te geven. Het is zelfs zo dat de noodkoeling soms compleet

faalt, doordat het koelwater de verhitte staven niet meer

bereikt ' .

Ta juni 1971 vaardigt de AEC naar aanleiding van deze ver-

ontrustende situatie nieuwe, zij het voorlopige, normen uit

waaraan de noodkoelsystemen moeten voldoen. Deze zgn.

Interim Acceptance Criteria (IAC) worden onmiddellijk van

kracht zonder de gebruikelijke procedure om eerst 60 dagen

gelegenheid te bieden tot het leveren van commentaren op

deze criteria.Deze interim criteria voor het ECCS bevatten

niet alleen meer gedetailleerde voorschriften dan voorheen

maar beschrijven ook de analysetechnieken met behulp waar-

van het functioneren van het ECCS berekend wordt. Een

aantal belangrijke richtlijnen van deze IAC zijn

1) De berekende maximale temperatuur van de splijtstofom-

hulling mag de 2300°F (126O°C) niet overschrijden in

verband met beschadigingen daarboven. , .

2) Niet meer dan 1% van de totale splijtstof onthulling mag

chemisch met water of stoom reageren.

3) De tijdelijke temperatuursverandering van de splijtstof-

omhuiling moet beëindigd worden op een moment dat de
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kern-geometrie nog zodanig is dat koeling mogelijk is

en voordat de splijtstofomhulling door verhitting kan

falen.

4) De temperatuur van de kern moet vervolgens verlaagd

worden terwijl de nawarmte gedurende zolange tijd afge-

voerd wordt als nodig is tengevolge van de langlevende

radioactieve isotopen in de kern.

De hoop van de AEC dat door deze IAC de verontrusting over

de werking van het noodkoelsysteem weggenomen zal worden,

wordt niet vervuld. Het noodkoelsysteem blijft in de pe-

riode na juni 1971 onderwerp van kritiek bij diverse ver-

gunningsprocedures voor oprichting van nieuwe lichtwater-

reactoren.

Eind 1971-begin 1972 wordt de controverse over de IAC voor

het voetlicht gebracht'door publicatie van 2 artikelen ' '

van de Union of Concerned Scientists (UCS) (een groep

wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology

en de Harvard University). Met name in het laatste artikel

wordt felle kritiek uitgeoefend op de IAC. De toegestane

temperatuur van 2300°F wordt te hoog bevonden en de toe-

pasbaarheid van de computermodellen wordt zeer sterk in

twijfel getrokken. Belangrijke mechanismen zijn niet mee ge-

nomen in de berekeningen en voor een aantal parameters zijn

volgens de UCS willekeurige aannamen gemaakt. Gewezen wordt

op een belangrijke cirkelredenering in de IAC: wil het nood-

koelsysteem goed functioneren dan moet de geometrie van de

kern in elk geval gehandhaafd blijven, maar deze blijft

slechts intact als het noodkoelsysteem goed functioneert.

Het maken van een computerprogramma dat het totale complex

van gebeurtenissen en wisselwerkingen bij een verlies van

koelmiddel betrouwbaar kan beschrijven-is bij de huidige

stand van wétenschap en techniek niet mogelijk, stelt de

UCS. Uit de hearing over de IAC die hierop volgt, zal blij-

ken dat de leden van de UCS niet alleen staan in hun veront-

rusting, maar dat vele technici binnen de AEC ook al hun

kritiek hadden neergelegd in interne documenten en corres-

pondentie .

Naar aanleiding van deze kritiek organiseert de AEC een

hearing die zich, met onderbrekingen, uitstrekt over de

periode van januari 1972 tot juli 1973. Op deze hearing
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worden o.a. vertegenwoordigers van de AEC Regulatory Staff,

van een aantal fabrikanten van kerncentrales zoals Westing-

house Electric Corporation, General Electric Company en

Babcock & Wilcox Company gehoord. De getuigenissen worden

onder ede afgelegd. Naar aanleiding van deze hoorzitting

doet de AEC Regulatory Staff nieuwe voorstellen betreffen-

de aan het noodkoelsysteem te stellen eisen, die voor een

deel tegemoet komen aan de op de interim criteria IAC uit-

geoefende kritiek. Een aantal van de criteria worden ge-
19)noemd door de Commissie Reactorveiligheid . Zo is de

maximale temperatuur die splijtstofomhulling zal mogen ver-

krijgen tijdens werking van het noodkoelsysteem, verlaagd

van 2300°F tot 2200°F. Dit is echter nog aanzienlijk hoger

dan de door de UCS gesuggereerde 1600°F. Bovendien zijn

belangrijke wijzigingen voorgesteld in de gebruikte com-

putermodellen en zijn nieuwe experimenten gepland om aan-

vullende informatie te verkrijgen. In december 1973 vaar-

digt de AEC een stelsel van nieuwe Acceptance Criteria uit

die op deze voorstellen gebaseerd zijn.

Zoals hierboven opgemerkt bestaat er in sommige kringen

twijfel of de computermodellen op een adequate wijze alle

gebeurtenissen en complexe wisselwerkingen gedurende een

verlies van koelmiddel beschrijven. Van de kant van critici

wordt daarom voortdurend gewezen op de noodzaak van het

doen van experimenten op schaal, waarbij integraal de toe-

pasbaarheid van de computermodellen getest wordt. Nu is de

AEC reeds jaren bezig niet de voorbereiding van een experi-

ment op een grotere schaal. Dit is het zgn. LOFT (Loss of

Fluid Test) experiment voor een ongevalsafloop bij een ver-

mogen van 55 MWth. Dit project heeft echter nogal wat ver-

traging opgelopen doordat op grond van nieuwe inzichten de

opzet van het experiment enkele malen gewijzigd is. De

wenselijkheid van experimenten op schaal wordt o.a. ook uit-

gesproken door dr. Alvin Weinberg, directeur van het Oak
20)Ridge National Laboratory van de AEC, in een brief aan

de voorzitter van de AEC, waar hij schrijft: "I have a

basic distrust of very elaborate calculations of complex

situations, especially where the calculations have not been

checked by full scale experiments. As you know, much of our
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trust in the ECCS depends on the reliability of complex

codes. It seems to me - when the consequences of failure

are serious - then the ability of the codes to arrive at

a conservative prediction must be verified in experiments

of complexity and scale approaching those of the system

being calculated. I therefore believe that serious consider-

ation should be given first to cross-checking different

codes and then to verifying ECCS computations by experiments

on large scale and, if necessary, on full scale".

3.2 Huidige situatie

3.2.1 De Rasmussenstudie en het noodkoelsysteem

In augustus 1974 publiceert de AEC een studie over de veilig-

heid van lichtwaterreactoren waar twee jaar aan gewerkt

is onder leiding van prof. N.C. Rasmussen van MIT.

De studie legt zeer sterke nadruk op het berekenen van kan-

sen van ongelukken. Door vermenigvuldiging van de omvang van

ongelukken (b.v. uitgedrukt in aantal slachtoffers) met

de kans op het ontstaan wordt het, in de studie gedefinieerde
22)

begrip,"risico" bepaald . In de studie worden twee aspec-

ten m.b.t. het falen van het noodkoelsysteem onderscheiden.

a) het niet in werking treden van de diverse onderdelen

b) het niet in staat zijn om de kern adequaat te koelen

zelfs wanneer het noodkoelsysteem wel in werking treedt.

Vanwege de controverse die over dit laatste aspect bestaat

wordt hieraan in het Rasmussenrapport nog speciale aandacht

gewijd . Daarin wordt opgemerkt dat het er naar uitziet

dat er een hoge graad van conservatisme in de noodkoelsy-

steemontwerpen aanwezig is maar dat er anderzijds factoren

zijn die een goed functioneren van het noodkoelsysteem kun-

nen verhinderen en dat deze niet in da modellen van de AEC

opgenomen zijn. Omdat, door gebrek aan kennis over de wer-

king van het noodkoelsysteem, moeilijk een schatting te

maken is van de kans op falen, heeft men zich in de Rasmus-

senstudie hoofdzakelijk beperkt tot een gevoeligheidsana-

lyse t.a.v. deze factoren voor het goed functioneren.

De conclusie hiervan is dat zelfs als de kans op falen van

het noodkoelsysteem 10% is, het totale risico t.g.v. reac-

tor ongelukken met niet meer dan 30% zal toenemen (i.p.v.
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een kans op het smelten van de kern 6 x 10

jaar een kans van 7.8 x 10~

—5
per reactor-

). Omdat dit binnen de fouten-

grenzen van het totale risico ligt wordt het ook niet no-

dig geacht om de kans op het niet goed functioneren van

het noodkoelsysteem nauwkeurig te bepalen. (Er is aange-

nomen dat het niet goed functioneren alleen kan optreden

bij grote pijpbreuken en niet bij kleine.)

3.2.2 De American Physical Society en het noodkoelsysteem

In een door de American Physical Society in de zomer van

1975 uitgebracht rapport over de veiligheid van lichtwater-

reactoren wordt uitvoerig ingegaan op de huidige Acceptance

Criteria van de AEC. De conclusie van deze studiegroep

(APS) is, dat deze criteria een belangrijke verbetering

vormen van de interim criteria (IAC) van 1971.

Op een aantal belangrijke punten zijn conservatieve aan-

namen gemaakt. De studiegroep heeft echter ook zeer ern-

stige kritiek cp deze criteria. Zij merkt op dat er belang-

rijke hiaten zijn op een aantal wezenlijke punten, die het

conservatisme op andere punten weer te niet kunnen doen.

Zo wordt bij voorbeeld als een belangrijke gebrek in de

criteria gezien dat daarin geen rekening gehouden wordt met

falen van stoomgeneratorpijpen in drukwaterreactoren, waar-

van de waarschijnlijkheid groot kan zijn door aantasting

van deze pijpen door corrosie. Het gevolg van zo'n breuk

zou stoom van het secundaire in het primaire systeem kun-

nen blazen waardoor een adequate koeling van de kern ver-

hinderd wordt. Voor een betrouwbare beschrijving van een

aantal complexe fysische processen acht de studiegroep de

experimentele basis te zwak zodat het gepretendeerde con-

servatisme aan twijfel onderhevig is. Bovendien spreekt ze

haar twijfel uit over de toepasbaarheid van de computermo-

dellen "The lack of agreement between prediction and

experimental results for systems which are simple in

comparison to a large power reactor, casts considerable

doubt on the ability of the codes to predict the course of

a LOCA (Loss of Coolant Accident) realistically24*. Een

van de wezenlijke problemen is of afzonderlijke aspecten die

op zich misschien goed beschreven kunnen worden zodanig in

een model samengevoegd kunnen worden dat het complexe sa-
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menstel met zijn vele wisselwerkingen ook nog goed beschre-

ven wordt.

"The really difficult question to answer is whether the indi-

vidually prescribed ECCS Acceptance Criteria for the LOCA

separate effects can be integrated into a meaningful system

analysis with a demonstrable overall margin of conservatism.

Despite qualitative indications of general conservatism with-

in the ECCS Acceptance Criteria, we feel that the experimental

data are not adequate to demonstrate convincingly that the

integrated ECCSystems effects are conservatively prescribed,

even if all of the individual proces were demonstrated to be

independently conservative (which they have not been). There-

fore, any meaningful quantitative evaluation of system effec-

tiveness, or the ECCS safety margin, must depend upon the

adequacy of the system analysis codes. At this time none of

us has been convinced that the current generation of codes is

adequate to this purpose"

Van het eerder genoemde LOFT programma, om de adequaatheid

van de noodkoelsysteem criteria " op schaal " te testen,

merkt de APS studiegroep op: "Though LOFT is clearly an

important program, its scale is small in comparison to PWRs

of current design (about l/60th power).( ) We consider

it unlikely that the AEC program as presently conceived, will

lead to an assured quantitative demonstration at the ECCS

safety margin« 26)
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3.2.3 DE COMMISSIE REACTORVEILIGHEID EN HET NOODKOELSYSTEEM.

De C.R.V. deelt mee kennis te hebben genomen van de inven-

tarisatie die de American Physical Society studiegroep (APS)

geeft ten aanzien van kennis en onzekerheden over het kern-

noodkoelproces. Zij zegt de opinie van de APS ten aanzien

hiervan te delen en met name dat, naast hiaten in kennis, het

werkelijke probleem ligt bij de integratie van deeleffecten

in ëën zinvolle systeem analyse. Terwijl de CRV instemt

met een aantal conclusies zoals de wenselijkheid (noodzaak

volgens APS) van experimentele verificatie van fysische en

computermodellen en wijzigingen in huidige ontwerpen van nood-

koelsystemen, vermeldt zij niet dat en op welke gronden haar

conclusie over de toereikenheid van de huidige ECCt' Acceptance

Criteria sterk afwijkt van die der APS. Ter illustratie de

interpretatie van de CRV over de toepasbaarheid van de huidige

computermodellen:

"Zij kunnen thans met een redelijke betrouwbaarheid de afloop

van experimenten zoals de "semiscale" experimenten die in r>et

Idaho National Engineering Laboratory uitgevoerd worden, voor-
27)

spellen" , staat lijnrecht tegenover die van de APS over

dezelfde experimenten: "The results are not encouraging, and

tend to indicate that the physical processes are not well

modelled. The lack of agreement between prediction and expe-

rimental results for systems which are simple in comparison

to a large power reactor, casts considerable doubt on the

ability of the codes to predict the course of a LOCA realist-

ically"28* .

En de uitspraak van de CRV "Er zijn voldoende aanwijzingen

voor een behoorlijk conservatisme in de uitkomsten van het
29)totale model" staat tegenover de opvatting van de APS

"At this time, none of us has been convinced that the current

generation of codes is adequate to this purpose"

De CRV had dan ook haar uitspraak dat er "een sterke kwalita-

tieve basis bestaat om de huidige veiligheidsmarges van het

kernnoodkoelsysteem adequaat te achten" beter moeten fun-

deren of duidelijk moeten maken wat zij onder het begrip

"adequaat" verstaat.

4.1.
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4.

4.1.

Als de CRV concludeert "dat de onzekerheid in de fysische

processen welke een rol spelen bij de noodkoeling als zodanig,

van relatief geringe betekenis zijn ten opzichte van de onze-

kerheid die er bestaat over het al of niet volledig werken van
32J

de noodkoeling" , baseert zij zich op de Rasmussen-studie.

Daarin wordt gesteld dat indien de kans dat de noodkoeling

(slechts in geval van groot verlies van koelmiddel), niet in

staat is de reactorkern voldoende te koelen niet groter is dan

10% de kans op ongevallen in de verschillende •lozingscatego-

rieën van de Rasmussen-studie met niet meer dan 30% zal toe-

nemen, en dat dit binnen de foutengrenzen van de risicoanalyse

valt.

Indien het noodkoelsysteem in het geheel niet zou functioneren

(100% faalkans} dan zou elk verlies van koelmiddel door een

grote pijpbreuk leiden tot het smelten van de reactorkern. De

kans hierop is volgens de Rasmussen-studie 10 x 10 . Ook dit

valt echter binnen de foutengrenzen van de door Rasmussen uit-

gevoerde risicoanalyse waarin een kans van 8 x 10 voor het

smelten van de reactorkern van een drukwaterreactor gegeven

wordt. (Bij eèn aantal van 4000 reactoren in de wereld bete-

kent deze kans dat gemiddeld eens in de 2\ jaar ergens in de

wereld een reactorkern zal smelten).De gedachtengang van de

CRV komt er dus op neer dat zij de kans op een grote pijp-

bréuk (n.l. eens in de 10.000 reactorjaarl zo gering acht dat

hiervoor in feite geen noodkoelsysteem voor hoeft, te worden

aangebracht en dat dit risico acceptabel is.

Veiligheidsfilosofie t.a.Vj._een reactorvakbreuk

Traditionele houding

In het verleden zijn geregeld beschouwingen gewijd aan de

mogelijke gevolgen van een plotseling falen van het reactor-

vat. De integriteit van het reactorvat is zeer essentieel om-

dat in dit vat zich de radioactieve kern bevindt die daar-

binnen gekoeld moet worden.
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Niet alleen t.a.v. het noodkoelsysteem, maar ook t.a.v. de

mogelijkheid van een falen van het reactordrukvat hebben de

kernenergie-industrie en atoomenergiecommissies een zeer

curieuze houding. Deze is aan sterke kritiek onderhevig. We

zullen laten zien dat deze houding ondanks alle kritiek, door

de jaren heen nauwelijks gewijzigd is.

Op een IP.Eh conferentie gehouden in 1967 te Wenen antwoordde

S. Levy (General Electric Company) op de vraag of er bij ver-

lies van koelmiddel ook rekening werd gehouden met het falen

van het reactorvat.

"Pressure vessel failures have not normally been considered

in the United States. (....) H»re again the problem is to

define the range of pressure vessel failures you wish to cover.

In the United States the tendency is to rely on careful design,

quality control and inspection of pressure vessels so as to

narrow, if not completely eleminate, any likelyhood of fail-

ure».33>

Dat betekent dus dat er geen speciale veiligheidsvoorzieningen

aangebracht hoeven te worden die weerstand kunnen bieden in

geval van barsten van het reactorvat. F.R. Parmer (UKAEA)

merkt op deze conferentie op dat de gevolgen van het barsten

van het reactorvat wel bijzonder ernstig kunnen zijn doordat

het containment hierdoor kan bezwijken.

"(....) the gross failure of the pressure vessel. In this

case the consequences are potentially severe; secondary pro-

tection may not be adequate and an extremely low failure rate

is required. It is not possible by extrapolation from past

experience to establish the validity of a failure probability

as 1 in 10 to 1 in 10 in the lifetime of a single unit" '.

Farmer signaleert echter dus dat er altijd een mogelijkheid is

dat het reactordrukvat barst maar dat het moeilijk is om een

betrouwbare waarde voor de kans .hierop te verkrijgen. Farmer

is ook degene die een criterium tracht te ontwerpen , aan

de hand waarvan, zo stelt hij zich voor, mogelijk ook een ant-

woord gevonden zou kunnen worden op de vraag hoe klein de kans
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I

op falen van het reactorvat moet zijn wil de mogelijkheid

hiervan acceptabel zijn. O.Kellerman en H.G. Seipel geven nog

eens heel pregnant de algemene houding weer t.o.v.een moge-

lijkheid van het barsten van het reactorvat: "The explosion

of a reactor pressure vessel ( ) is usually believed to

be so unlikely that its consequences need not be considered" •

De ervaring met drukvaten voor niet nucleaire doeleinden mag

echter wel enige twijfel zaaien m.b.t.het geloof in deze on-

waarschijnlijkheid. Over deze ervaring delen Keilerman en

Seipel mee dat;

"A detailed evaluation of the German failure statistics cove-

ring approximately 240000 pressure vessels leads to the above

mentioned results for serious failures: An average of 1.5

failures was detected in 10 years of operation. A predominant

fraction of failures was found in the course of inspection or

would have been found if the vessel had been inspected

(65 to 75% of all failures reported). Severe vessel damage,

however, did occur in spite of the inspections. The frequency

of these incidents may be given as 3 in 10 years' 37)

In de paneldiscussie op deze conferentie antwoordde Keilerman

ontkennend op de vraag of het containment i.v.m, de waarschijn-

lijke gevolgen niet zodanig ontworpen dient te worden dat het v

weerstand kan bieden aan een compleet falen van het reactorvat.

Kellerman vond dat eerder meer aandacht besteed moest worden
381

aan. onderzoek op het gebied van reactorvaten

Ook F.R. Farmer dacht hier op dezelfde wijze over.

"It is how recognized that even the best made steel vessels

in international factories can fail. If this occurs there may

be very, large releases of 10 or 10 Curie and we have to ask

ourselves whether this is tolerable in our country. If the

answer .i'is no, we may say that we are nevertheless prepared to

accept the hazard temporarily, but this is not the basis on

which to build a sound industry. We might therefore do more

research on pressure vessel design and inspection in the hope

of finding a solution. Although I am not very optimistic

about the success of such research, the more effort applied
39)

in this direction the more likely we are to find an answer"
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Zes jaar later, in 1973, blijkt dat de Amerikaanse AEC nog

steeds dezelfde houding heeft t.a.v. een catastrofale breuk

in het reactorvat. N.l, de houding dat men een falen van het

reactordrukvat als ongeloofwaardig beschouwt.en dat er daarom

geen veiligheidsmaatregelen tegen hoeven worden genomen.

P.A. Morris (AEC's Directorate of Regulatory Operations) drukt

het op een IAEA conferentie van dat jaar nog sterker uit door

te stellen dat de mogelijkheid van een reactorvatbreuk eigen-

lijk nooit een serieus punt van overweging is geweest.

"(......I within the USAEC it has been the policy that designs

should not be required to provide protection against pressure

vessel failure. So the question whether or not such an event

was credible did not arise. The reason is very simple - no

design was available for a building which could withstand the

consequences of pressure vessel failure, so it was decided to

accept the risk"401.

Ook het noodkoelsysteem is er niet op berekend om de reactor-

kern te kunnen koelen bij een compleet falen van het reactor-

vat: "Since the sudden rapture of the reactor pressure vessel

is not considered credible, the ECCS is not specifically

designed to handle vessel ruptures" '.

Uit de diverse beschouwingen over de gevolgen van een uit

elkaar barsten van het reactorvat kunnen de volgende conclu-

sies getrokken worden:

Als het reactorvat uit elkaar barst valt de koeling weg en is

het noodkoelsysteem niet in staat de reactorkern te koelen.

Deze zal dan zeker smelten door de nawarmte. Bovendien kunnen,

door de hoge druk in het reactorvat, bij het barsten schok-

golven optreden die op zich of tesamen met wegvliegende brok-

stukken de veiligheidsomhulling kunnen doorbreken doordat

deze hierop niet berekend is.

De veiligheidsfilosofie die t.a.v. een falen van het reactor-

vat tot nu toe is gehanteerd komt er op neer dat deze gebeur-

tenis als "ongeloofwaardig" wordt betiteld en dat er daarom

geen veiligheidsmaatregelen tegen genomen behoeven te worden.

"̂  ze houding is mede ontstaan door de hoge graad van moeilijk-

_^d en/of de hoge kosten om een effectief veiligheidssysteem
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hiervoor te ontwerpen en te bouwen.
Er zijn in het verleden echter wel stemmen opgegaan om meer

aandacht te besteden aan beveiliging in geval van reactorvat-

breuken. Zo bijvoorbeeld in het rapport getiteld "The radia-

tion embrittlement of pressure vessel steels and the safety of

nuclear reactor pressure vessels" dat in 1970 opgesteld werd

door Dr.Wechsler van het Oak Ridge National Laboratory, en

dat pas na gerechtelijk bevel werd vrijgegeven. Wechsler stelt

hierin o.a. het bij ontwerpongevallen buiten beschouwing laten

van reactorvatbreuken ter discussie.

"The safety analyses, for nuclear power plants are based on a

maximum credible accident that falls short of large scale

vessel rupture. Based on pressure vessel failure statistics

from England and Germany and the increased use of nuclear

power reactors in the years ahead, the wisdom of such a safety
421policy is questioned" en bqvendien "In no reasonable sense

of the word is a large-scale pressure vessel rupture 'incre-

dible1' . This is affirmed by record of failures in large steel

structures, by their occurrence with some frequency even today,

and~Tjy theIffactors or^spëcif ic concern for nuclear pressure

vessels discussed above"

Ook de metallurg Sir Alan Cottrel beschouwt een reactorvat-
44)

breuk niet als "ongeloofwaardig". In zijn getuigenis van

22 januari 1974 voor het Select Committee on Science and

Technology, wijst hij op de principiële mogelijkheden van

plotseling falen van een rëactorvat in een lichtwaterreactor

onder normale, bedrijfsomstandigheden, zelfs als het metaal

hierbij "plastische" eigenschappen heeft. Bovendien kan de

groei van scheurtjes beïnvloed worden door ouderdoms- en

corrosieeffecten. O.ok in noodsituaties kan t.g.v. thermische

schokken, veroorzaakt dóór noodkoelwater in geval van verlies

van koelmiddel, de groei van scheurtjes beïnvloed worden en

daarmee het falen van het rëactorvat. In een ingezonden brief

aan de London Financial Times van 7 juni 1974, schrijft

Cottrel in vriendelijke bewoordingen dat hij van mening is

dat lichtwaterreactoren te gevaarlijk zijn voor de bewoonde

wereld.
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"The security of a LWR vessel must then depend on the main-

tenance of an immaculate standard of manufacture and quality

control and on a regular in-service Inspection of the most

rigorous and detailed kind. I hope that the safety of the

public in this country will never be made dependent upon

almost superhuman engineering and operational qualities. There

are plenty of examples, including recent ones from various

fields of activity, where most carefully designed and main-
4c;\

tained engineering projects have gone disastrously wrong" "'

Cottrel brengt in deze brief dus nog een ander belangrijk

mint voor de veiligheid naar voren. Nanelijk dat het niét

alleen gaat om de kwaliteitseisen die gesteld worden aan het

materiaal, maar dat een wezenlijk aspect is dat alle werk-

zaamheden bij fabricage van onderdelen van kerncentrales

overeenkomstig deze kwaliteitseisen uitgevoerd worden.

Bovendien is het niet waarschijnlijk dat alle controlemaat-

regelen die later door mensen uitgevoerd moeten worden zonder

fouten en afwijking van de voorschriften zullen plaatsvinden.

Deze twijfel over de effectiviteit van de uiterste zorg aan

de uitrusting van kerncentrales besteed wordt ook uitgespro-

ken door N.C. Rasmussen, leider, van het reeds eerder genoemde

Rasmussen rapport.

"Probably one of the most serious issues that the [nuclear

power plant]intervenors can raise today, with good statistics

to back their case, is that nuclear power plants have not per-

formed with the degree of reliability we would expect from

machines built with the care and attention to safety and

reliability that we have so often claimed" .

En ook de studiegroep van de American Physical Society merkt

tenslotte op dat juist na verloop van tijd een toenemende

onachtzaamheid kan ontstaan.

"What uneasiness we have about primary system integrity de-

rives from the concern that, if there are 10 or 20 years with-

out any major reactor accidents, inspection and maintenance
47]procedures may be allowed to relax" '.
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4.2 DE COMMISSIE REACTORVEILIGHEID EN HET REACTORDRUKVAT

De houding die de C.R.V. ten aanzien van een reactorvatbreuk

aanneemt komt overeen met het tot nu toe door de kernenergie-

industrie en atoomenergiecommissies ingenomen standpunt. Het

overnemen van dit traditionele standpunt is gestimuleerd door

de Rasmussenstudie. In de Rasmussenstudie wordt een kans van

falen van het reactorvat gegeven van 10 per vat per jaar.

Deze is gebaseerd op de ACRS-studie 'van 1973 waarin onder

andere een statistisch onderzoek is gedaan naar het falen van

niet-nucleaire vaten. Daarvoor wordt een kans van kleiner dan

10 per vat per jaar gegeyen. Twee conclusies van de ACRS-

studie zijn volgens het Rasmussen-rapport van belang. De

eerste dat de waarschijnlijkheid voor reactorvatbreuk kleiner

is dan 10 per vat per jaar en de tweede dat de kans op een

breuk die uitgaat boven de capaciteit van de huidige veilig-

heidsvoorzieningen nog lager is. De. Rasmussenstudie neemt

daarop een kans van 10 per vat per jaar op een reactorvat-
49)breuk waarbij het nóodkoélsysteem niet meer toereikend is

Op_ bA?i^ __hiiexxa;a concludeert deJïasmussenstudie dat reaetor-

vatbreuk een te verwaarlozen bijdrage tot het risico levert

"'Gross vessel rupture would have to be about 100 times more

likely than the value estimated in order to contribute to

large consequence accidents"

De C.R.V. stelt dat zij kennis heeft genomen van de informatie

uit het eerder aangehaalde rapport van Wechsler (Oak Ridge

Nationale Laboratory) en van de (eerder genoemde) kritische

opmerkingen van Sir Alan Cottrell

Zij stelfdat de statistische informatie uit het eerste stuk

- en trouwens ook uit andere soortgelijke overzichten - on-

voldoende relevant is voor vaten met het kwaliteitscontrole-

peil van lichtwaterreactordrukvaten"

Nu is de statistische informatie van het Rasmussen-rapport

juist ook op dergelijke overzichten gebaseerd. Alleen is daar-

bij een ongeveer 100 maal zo kleine kans voor fatale breuken

in reactorvaten als voor niet-nuclealre vaten aangenomen.
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o.a. vanwege de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden.

De gedachtengang van de CRV is dus wel bijzonder zwak gefun-

deerd. Zij gaat bovendien voorbij aan kritische opmerking van

Wechsler die betrekking hebben op het feit dat nucleaire

vaten, in tegenstelling tot conventionele, ook blootgesteld

zijn aan straling waardoor de sterkte op de duur beinvloed

wordt. Door de kritiek van Wechsler af te doen met de op-

merking dat zij het statistisch materiaal (hetgeen slechts

een onderdeel van dit rapport isl onvoldoende vindt, schiet

de C.R.V, te kort in het geven van argumenten waarom zij het

niet nodig acht dat veiligheidsvocrzieningen op het compleet

falen van het reactorvat berekend moeten zijn. Wechsler vindt

dan ook dat "In the absence of a long record of operating ex-

perience for the nuclear vessels, it is perhaps only prudent

to avoid attributing any greater reliability to nuclear pres-
54)sure vessels than that demonstrated by non-nuclear ones"

In dat geval zou zelfs in de Rasmussenanalyse een reactorvat-

breuk duidelijk bijdragen in het daarin berekende risico van

kerncentrales. Dit is nog sterker het geval als bovendien nog

rekening gehoudeir -wordt met def onzekerheid ~vaïT een factor"TO
55)die in de Rasmussenstudie aangenomen wordt

Ook de opmerking dat Cottrells beschouwingen over de kritieke

scheurlengte ten onrechte geen rekening houden mët plastici-

teit aan de scheurtip is niet overtuigend, daar Cottrell

stelt "The steel pressure vessels of (.,...} thé American

light-water reactors (LWR) are designed to operate at tempera-

tures on the high side of this "brittle-ductile transition".

This however does not ensure immunity against unstable frac-

ture which, as explained above, can occur even in a fairly

ductile metal when this contains large cracks" '.

De C.R.V. vestigt haar vertrouwen op de effectiviteit van

kwaliteitseisen en controle d.w.2. op die aspecten waaraan

zowel Cottrell als de werkgroep van de American Physical

Society twijfelen.

Bij de beoordeling van het falen Van het reactorvat maakt

de C.R.V. een keuze uit de verschillende standpunten. Zij

kiest daarbij, zoals we gezien hebben, voor de traditionele

houding van kernenergieindustrie en atoomenergiecommissies.

5.
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Zij doet dit echter zonder hier een stevige argumentatie
voor te geven.

De mogelijkheid van het uit elkaar barsten van het reactor-

vat vraagt echter wel speciale aandacht omdat in zo'n situa-

tie de veiligheidsomhullingen direct doorbroken kunnen wor-

den. Er is dan onmiddellijk een open verbinding tussen de

(gesmolten! reactorkern en de buitenatmosfeer zodat radio-

actieve stoffen direct kunnen ontsnappen.

Hierdoor zijn de kortlevende radioactieve isotopen bij het

vrijkomen nog niet vervallen. De geloosde radioactiviteit

kan daardoor aanzienlijk hoger zijn dan bij het bezwijken

van het containment na Bij voorbeeld 2 uren. Bovendien zal

dan de mogelijkheid van een eventuele (tijdige] evacuatie

geheel verloren gaan.

5. Menselijke factoren en sociale factoren

We maken in.deze paragraaf slechts enkele opmerkingen over

menselijke,fouten. De kwestie van sabotage komt in het vol-

r—gende hoo:fdotuk teir sprake*. In de voorgaande paragrafen is

reeds het essentiële aspect van menselijke fouten genoemd.

Deze kunnen in diverse stadia optreden.

1) Bij het ontwerpen mogen geen essentiële factoren over

het hoofd worden gezien.

21 Tijdens, het fabricageproces van alle onderdelen en tijdens

de bouw van kerncentrales moet continu met een bijzonder

grote nauwkeurigheid gewerkt worden om aan de hoge kwaliteits-

eisen die gesteld worden inderdaad te voldoen.

3) Tijdens bedrij f van de. centnale moeten de operateurs en

ander personeel continu controle uitoefenen, gegevens aflezen,

interpreteren en daar overeenkomstig de voorschriften naar

handelen.

4) In ongevalsituaties waarbij het personeel onder bijzonder

hoge spanning staat moeten nog steeds nauwkeurig de juiste

handelingen worden uitgevoerd, hetgeen nauwelijks verwacht

mag worden.

1



5) De onafhankelijke inspectiedienst kan,bij het nemen van

steekproeven factoren over het hoofd zien.

Ook de studiegroep van de American Physical Society spreekt

hierover haar zorg uit. "It is our opinion that possible

future problems of QA [Quality Assurance} may be an important

limitation on safety in the nuclear power industry, especial-

ly if we are lulled into complacency by a long period of safe
POT

operation of reactors" .

De commissie Reactorveiligheid erkent dit probleem."Zelfs de

best ontworpen en gebouwde kernenergiecentrale kan niet aan

hoge veiligheids- en bedrij fsnormen voldoen indien bediening,

onderhoud, inspectie en beproeving niet op de juiste wijze

door deskundig personeel plaatsvindt"

Terwijl menselijke fouten een belangrijke bron voor onge-

vallen is (een inventarisatie door de AEC in 1973 kwam tot
59)een percentage van 15% ), is het een aspect dat in de

regel betrekkelijk geringe aandacht krijgt. Niet dat er geen

hoge eisen gesteld worden, maar het gaat juist om het hande-

len overeenkomstig deze eisen. Hieraan worden echter nauwe-

lijks ooit consequenties verbonden bij evaluatie van een

technologie.

CONCLUSIE

In het voorgaande zijn éen aantal processen aangegeven waar-

door het mogelijk is dat een grote hoeveelheid radioactief

materiaal in de omgeving verspreid wordt. Deze Verspreiding

kan catastrofale gevolgen hebben voor een dichtbevolkt en

geïndustrialiseerd land als Nederland. Het doel hiervan was

aan te geven dat dergelijke catastrofale ongelukken niet op

cysische gronden onmogelijk zijn. Met deze principiële moge-

lijkheid van deze,voor de gehele bevolking van belang zijnde

ongelukken,moet rekening worden gehouden. Wij hebben verder

aan de hand van twee voorbeelden (m.b.t. het noodkoelsysteem

en het reactprdrukvatj willen illustreren dat de kernenergie-

industrie en de atoomenergiecommissies daar hün "oplossing"

voor "gevonden" hebben. Zij hebben een norm vastgesteld,

In
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buiten de bevolking om die het toch. eigenlijk aangaat.

Daarbij is natuurlijk nooit serieus overwogen of deze tech-

nologie niet op grond van de veiligheid van de bevolking af-

gewezen zou moeten worden of slechts zeer selectief toegepast

zou kunnen worden.

Het is te betreuren dat de Commissie Reactorveiligheid zonder

meer de veiligheidsfilosofie zoals die gegroeid is in de kern-

energleindustrie heeft overgenomen', zonder daar argumenten

voor te geven. Het is een veiligheidsfilosofie die er in ruwe

trekken op neer komt dat elk ongeluk, hoe groot ook, accep-

tabel, mits de berekende kans erop maar klein genoeg is. De

CRV is hier heel expliciet over bij de behandeling van ex-

terne oorzaken van ongelukken (zoals aardbevingen, over-

stromingen en gaswolkexplosies; sabotage en oorlogshouding

worden hierbij buiten beschouwing gelaten). "De mate van

bescherming die vereist wordt, is in het volgende zodanig

vastgelegd dat de kans op een ongeval met ernstige gevolgen,

veroorzaakt door een externe invloed, klein moet zijn ten

opzichte van„de kans op ernstige ongevallen door oorzaken

in de installatie zelf.

In het hoofdstuk over extreme ongevallen is aangegeven dat,

op basis van de Rasmussenstudie, de kans op een ongeval met

ernstige gevolgen voor de omgeving in de orde ligt van enkele

malen 10~6 per jaar"60^ . Het is een schoolvoorbeeld van par-

tiële rationaliteit: binnen de gehanteerde veiligheidsfiloso-

fie is de redenering heel begrijpelijk en consistent; het is

echter juist de veiligheidsfilosofie die ter discussie staat.

. 7 - • • , , ; • • - • , . , * . . . ; j
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Hoofdstuk VIII, KERNCENTRALES, DE NATIONALE VEILIGHEID EN

DE BINNENLANDSE VEILIGHEID

"Een atoombom maken! Natuurlijk!
Als ik dat doe, zullen ze wel
naar me willen luisteren!

NRC, 27 nov,1975,p 8.

1. Inleiding

We zullen in dit hoofdstuk nagaan hoe de aanwezigheid

van kerncentrales de nationale veiligheid en de binnen-

landse veiligheid beïnvloedt. Het gaat om oorlogssitua-

ties, de consequenties van die aanwezigheid voor de gang-

bare militair-strategische opvattingen (m.n. de offici-

ële doctrines van nucleaire afschrikking en flexible

response), de betekenis voor binnenlands geweld (sabota-

tage, gijzelingen, etc.). Tot slot komt de vraag aan de

orde op welke wijze de benodigde veiligheidsmaatregelen

van invloed kunnen zijn op een aantal centrale waarden

van de nederlandse samenleving.

Deze thema's worden ook in het rapport van de Commissie

Reaktorveiligheid aan de orde gesteld. De Gezondheids-

raadscommissie beperkt zich tot de meer fysieke aspekten

van de volksgezondheid en wijdt geen beschouwingen aan

de mogelijke implikaties voor waarden als vrijheid en

demokratie, die geacht mogen v/orden van betekenis te zijn

voor de geestelijke volksgezondheid.

Kerncentrales en de nationale veiligheid

Onder oorlogsgeweld zullen we hier verstaan, overeenkomstig

de gebruikelijke polemologische definitie, georganiseerd

fysiek geweld tussen niet te kleine groepen. Voor Europa

is lange tijd als vrijwel enige oorlogsdreiging gezien

een oost-west konfrontatie. Meer en meer komt men tot de

konklusie dat, vanuit West-Europa gezien, het gevaar van

een gewilde massale aanval van de zijde van het Warschau-

pakt niet aanwezig is en ook in de periode van de Koude

Oorlog niet erg realistisch is geweest. De toenmalige in-

terpretatie van het gedrag van de andere partij, zowel in

Oost- als West-Europa, blijkt sterk bepaald te zijn door
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wederzijdse angst en achterdocht. Wel hebben deze ontwik-

kelingen geleid tot bijzonder hoge bewapeningsdichtheden,

zowel van gewone (conventionele) wapens als kernwapens.

: Deze overbewapening blijft op zich een bron van spanning

r en gevaar.

Naarmate de situatie in Europa enigszins normaliseert, wordt

tevens duidelijk dat er binnen Europa nog steeds lokaal en

regionaal belangrijke onopgeloste konflikten bestaan. Dit

geldt zowel binnen West-Europa als Oost-Europa. We hoeven

slechts te herinneren aan voorbeelden als Ierland, België,

Joegoslavië, Cyprus, Spanje, verschillende socialistische

Balkan-landen, Tirol. Bovendien is het Duitse probleem nog

steeds niet als konflikthaard verdwenen. Voor verschillende

van deze konflikten is allerminst uitgesloten dat ze tot

oorlogsgeweld kunnen leiden. Voor sommige van de voorbeel-

n den is dat reeds het geval of het geval geweest. Verschil-

';- lende van deze konf likten kunnen bovendien zeer wel esca-

.;. leren tot oorlogsgeweld zonder dat de regeringen van de

i Letrokken staat of staten dit kunnen verhinderen. Een van

y de belangrijkste oorlogsdreigingen voor Europa is gelegen

inde, mogelijk door regeringen ongewilde, escalatie van lo-

';; kale konf likten tot een internationaal konf likt. In derge-

lijke escalatieprocessen met de bijbehorende krises valt

te verwachten dat de nog steeds aanwezige oost-west span-

•-—-. ningen zich gaan verbinden met zo'n konf likt. Dat loopt via

onkontroleerbare geruchten m.b.t. buitenlandse steun en

.,'.;."•;'• interventie (men herinnere zich Portugal), etc. Gegeven
:'••';'{ het nog steeds zeer hoge bawapeningsniveau in Europa en

'•?,::i- de daarmee samenhangende wederzijdse angst voor verra's-

-f singsaanvallen kunnen deze konflikten gemakkelijk funktio-

-f\ neren als de lont in hét kruitvat .

¥ Crisessituaties in dit soort conflicten zijn bovendien ge-

? . karakteriseerd door een hoge mate van ondoorzichtigheid,

';\-'•'•. gebrek aan goede informatie, tijdsdruk, etc. Lokale groe-

r peringéh kunnen dan zeer goed voor het bereiken van hun

ï doelstellingen gebruik ziiakën van het opvoeren van spanningen.

;, ;>i Terroristische "aktïvitèiten en "reguliere" oorlogshandelin-

;,; v'r geri zijn bovendien moeilijk onderscheidbaar!.
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Kerncentrales vormen in dit kader om verschillende redenen

een extra risiko. De eerste reden is dat, mochten ze,

gewild of ongewild, doelwit worden van oorlogshandelingen

of terroristische aktiviteiten in zulk een situatie, de

vrijgekomen radioaktiviteit de effekten van het oorlogsge-

weld aanzienlijk zal vergroten. De tweede rëdën is, dat,

met name in West-Europa met zijn gemengde konventionele en

nucleaire bewapening, gemakkelijk situaties kunnen ontstaan

waarin onduidelijk is of hier niet door een van de partijen

al met kernwapens wordt gevochten (de zg. atoomdrempel is

overschreden). De derde reden is dat hierdoor, juist voor

dit soort konflikten, kleine desparate groepen mogelijkheden

tot geweldpleging krijgen, die hun weerga niet hebben. We

zullen achtereenvolgens deze verschillende aspekten wat ver-

der analyseren.

3. Kerncentrales en oorlogsgeweld

De Commissie Reaktorveiligheid komt in haar rapport bot de

verrassende konklusie:"dat een kerncentrale in oorlogstijd
2)geen bijzonder extra risiko betekent" '. Die konklusie is

gebaseerd op de gedachtengang dat bij een totale oorlog

toch al kernwapens zullen worden gebruikt met zulke ern-

stige gevolgen dat de gevolgen van een aanval op een kern-

centrale daarbij te verwaarlozen is. Zeker als het doel

zou zijn veel burgerslachtoffers te maken, is zo'n aanval

een inefficiënte zaak.

Voor wat kónventioneel oorlogsgeweld betreft, lijkt de

kommissie een kerncentale niet een waarschijnlijk aanvals-

öbjekt. Er zijn strategisch gezien kwetsbaarder onderdelen

van- de energievoorziening. Als het doel zou zijn veel burger-

slachpffers te maken, kunnen volgens de kommissie ook kon-

ventionele wapens met meer gevolg direkt ingezet worden op

dë bevÖlkihgfscèntra. Daardoor acht ze een kerncentrale niet

een ̂ aarschijnlijk doelwit. Bovendien zou door voortijdige

afschakeling de inventaris aan splijtingsprodukten in een

centrale nog aanzienlijk te verminderen zijn. .

-~ -—•— V ^* 3£
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Deze gedachtengangen van de kommissie zijn niet erg over-

tuigend.

Om te beginnen moet worden gekonstateerd dat ook na afscha-

këling van een rëaktör: nog 'zeëxTgrote--hoeveelheden radio-

aktiyiteit aanwezig zijn; Voorheen.reaktor mefcieen^errnogen

van 1000 MWe is dit na erïkeler dagen,•.nqgX%teedŝ ŷ n':.;de;':groptte-

orde van 10 Curie, Zelfs wanneer 'rn̂ ar een; fra,kïie^hiervan

zich over de omgeving zou verspjreiden is dit 'qua:igrbot^e-

crde vergelijkbaar met de hoeveelheden faïi-but1 van een kern-

wapen. Het gaat hier bovendien om de langleyende isotopen,

die met betrekking tot de langdurige ontwrichtiiïg yari de * nèdër-

landse samenleving van bij zonder belang zijn (zie.Hfst.V en VI).

Konventioneel oorlogsgeweld kan dan ook voor Nederland op

deze wijze gevolgen krijgen, die wat de aspektën van radio-

aktieve besmetting betreft, vergelijkbaar zijn mét nucleair

oorlogsgeweld. Het is enigszins naïef te ontkennen, dat hier

niet een bijzonder extra risiko ligt.

Ook de gedachtengang waaruit zou volgen dat kerncentrales

bij konventioneel geweld niet waarschijnlijke doelwitten

zijn, is niet erg realistisch. Ze is gebaseerd op de ge-

dachte dat het oorlogsgebeuren een soort strategisch schaak-

spel is, waarin gekontroleerdé en beheerste geweldspleging

plaatsvindt . Dit is veelal de optiek van de militaire stra-

tegen. De werkelijkheid is echter aanzienlijk gekömplicêer-

der en vertoont hoogstens ten dele de struktuur van doelge-

richt militair handelen. Het feitelijk gebeuren wordt geka-

rakteriseerd door veel ongekontroleerd geweld, misverstanden,

etc. Men herinnere zich hoe vaak bv. in de recente oorlog

in Vietnam bombardementen en beschietingen van verkeerde

doelen of zelfs van eigen eenheden, hebben plaatsgevonden.

Zelfs als kerncentrales niet gewild doelwitten zouden zijn,

betekent dit nog niet dat ze niet feitelijke doelwitten

zouden worden. Ze zijn bovendien belangrijke objekten in een

dreigstrategie. Gezien de gevolgen van een bombardement van

een centrale, met betrekkelijk weinig middelen en daardoor

geloofwaardig uitvoerbaar, kan een regering op deze wijze

onder grote druk komen te staan. . \
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4. Kerncentales en europese veiligheid; het probleem van de

atooaidrempel.

De verdediging van Europa is gebaseerd op een komplex mengsel

.van,kpnventionelef ensnucleaire wapens. De daarbij behorende

centraiëïsïrategischekoncepties zijn die van "afschrikking"

ehï ̂ flexible:response" (het soepele en aangepaste antwoord).

De "afschrikking is gebaseerd op de gedachte dat het geloof-

waardig dreigen met nucleaire wapens een tegenstander er

van zou kunnen Weerhouden tot militaire aktie over te gaan.

Sinds,zowel de USA als de USSR over gigantische hoeveelheden

kernwapens beschikken, die wederzijds niet door een verras-

singsaanval uit te schakelen zijn, is in het SALT-verdag

de eigenlijk absurde gedachte vastgelegd dat eigen nationale

veiligheid gebaseerd is op het eikaars gijzelaars zijn .

Voor Europa geldt de strategie van de "flexible response",

waarbij "soepel en aangepast" op de vijand zal worden gere-

ageerd. Een belangrijk punt daarbij is dat de tegenstander

in het onzekere zal worden gelaten wanneer de NAVO evt. als

eerste kernwapens zal inzetten. Vele analysten achten de

escalatie na het passeren van deze zgn. atoomdrempel niet
7) 8}

beheersbaar . J. Record komt tot de konklusie: The US

image of tactical nuclear war in Europe as a conflict in

which the controlled first use of limited numbers of tac-

tical nuclear weapons would be confined to military targets
9)

is decidedly unreal. Ook het Schlesinger rapport memori-

seert dit risiko met zoveel woorden: The first use of theater

nuclear forces, even in very limited ways, can create grave

risks of escalation and should be considered only when the

consequences of conventional defeat would be even more se-

rious. »

Uit vele studies, zowel van militaire als niet-militaire

zijde, is bovendien duidelijk dat het vechten in Europa

met de hier aanwezige voorraden kernwapens voor Europa de

totale nucleaire oorlog betekent, d.w.z. de totale verwoes-

ting en het voor lange tijd onbewoonbaar zijn.
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Belangrijk voor deze diskussie is de vraag naar de invloed

van de aanwezigheid van kerncentrales op het centrale pro-

bleem van de flexible response,'n.l. de atogmdrempel en het

escalatiegevaar.

Onder de atoomdrempel wordt in dit verband dus verstaan het

punt wanneer atomaire wapens zullen worden ingezet. Bij een

lage atooradrempel, d.w.z, een planning waarin reeds.bij een

laag niveau van oorlogshandelingen met nucleaire wapens wordt

ingegrepen, overheerst het afschrikkingseffekt. Een probleem

is echter dat het ongeloofwaardig is te dreigen met het in-

zetten van atoomwapens als nog slechts sprake is van beperkte

oorlogshandelingen. Dat is mede de reden geweest voor het

verlaten van de strategie van de massale vergelding.

Door de europese landen wordt dan ook meestal een hoge atoom-

drempel voorgestaan, ook door. Nederland. Voor West-Duitsland

is in dit denken de situatie onoplosbaar. Bij een hoge atoom-

drempel zullen kernwapens pas laat worden ingezet, zodat te

verwachten valt dat grote stukken van de Bondsrepubliek

dan reeds bezet zijn en de westerse atoomwapens met name

ook op west-duits grondgebied schade zullen aanrichten. Bij

een lage atoomdrempel wordt eveneens zeer snel de Bonds-

republiek het toneel van een nucleaire oorlog.

Beschouwen we de waarschijnlijkste soort krisis daarbij:

de situatie van ongewilde snelle escalatie van een lokaal

konflikt, dat op ondoorzichtige wijze, ai of niet gewild

door partijen, verweven raakt met het oost-west konflikt.

In zo'n situatie zullen voortdurend onverwachte gebeurte-

nissen plaatsvinden, zal het vrijwel onmogelijk zijn snel

juiste van onjuiste informatie te scheiden, etc. Bovendien

is er de krisisverscherpende onzekerheid of niet één der

partijen reeds de nucleaire fase ingaat. Konventiorieel.gé-

werld vindt reeds op vrij uitgebreide schaal en onoverzich-

telijk plaats. Het is êên van de soort situaties, waar de

opvatting van het oorlogsgebeuren als een goed geregisseerd

strategisch spel volstrekt onjuist is '»

Het is in deze onzekere situatie met een aanzienlijke hoeveel-

heid conventioneel geweld, dat het gewild of ongewild ver-

nietigen van een reaktor waarbij grote hoeveelheden radio-

aktief materiaal vrij komen zeer destabiliserend zal. werken.
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Onvermijdelijk zullen er berichten komen dat reeds nucleaire

wapens worden gebruikt. Waar bovendien de struktuur van de

nucleaire bewapening in West-Europa een premie stelt op de

haast , zal zo maar al te gemakkelijk een kernoorlog in

Europa starten.

In dit opzicht betekenen nucleaire reaktoren in de Bonds-

republiek in het bijzonder een risiko voor de europese vei-

ligheid. Maar hetzelfde geldt met betrekking tot reaktoren

in b.v. de Randstad, waar b.v. de havens en vliegvelden

belangrijke strategische objekten zijn. Zowel van weste-

lijke als oostelijke zijde worden in het denken over het

gebruik van nucleaire wapens interdiktie aanvallen op stra-

tegische doelen in het achterland in de beschouwing betrokken.

De introduktie van reaktoren betekent dan ook, gegeven de

huidige strategische opvattingen in Europa, dat de beheers-

baarheid van de situatie rondom de atoomdrempel vermindert,

deze atoomdrempel op ondoorzichtige wijze en mischien zelfs

ongewild kan worden overschreden en het risico van een

(ongewilde) kernoorlog in Europa toeneemt.

5. Kernenergie, terrorisme en sabotage.

Het woord terrorisme is de laatste jaren erg ingeburgerd

voor zeer uiteenlopende vormen van geweld. Op zich betekent

het vooral dat bij geweld of dreiging met geweld gebruik

wordt gemaakt van angst. De geweldpleging kan echter door

zeer verschillende groepen en met zeer verschillende motie-

ven plaatsvinden . Zo maken overheden of bezetters soms ge-

bruik van terreur om bevolkingen rustig te houden. Omgekeerd

maken politiek dissidente groepen soms gebruik van terreur

om het heersende gezag te ondermijnen of hun doelstellingen

af te dwingen. In sommige situaties gaat het daarbij om des-

parate groepen, die geen andere wegen meer zien om hun doelen

na te streven. Kernenergie betekent op twee wijzen een moge-

lijke intensivering van terroristisch geweld: enerzijds door-

dat terroristen primitieve atoomwapens gebruiken'en anderzijds

doordat ze met conventionele middelen kerncentrales e.d. op-

blazen of bij gijzelings akties gebruiken.
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De geschiedenis door is terreur helaas een regelmatig

voorkomend verschijnsel geweest. Studies als die van

I.K. Feierabend en R.L. Feierabend , waar voor 84 lan-

den in de periode 1948-1962 onderzoek naar geweld is ver-

richt met sociologische indices, levert signifikante cor-

relaties tussen dë mate van frustratie, die éen bepaalde

samenleving voor een groep oplevert en de politieke stabi-

liteit van die samenleving. Op basis van gegevens van

Cantril, die in verschillende landen informatie heeft ver-

zameld m.b.t. ervaren deprivaties (als onrechtvaardig ge-

voelde onvrede met de eigen situatieI en algemene politieke

onrust, blijkt eveneens een signifikant verband tussen depri-
141vatie en politieke onrust l.

Deze opmerkingen zijn niet bedoeld om terreur als gedrag

goed te keuren. Wel om het onderscheid te accentueren tus-

sen politiek geweld en individueel of georganiseerd krimi-

neel gedrag. Hoewel ook in het laatste geval maatschappe-

lijke faktoren een niet onbelangrijke rol kunnen spelen,

gaat het bij politiek geweld vooral om geintensiveerd maatschap-

pelijk konflikt. Zonder de vorm van het geweld goed te

keuren, is het van belang de oorzaken van dit konflikt te

onderkennen, wil met tot oplossingen kunnen geraken:

Verschillende moderne technologieën maken ons type geïndus-

trialiseerde samenlevingen bijzonder kwetsbaar voor geweld.

De nucleaire technologie vergroot deze risikö's nog eens

in het bijzonder, doordat de effekten kwalitatief ern-

stiger kunnen zijn. Dit geldt zowel met betrekking tot nu-

cleaire installaties als kernreaktören en opwerkingsfabrieken

als voor het transport van radioaktief en splijtbaar mate-

riaal .

De belangrijkste vraag wordt dan of en zo ja, tegen

welke sociale, kosten,deze technologie in een open samen-

leving met relatief grote individuele vrijheden hanteerbaar

is. Daarvoor zijn drie faktoren van belang. De eerste betreft

de soort en intensiteit van het te verwachten politieke ge-

weld.: De tweede betreft de mogelijkheden van fysieke bescher-

, mingsmaatregelen. De. derde; betreft de omvang van nog aan-

vaardbare rampen.
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Voor wat betreft de eerste faktor komt de kommissie Reaktor-

veiligheid tot de konklusie, dat, gezien de beveiligings-

maatregelen het kwaadwillende individuen praktisch onmoge-

lijk is ernstige schade aan te richten15). Deze konklusie

lijkt, zolang het enkelingen betreft, gerechtvaardigd.Verder

meent zij.dat de konstruktie van vitale onderdelen voldoende

bestand is tegen de effekten van wapens uit het arsenaal,

waarvan men redelijkerwijs kan aannemen dat die het bezit

kunnen zijn van terroristische groeperingen16). Deze konklusie

is gebaseerd op vertrouwelijke gegevens ..Maar ze lijkt twijfel-

achtig. Recente gebeurtenissen in Nederland hebben nog eens

duidelijk gemaakt hoe gemakkelijk een samenleving het eigen

potentieel aan politiek geweld onderschat. Bovendien gaat

de laatste tijd het internationale politieke geweld een

steeds belangrijker rol spelen ook buiten de regio, waar

men veranderingen wil. Men denke aan problemen als die met

PLO en IRA. Zeker bij dergelijke groeperingen moet worden

gerekend op de mogelijke aanwezigheid van zeer geavanceerde

en moderne militaire middelen.De internationale wapenhandel

beleeft nog steeds gouden tijden. De konklusie van de kommissie

Reaktorveiligheid is ook bijzonder optimistisch gezien in het

licht van de zorgen van de amerikaanse regering m.b.t. de vei-

ligheid van haar nucleaire wapens in Europa. Het reeds eerder

geciteerde Schlesinger rapport gaat daar zeer expliciet op

inl7J.

"The potential threat to nuclear weapons by terrorist ele-

ments has been of serious concern since the start of inter-

national terrorism in 1970. The activities of such groups

may continue and possibly increase in the future. While

nuclear weapons security programs had previously been direc-

ted- toward countering a threat from a small group attempting

to covertly gain entry into storage sites, it has become

evident that preparations must be made to defend the weapons

against an overt, violent attack by a larger group using

sophisticated guerilla tactics... Site security has been, and

will continue to be, a subject of utmost concern to insure

adequate protection for nuclear weapons deployed in Europe".
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Wat voor de toekomst de intensiteit van het politieke

geweld zal worden, zal sterk afhangen van de houding,

die aangenomen wordt m.b.t. de desbetreffende groeperingen.

In het algemeen kan worden gesteld dat een reaktie met ge-

weld of onderdrukking leidt tot een intensivering van het

geweld. Gegeven de zeer vele problemen, waarmee we zowel

internationaal als nationaal worden gekonfronteerd en de

nogal stereotype wijze, waarop we deze meestal behandelen

lijkt het niet te verwachten dat op korte termijn het ge-

weldsniveau zal teruglopen. De konklusie van de kommissie

Reaktorveiligheid lijkt dan ook niet gerechtvaardigd.

Fysieke beschermingsmaatregelen, als het geheel van kon-

struktieve materiële en technologische voorzieningen zijn

niet in staat ernstige kalamiteiten met kerncentrales te

voorkomen. Ze zijn waardevol, omdat ze het risiko vermin-

deren. Maar de snelle technologische ontwikkelingen op

het gebied van de konventionele wapens biedt te vele moge-

lijkheden voor het veroorzaken van rampen. Bovendien, het

gaat om groepen met mogelijk goed opgeleide en creatieve

leden, die zonodig ongetwijfeld in staat zijn wegen te vin-

den om ondanks deze maatregelen hun doel te bereiken.

Essentieel bij dit alles is of we als samenleving bereid

zijn willekeurig grote risiko's te dragen. Ook dit is een

relatief nieuw probleem. Voor hooggexndustrialiseerde samen-

levingen al s_ de onze geldt een grens m.b.t. de mogelijkheid

van zelfstandig overleven als geregelde samenleving, wanneer

te grote delen van de komplexe infrastruktuur onbruikbaar

raken. Ook dit probleem is het eerst aan de orde gekomen

voor wat betreft de door menselijk handelen veroorzaakte

ongelukken door de technologie van de nucleaire wapens.

Door McNamara is het kriterium ingevoerd dat bij een ver-

lies van meer dan ongeveer 30% van de bevolking en ongeveer

50% van de industriële produktiekapaciteit voor een land

als de VS geen zelfstandig overleven als geregelde samen-

leving meer mogelijk is. Voor Nederland ligt deze proble-

matiek waarschijnlijk nog gevoeliger. Men vergelijke Hfdst.

VI. Het zou een belangrijke norm voor technologisch beleid

kunnen zijn nauwkeurige kriteria in dit opzicht te ontwik-
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kelen en als voorwaarde voor aanvaardbaarheid van het ge-

bruik van een technologie in Nederland te stellen, dat een

maximaal, d.w.z. zoals door de fysische grenzen bepaald,

ongeluk, door welke oorzaak dan ook, deze nor' niet mag

overschrijden. Beveiligingsmaatregelen zouden aaarbij

slechts een relatieve betekenis behoren te hebben in de

zin, dat ze belangrijk zijn, omdat ze het gebruik van

een technologie minder gevaarlijk maken, maar dat ze niet

bepalend zijn voor de grens van aanvaardbaarheid.

Gelet op de analyses van de hoofdstukken v en VI valt te

konstateren dat kernreaktoren, in het bijzonder in de Rand-

stad, onder deze norm van aanvaardbaarheid voor Nederland

ongeschikt zijn.

De kommissie Reaktorveiligheid gaat uit van de gedachte

dat konstruktieve materiële beveiligingsmaatregelen het

maximaal denkbaar ongeluk bepalen, ook wanneer dit veroor-

zaakt zou worden door terrorisme en sabotage. Die stelling

is voor de huidige situatie, zoals reeds opgemerkt, nogal

aanvechtbaar. Ze is over periodes als die van de levensduur

van een reaktor en de tijdvoor tot de ontmanteling kan wor-

den overgegaan, geen zinnige meer. Daarvoor is de toekomst

te onvoorspelbaar. De boven geformuleerde, absolute norm

voor aanvaardbaarheid zou dan een beter kompas zijn om cp

te varen.

Tot slot nog een opmerking m.b.t. de konklusie van de kom-

missie dat kernreaktoren door de inherente veiligheidsvoor-

zieningen weinig geschikt :zöuden worden bevonden als objekt
ï ft \

van sabotage-aanslagen . Ook die stelling is nogal opti-

mistisch, omdat dit helemaal afhankelijk is van doelstel-

ling en referentiekader van mogelijke terroristische groe-

pen. Daarin speelt het spektakulaire nogal eens een grote

rol. En hun rationaliteit zal doorgaans zeker niet de onze
19)

zijn. Bovendien, de eerste voorbeelden zijn er al

6. Kernenergie, binnenlandse veiligheid en individuele vrijheid.

in dé.vorige paragraaf is al opgemerkt dat ..ok de sociale

kosten, t,a,.y.. beveiligingsmaatregelen in de evaluatie zul-

len moeten worden betrokken. Het betreft zulke wezenlijke

zaken als de mate van openheid van onze samenleving,

relatieve individuele vrijheid van de burger, etc.

de

js-Hjev-'o---
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Nu geldt voor meerdere geavanceerde technologieën, dat

ze grotere risiko's voor de samenleving introduceren.

Als antwoord daarop neemt de ontwikkeling van beveiligings-

technieken eveneens toe. In het algemeen leidt dat tot situ-

aties waar behoefte gaat bestaan aan betere detektie en regis-

tratiesystemen. De mogelijkheden daarvoor zijn beschikbaar,

gegeven de moderne informatieverwsrkingstechnieken. Deze

verschillende ontwikkelingen samen leiden tot een toenemen-

de behoefte aan komplete persoonsregistratie, etc, De dis-

kassies m.b.t. volkstelling en registratienummers van de

bevolking, zodat allerlei data-bestanden aan elkaar kunnen

worden gekoppeld, zijn een symptoom van het reeds optredende

onbehagen daarover. In die diskussie wordt duidelijk, dat

dergelijke informatiebestanden gemakkelijk kunnen gaan funk-

tioneren als beheerstechnieken voor de overheden en macht-

hebbers .

De gevaren van de nucleaire technologie zuilen in het bij-

zonder de tendensen tot beveiliging versterken. In deze sek-

tor zullen dan bij voorkeur geen mensen moeten werken,

die als "security risk" moeten worden aangemerkt. Deze, uit

de partiële rationaliteit van het besturen gezien alleszins

redelijke overweging zal betekenen dat voor de kernenergie-

industrie nogal ingrijpende voorzieningen zullen moeten wor-

den getroffen m.b.t. de betrouwbaarheid van het personeel.

De ervaring leert, dat dit niet slechts de persoon in kwes-

tie betreft, maar dat altijd evenzeer gekeken wordt naar

zijn direkte sociale omgeving.

Dat "konstruktieve en materiële maatregelen" hier voldoende
20)zouden zijn, zoals de Kommissie Reaktorveiligheid zegt

is enigszins naïef. Geen verantwoordelijk bestuurder zal

immers in dezen onnodig risiko willen lopen, zeker niet, wan-

neer er zich op dit of andere gebieden een aantal keren

duidelijke problemen hebben voorgedaan.

Het is dan opk onrealistisch om te verwachten dat in de nucle-

aire industrie geen uitvoerige controle van de "betrouwbaar-

heid" van het personeel zal plaatsvinden. Dat soort maatrege-

len betekent altijd dat personen met afwijkend gedrag of

afwijkende opvattingen worden beschouwd als "security risk".
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Politieke dissidenten horen daar doorgaans ook bij. Het is

onbegrijpelijk hoe de kommissie tot de konklusie kan komen,

dat er niet een beknotting van de persoonlijke vrijheden

van de werknemers in de kernenergieindustrie gaat optreden.

Meent zij in alle ernst, dat personen met sterke sympathie

voor b.v. de PLO bij sollicitaties evenveel kans maken als

gezagsgetrouwe burgers?

Maar het gaat niet alleen om politieke dissidenten. Ook

personen met anderszins statistisch minder voorkomende

attitudes zijn potentiële "security-risks". Dat worden al

gauw minderheidsgroeperingen als homosexuelen en pacifisten.

Men realisere zich, dat dit de huidige en vroegere praktijk

is van de bestaande veiligheidsdiensten.

Naarmate de risiko's toenemen, zal de selektie strenger moe-

ten zijn. In dit opzicht zij nog eens verwezen naar de prak-

tijk van de beveiligingsprogramma's van nucleaire wapens in

Europa. Van de "nuclear specialists" zijn in de periode

1971-1973 1247 personen verwijderd "under a program designed

to indentify those, which might be susceptible to blackmail

or irrational behaviour". Dit slaat op een totale groep van
21) 22)naar schatting 10.000 personen . Lovins rapporteert

op basis van amerikaanse hearings ongeveer 3% per jaar.

Doordat doorgaans niet slechts de betrokkenen zelf worden

beschouwd, maar ook hun sociale relaties, moet met een ver-

menigvuldigingsfaktor van 5 - 1 0 worden gerekend. Daardoor

ontstaat bovendien een indirekt effekt: het wordt sociaal

ongewenst gedrag om zich te veel met bepaalde personen te

bemoeien.

Al deze effekten betekenen een verandering van individuele

vrijheden, zowel in direkte als indirekte zin. De realiteit

van deze processen is zichtbaar in de verschijnselen, zoals

die zich in onze samenleving voordoen n.a.v. de recente

gijzelingsakties door enige Zuid-Molukkers.

Een belangrijk gegeven in dit verband is overigens, dat er

geen sluitende methodes bestaan om "security risks" goed

te identificeren. De recente gijaelingsaktie van een Isra-
23)elisch veiligheidsagent in Zuid-Afrika 'illustreert dit nog

eens, evenals de affaire Guillaume in de Bondsrepubliek.

De veiligheidscriteria vertegenwoordigen dan doorgaans ook

meer de vooroordelen van een samenleving dan dat ze werkelijk

: effektïe£ zijn.
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Maar de sociale kosten voor een samenleving zijn hoog. De

periode van de Koude Oorlog heeft dat ons nog eens duide-

lijk, kunnen maken. De huidige gebeurtenissen in West-

Duitsland, waar intussen Berufsverbote zijn ingesteld, zijn

evenmin opwekkend. Bij een afweging als dii? met betrekking

tot de introduktie van de nucleaire technologie mag dit as-

pekt zeker niet worden vergeten. Het is teleurstellend, dat

noch de kommissie Reaktorveiligheid noch de kommissie uit

de Gezondheidsraad deze aspekten serieus heeft geanalyseerd.

Onze open demokratie met zijn relatief grote individuele vrij-

heid zou ons zaer ter harte moeten gaan.

l.

6,

7.

9,

10

11
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Hoofdstuk IX. HET RADIOACTIEF AFVAL PROBLEEM

ktor,

I

2.

"Ah; Afval! Afgeleid van ura-
nium 238. Ligt in centrale van
Muntjezijl. Kwil weg!"

NRC, 16 dec. 1975, p. 8.

Inleiding

Bij het kernsplijtingsproces in een kerncentrale wordt een

grote hoeveelheid radioactieve isotopen, zowel bij de splij-

ting van zware isotopen (zoals Uranium 235 en 238) als bij

vangst van neutronen, waardoor b.v. plutonium, en active-

ringsprodukten in de splijtstofomhulling geproduceerd worden.

Verreweg het grootste deel van het radioactief materiaal

bevindt zich in de splijtstofelementen ("brandstofstaven").

Deze nemen ongeveer drie jaar aan het splijtingsproces deel

waarna ze vervangen worden door nieuwe brandstofstaven. De

hoog radioactieve, gebruikte splijtstofstaven worden, na ver-

vanging, eerst in of bij de kerncentrale, onder koeling, op-

geslagen, voordat ze naar de opwerkingsfabrieken worden ver-

voerd. Deze opslagtijd bij de centrale kan varieren van on-

geveer drie maanden tot een jaar, of nog langer indien er

gebrek aan opwerkingscapaciteit is, zoaly op het ogenblik

het geval is en de komende 10 jaar waarschijnlijk zo zal

blijven la.'b) .

Na opwerking, waarbij 99.5% van het in de splijtstofstaven

aanwezige uranium en plutonium wordt teruggewonnen, en 0.5%

in het afval achterblijft, wordt dit hoog radioactieve kern-

spli jtingsaf val, in vloeibare vorm in stalen tanks onder

koeling opgeslagen waar het "een potentiële bron van veront-
2)

reiniging van het milieu met radioactief materiaal" vormt.

Deze opslag bij de opwerkingsfabriek wordt i.h.a. daarom

slechts als een tijdelijke oplossing gezien. De vraag wat

er op langere termijn met het afval moet gebeuren, wordt het

probleem van de opslag van radioactief afval genoemd.

Samenstelling van het kernsplijtingsafval

In het kernsplijtingsafval bevindt zich een grote verscheiden-

heid van radioactieve isotopen met zeer uiteenlopende levens-

durèn3^. De:actiniden, die uit uranium ontstaan door het in-
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vangen van neutronen zonder dat splijting plaats vindt,

hebben over het algemeen zeer lange halveringstijden (tot

vele miljoenen jaren toe). Tesamen met hun vervalsprodukten

betreft dit zo'n 70 radioactieve isotopen. Maar niet alleen

onder de actiniden komen isotopen met een zeer grote hal-

veringstijd voor, ook bij de splijtingsprodukten is dit

het geval. 2o is de halveringstijd van Jodium-129 17 miljoen

jaar, van Cesiurn-135 2 miljoen jaar, van Zirconium-93 1.5

miljoen jaar en van Technetium-99 is deze 210 duizend jaar.

Behalve de isotopen met een zeer lange halveringstijd bevin-

den zich in het afval een aantal (ongeveer 20) met een hal-

veringstijd van 1 tot 100 jaar en een groot aantal met een

halveringstijd kleiner dan 1 jaar. Deze laatste spelen

"slechts" gedurende enkele tientallen jaren een rol d.z.w.

voornamelijk bij de opslag bij de centrales en de opwerkings-

fabrieken.

Probleemstelling

Het zijn met name de lang- en zeer lang levende isotopen die

er de oorzaak van zijn dat de opslag van het afval een pro-

bleem vormt met een ongekend nieuw karakter.

Er moet n.l. zorg voor gedragen worden dat deze radioactieve

isotopen niet in de biosfeer verspreid worden gedurende de

tijd dat ze gevaarlijk zijn voor mens, plant en dier. D.w.z.

dat het afval gedurende een periode, gelijk aan vele malen de

halveringstijd van deze lang levende radioactieve isotopen,

veilig afgesloten van de biosfeer opgeborgen moet worden.

In casu betekent dit een opslagtermijn van vele miljoenen

jaren voor praktisch al het afval (dat niet gesorteerd is

naar halveringstijd). Een periode veel langer dan het be-

staan van de mens zelf en zeker veel langer dan het bastaan

van de menselijke beschaving (en menselijke kennis) , die

nog geen 10-duizend jaar oud is.

Als men een beslissing neemt over invoering van kernenergie,

en daarmee vrijwel onvermijdelijk over de invoering hiervan

op grote schaal, moet deze beslissing mede vanuit dit per-

spectief beoordeeld worden.

Een gegarandeerde veilige opslag, bij voorbeeld ondergronds,

voor deze periode stelt dan ook^wel bijzojidex_hoge_eisen aan-

':•"•",:• '•'/•'--.: •'„-';
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de betrouwbaarheid en de volledigheid van onze kennis op

het gebied van materialen en geologie. Ruimer nog, het ver-

eist een kennis over de toekomstige ontwikkeling van de

samenleving en de biosfeer,die wij nu niet bezitten en waar-

van het twijfelachtig is of we die ooit zullen krijgen.

De produktie van het radioactief afval is een onomkeerbaar

proces. D.w.z. er is geen methode bekend om dit afval te

vernietigen; de radioactiviteit verdwijnt niet door che-

mische of biochemische processen, maar slechts door natuur-

lijk verval, waarbij de tijd die hiervoor benodigd is be-

paald wordt door de radiologische halveringstijd van de iso-

topen. Ook de verspreiding van radioactieve isotopen in de

biosfeer is een onomkeerbaar proces, wat een factor van we-

zenlijk belang is als het gaat om de verspreiding van iso-

topen die honderdduizenden tot miljoenen jaren schadelijk

werkzaam blijven.

Omdat zelfs fysisch-technologisch geen weg terug bekend is

m.b.t. het geproduceerde afval betekent, op dit ogenblik,

een grootscheepse invoering van kernenergie, op grond van

bovenstaande overwegingen, in feite een discontinuiteit in

de ontwikkeling van de wereld: de wereld zal vanaf dat

moment geconfronteerd worden met een door de menselijke ac-

tiviteiten geïntroduceerde bedreiging,waarop de mens geen

greep meer heeft.

Verschillende benaderingswijzen voor het zoeken van een

oplossing

Voor het zoeken van een oplossing voor het probleem van het

radioactief a^val zijn twee benaderingen mogelijk die, in het

licht van het voorgaande, fundamenteel t.o.v. elkaar verschil-

len.

In de eerste benadering zal men zoeken naar methoden om de

levensduur van het radioactief afval te verkorten, terwijl

in de tweede benadering, de zeer lange termijn gedurende welke

het afval schadelijk blijft, als gegeven wordt geaccepteerd

en waarbij, vooral gezocht wordt naar methodes om het afval

van dé biosfeer afgezonderd te houden gedurende deze lange

termijn.
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4.1 Verkorting van levensduur

Op laboratoriumschaal is het mogelijk om selectief zeer kleine

aantallen radioactieve isotopen te beschieten met neutronen

en 2e op deze wijze over te laten gaan in andere isotopen

met andere halveringstijden. Deze methode is echter t.a.v.

het radioactief afval, vanwege de grote hoeveelheden en de

samenstelling, niet praktisch toepasbaar.

Een methode waar onderzoek aan gedaan is, ook met het oog op

het verkorten van de levensduur van (een deel van) het radio-

actief afval is de zgn. transmutatie van actiniden. Hierbij

zouden de zware isotopen der actiniden door splijting omge-

zet moeten worden in splijtingsprodukten. Dit is een proces

dat ook gedeeltelijk plaats vindt in snelle kweekreactoren.

Voor de transmutatie zouden een soort speciale snelle reac-

toren gebruikt moeten worden. Zelfs als dit al (technisch

en economisch) uitvoerbaar zou blijken te zijn, dan nog zou

uit het probleem van de lange halveringstijden slechts ten

dele oplossen. Ten eerste omdat bij dit proces ook weer

nieuwe actiniden worden geproduceerd, wat dus hoogstens tot

een bepaalde evenwichtssituatie zou leiden en ten tweede om-

dat bij dit splijtingsproces splijtingsprodukten worden ge-

vormd waarvan een aantal, zoals we gezien hebben, ook een

zeer lange halveringstijd heeft.

Het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeen-

schappen verwacht om deze reden weinig heil van deze methode

en verwacht ook "van nieuwe algemene studies geen nieuwe

resultaten, omdat al vaker dergelijke studies zijn verricht

4.2 Langdurige opslag van radioactief afval

„4)

De tweede benadering t.a.v. het afval probleem is het zoeken

van mogelijkheden tot permanente afzondering van het afval

van de biosfeer. In het verleden zijn daarvoor diverse

suggesties gedaan, zoals het wegschieten van het afval, de

ruimte in, opslag in rotsformaties, opslag in Zuidpoolijs en

opslag in zoutformaties.

In het rapport van de Gezondheidsraad wordt voor deze tweede

benadering gekozen. In dit rapport wordt de mogelijkheid van

opslag van radioactief afval in de zoutpijïers van Noord-

Oost Nederland, besproken. Twee aspecten jiijn hierbiĵ .yan!"_J
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wezenlijk belang, n.l. wat zijn mogelijke oorzaken van en

mogelijkheden tot verspreiding van het afval vanuit de op-

slagplaatsen in de biosfeer en ten tweede, wat zijn de ge-

volgen van deze verspreiding voor de biosfeer. (Bij dit

laatste is natuurlijk ook van belang hoe groot de hoeveel-

heden radioactief afval zijn die opgeslagen moeten worden.

Bij een realistische en verantwoorde beoordeling van de

mogelijkheden voor opslag van radioactief afval in zout-

pijlers moet uitgegaan worden van een evenwichtssituatie

m.b.t. de omvang van de toepassing van kernenergie en niet

van slechts 3500 MW. Bovendien moet er rekening mee gehouden

worden dat het radioactief afval van andere lid-staten van

de E.G. in die situatie ook in deze zoutpijlers opgeslagen

zal- worden .) Bij de beschouwing van deze twee aspecten

speelt, zoals eerder in dit hoofdstuk besproken is, de

lange termijn van miljoenen jaren een wezenlijke rol. De in

het Gezondheidsraadrapport beschreven eenvoudige modellen

moeten dan ook geconfronteerd worden met de eerder genoemde

criteria van betrouwbaarheid en volledigheid van onze ken-

nis op alle m.b.t. deze aspecten relevante terreinen van

geologie, klimatologie, biosfeer en de menselijke samen-

leving. Onze kennis van nu over de mogelijke ontwikkelingen

van de wereld gedurende een periode, vele malen zo lang als

de menselijke beschaving bestaat, zal gedurende die periode

haar geldigheid moeten bewijzen. Daarbij zal dus geen nieuwe

relevante kennis, die het beeld drastisch zou kunnen wijzigen,

en onze inzichten ingrijpend zou kunnen veranderen, toege-

voegd mogen worden aan onze huidige kennis (die kennelijk

gerepresenteerd is in de modellen van bijlage I van het

Gezondheidsraadrapport, waar de opslag in zoutpijlers als

een aanvaardbaar risico gekenmerkt wordt).

Hoe goed bedoeld de pogingen in het door het RCN opgestelde

veiligheidsrapport (bijlage I van het Gezondheidsraadrap-

port) ook mogen zijn, om na te gaan, of en hoe het mogelijk

zou zijn dat in zoutpijlers opgeslagen afval in de biosfeer

zou kunnen terugkeren, het lijkt niet waarschijnlijk dat de

gegeven modellen voldoen aan bovengenoemde criteria. Ook de

beschouwingen ten aanzien van de gevolgen voor de biosfeer

van een eventuele terugkeer van het radioactieve afval hierin

zijn, zeker met het oog op de lange termijn waar het om gaat,
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zeer gebrekkig. Als voornaamste maatstaf wordt gebruikt de

se' ade die de mens zou kunnen oplopen als hij, met radio-

actieve stoffen besmet water als drinkwater zou gebruiken.

Dat deze maatstaf,zoals toegepast in de modellen in deze

RC';l-veiligheidsstudie , voldoende garantie biedt dat, bij

eventuele terugkeer van het afval in de biosfeer, dan aan-

wezige ecosystemen niet ernstig verstoord kunnen worden en

daarmee ook de bestaansvoorwaarde van de dan levende mens

aangetast worden, lijkt niet waarschijnlijk. De overweging

in deze veiligheidsstudie dat niet te verwachten is "dat het

mede in beschouwing nemen van biologische concentratie-

mechanismen de uitkomst van een veiligheidsbeschouwing, die

uitsluitend op het Irinken van verontreinigd grondwater ge-

baseerd is, ingrijpend zal wijzigen"'' is, vanuit de eerder

in dit hoofdstuk gegeven beschouwingen bekeken, ook niet

erg overtuigend.

Doordat de nadruk ligt op het gebruik van besmet drinkwater

speelt in deze veiligheidsbeschouwing van het RCN het begrip

Relatief Radiotoxisch Risico (RRR) een dominerende rol. Het

RRR voor een bepaalde hoeveelheid van een radioactief iso-

toop, is de hoeveelheid water die nodig is om deze hoeveel'

heid te verdunnen tot de, volgens de ICRP vastgestelde,

maximaal toegestane concentratie in drinkwater

Als zodanig geeft het RRR dan ook een indruk van de onder-

linge verhouding van de radiotoxiteit van verschillende ra-

dioactieve isotopen voor de mens m.b.t. opname via voedsel

of drinkwater (niet echter m.b.t. inademing). Zeker is het

evenwel geen voldoende graadmeter als het gaat om de ver-

storing van ecosystemen. Een uitgebreidere beschouwing over

de beperktheid van het begrip RRR als graadmeter voor het

gevaar van het radioactieve afval is elders reeds gegeven

en blijft daarom hier verder, achterwege.

Ook indien men de in de RCN-veiligheidsstudie gevolgde me-

thode (bijlage 1 van het GP.R) , als methode om te bepalen

of opslag in zoutformaties acceptabel is, wel voldoende

acht, zijn er nog wel*diverse punten van kritiek. Bij de

opstelling van het onderhavige rapport ontbreekt echter de

tijd om deze diepgaande te behandelen. We beperken ons daar-

om tot enkele opmerkingen. . : '
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Een van de belangrijkste hiaten in de beschouwing betreft

de behandeling van het probleem van plutonium. Omdat plu-

tonium een basismateriaal is voor het maken van atoombommen

en het bovendien uitermate radiotoxisch is, staat het ter

discussie of wel tot opwerking van het afval overgegaan

moet worden . Hiermee staat men echter voor de volgende

keus. Of men moet 200 maal zo veel plutonium opslaan als

waarmee mén tot nu toe gerekend had, en waarmee ook in de

RCN-veiligheidsstudie is gerekend. Of het plutonium wordt

opgewerkt en weer in lichtwaterreactoren, of in kweekreac-

toren gebruikt, maar komt daarmee in een vorm beschikbaar

waarin het, niet bijzonder moeilijk, ontvreemd kan worden.

De consequenties van een beslissing om niet tot opwerking

over te gaan en daarmee van de noodzaak van opslag van het

plutonium, zijn niet geanalyseerd door de Gezondheidsraad.

Als dit wel gebeurd was zou, in tegenstelling tot de in het

GRR beschreven situatie 'het RRR dan niet door strontium,

cesium en americium bapaald worden, maar door plutonium.

Passen we de analyse t.a.v. de eventuele luchtverontreiniging
12)uit de bijlage van het G.R.rapport ' toe op het afval met

een 200 maal zo grote hoeveelheid plutonium dan zal de in

deze analyse gepostuleerde wijze van luchtverontreiniging

leiden tot een overschrijding van de (huidige) maximaal toe-

gestane concentratie in lucht, Dit in tegenstelling tot de

conclusie in de veiligheidsstudie "dat het opbergen in de

diepe ondergrond van het radioactief afval onmogelijk aan-

leiding kan geven tot een onaanvaardbare luchtverontrei-

niging met afval nucliden"

Langdurige, bovengrondse opslag van radioactief afval wordt

in het rapport van de Gezondheidsraad niet als aanvaardbaar

gezien .T.a.v. de mogelijkheid van opslag in zoutpijlers

geeft de Gezondheidsraad geen eenduidige conclusie. In de

RCN-veiligheidsstudie, weergegeven in de bijlage I van Het

GRR wordt deze opslag als een aanvaardbaar risico gekwali-

ficeerd ook voor de mensheid in de verre toekomst- Anderzijds

worden in het GRR diverse restricties gemaakt t.a.v. het

geven van een oordeel hierover. Zo wordt in feite de in het

begin van dit hoofdstuk gegeven beschouwing over de geldig-

heid van onze huidige kennis m.b.t. ontwikkelingen van de

wereld in de verre toekomst ondersteund, b.v. als in het
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GRR gesteld wordt: "Deze beschouwing wordt overigens gegeven

in het volle besef van de betrekkelijkheid die het toepassen

van thans geldende maatstaven heeft op een samenleving

en een biosfeer, waarvan de ontwikkeling op lange termijn

niet is te overzien. Zo zou bij voorbeeld de kennis omtrent

de opbergplaats v verloren-kunnen-gaan;" . '-en- "Dé Commissie:

kan vanzelfsprekend geen uitspraak;dpën.över:.de risico,
1-s

hiervan na honderden; tot duizenden jaren als-gevolg van

onvoorziene maatschappelijke gebeurtenissen"1**).

De Commissie van de Gezondheidsraad is van mening dat, voor-

dat besloten kan worden tot het gebruik van Nederlandse

zoutformaties voor de opslag van radioactief afval er eerst

nog verder onderzoek t.a.v. technische en juridische aspec-

ten hiervan gad?«n moet worden ? Tot nu toe is blijkens

mededelingen op het RCN-congres "Opslag van radioactief

afval" van 1 mei .1974 te Utrecht, belangrijke informatie,

over structuur en eigenschappen van de zoutlagen in Neder-

land, geheim. D.w.z. dat deze informatie die grotendeels

slechts door onderzoek van de AKZO en oliemaatschappijen ver-

kregen is, niet openbaar is, maar hoogstens vertrouwelijk is

medegedeeld aan de Rijks Geologische Dienst. Als het gaat

om zulke wezenlijke beslissingen voor de toekomst, als met

de onderhavige het geval is, achten wij een dergelijke ge-

heimhouding ontoelaatbaar en openbaarheid van alle gegevens

over de zoutlagen in Nederland noodzakelijk.
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Hoofds tuk X, ENKELE OPMERKINGEN OVER RISIKO'S

"Enig", inompelde de l i j de r . "Onvergelij-
kel i jk . Ook wel uniek".

"Uniek!", herhaalde Wainnes opgetogen.
"Dat i s het woord van vi j f l e t t e r s dat ik
voor mijn puzzel moet hebben!"

NRC, 12 december 1975, p. 12
i. Inleiding

Op vele plaatsen in dit rapport is het probleem van het

bepalen van risiko's en het vergelijken van risiko's aan

de orde gekomen, veelal in verband met de wijze waarop

dit gebeurt in de drie uitgebrachte rapporten. In hoofd-

stuk II zijn de begripsmatige problemen van het begrip

kans aan de orde gesteld, als het gaat om macrorisiko's.

Wanneer problemen als het overleven van de mensheid aan

de orde zijn verliest het begrip kans als statistische

grootheid zijn betekenis en wordt het tot weinig meer

dan een verwachting of het meer of minder spoedig zal

gebeuren. Een ander probleem betreft de vergelijking van

risiko's door middel van hun verwachtingswaarden: het pro-

dukt van de kans op de gebeurtenis en de ernst van de ge-

volgen. Het is de vraag of dit nog een zinnige grootheid

TOOI* vergelijkingen is wanneer het gaat over zeer ingrij-

pende gebeurtenissen, zelfs als de kans daarop maar erg

klein is. In hoofdstuk III is het probleem van de referen-

tierisiko's aan de orde geweest, m.n. de vraag in hoeverre

een relatieve vergelijking van risiko's nog juist is wanneer

het gaat over zeer uiteenlopende gevaren, waarvan een aan-

tal met natuurlijke oorzaken en een aantal door menselijk

ingrijpen wordt veroorzaakt. Problemen zijn er ook als het gaat

over wat nog "geloofwaardige" gebeurtenissen zijn en hoe

een bovengrens zou zijn vast te stellen voor alle mogelijke

faalkansen. Een vraag is ook of voor de bovengrens van onge-

lukken niet de fysisch moqelijke processen moeten worden

genomen. Naar aanleiding van het begrip existentiële ramp

voor een land als Nederland is de vraag gesteld of er niet

een op fysisch mogelijke gevolgen gebaseerde grens zou moeten

zijn voor de aanvaardbaarheid van een technologie op lokaal

niveau.
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De diskussie over risiko's is de laatste jaren nogal snel

opgekomen. Daarbij is van verschillende kanten geprobeerd

zo veel mogelijk tot een kwantificering te komen. Op zich-

zelf is dit een te waarderen streven. Maar het is alleen dan juist

wanneer op goede gronden geschikte grootheden kunnen worden

aangegeven voor een dergelijke kwantificering. Waar dit

niet kan, leidt het tot pseudo-wetenschappe.1 ijkheid en ver-

donkert het eerder de problemen dan dat het deze verheldert.

Bovendien kunnen, zoals de kcnndssie uit de Gezondheidsraad terecht

stelt, op deze wijze geen keuzeproblemen worden opgelost.

We zullen in dit hoofdstuk een aantal meer principiële as-? •

pekten van dit probleem kart aan de orde stellen.

2. Vrijwillige en onvrijwillige risiko's; het probleem van de

referentierisiko's

Bij besluitvorming zal vaak een afweging van risiko's plaats

moeten vinden. Daarbij is van wezenlijke betekenis wat wordt

beschouwd als een vrijwillig en wat als een overmijdelijk

risiko en in hoeverre het gaat om risiko's die de besluit-

vormers voor zichzelf nemen of voor anderen. Bij de diskussie

over risiko's van de kernenergie liggen hier ernstige pro-

blemen.

De eerste vraag is wat eigenlijk wel en niet bewust en vrij-

willig geaksepteerde risiko's zijn. Dat hangt nogal samen

met wat men beschouwt als onveranderbaar. Zo zullen velen

de risiko's van b.v. het verkeer of de werksituatie als een

gegeven beschouwen, omdat de bestaande maatschappelijke en

sociale verhoudingen nu een- keer : zo zijn. Toch zijn ze

in feite "man-made". Dit geldt voor met name de risiko's

van technologieën, die voor een belangrijk deel niet bewust

als keuze zijn aanvaard, maar meestal door bepaalde groepen

geïntroduceerd en verbonden met in het vooruitzicht gestelde

"zecrenincren v a n <*e techniek". Een duidelijk voorbeeld in

dit verband zijn de folders van elektriciteitsproducenten
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en bedrijfsleven met betrekking tot de kernenergie.

Maar het geldt voor veel meer technologische verworven-

heden. Meestal tracht men later opduikende negatieve effek-

ten in te dammen door b.v. een veiligheidswetgeving, zodat

de risiko's enigszins beperkt worden. Maar dit gebeurt door-

gaans pas als reeds grote schade veroorzaakt is.

Referentierisiko's zoals in de rapporten gebruikt, zijn

dan ook niet te baseren op vergelijkingen met dit type

risiko's, als de gedachte is dat die kennelijk vrijwillig

aanvaard zijn en dus aanvaardbaar.

Daarnaast zijn er situaties, waarvan velen zich het risiko

niet bewust zijn. Dit is b.v. lange tijd m.b.t. roken het

geval geweest. In zo'n geval kan uit het feit, dat

mensen roken, niet de konklusie worden getrokken, dat dit

risiko kennelijk aanvaardbaar is. Dit zich langzaam be-

wust worden van risiko's speelt ook bij nieuvo technologieën

als DDT en kernenergie een grote rol, met name voor wat be-

treft de onomkeerbaarheid op makro-schaal. De abstraktheid

van dit soort risiko's is bovendien zo groot, dat ze maar

al te gemakkelijk uit het bewustzijn verdwijnen als konkrete

sociaal-ekonomische problemen als de direkte beschikbaar-

heid van energie een rol gaan spelen. Het door de Gezond-

heidsraad uit verhuizingen binnen Nederland afgeleide kri-

terium is van deze soort.

Verder is de gehanteerde filosofie van het referentierisiko

gevaarlijk, omdat ze - vaak onbewust - risiko's hanteert

als rechtvaardiging van het invoeren van nieuwe risiko's,

die dan opnieuw - als aanvaarde - risiko's dienst kunnen

doen voor het introduceren van weer nieuwe risiko's. Hoewel

sommige optimisten beweren dat we moeten leren leven met

risiko's, dient er o.i. primair naar gestreefd te worden

risiko's te verminderen.

Een diskussie m.b.t. de aanvaardbaarheid van risiko's zal

dan ook het nut van een bepaalde ontwikkeling moeten ver-
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gelijken met de risiko's. De wezenlijke vraag wordt dan.

of het dezelfde personen of groepen zijn, die het nut

genieten en het risiko dragen. Dat is heel vaak niet het

geval. Bij de kernenergie geldt dit wel in extreme vorm.

De opgewekte energie wordt gekonsumeerd door de leden van

de huidige samenleving en daarbinnen nog eens ongelijk ver-

deeld; een belangrijk deel van de risiko's heeft betrekking

op perioden na ons, zelfs over vele generaties en op moge-

lijk geheel andere plaatsen op de wereld. Ook als zij zou-

den besluiten deze risiko's niet meer te willen lopen, is

dit niet meer ongedaan te maken.

In dit kader speelt ook het reeds in hoofdstuk II genoemde

probleem van schadevergoedingen na langere tijd. Hier zal

meestal zelfs de veroorzaker niet aanwijsbaar zijn. En hoe

moeten we de gezondheid van een aantal mensen nu vergelijken

met ziektes van andere mensen enkele decennia later?

Het werken met referentierisiko's kan deze fundamentele

vragen niet oplossen. De procedure leidt gemakkelijk tot een

pseudo-objektiviteit, die het probleem eerder versluiert dan

verheldert.

3. Risiko's met kleine kansen en zeer grote gevolgen

In hoofdstuk II is het probleem van makro-risiko's aan de

orde gesteld. De schaalvergroting, in belangrijke mate ver-

oorzaakt door c\e technologisch-wetenschappelijke ontwikkeling

var de laatste eeuw, heeft kwalitatief nieuwe risiko's opge-

leverd, waarvan we ons langzamerhand beter bewust worden. Dit

dwingt tot een herbezinning op die ontwikkeling zelf.

Het is niet bij voorbaat duidelijk dat we alle makro-risiko's

kunnen ontlopen. Wel mag worden gesteld dat m.b.*;. dit soort

risiko's een vergelijking met meso- en mikro-risiko's nog

minder op zijn plaats is dan anders. Doorgaans zallen kon-

krete besluiten over probleemgebieden met makro-risiko's over

zeer kleine onderdelen, van zo'n gsbiëd gaan. Het geval van
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de drie reaktoren in Nederland is een duidelijk

voorbeeld. Dat versterkt de tendentie om de totale kontekst

van een makro-problematiek te vergeten en alsnog in de kon-

ventionele gedachtengangen te vervallen. Het betrekken van

de gehele kontekst in de beschouwingen zoals in dit rapport

geprobeerd is,doet bovendien gemakkelijk overdreven aan. Het

zijn evenzovele aanwijzingen dat ons denken over technolo-

gieën niet gelijke tred heeft kunnen houden met de ontwikke-

ling van de technologie zelf.

Het inzicht dat aan een bepaalde ontwikkeling makro-risiko's

zijn verbonden kan verhelderend werken voor de diskussie

over de aanvaardbaarheid. Het specifieke nut van die ontwik-

keling voor kleine groepen kan dan namelijk geen doorslag-

gevend argument zijn in de afweging. Voor de kernenergie

is dit in hoge mate het geval. Immers als technologie is

ze nogal ongeschikt voor de energievoorziening in de derde

wereld, waar zulke sterk gecentraliseerde vormen van energie-

opwekking meestal niet effektief bruikbaar zijn door het

ontbreken van de benodigde infrastruktuur en aan gedecentra-

liseerde vormen en minder geavanceerde technologieën een veel

grotere behoefte is. In de "rijke" geïndustrialiseerde wereld

vindt een energieverspilling op grote schaal plaats en leidt

een doorgaande exponentiële groei van het energiegebruik op

velerlei gebied tot onoplosbare problemen (grondstoffen,

milieu, etc). Voor de konkrete historische situatie van nu

is het nut van een nucleaire energievoorziening met reaktoren

dan ook slechts zeer betrekkelijk en roept ze eerder nieuwe

makroproblemen op dan dat ze deze oplost. Het zijn dan ook

in konkreto vooral belangen van industriële aard en natio-

nale en nationalistische aard (zowel militair als civiel)

waarmee de introduktie van reaktoren wordt bepleit. Deze

deelbelangen moeten worden afgewogen tegen de mondiale be-

langen van de wereldsamenleving nu en tot in de verre toe-

komst .



Voor makro-risiko's is verder de schatting van de grootte

van de kans op een desastreuze ontwikkeling minder een door-

slaggevend kriterium dan de vaststelling dat

het hier gaat om een probleem van overleven. Nog afgezien

van de begripsmatige problemen is immers het meest wezen-

lijk dat hier min of meer vertrouwde grenzen zijn overschre-

den en er met nieuwe normen moet werden gewerkt.

In vergelijking tot makro-problemen zijn de risiko's ver-

bonden aan een reaktorongeluk als beschreven in dit rapport,

hoe cynisch dit ook moge klinken, relatief onbelangrijk. Toch

doet zich ook op dit niveau de vraag voor of een samenleving

niet voor zich een grens zal moeten stellen aan de omvang van

de rampen waaraan men wenst bloot te staan en voor zover

die liggen binnen de eigen vrijheid van beslissen. Ook hier

geldt immers dat het overleven als geregelde samenleving op

het spel staat. Dan wordt ook op dit niveau van be-

sluitvorming de vaststelling of het een probleem van die

soort is aktueel. Eerst zullen dan de fysisch mogelijke

effekten bestudeerd moeten worden, pas daarna is de kans

dat zoiets zou kunnen gebeuren van betekenis. Het begrip

verwachtingswaarde is geen goede parameter meer voor de

besluitvorming.

De risiko-beschouwingen van b.v„ het gebruikte Rasmussen-

rapport krijgen dan, nog afgezien van de onvolledigheid

in die studies m.b.t. de mogelijke soorten oorzaken van

ongelukken, een zeer relatieve betekenis. Ze blijven zinnig

als methode om aanvaarde technologieën te analyseren en op-

timaal veilig te maken, maar kunnen niet meer worden ge-

bruikt als een kriterium voor d& beoordeling van de aanvaard- »<

baarheid. ' ,<

Ook met betrekking tot deze lokale problemen begint pas de

laatste tijd een bezinning op gang te komen over de aan-

wezige risiko's. Intussen hebben mogelijkerwijs op andere

gebieden van technologie reeds Ontwikkelingen plaats gevon-

den, waarbij de gestelde grens is gepasseerd. Men
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denke b.v. aan het totale Rijnmondkomplex. Maar dat mag

in ieder geval geen reden zijn voor het aksepteren van nog

meer van dat soort ontwikkelingen.

Zowel de door de kommissie Reaktorveiligheid als de kommissie

uit de Gezondheidsraad gehanteerde methode voor de evaluatie

van het risiko van een groot reaktorongeluk moet dan ook

als onvoldoende genuanceerd worden afgewezen om bij beslis-

singen bruikbaar te zijn. Voor risiko1s die het overleven

van de geregelde nederlandse samenleving betreffen kan een

zo abstrakte maat als de verwachtingswaarde geen bruikbare

norm meer zijn. Hier ligt een dimensioneel verschil tussen

risiko's voor een gehele samenleving en risiko's voor indi-

viduen.

Het wezenlijke verschil tussen de in de rapporten gehanteer-

de en de hier voorgestane methode is dus of men zich bij dit

soort evaluaties moet richten op de waarschijnlijke of de

mogelijke gevolgen van een ongeluk. Voor zolang het gaat

om een situatie met een kontinue toename van effekten, waar-

bij geen kwalitatieve verandering van de effekten door een

samenspel van verschillende faktoren is te verwachten, lijkt

het werken met het begrip waarschijnlijke gevolgen als eer-

ste benadering redelijk. Waar echter kwalitatieve ver-

schillen een rol gaan spelen, b.v. voor de situatie waarbij

de infrastruktuur van een samenleving ineenstort wordt dit

een geheel onjuiste methode. Juist de langere termijn effek-

ten van een reaktorongeluk in Nederland, zoals beschreven

in hoofdstuk V en VI maken duidelijk dat dit laatste hier

het geval is. Dan wordt het samenstellen van ongelijksoortige

grootheden tot een algemene faktor een slechte methode om

besluiten op üe gronden.

pas de

aan-

andere

; gevon-
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Hoofdstuk XI. CONCLUSIES EN EVALUATIE

''Der onderzoeking is zoeven be-
ëindigd en der Boml wordt morgen-
vroeg aan der hoed opereerd."

NRC, 23 dec. 1975, p. 8.

1. Inleiding

In dit laatste hoofdstuk willen we de verschillende conclu-

sies en dilemma's, zoals die in dit rapport naar voren zijn

gekomen nog eens ordenen en evalueren. Daarbij zullen we

deze, waar mogelijk, vergelijken met de conclusies van de

drie evaluatierapporten, die september j.l. op verzoek van

de Nederlandse regering zijn uitgebracht door de SEP, een

commissie van de Gezondheidsraad en de Commissie Reactor-

veiligheid. Met name de beide laatste rapporten worden door

ons gezien als waardevolle bijdragen tot de discussie door

de informatieve en analyserende wijze van benadering, ook al

zijn de conclusies nogal eens verschillend van de onze.

Een eerste belangrijk punt van verschil betreft de probleem-

stelling zelf. Door de aandacht te richten op een zeer be-

perkt Nederlands programma van slechts drie reactoren wor-

den de problemen van het overgaan op kernenergie op vele

manieren versluierd. Dit geldt zowel in kwalitatieve als

kwantitatieve zin. Kwalitatief, waar het b.v. de invloed van

de nucleaire technologie op de verspreiding van kernwapens

betreft en het wereldwijd veroorzaken van beschadigingen aan

biologische enoecologische systemen. Kwantitatief, waar het

b.v. de omvang van het probleem van het opbergen van radio-

actief afval betreft en de schade aan de volksgezondheid op

langere termijn bij een gestabiliseerde situatie van vele

kerncentrales.

Wil men de aanvaardbaarheid van een nieuwe technologie eva-

lueren, dan is het noodzakelijk de effecten te bestuderen

bij de te verwachten omvang van gebruik van die technologie.

Nog steeds wordt door velen verwacht, dat reactoren in de

toekomst in een substantieel deel van de elektriciteitsvoor-

ziening zullen voorzien, zowel mondiaal als in Nederland. Het

is teleurstellend dat noch de commissie Reactorveiligheid
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noch de commissie van de Gezondheidsraad de door de regering

geformuleerde vraagstelling hebben gekritiseerd en in hun

analyse de effecten van een groot programma hebben betrokken.

Hun rapporten lijken nu op oen analyse van b.v. de proble-

matiek van de auto met een autodichtheid uit de periode van

vlak na de oorlog.

Uit de Energienota is verder duidelijk dat het de regering

vooral gaat om het wegnemen van ongerustheid bij de bevolking.

Zij verwacht kennelijk dat door een proces van gewenning de

kernenergie wel langzamerhand aanvaard zal worden. Met het

zonder veel kritiek accepteren van de probleemstelling laten

de genoemde commissies zich impliciet inschakelen bij dit be-

leid. Daarmee kiezen zij een onkritische opstelling, die voor

een onafhankelijke wetenschappelijke commissie uiterst ge-

vaarlijk is en bevorderen ze de politiek van het bagatelli-

seren van de problemen.

De vorige hoofdstukken behandelen deels de aan de nucleaire

technologie verbonden gevaren van maatschappelijke ontwrich-

ting en biologische en oecologische lange termijn problemen

van radioactieve straling, deels de materiële en maatschappe-

lijke gevolgen van oorlogsgebruik en ongelukken met kern-

reactoren. Dit laatste probleem is in concreto besproken

voor een ongeluk met een 1000 MWe-reactor op de Maasvlakte

in Nederland. De in het rapport gegeven resultaten m.b.t.

de effecten zijn echter ook te gebruiken voor andere situa-

ties.

2. Biologische en ecologische schade; de onzekerheid en beperkt-

heid van onze kennis

Radioactieve straling veroorzaakt schade bij mens, plant en

dier. Voor hogere doses, veroorzaakt door b.v. ongelukken en

het gebruik van kernwapens, treden stralingsziekten op die

de dood op vrij korte termijn of blijvende schade aan de ge-

zondheid ten gevolge kunnen hebben. Ook voor lage doses is
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er schade, maar die openbaart zich pas na langere tijd (laat-

somatische schade), vaak in de vorm van kanker. Over de ef-

fecten van lage doses" op grote populaties en hele oecosy^te-

men bestaat grote onzekerheid. Er zijn weinig onderzoeks-

resultaten beschikbaar, die niet op een of andere wijze

omstreden zijn.

Deze onzekerheid betreft met name de volgende punten:

1. Wanneer wordt uitgegaan van een lineaire dosis-effect re-

latie verkregen door extrapolatie naar zeer lage doses,

wordt gemiddeld over subgroepen van verschillende

omvang met zeer verschillende gevoeligheid voor straling

(b.v. foeten en jonge kinderen) en zeer verschillende

soorten tumoren. Hierdoor ontstaat een onbekende mate van

onzekerheid overhet uiteindelijk effect in de populatie mbt.

de inductie van tumoren.Het effect van de straling kan

verder invloed hebben op de gevoeligheid voor andere ziek-

ten. Wat de betekenis is van waargenomen schade veroor-

zaakt door lage doses aan b.v. celmembranen, is ook on-

zeker. Het daar optredende effect van verhoging van de

schade bij een lager doseringstempo sluit zelfs niet uit

dat lineaire relaties niet de meest conservatieve zijn.

Het BEIR-rapport concludeert neg eens met zoveel woorden:

"Estimates of risk are, of course, not scientifically

reliable except in the range of observations from which

they are derived and under corresponding conditions of

exposure", (zie Hoofdstuk III).

2. Onzekerheden bestaan ook m.b.t. synergetische effecten:

de gevoeligheden voor straling kunnen in samenwerking met

andere effecten (b.v. roken) aanzienlijk groter zijn. Door

gebrek aan kennis over de wisselwerking tussen al deze

effecten, waarvan onbekend is welke al of niet belangrijk

zijn, is moeilijk een grens voor zulke' onzekerheden vast

te stellen (zie hoofdstuk III).

3. In éen aantal gevallen bestaat gerede twijfel m.b.t. het

gebruik van een gemiddelde dosis over een bepaald orgaan

als maat voor de ontvangen straling. Van plutonium is

op basis van de bestaande onderzoeksresultaten de mogelijk-

heid niet uit te sluiten dat de effecten van kleine deel-

tjes, die locaal hoge doses veroorzaken, wanneer ze worden

berekend op basis van een gemiddelde dosis, veel te optimis-
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tische resultaten geven (zie Hoofdstuk III).

4. In oecologische systemen treden soms sterke concentratie-

factoren op voor specifieke iaotopen. Daardoor kunnen de

aantallen van bepaalde soorten, waarvan doorgaans de com-

plexe functie in het gehele oecosysteem niet bekend is,

veranderingen ondergaan. Het risico bestaat, dat hierdoor

het hele systeem wordt ontregeld. Ook hierover is grote

onzekerheid (zie Hoofdstuk III) .

Bij wetenschappelijk onderzoek zijn deze onzekerheden

karakteristiek voor de activiteit zelf. Daar is het boven-

dien niet ernstig, wanneer de grenzen van de onzekerheden

niet exact zijn aan te geven. Voor het baseren van beleid

op dit soort gegevens ligt dat echter anders, zeker m.b.t.

dit soort macro-problematiek. Dan is op zijn minst een

solide en algemeen geaccepteerde wetenschappelijke basis

nodig voor een afschatting van de onzekerheden in de com-

plexe situaties, waar het om gaat. Het op algemene gronden

argumenteren dat aannames conservatief zijn zonder dat

dit voor de concrete toepassing waar wordt gemaakt, is

dan onvoldoende.

Voor bovenstaande punten geldt met name dat de zekerheid van

bestaande kennis over complexe biologische en oecologische

systemen onvoldoende is om er een verantwoord beleid in po-

sitieve zin op te baseren.

Het rapport van de commissie van de Gezondheidsraad hanteert

op verschillende detailpunten terecht conservatieve schat-

tingen, maar verwaarloost te veel onzekerheden inde totale

complexiteit (zie hierboven) om voor een beleid voldoende

zekere uitgangspunten te kunnen aangeven.

Straling veroorzaakt naast de directe somatische schade ook

erfelijke beschadigingen, die zich in volgende generaties doen

gelden. Ook hier geldt dat de onzekerheden in onze kennis nog

onbekend groot zijn. Enkele punten moeten met name. genoemd

worden.

1) De gegevens over de genetische effecten zijn gebaseerd op

dierexperimenten, waardoor uitsluitend aan deze dieren

herkenbare schade is onderzocht. De betekenis van extra-

polatie van deze gegevens naar de mens is onzeker. Waar

3.
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3.

allerlei sociale en geestelijke eigenschappen van mensen

waarschijnlijk in directe of indirecte zin verbonden zijn

met zijn genetische structuur wordt door deze wijze van

werken een hoeveelheid genetische schade van onbekende

omvang uitgesloten. De schatting is dus niet alleen ruw,

zoals de commissie van de Gezondheidsraad terecht stelt,

maar de marges van onzekerheid zijn niet goed af te

schatten.

2) Verschillende ziekten waaronder hartziekten, maagaan-

doeningen en sommige soorten kanker, hebben een genetische

component. Dit geldt waarschijnlijk voor één kwart, moge-

lijk voor een nog groter deel,van alle ziekten.

3) Er zijn vele onbeantwoorde vragen m.b.t. de gevolgen van

de inbouw van radioactieve isotopen als tritium en C

in het erfelijke DNA-materiaal.

Het is teleurstellend dat geen van de rapporten duidelijk

maakt dat een verantwoorde bovengrens m.b.t. de genetische

schade niet is aan te geven. Bovendien zijn ook hier de ge-

volgen voor "evenwichten" in oecologische systemen niet met

enige graad van zekerheid aan te geven. Daarom moet de con-

clusie zijn, dat noch voor de volksgezondheid, noch voor het

milieu voldoende inzicht aanwezig is om een positieve beslis-

sing verantwoord te kunnen nemen. En voor de lange termijn

effecten geldt met name dat hier geen weg terug is, mc-ht ov

zeker ogenblik worden geconstateerd, dat gevaarlijke grenzen

zijn overschreden. Radioactieve isotopen, die in het milieu

verspreid zijn geraakt, zijn niet meer te verwijderen. Gene-

tische schade op deze schaal aan soorten of oecosystemen zijn

niet meer ongedaan te maken. Ook wanneer in zo'n situatie

zou worden besloten, direct met de kernenergie te stoppen,

zijn dan grenzen onomkeerbaar overschreden en de gevolgen nie<

meer te niet te doen.

Vfereldwijde maatschappelijke ontreddering

Het proces van de verspreiding van kernwapens in de wereld

is in.volle gang. Effectief gezien hebben reeds 7 landen de

beschikking,over kernwapens en moeten zo'n twintigtal in staaf.

worden geacht deze. te maken. De verspreiding van kerncentrale?;'

•en i.h.b.,ook uraanverriikingsinstallaties en splijtstofop-

. werkingsbjedri j ven'maaktvoorvele landen de drempel voor het

•'• rocken van spli^tingswapens, vanuit technologisch en finan-
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cieel oogpunt, verwaarloosbaar laag. Het non-proliferatie-

verdrag in zijn huidige vorm is niet in staat deze ver-

spreiding te voorkomen. Het stimuleert eerder dit proces

(art. IV), waar het de verspreiding van de civiele nucleaire

techniek naar niet-kernwapenstaten bevorderen wil om de dis-

criminatie tussen kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten te

verminderen. De te verwachten grote hoeveelheden plutonium

in de nabije toekomst (1985: 60-80 ton/jaar) betekenen boven-

dien, dat ook andere organisabies dan staten de beschikking

over splijtingswapens kunnen krijgen.

In het veiligheidsbeleid van de kernwapenstaten en de landen

als de Westeuropese NAVO-landen, die indirect de beschikking

over kernwapens hebben, staat het kernwapen nog steeds zeer

centraal. In feite gaat tussen de NAVO en het Warschau-pact

de nucleaire bewapeningswedloop nog steeds door. Zonder een

effectieve nucleaire ontwapening zullen, naar weer gebleken

is op de recente evaluatieconferentie van het non-prolife-

ratieverdrag, de niet-kernwapenstaten niet bereid zijn van

de mogelijkheid van kernwapens af te zien. Dit komt enerzijds

* door de status, iiog steeds verbonden aan dit wapen, ander-

zijds omdat men zijn eigen veiligheid t.o.v. de feitelijke

of potentiële kernwapenstaten dan onvoldoende aeht.

Zonder een wezenlijk begin van nucleaire ontwapening tussen

NAVO en Warschau-pact en bij een doorgaande verlaging van de

technologische drempel voor het maken van kernwapens door

de vérspreiding van reactoren over de gehele wereld, wordt

een wereld vol kernwapenstaten dan ook bijna onvermijdelijk.

Zo'n wereld betekent welhaast zeker een wereld met kernwapen-

oorlogen en tot op heden niet voorstelbare maatschappelijke

ontreddering en wereldwijde vernieling van het milieu door

radioactiviteit.

Bij grootscheepse toepassing,van kernenergie in onze wereld-

situatie van souvereine nationale staten en vele wereldwijde

conflicten zal het non-proliferatieverdrag zijn zin verliezen

en ook deze bescheiden aanzet tot een internationale rechts-

orde ten onder gaan. Een Nederlandse zelfbeperking door van

kernenergie aï te zien, gekoppeld 'aan de'uitvoering van het,

huidige veiligheidsbeleid dat de rol vanï he:t ,kernwapen wil

terugdringen, is alleszins zinvol. N6g~afgezien van'de voor-

beeldfunctie, kunnen door zo'n zelfbeperking immers de voor-
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waarden worden bevorderd om het toekomstige geweldniveau in

de wereld niet te laten escaleren tot massale maatschappelijke

ontreddering over lange periodes.

Korte en middellange termijn effecten van een reactorongeluk

Naast oorlogsgeweld kunnen ongelukken met kerncentrales lo-

caal en regionaal grote maatschap:elijke ontreddering te-

weeg brengen. In de hoofdstukken V en VI wordt daarover

verslag uitgebracht aan de hand van een voorbeeld: een

mogelijk ongeluk met een 1000 MWe reactor op de Maasvlakte.

De gevolgen van zo'n ongeluk voor de bevolking hebben be-

trekking op de grote hoeveelheden radioactiviteit, die zich

over grote afstanden kunnen gaan verspreiden. Ten gevolge

daarvan doen zich problemen voor m.b.t. directe evacuatie

van de bevolking uit gevaarlijke regio's, de langere ter-

mijn besmetting van gewassen en bodem, het daarmee samen-

hangend voor kortere of langere tijd onbewoonbaar worden van

allerlei gebieden, onbruikbaarheid van een deel van het

industriële en agrarisch productievermogen, beletselen voor

transport en handel. De problemen van radioactieve besmet-

ting worden vooral kwantitatief behandeld, de daarmee samen-

hangende maatschappelijke ontwrichting vooral kwalitatief.

De radiobiologische problemen kunnen worden onderscheiden

in de problemen, die direct na het ongeluk ontstaan en de

problemen die t.g.v. neerslag van radioactiviteit op grond

en gewassen voor termijnen van vele jaren ontstaan. Zoals

uit tabel 3 van hoofdstuk V blijkt, is de bij het ongeluk

vrijkomende radioactiviteit voor de meeste isotopen van de-

zelfde omvang als in het "PWR-2 ongeluk" dat ook door de

commissie van de Gezondheidsraad is behandeld. De directe

effecten verschillen dan ook niet wat grootteorde betreft

van die van de commissie van de Gezondheidsraad, indien we

de door deze commissie gehanteerde gemiddelde waarden voor

bevolkingsdichtheden vervangen door de concrete dichtheden

in óns scenario.

Verder is uitgerekend welke dosis op langere termijn door1

radioactieve besmetting van de grond in een groot gebied te

verwachten valt'. De figuren 1, 2 en 3 in hoofdstuk V geven

de doses die ter plaatse verblijvende personen gedurende een

jaar zullen oplopen "gerekend vanaf 1 week, 1 jaar en 5 jaar

na het ongeluk. Bij het berekenen van deze doses is rekening

; gehoudeh>met- dë
;
: afname van de stralingsintensiteit?, zowel

Lr^dóbr;-xidloactief^ve^alL"a.ls';--dpor'uit8ix>eling_ in: de grond.
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Zoals de figuren 4 t/m 6 van hoofdstuk V laten zien, dragen

vooral de isotopen Cs-134 en Cs-137 tot de stralingsdosis

bij. Voor de afname van de stralingsintensiteit van deze

isotopen is gebruik gemaakt van het model dat het UNSCEAR-

rapport uit 1972, van de Verenigde Naties, geeft. Voor

sen dsel neemt deze stralingsintensiteit slechts met de

helft af gedurende de eerste 25 jaar. De grote invloed van

Cs-134 is buiten de aandacht van de commissie van de Ge-

zondheidsraad (en ook de Rasnrassenstudie) gevallen doordat men

een veel geringere radioactieve inhoud van dit isotoop in de

reactor heeft aangenomen dan in andere rapporten van de Ame-

rikaanse Atoomenergie Commissie van 1974 wordt gegeven.

In tegenstelling tot de omvang van de vroeg-somatische ge-

volgen bij een ongeluk die zeer sterk afhankelijk is van

de weersomstandigheden, is de omvang van de lange termijn

gevolgen t.g.v. de besmetting van de gi ond veel minder ge-

voelig voor verschillen in weersomstandigheden.

Duidelijk is dat in dit scenario een strook door heel Neder-

land met een breedte van 30 tot 40 km. voor minstens 5

jaren onbewoonbaar zal zijn, wil de ICRP-norm van 170 mrem/j.

gehandhaafd blijven. Voor een strook met een breedte van

10 tot 15 km. door de Randstad- zal zelfs bij een afscher-

mingsfactor 3, meestal beschouwd als maximaal bereikbaar voor

grote groepen, de jaardosis na 5 jaar nog altijd meer dan het

door de Gezondheidsraad opgestelde noodreferentieniveau van

5 rem zijn.

Het is niet mogelijk, op basis van deze kwantitatieve gegevens,

meer dan een kwalitatief beeld te geven van de maatschappe-

lijke ontreddering die zij inhouden. Een aanzienlijk deel van

de bevolking zal direct geëvacueerd moeten worden om een te

hoge dosis directe straling te vermijden. Een gebied ter

grootte van ca. 1500 km zal' direct ontruimd moeten worden.
2

Een nog groter gebied, in de orde van 4000 km , dit is on-

geveer 10% van het totale oppervlak van Nederland, zou daar-

na ontruimd moeten worden, en gedurende lange tijd ontruimd

moeten blijven, om te voorkomen dat de bevolking ten gevolge

van de besmetting van de grond een stralingsdösis krijgt die

hoger is dan het "noodreferentieniveau". Door ongelijke

bevolkingsspreiding, zou het totale aantal evacué's dan „op

kunnen lopen tot:30% van de Nederlandse bevolking.'V,

i
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Het is niet erg waarschijnlijk dat er velen zullen zijn

die dit een realiseerbare opgave zullen vinden, na het op-

treden van een ongeval. Het effect zal dan ook zijn, dat

de normstelling veranderd wordt. Onder meer is dat nodig

omdat dit grote aantal evacuë's uiteraard een ongekende

ramp voor de economie zouden inhouden. De huidige discussies ovsr

normen en criteria voor stralingsbelasting na een ongeval

zijn vanuit dit perspectief tamelijk academisch.

Echter, ook al zou getracht worden het noodzakelijke, gi-

gantische evacuatieprogramma van de grond te krijgen, het

is niet waarschijnlijk dat dat zou slagen. Radioactiviteit

vormt een voor de bevolking zonder gebruik van speciale

apparatuur niet detecteerbare bedreiging. Daardoor ontstaat

de situatie dat enerzijds een deel van de bevolking er door

de autoriteiten van overtuigd moet worden, dat zij in gevaar

zijn en dat pijnlijke maatregelen {b.v. evacuatie) noodzake-

lijk zijn, terwijl een ander deel van de bevolking in daaraan

grenzende gebieden er juist van overtuigd moet worden dat

zij niet in gevaar is, en op haar plaats moet blijven. De

grens van de gebieden is bovendien nogal arbitrair en oncon-

troleerbaar. De dubbelzinnigheid van deze situatie maakt, dat

een geordende en snelle evacuatie, zeker op grote schaal,

hoogst waarschijnlijk onmogelijk is.

De conclusie kan slechts luiden, dat Nederland na een onge-

val van de omvang als dat waarvan hier de schattingen zijn

gepresenteerd, gedurende vele jaren rampgebied zal zijn.

Dë vraag kan zelfs gesteld worden of een dergelijk ongeval

niet het einde inhoudt van Nederland als een hoog-ontwikkel-

de, industriële natie.

Oorzaken van ongelukken

Dat diè; laatste vraag naar de overleving van Nederland als in-

dustriële natie niet wordt gesteld, hangt ongetwijfeld

samen met deirisicorTfilosofief die met name de SEP en de

Cpmmissie.Reactóryeiiigheid gebruiken. Daarin wordt als maat

voor,; het risico; gebri:;";t; de kans op een ongeluk vermenig-

vuldigd; met .de geyolgen van zo'n ongeluk en daarmee het

zol^epaalde-rlsicp Irergelekeri met risico's voor individuen

of Jcleine'groepenv!;W;anneer een; zo bepaald risico maar vol-

doende klein is, mag het volgens deze filosofie als aanvaard-

baar worden gekarakterise -d. De commissie uit de Gezond-

heidsraad wijst er terecht op dat deze gedachtengang onjuist
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is. ledere aanvaarding van een bepaald risico blijft een

politieke keuze.

Maar even belangrijk is dat de maat "kans maal effect" een
P'Ï5

ontoereikende is. Voor kleine kansen en zeer grote effecten

beginnen geheel andere overwegingen een rol te spelen. Dit p

geldt i.h.b. met betrekking tot macro-risico's, waar het '

fysieke bestaan ; van de mens als soort op het spel staat.

Deels analoge problemen gelden met betrekking tot meso-

risico's als het beschreven reactorongeluk waar hef overleven

van Nederland als geregelde samenleving op het spel staat.

Daarom is in dit rapport gekozen voor een benadering waarbij

eerst de gevolgen van een, ook door b.v. de Gezondheidsraad be-

schreven ongeluk, worden geanalyseerd, terwijl daarna de vraag s

naar de oorzaken van zo'n ongeluk aan de orde komt.

Toch blijft de vraag naar mogelijke oorzaken van een dergelijk

ongeluk op zich relevant. Hoofdstuk VII en VIII bespreken zo- §

wel enkele technologische als menselijke oorzaken voor zulke

ongelukken. Voor wat betreft het technologische aspect komen

met name aan de orde de fysische processen bij ongelukken, het |

falen van het noodkoelsysLeem en het onderzoek wat daarover |

plaats vindt, de mogelijkheid van een reactorvatbreuk en het

door enigerlei oorzaak ontstane doorsmelten van de reactorkern

door de veiligheidsomhullj.ngen en het daarna wegzakken in de grond

Wat betreft het noodkoelsys* teem is de conclusie dat de be-

trouwbaarheid daarvan voor grote reacto: en nog steeds niet

volledig beantwoord is en dat door het onderzoeksprogramma

van de Amerikaanse ERDA ook niet kan worden. In dit op-

zicht delen we de mening van een studiegroep van de American

Physical Society:

"We consider it unlikely that the AEC-program as presently

conceived, will lead to an assured quantitative demonstration

of the Emergency Cooling System safety margin"(zie p. VII-13).

Twijfels m.b.t. éen mogelijke breuk van het reactorvat wor-

den besproken in par. 4 van hopfdstuk VII- De Commissie

Reactprveïligheid vestigt daarbij haar vertrouwen op de ef-

fectiviteit van kwaliteitseisen en controle. Juist aan deze

aspecten wordt getwijfeld door zowel de American Physical

Society als de Engelse materiaalkundige Sir Alan Cottrel^

Naast technologische en bedieningsoorzaken van ongelukken

Jk̂ -̂>J:;-':̂ ï̂£*S£Ï£s£̂ ^̂
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zijn er de sociale. Oorlogshandelingen zouden kunnen leiden

tot het op grote schaal vrij komen van radioactiviteit uit

de reactor en zouden daarmee gevolgen hebben, die wat de

aspecten van radioactieve besmetting betreft,- vergelijkbaar

zijn met nucleair oorlogsgeweld. Bij sabotage en terrorisme

zal ook rekening moeten worden gehouden met

politiek geweld door goed georganiseerde groepen, die over

modern wapentuig beschikken.

De aanwezigheid van reactoren levert verder problemen op

voor de huidige militaire NAVO strategie van de "flexible

response" Deze strategie is gebaseerd op het gebruik van

zowel gewone wapens als kernwapens. Een uiterst instabiel

punt daarbij is de eerste inzet van kernwapens. Wanneer

kernreactoren door "gewoon" oorlogsgeweld in een ondoor-

zichtige crisissituatie worden vernield en er op grote

schaal "fall-out" wordt gesignaleerd, zal de onzekerheid

over het feit of er kernwapens zijn ingezet, sterk toenemen.

Daardoor worden crises minder goed beheersbaar en neemt de

kans toe dat, misschien zelfs ongewild, de atoomdrempel

wordt overschreden en West-Europa in een kernoorlog terecht

komt.

De risico's van sabotage en politiek geweld zullen onge-

twijfeld leiden tot uitgebreide maatregelen om de betrouw-

baarheid van aan kerncentrales verbonden werknemers en hun

familie en vrienden te controleren. Dit kan niet worden

verwaarloosd, zelfs niet in een beveiligingsopzet, die

primair van constructieve en materiële beveiligingsmiddelen

uit wil gaan. Daarvoor zijn de risico's te groot en men zal

zeker van onachtzaamheid van de verantwoordelijke bestuur-

ders spreken als dergelijke maatregelen niet jecroffen worden.

Dat soort maatregelen kan echter nooit werkelijk effectief zijn

omdat het onmogelijk is sluitende procedures te maken voor het

vaststellen van betrouwbaarheid. Het betekent wel een beperking

van de individuele vrijheden. Indirect werkt dit ook door om-

dat het sociaal ongewenst gedrag wordt, zich te veel met per-

sonen met afwijkend gedrag of afwijkende opvattingen te be-

moeien. Voor een open samenleving als de Nederlandse met rela-

tief grote vrijheden voor de enkeling betekent dit een be-

perking van de democratie.
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Appendix A. METEREOLOGISCH VERSPREIDINGSMODEL

Om de in dit rapport beschreven radioactieve besmetting te

bepalen, ten gevolge van de lozing van een grote hoeveelheid

radioactief materiaal, is uitgegaan van het Gaussische

raetereologische verspreidingsmodel, dat ook uitgangspunt voor

de berekeningen in het Gezondheidsraad rapport is geweest1'.

De basisformule voor de concentratie-verdeling in dit
2)Gaussische pluimmodel is

x(x'y'z;H)= 5 & - T z « *

Hierbij is

X(x,y,z;H) = de gemiddelde concentratie in het punt (x,y,z)

ten gevolge van de emissie op hoogte H meter.

Q = het emissietempo van de bron, de bronsterkte, in

Curie/sec.

x = afstand, in meters, latigs de x-as, in de gemid-

ds Ids 2rioi"it 2.!"!" *Tctn dQ T*/ir*d ^sn^idds ld ovs ir ds

periode waarover X wordt berekend.

y = afstand, in meters, langs de y-as, loodrecht op

de gemiddelde windrichting.

z = afstand, in meters, boven het grondoppervlak.

u = de gemiddelde windsnelheid, in meters/sec, op

hoogte H.

a en a = standaardafwiiking, in meters, van de gemiddelde
y z

concentratieverdeling op de as van de pluim in

horizontale, respectievelijk verticale richtinq.
a en o zinn functies van x.y z

Bij de verspreiding van deeltjes via de atmosfeer moet men er

rekening mee houden, dat menging in de atmosfeer vaak slechts

plaats vindt binnen een menglaag van eindige dikte L.

Bij stijging van de pluim, gedurende de verspreiding, vindt

bij een bepaalde hoogte reflectie (naar beneden} plaats, zo-

dat, voorbij een zekere afstand in de windrichting, in feite
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een homogene verdeling in de verticale richting, binnen de

menglaag, ontstaat.

De invloed van een menglaag met eindige dikte L is als volgt

in rekening gebracht . Er worden drie gebieden onderscheiden:

x<x1# x1<x<x_ en x>x2» waarin verschillende formules voor

de concentratie gebruikt worden.

Voor een lozing op grondniveau (H=o) worden x, en x- bepaald

door de condities dat

- z(x1) = '0.5L

CTZ(X2) = 1.25L

(A2)

terwijl voor de concentraties in deze gebieden, de volgende

uitdrukkingen gebruikt worden:

als X(x,y,z)=
r _ 2 - | f _ 2 1

— ~ - exDl y j) exo «

als x>x„ X(x,y,z)= —~ exp IX(x,y,z)= — ^ ~
o Lu

(A3)

(A4)

fc
3

II
i

in het tussengebied x,<x<x_

X(x,y,z)= exp I a In x + b1 exp I " y
 2

L J L2(Ty -1
(A5)

waarbij a = ln( ?̂—1/ l n ! ~

en b = [in Xj In x2 - In X2 In xJ

(A6)

(A7)

met xx = X(Xl,o,z) = e x p (A8)

— X (X^ / O f Z) —
2«' er Lu

(A9)



- App. A-3 -

(A2)

(A3)

(A4)

(A5)

(A6)

(A7)

(A8)

(A9)

Droge depositie

Uit een overdrijvende "wolk" of "pluim" radioactief materiaal

zullen voortdurend radioactieve deeltjes neerslaan op de grond.

De hoeveelheid die neerslaac wordt bepaald door de concen-

tratie in . de wolk op grondniveau en door de depositiesnel-

heid v d. De invloed van deze depositie is tweeërlei n.l.

een besmetting van het land en een vermindering van radio-

actief materiaal in de "wolk".

De depositie, w(x,y) op de plaats (x,y), is in dit rapport

berekend volgens de gebruikelijke formule

X(x,y,o) (AIO)

Depositie heeft tot gevolg dat een uitdunning van de radio-

actieve wolk plaats vindt. Dit effect kan in rekening worden

gebracht door de vrijkomende hoeveelheid radioactief materiaal,

de bronsterkte Q, te vervangen door een plaatsafhankelijke,

effectieve bronsterkte Q(x).

De afname van de bronsterkte per eenheid afstand wordt dan

gegeven door

= _ f u ( X , y ) d y (All)
Zoo

Hieruit kan m.b.v. de voorgaande formules Q(x) worden be-

rekend. Als de ongecorrigeerde bronsterkte Q Q wordt genoemd is

voor x<x. exp (A12)

voor x>x2 Q(x)=Q(x2) exp
~ Vd 1-^- (x-x2)J (Al 3)

terwijl voor het tussengebied de correctie veelal goed be-

naderd wordt door

X 1 < X < X 2
Q(x)=O(x,) expfl^d (x-xx

LuL

(A14)
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Natte depositie (uitregenen)

Ook bij regen zal neerslag van radioactief materiaal op het

land plaats vinden. Relatief gezien (t.o.v. de hoeveelheid

materiaal in de pluim) zelfs iri sterkere mate dan bij droge

depositie doordat dit uitregenen meestal iri de gehele ver-

ticale pluimdoorsnee plaatsvindt, en de depositie dus niet

alleen bepaald wordt door de concentratie in de pluim op

grondniveau.

De neerslag w(x,y) van radioactief materiaal in geval van

regen op de plaats (x,y) wordt, volgens Chamberlain gege-

ven door een "uitregencoefficient" A en de hoeveelheid

radioactief materiaal in de wolk

w(x,y) =
• * /

X(x,y,z)dz (A15)

Voor x<x1 en x>x2 wordt de natte depositie, op grond van

deze formule beschreven door

(A16)

In de meeste gevallen is deze formule tevens een goede bena-

dering voor het tussengebied x,<x<x„.

De in formule (A16) voorkomende Q(x) is de (naar analogie van

de beschrijving van droge depositie) vóór uitregenen ge-

corrigeerde brönstèrkte. Deze 'correctie wordt beschreven

m.b.v. de formule

Q(x)=QQ exp - f] (A17)

Lozingsmodel en pluimstijging

Voor de lozing van radioactief materiaal is het model aan-

genomen dat in het Gezondheidsraadrapport in de bijlage VI

beschreven staat . D.w.z. het vrijkomen van de radioactieve

stoffen via een stoomwolk die op grondniveau uit het (ge-

broken) reactorgebouw spuit. De lozing vindt 2 uur na afloop ,

van de kettingreactie plaats, gedurende ongeveer een half uur.

De hoeveelheid warmte die hierbij geloosd worc.t komt overeen-r.
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(A15)

(A16)

(A17)

i

met 80 x 10 Joule/sec, De stijging van deze wolk, door

haar warmteinhoud, wordt bepaald met behulp van de in het

G.R.R. gegevènvformurés ' .
D e Plüimstijging t.ig.v. de warmteproductie door radioactief

verval in de pluim blijkt hierbij te verwaarlozen te zijn

t.o.v. die door de warmteinhoud van de stoom.

Evenals in het G.R.R. en de Rasmus sens tud ie wordt de pluin-

stijging Z in rekening gebracht door az in alle voorgaande

formules te vervangen door een "effectieve dispersiecoeffi-

cient" oz' <3ie de verticale spreiding aangeeft. Deze wordt

gedefinieerd als

(A18)

waarbij Z bepaald wordt volgens8)

voor Pasquill-stabiliteitsklassen A,B,C,D

"3
(A19)

voor Pasquill-stabiliteitsklassen E en F

x -1

(F AtH-F)
(A20)

waarin
,-3

3

e

t

A

u

= 0.5 x 10 voor klasse E

voor klasse F

(in sec" )

(in sec )= 1.2 x 10

= 0.44

= reistijd = |[ (in sec)

= totale activiteit in de wolk (in Curie)

= windsnelheid (in m/sec)

F = parameter voor de aanvankelijke energieinhoud (in m /sec )

FK = parameter voor de invloed van radioactief verval op de
4 3warmteinhoud van de wolk (in m /sec )

F =_ g Q
en (A21)

waarin
= zwaartekrachtversnelling (=9.8 m/sec'

c = soortelijke warmte

p = soortelijke massa

(=0.24 Kcal/kg C)

(=1.2 kg/m3)
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T = absolute temperatuur {= 300°K)

Q = warmtelozing bij vrijkomen van de wolk (Kcal/sec)

Q = warmteproductie in geloosde wolk door radioactief verval

(Kcal/sec per Curie activiteit in de wolk)

5. Radioactief verval

Na het stoppen van de kettingreactie in de reactor verandert

de hoeveelheid radioactiviteit van elk radioactief isotoop

nog slechts door verval. De afname van deze activiteit wordt

door twee factoren bepaald, n.l. door radioactief verval

van het isotoop en door eventuele toename van de hoeveelheid

van dit isotoop t.g.v. radioactief verval van "moederiso-

topen" . Voor de bepaling van de besmettingsgraad van het

land hebben we met dit laatste proces geen rekening gehouden,

doch slechts rekening gehouden met een afname, door radio-

actief verval (hetgeen leidt tot een onderschatting van deze

radioactieve besmetting).

Het radioactief verval is in reker.ing gebracht door voor elk

isotoop, op de grootheid Q(x) de correctiefactor e toe

te passen, waarbij > de radioactieve vervalsconstante voor

dit isotoop is en t de tijd die verstreken is sinds het

stoppen van de kettingreactie.

Zodat Q.(x,t) =Q,(x)e"X±t (A22)

met Q.(x) de (gecorrigeerde) bronsterkte voor isotoop i op

afstand x van de reactor.

Voor de bepaling van de lange termijn besmetting is slechts

rekening gehouden met die isotopen, die een halveringstijd

groter dan een halve dag hebben.

Stabiliteitsklassen

Voor het toekennen van waarden aan de dispersiecoefficienten. -

, en oz is gebruik gemaakt van een indeling van de weersca-"

tegorieën in 6 klassen (A,B,C,D,E en F) zoals voorgesteld door

Pasquill. .. . -..:-•

De dispersiecoefficienten kunnen daarin benaderd worden door
c

fun'cties van de volgende vorm'
" b.

9)

z = ax +c -én ayr= ax ; (A23)
waarbij de waarde van a,b,c.a en 6 in tabel AL vermeld staan.
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Tabel Al: Parameters voor dispers iecoefrf ic ienten

x<1000 m x>1000 m

Stabiliteits-
klasse

A

B

C

D

E

a

0.0015

0.038

0.113

0.222

0.211

b

1.941

1.149

0.911

0.725

0.678

9.

3 .

0

- 1 .

:..

c

27

3

7

-i

a

0.3658

0.2751

0.2089

0.1474

0.1046

0

0

0

0

0

e

.9031

.9031

.9031

.9031

.9031

0

0

0

1

6

a

.00024

.055

.113

.26

.73

b

2.94

1.098

0.911

0.516

0.305

c

2 .

0

- 13

- 34

6

0

0.

0 .

0 .

0 .

0 .

a

3658

2751

2089

1474

1046

0

0

0

0

0

3 !

.9031 1

!
.9031 j

1

.9031

.9031 |

.9031

0.086 0.74 -0.35 0.0722 0.9031 i ! 18.05 0.18 - 48.6 0.0722 0.9031
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Depositiesnelheid en uitregencoefficienten

Voor de depositiesnelheid v, en de uitregencoefficient A

zijn voor alle isotopen (behalve dé edelgassen, waarvóór••'.

v^=A==o) de volgende waarden aangenomen

—3v, = 2 x 10 m/sec
« -4
A = 10 m/sec

Deze waarden stemmen overeen met de in het Rasmusaenrapport

(en ook G.R.R.) gebruikte waarden, behalve wat betreft'jodium,

waarvoor 'de waardsn in het Rasmussenrapport ongeveer 2 maal

zo groot zijn. Dit betekent dat in ons rapport de besmettings-

graad van het land door jodium lager uitvalt dan in de Ras-

mussenstudie. Kwalitatief gezien maakt dit echter, vanwege

de geweldige omvang van de besmetting, niet -veel uit. In het

algemeen zal de neerslag sterk medebepaald wórden Idoör fde

deeltjesgrootte van het radioactief matériaali, Deze zal een

spectrum van waarden vertonen. Daarmee zal de . neerslag • in

de regel ook niet met éênwaarde yan.fcle depositiesneihêid .

of uitregencoefficient weer te geven zijn. Ook ïn;dit opzicht

geven de resultaten van dit rapport (evenals de Rasmussen-en

G.R.-studie, voorzover ze dit doen) niet meer dan een grootte-

orde van de besmette gebieden

Menghóogte L

:Voqr'.&^:waa^Sen.vs&-'-dè-'TmëngSö6g€'e"ti' z i j n de w|afdén üi t ; -het

Gezondheïds"r.aadrapporï.•{p'yergenomenV"-:'^f7--n^,iv."•';,!•' ! -.

Ii ^ 3 t 5 5 0 p ; f ï a : r y ^ r \ s € a b a l ï t e " i ^ k l ^ g ë a '• ' .'

L = \ lÖo ;öym->oor : s t ab i l i t e i t sk^ '•-...

t>fstraling;van:Abésméi££ë;gfóndi; - ;.•••.. \ , ; • • . :

Voo r:, rde ::^ é r ^ ^ e . n ^

in^^e^ig^bi^^ait^^mëfe^ -l.,

iiïa:̂ r^ l̂:>. ;i^^itgëgS^^v^\d^ ".. ..'.

= 1 5 . 1 E A.
Y i

rem/uur.

waarbij A^e besmettingsgraad van de grond met isotoop i is

uitgedrukt in Curie/m en̂  E^_de. per desintegratie-uitgezonden

ï-energie is van §it isotoop, uitgedrukt in MeV.
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