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1 SAHENVJOTIHG 

Zn dit rapport zijn de resultaten gegeven van een oriënterende studie 

naar de mogelijke gevolgen van een hypothetisch ongeval met een kerncen

trale In Mederl&nd. 

Moderne kerncentrales, en zeker die van het llchtwater type zijn zo ont

worpen dat ernstige storingen of ongevallen die een effect op de omge

ving hebben, praktisch nooit zullen voorkomen. Het plaatsvinden van een 

ongeval kan echter nooit met 100% zekerheid uitgesloten worden. Deze 

studie gaat over de gevolgen van een ongeval, waarbij alle aanwezige 

veiligheidssystemen falen en waarbij de reactorkern niet neer gekoeld 

kan worden: een zogenaamd kernsmeitlngsongeval. 

Allereerst is een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen hoe een kern-

smeltlngsongeval In de ongunstigste situatie zou kunnen verlopen. Daar

bij is gekeken naar recente risico-analyses van zowel kokend- als druk-

waterreactocen. Omdat het In deze studie ging om een analyse van een 

ernstige ongevalssituatie Is verondersteld dat na het begin van het on

geval de veiligheidssystemen geen van alle functioneren. 

In feite wordt dan alleen rekening gehouden met de z.g. "inherente" vei

ligheid, die samenhangt met het ontwerp van de systemen en gebouwen en 

er wordt van uitgegaan dat deze aspecten bij de keus van een In Neder

land te bouwen kerncentrale In aanmerking genomen zullen worden, zodat 

de kans op een ongeval met ernstiger gevolgen dan in dit rapport be

schreven verwaarloosbaar is. 

De ongevalssituatie waarmee in deze studie is gerekend, is een ongeval 

waarbij 24 uur na het begin van de storing gedurende een tijdsverloop 

van ca. 1 uur, een grote hoeveelheid radioactieve stoffen uit het reac

torgebouwcomplex naar de omgeving vrijkomt. Deze lozing vindt vlak bij 

de grond plaats en bestaat o.a. uit 100% van alle radioactieve edelgas-

sen die zich oorspronkelijk In de reactorkern bevonden. Van de vluchtige 

vaste stoffen zoals Jodlum, cesium en tellurium is dat een honderste 

procent van de inhoud van de reactorkern. 

De kans dat een dergelijk ongeval ooit zal plaatsvinden is praktisch te 

verwaarlozen en bedraagt minder dan één keer in de honderdduizend Jaar. 

Voor de verdere studie Is gerekend met twee verschillende weerssituaties. 
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Enerzijds een stabiele weerssituatie, waarbij de verspreiding van ge

loosde stoffen In horizontale en vertlkale richting minimaal is. Deze 

situatie Is bepalend voor de maximale concentraties en bodembesmetting 

van radioactieve stoffen. Anderzijds Is gerekend met een neutrale atmos

feer, welke het meest voorkomt (60X van de tijd) en waarbij de versprei

ding groter Is. In deze situatie Is het oppervlak dat mogelijk besmet 

kan worden vaak groter dan in de stabiele situatie. 

Voor het bovengenoemde ongeval en de genoemde weerssituaties zijn ver

schillende gezcndhelds- en milieu-effecten bepaald. 

Zo is o.a. onderzocht wat de directe gevolgen zijn van de straling door 

het overtrekken van een radioactieve wolk, van het inademen van radioac

tieve stoffen of van de straling van neergeslagen stoffen. 

Verder is onderzocht welke strallngsdoses opgelopen kunnen worden door 

consumptie van met radioactieve stoffen besmet drinkwater, vis, vlees, 

groente of fruit. 

Daarna zijn de berekende strallngsdoses vergeleken met referentieni

veaus. Dat zijn Internationaal vastgestelde grenzen voor strallngsdoses, 

waarboven maatregelen genomen moeten worden om deze doses te verlagen. 

Het deze vergelijking kon een schatting gemaakt worden van het gebied 

waarbinnen maatregelen getroffen moeten worden om nadelige gevolgen te 

voorkomen. 
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2 INLEIDING 

Lozing van radioactieve stoffen na een ongeval met een kernenergiecen

trale kan lelden tot directe strallngsdoses voor de bevolking of tot be

smetting van grond- of oppervlaktewater. De «eest bekende studie, die 

aan dit onderwerp aandacht besteedde, was de Amerikaanse Reactor Safety 

Study VASH-1400 [1]. Ook in Nederland werc^n door de SEP [2] en 

door de Gezondheidsraad [3] studies aan dit onderwerp gewijd. 

Tegenwoordig ziet «en in, dat de hoeveelheden radioactieve stoffen, die 

tijdens een ongevalssituatie vrij kunnen koaen (de z.g. "source tent, 

verder aangeduid net de Nederlandse vertaling "bronterm"), in al deze 

studies werd overschat, hetgeen er toe leidde, dat de berekende stra

llngsdoses en daarmee de acute slachtoffers veel te hoog waren. Deze 

overschatting werd veroorzaakt doordat men een aantal fysische en chemi

sche verschijnselen, die van invloed zijn op het vrijkomen van radioac

tieve stoffen, onvoldoende in de berekeningen heeft meegenomen. 

Veel onderzoekingen die meer licht moeten werpen op deze verschijnselen 

vinden nu plaats in het kader van het door de US NRC gecoördineerde 

"Severe Accident Research Plan", dat naar verwacht wordt in 1986 zal 

worden afgesloten. Een onderdeel hiervan bestaat uit het doorrekenen van 

kernsmeltingsscenario's met behulp van gedetailleerde rekencodes en de 

experimentele verificatie van die rekencodes. Deze berekeningen en expe

rimenten worden zowel in de USA als In verschillende Europese landen 

uitgevoerd. 

Een eerste rapportage over deze studies is uitgebracht door de American 

Nuclear Society [4]. Verdere rapporten over dit onderwerp zijn de 

IDCOR studie [5], de studie van de American Physical Society [6] 

en de NRC studie NUREG-0956 [7]. Hoewel uit deze rapporten blijkt 

dat het onderzoek aan de bronterm nog niet is uitgekristalliseerd, is er 

consensus over het feit dat in het algemeen de radioactiviteit die vrij

komt bij een ernstig ongeluk lager is dan vroeger werd verondersteld. 

Er moet echter voor gewaakt worden om de resultaten van de bestaande 

Amerikaanse reactoren, sommige van respectabele leeftijd, direct toe

pasbaar te verklaren voor andere reactoren. 



- 6 -

Zo zijn er belangrijke verschillen net de Phase B van -ie Deutsche Rlsi-

kostudie en het Projekt NukLeare Sicherheit. die «et lagere cijfers voor 

de brontera koaen. 

Ben nieuw te bouwen reactor in Nederland zal alle voordelen hebben van 

de kennis vergaard Bet bovengenoemde en andere studies. 

Dat betekent tevens, dat eventuele daaruit voortvloeiende ontwerpmodifi-

caties ingebouwd kunnen worden. 

Op grond daarvan is thans een studie uitgevoerd aan de gevolgen van een 

ongeluk set een kernreactor waarvan de bronterm teruggebracht is tot 

"reële" proporties. 

In dit geval wil dat zeggen dat een brontern genomen is, die volgens het 

Duitse Projekt Mukleare Sicherheit een waarschijnlijkheid van voorkomen 

heeft van minder dan eens per 100.000 reactorjaren [8] 

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de 

effekten van een dergelijk ongeluk met een in Nederland te bouwen cen

trale. Het blijkt dat het aantal acute slachtoffers tot nul gereduceerd 

wordt, waardoor de besmetting van grond en oppervlaktewater meer aan

dacht krijgt. Daarbij wordt de ongunstigste situatie betreffende de ge

volgen voor de drinkwatervoorziening en visvangst en de besmetting van 

landbouw-, tuinbouw- en veeteeltprodukten beschouwd. Br is rekening ge

houden met de ongevalssituaties met een kerncentrale in de buurt van be

langrijke waierwin-, landbouw-, tuinbouw- of veeteeltgebieden. Voor een 

aantal aspecten is als voorbeeld een centrale aan het IJsselmeer geno

men. De studie is echter algemeen opgezet in die zin dat de resultaten 

niet alleen gebruikt kunnen worden voor vestigingsplaatsen aan het IJs

selmeer maar ook voor de beoordeling van de gevolgen van ongevallen bij 

kerncentrales op andere vestigingsplaatsen. 

Ook de maatregelen die genomen kunnen worden om de gevolgen van extreme 

ongevallen zodanig te beperken dat er geen onacceptabele risico's voor 

mens of dier ontstaan zijn doorgaans niet specifiek voor een bepaalde 

vestigingsplaats. 
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LOZING VMi RADIOACTIEVE STOFFEN NA BEN ERNSTIG ONGEVAL 

Indeling van ongevallen 

Ondanks alle zorg welke besteed wordt aan de kwaliteit van nucleaire 

componenten. de inspecties en het preventief onderhoud, is het niet 

waarschijnlijk dat een dergelijk gecompliceerd systeem gedurende zijn 

gehele levensduur volaaakt zal functioneren. Br dient daarom rekening 

gehouden te worden net onregelmatigheden, storingen en het falen van 

onderdelen. Door het treffen van maatregelen kunnen in vele gevallen de 

gevolgen tot materiële schade beperkt blijven. Bij zeer ernstige sto

ringen en ongevallen zullen echter additionele veiligheidsvoorzieningen 

noodzakelijk zijn om te voorkomen dat radioactiviteit zich in de omge

ving zal verspreiden. 

Bij het ontwerp van een kernenergiecentrale wordt een indeling gehan

teerd in bedrijEs- en ongevalscategoriën die In ernst toenemen, te weten: 

normaal bedrijf 

storingen 

ongevallen. 

In die volgorde neemt ook de omvang van Ingrepen door beveiligingssyste

men en andere voorzieningen toe teneinde het ongevalsverloop tot stil

stand te brengen en gevaar voor de omgeving te voorkomen. 

De verschillende categorieën kunnen als vclgt worden omschreven: 

Tot het normaal bedrijf worden behalve een ongestoord bedrijf eveneens 

die onregelmatigheden en kleine lekkages in of buiten het containment 

gerekend. Deze hebben geen overschrijding tot gevolg hebben van de toe

gestane lozlngshoeveelheld. 

Storingen zijn gebeurtenissen» waarbij doorgaans de reactor uit bedrijf 

wordt genomen of het vermogen verlaagd wordt om de normale toestand te 

herstellen. De Installatie kan meestal weer in werking gesteld worden, 

na correctie van de oorzaak van de storing. Dergelijke storingen kunnen 

verschillende malen tijdens de levensduur van de reactor optreden. Veel 

berichtgevingen over "ongevallen" In kerncentrales hebben betrekking op 

de hiervoor genoemde voorvallen (die gerekend worden tot normaal be

drijf) of op storingen. Ook deze voorvallen gaan in het algemeen niet 

gepaard met verhoogde lozingen van radioactiviteit. 
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Tot de ongevallen worden die gebeurtenissen gerekend waarbij veilig

heidssystemen in werking Boeten komen om schade aan de installatie te 

beperken. De installatie kan dan, eventueel na een reparatieperiode weer 

vrij snel in bedrijf worden genoaen en de lozing van radioactieve stof

fen gaat niet uit boven de in de vergunning toegestane hoeveelheden. 

Ongevallen die. bij afwezigheid van extra veiligheidsmaatregelen een be

dreiging zouden kunnen betekenen voor werknemers en bevolking, worden 

ontwerpongevallen genoemd. Teneinde de gevolgen van deze categorie onge

vallen zo veel mogelijk te beperken worden speciale technische veilig

heidsvoorzieningen toegepast. De kans dat dergelijke ongevallen zullen 

plaatsvinden is zo klein dat het onwaarschijnlijk is dat ze gedurende de 

levensduur van de centrale zullen plaatsvinden. Voorbeelden van ontwerp

ongevallen bij lichtwaterreactoren zijn: 

het verlies van koelmiddel door een breuk in het primaire syteem 

verlies van koelmiddel door een breuk in het stoom- en voedlngwa-

te:systeem 

te snelle reactiviteitstoevoeging 

val van een bestraald splijtstofelement. 

Van deze ontwerpongevallen betreffen de eerste drie de reactorkern zelf 

en de ?aatste betreft een ongeval dat buiten de reactorkern, bijvoor

beeld bij het splijtstofwisselen in het splijtstofwisselbassin, kan 

plaatsvinden. 

Door rekening te houden met mogelijke storingen en ongevallen kan de 

kans op ernstige gevolgen minimaal gemaakt worden. Echter, een ongeval 

waarbij de veiligheidssystemen niet of onvoldoende werken en waarbij de 

reactorkern niet meer gekoeld kan worden, kan niet met 100% zekerheid 

uitgesloten worden. Deze ongevallen worden kernsmeltlngsongevallen ge

noemd. In de volgende paragraaf wordt op deze ongevallen verder Ingegaan. 
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3.2 Kernsmeltingsongevallen 

De enige situatie waarin het mogelijk is dat relatief grote hoeveelheden 

radioactieve stoffen kunnen ontsnappen is die, waarbij de reactorkern 

door het totaal uitvallen van de koeling smelt. Het smelten van de tota

le reactorkern heeft nog nooit plaatsgevonden maar er zijn wel diepgaan

de studies uitgevoerd naar de kansen en de gevolgen van zo'n kernsmel-

tingsongeval. De eerste complete risico-analyse voor kernenergiecentra

les met lichtwaterreactoren werd uitgevoerd in de V.S. en is bekend ge

worden onder de naam "Rasmussen" rapport of WASH-1400 rapport [1]. 

Ongeveer gelijktijdig is een dergelijke studie, waarbij gebruik gemaakt 

werd van de in WASH-1400 ontwikkelde methodieken, uitgevoerd voor kern

energiecentrales in Nederland: de z.g. RASIN-studie [2]. 

Bij de uitgevoerde risico-analyses blijkt dat ernstige ongevallen alleen 

kunnen optreden wanneer de koeling van de kern van de reactor wegvalt. 

Na het stoppen van het splijtingsproces blijft in de kern nog een grote 

hoeveelheid radioactieve stoffen aanwezig. Door het verval hiervan 

blijft warmteproduktie plaatsvinden, zodat ook lange tijd na het stop

zetten van de reactor de reactorkern gekoeld moet worden. 

Indien de koeling van de kern, om welke reden dan ook, niet kan worden 

gehandhaafd zal de temperatuur van de splijtstofstaven oplopen, waardoor 

uiteindelijk de omhulling van de staven en het uraniumoxlde zouden kun

nen smelten. Hierbij kan een gedeelte van de in de splijtstofstaven aan

wezige spiijtingsprodukten vrijkomen binnen het reactorvat. 

Bij de berekening van de hoeveelheden radioactieve stoffen die bij deze 

ongevallen vrij zouden kunnen komen en bij de berekening van de gevolgen 

voor de mens en het milieu ging men (en gaat men) meestal uit van een 

conservatieve benadering, d.w.z. dat men bij leder onderdeel van de be

rekening de veronderstellingen zo maakt en de parameters zo kiest dat de 

gevolgen niet onderschat worden. Die benadering bracht met zich mee dat 

de eindresultaten overschat en in de meeste gevallen zeer sterk over

schat werden. Daartegen zijn de afgelopen jaren in toenemende mate be

zwaren geuit en tegenwoordig is het mogelijk om bij de analyse van kern

smei tlngsongeva11en zo goed mogelijk rekening te houden met het ontwerp 

van de reactor en met de aanwezigheid van veiligheidssystemen. 
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Echter, ook al falen alle veiligheidssytemen, dan nog zullen fysische en 

chemische eigenschappen er voor zorgen dat een groot gedeelte van de ra

dioactieve splijtingsprodukten niet ontsnapt. Dit is onder andere geble

ken in Harrisburg. We spreken dan van inherente veiligheid. Bij het 

smelten van de splijtstof, zullen nagenoeg alle edelgassen en een groot 

gedeelte van vluchtige vaste stoffen zoals jodiun, tellurium en cesium 

kunnen vrijkomen. De laatste drie vormen chemische verbindingen zoals 

Csl en cs.Te en zullen als oplosbare stof vastgehouden worden in 

water. Andere, van nature vaste stoffen zoals bijv. barium, strontium, 

ruthenium en zirconium zullen als ze uit de splijtstof vrijkomen zich 

afzetten op de relatief koelere oppervlakken in de omgeving. Dat geldt, 

zij het in iets mindere mate ook voor de genoemde vluchtige vaste 

stoffen. Bij een reactorongeval zullen er altijd koelere oppervlakken in 

de buurt van de kern aanwezig zijn, zoals de wand van het drukvat, de 

wanden van de pijpen van het primaire systeem etc. 

Het reactorgebouw en alles wat daarin is vormt een zeer groot koud op

pervlak voor het neerslaan en aanhechten van splijtingsprodukten. Door 

de indeling van het gebouw in compartimenten en de complexheid van pij

pen en hulpapparatuur zullen alle ontsnappende radioactieve stoffen met 

veel verschillende oppervlakken In aanraking komen voordat ze naar bui

ten kunnen komen. Wanneer het insluitsysteem zou bezwijken zal dat 

meestal leiden tot onregelmatige scheuren in de betonnen wanden. In deze 

scheuren zal extra neerslag van de aerosolen plaatsvinden. 

In de inleiding werden reeds een aantal studies genoemd, die de resulta

ten weergeven van berekeningen aan kernsmeitlngsscenario's. Hier willen 

we daar nog aan toevoegen het bronterm onderzoek van de KEMA in samen

werking met het ECN, waarbij wordt nagegaan in welke mate en in welke 

chemische verbindingen de verschillende isotopen van de splijtstof komen 

[9]. Verder neemt de KEMA ceel aan een experiment in Harviken 

(Zweden), waarbij onderzoek pl^ssvindt naar het gedrag van mengsels 

splijtingsprodukten in de vorm van aerosolen in het primaire systeem. In 

aansluiting daarop wordt in Frankfurt experimenteel het gedrag van aero

solen in het insluitingssysteem onderzocht. 
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Hoewel de huidige rekenprogramma's min of «eer gebruik naken van de re

sultaten van de reeds uitgevoerde experimenten kan worden gesteld dat ze 

de mogelijke lozingen en gevolgen bij hypothetische ongevallen in het 

algemeen nog steeds overschatten. Daarvoor kunnen o.a. de volgende rede

nen worden genoemd: 

betere simulatie van de compartimenten in de systemen en gebouwen 

zou grotere retentie factoren geven 

bij veel systemen en zeker bij het primaire systeem zal lekkage op

treden voordat een totale breuk plaatsvindt, zoals in de berekenin

gen meestal wordt aangenomen 

retentie door de aanwezigheid van hulpgebouwen wordt in het alge

meen niet meegerekend. 

De tot nu toe gepubliceerde berekeningen zijn dan ook te conservatief. 

Bij de in deze studie gemaakte keuze van de bronterm voor de ernstigste 

ongevalssituatie bij een in Nederland te bouwen kernenergiecentrale is 

dan ook met name rekening gehouden met realistische berekeningen voor 

moderne lichtwaterreactoren. 

De drie geanalyseerde mogelijkheden voor een kernsmeitingsongeval zijn: 

a) Kernsmeltingsongevallen onmiddellijk gevolgd door een falen van het 

insluitsysteem 

b) Kernsmeltingsongevallen, waarbij het insluitsysteem na zekere tijd 

faalt door overdruk of doorsmelten van het fundament 

c) Kernsmeltingsongevallen, waarbij het insluitsysteem niet goed werkt 

door onvoldoende afsluiting van doorvoeringen. 

Kenmerkend voor deze indeling is dat de fysisch-chemische processen 

binnen de centrale, die maken dat slechts een geringe fractie van de 

vrijkomende radioactieve stoffen naar buiten kan ontsnappen, binnen een 

groep ongeveer gelijk verlopen. 
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ir de hier gerapporteerde studie gaat het on de vraag wat de eventuele 

gevolgen zijn van de ergst denkbare ongevalssituatie. Hierna zal eerst 

kort worden ingegaan op de overwegingen die geleid hebben tot de keuze 

ven deze situatie uit de voornoemde groepen. 

ad a) 

Theorie en experiment hebben steeds duidelijker gemaakt dat een ongeval, 

waardoor het reactorvat en het inslultsysteem doorbroken worden, niet 

mogelijk zijn. De Nederlandse Gezondheidsraad heeft een studie gepubli

ceerd waarin op grond van literatuurgegevens en op grond van een studie 

van de commissie reactorveiligheld [10] een direct falen van het in

slultsysteem voor onmogelijk worden gehouden. 

ad b) 

Veel experimenten en studies van de laatste jaren hebben zich bezig 

gehouden met de retentiefactoren van een aerosol dat gedurende zekere 

tijd wordt opgesloten. Van de fracties van de verschillende 

radionucllden die (niet) neergeslagen worden is daardoor thans veel 

bekend. 

Verschillende studies, maar met name Duitse berekeningen aan een DVR-in

slultsysteem [11], hebben aangetoond dat het "falen door overdruk" 

veel later optreedt dan voorheen werd aangenomen. In de WASH-1400 

studies bedroeg die tijd 2 è 3 uur. Voor moderne Europese reactoren is 

dat minimaal een dag. Die tijd is belangrijk omdat daardoor de neerslag 

van aerosolen binnen het inslultsysteem aanzienlijk wordt vergroot. 

Berekeningen aan de Amerikaanse drukwaterreactor SURRï [4] gaven, 

voor het doorsmelten van het fundament,retentiefactoren voor I, Cs en Te 
-5 

van ca. 5.10 . Jaarbij faalde het uit sluit systeem na ongeveer een 

dag. Volgens analoge Duitse berekeningen voor de BIBLIS reactor vond het 

falen van het inslultsysteem door overdruk pas na ca. 5 dagen plaats. 

Daardoor waren de fracties I, Cs en Te die vrij konden komen naar de 

omgeving weer kleiner dan in de berekeningen voor de SURRY-centrale. 
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ad c) 

Nu gebleken is dat via het falen van het insluitsysteea slechts 

onbelangrijke hoeveelheden radioactiviteit naar buiten kunnen komen, 

moet nagegaan worden of er mogelijke sluipwegen te bedenken zijn, zodat 

de radioactiviteit toch naar buiten komt. Ook deze les werd geleerd in 

Harrisburg. De radioactiviteit die naar buiten kwam. bevond zich in het 

primaire water dat vla een vloerputje werd gepompt naar een secundair 

gebouw buiten het insluitingssysteem. Deze mogelijkheid bestond als 

gevolg van een verkeerd ontwerp. Het vloerputje zou namelijk gesloten 

worden als bij een ongeluk een hoge druk op zou treden. Door het 

relatief kleine lek in Harrisburg trad deze hoge druk nooit op en bleef 

deze opening in het insluitsysteem gewoon functioneren. Een dergelijk 

ontwerp is echter geen usance. In tegendeel, door de aandacht die nu op 

de sluipwegen is gevallen zijn de ontwerpers en vergunningverleners nog 

meer dan in het verleden op deze mogelijkheden bedacht. Er moet dus 

gekeken worden of ondanks de goede voorzorgen het falen van één of meer 

componenten aanleiding kan geven tot lek uit het insluitsysteem. Hen 

moet zich daarbij het volgende realiseren: De fysische en chemische ' 

processen die daarbij een rol spelen hebben een ander karakter dan bijv. 

in groep b). Daar ging het om het aerosol-gedrag van een heet mengsel 

van splijtingsprodukten, uranium en constructiematerialen dat gedurende 

geruime tijd opgesloten zat in het insluitsysteem. Bij groep c) gaat het 

om een aerosol dat relatief snel via allerlei wegen, die bepaald worden 

door het ongevalsscenario, naar buiten kan ontsnappen. Hoewel deze pro

cessen snel kunnen verlopen zal de weg lang zijn en de mogelijkheden 

voor neerslag groot. Onvermijdelijke fysische en chemische retentie zal 

o.a. worden bepaald door de uitvoering van het primaire systeem, de loop 

van de daaraan verbonden leidingen en de compartimentering binnen het 

Insluitsysteem en eventueel binnen de hulpgebouwen. Deze "lekscenario's" 

zijn specifiek voor een bepaald ontwerp en bij de keuze van toekomstige 

kerncentrales kan daarmee rekening worden gehouden. Een voorbeeld uit 

deze groep is de situatie, waarin de terugslagkleppen tussen het hoge-

druk noodkoelsysteem en het primaire systeem niet meer functioneren, wat 

een breuk in het lagedruk gedeelte bulten het insluitsysteem met zich 

mee zou kunnen brengen. Berekeningen aan de drukwaterreactor ZION 

[4] resulteerden in retentiefactoren van iets minder dan 10 voor 

I, Cs en Te. (Ter vergelijking: in Harrisburg was deze retentiefactor 
-7 

via de eerder geschetste weg 10 .) 
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Voor deze studie wordt. gebaseerd op bovenstaande overwegingen, voor de 

ergst denkbare ongevalssituatie een ongevalsverloop genomen dat min of 

neer representatief is voor ongevallen uit groep b en c en dat resul

teert in een lozing na 24 uur van alle aanwezige edelgassen en van een 

gedeelte van de aerosolen. Er wordt daarbij alleen rekening gehouden met 

de inherente veiligheid van de centrale. De daarbij naar de omgeving ge

loosde fracties van de kerninhoud zijn samengevat in tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Overzicht van het voor deze studie gebruikte kernsmeitingson-

geval 

vermogen van de reactor 

lozingstijdstip (na begin ongeval) 
lozingsduur 
lozingshoogte 

kans op voorkomen 

naar de omgeving geloosde fractie 
van de kerninhoud: 

Xe, Kr 
I, Br 
Cs, Rb 
Te, Sb, As, Se 
Ba, Sr 
Ru, Rh, Mo. Co, Tc, Pd, Rg 
La, Nd, Y, Ce, Pr, Pm, Nb, Am, K. 
Np, Pu. cm, Zr 

1000 HUe 

24 h 
1.0 h 
0 m 

<10-5 j -

1,0 
10-4 
10-4 
10-4 
10-6 
10-6 

10-7 

Bij de keuze van deze retentiefactoren is rekening gehouden met de reeds 

vermelde berekeningen van kernsmeltlngsscenario's [4] en [8]. 

Bovendien wordt ervan uitgegaan dat bij de keuze van de in Nederland te 

bouwen reactor de beoordeling van de veiligheidsaspecten een belangrijke 

rol zal spelen. Daarbij zal o.a. gecontroleerd dienen te worden of het 

reactorsysteem, het insluitsysteem, de loop van leidingen en de com

partimentering zodanig zijn uitgevoerd dat de lozing in ongevalssitua

ties, ook bij kernsmeltlngsongevallen relatief laag blijft. Op grond 

daarvan mag verwacht worden dat de retentiefactoren, zowel als de kans 

op voorkomen als een absoluut traxlmum gezien moeten worden. 
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In de tabel 3.1 zijn ook enkele parameters gegevens die van belang zijn 

voor de verdere berekeningen ten aanzien van de verspreiding in de at

mosfeer, namelijk het lozingstijdstip, de lozingsduur en de lozingshoog

te. Om de verdere evaluatie niet te compliceren, is In deze studie geko

zen voor één situatie namelijk een lozing die 24 uur na het begin van 

het ongeval start, 1 uur duurt en laag bij de grond vrijkomt. Ben andere 

keuze van deze parameters zou leiden tot minder ernstige consequenties 

voor de omgeving of is consistent met een ongevalsverloop dat op techni

sche gronden uitgesloten kan worden. Directe lozing van radioactieve 

stoffen in het koelwater en daarmee naar het oppervlaktewater is bij 

kernsmeltingsongevallen niet mogelijk. Alleen bij storingen in de afval-

behandellngssystemen is een dergelijke lozing denkbaar. De kans daarop 

is echter verwaarloosbaar klein en de hoeveelheden radioactiviteit zijn 

veel geringer dan die welke bij het hier behandelde ongeval In het aqua-

tlsch milieu terecht kunnen komen. 

Voor een berekening van de gevolgen van het vrijkomen van radioactieve 

stoffen in ongevalssituaties is het niet alleen van belang te weten over 

welke hoeveelheid radioactiviteit (in curies) het gaat, maar tevens wel

ke radioactieve stoffen er vrijkomen, van de ongeveer 800 nucllden die 

bij het splijtingsproces gevormd worden, is een groot gedeelte door hun 

korte halveringstijd of door de geringe hoeveelheid voor de verdere ri

sico-analyse niet van belang. Daarom wordt een keuze gemaakt van de be

langrijkste Isotopen. Bij de keuze van deze isotopen wordt rekening 

gehouden met de hoeveelheid, de halveringstijd, de mate waarin het iso

toop kan vrijkomen en zich later eventueel in plant, dier of mens kan 

concentreren en de soort straling die bij verval van deze isotopen vrij

komt. 

in tabel 3.2 is een overzicht gegeven van deze belangrijkste nucllden en 

van de hoeveelheden die bij het hier bestudeerde extreme ongeval na 

24 uur vrij zouden kunnen komen. Daarbij is voor de verdere studie aan

genomen dat de edelgassen krypton en xenon als gassen vrijkomen. De ove

rige nucllden zullen als aerosol vrijkomen. 
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Tabel 3.2 Vrijkomende radioactieve stoffen na het ergst denkbare hypotheti

sche ongeval 

Nuclide Activiteit in curies * Vervalconstante s-* 

Kr-85 
Kr-85m 
Kr-87 
Kr-88 
Rb-86 
Sr-89 
Sr-90 
Sr-91 
Y. -90 
Y -91 
Zr-95 
Zr-97 
Nb-95 
Ho-99 
Tc-99m 
Ru-103 
Ru-105 
Ru-106 
Rh-105 
Te-127 
Te-127m 
Te-129 
Te-I29ra 
Te-I3lm 
Te-132 
Sb-127 
Sb-129 
J -131 
J -132 
J -133 
J -134 
J -135 
xe-133 
Xe-135 
Cs-134 
Cs-136 
Cs-137 
Ba-140 
La-140 

.56 

.54 

.94 

.18 

.25 

.93 

+06 
+06 
+02 
+06 
+01 
+03 

.37 +01 

.20 

.30 

.12 

+02 

+02 
.15 +02 
.15 
.15 
.13 
.88 
.11 
.17 
.25 
.31 
.10 
.11 
.17 

+02 
+02 
+03 
+01 
+03 
+01 
+02 
+02 
+03 
+03 
-02 

.52 +03 

.75 

.97 

.51 

.32 

.78 

.87 

.77 

.11 

.13 

.15 

.56 

.75 

.28 

.47 

.15 

.11 

+03 
+04 
+03 
+04 
+04 
+01 
+04 
-03 
+04 
+09 
+07 
+03 
+03 
+03 
+03 
+02 

* .56 +06 » 0,56 10* » 560 000 

.203 -08 

.438 -04 

.152 -03 

.686 -04 

.429 -06 

.154 -06 

.729 -09 

.199 -04 

.300 -05 

.136 -06 

.123 -Of. 

.113 -Ot 

.229 -06 

.287 -05 

.321 -04 

.203 -06 

.434 -04 

.219 -07 

.535 -05 

.205 -04 

.736 -07 

.167 -03 

.236 -06 

.642 -05 

.247 -05 

.207 -05 

.448 -06 

.997 -06 

.837 -04 

.917 -05 

.219 -03 

.287 -04 

.152 -05 

.209 -04 

.107 -07 

.617 -06 

.729 -09 

.627 -06 

.480 -05 
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vervolg tabel 3.2 

Nuclide Activiteit in curies Vervalconstante s"1 

Ce-141 
Ce-143 
Ce-144 
Pr-143 
Md-147 
Np-239 
Pu-238 
Pu-239 
Pu-240 
Pu-241 
ta-241 
Cft-242 
cm-244 

.15 

.79 

.85 

.12 

.56 

.12 

.57 

.21 

.21 

.34 

.17 

.50 

.23 

+02 
+01 
+01 
+02 
+01 
+03 
-02 
-02 
-02 

-03 
-01 
-02 

.248 -06 

.581 -05 

.282 -07 

.586 -06 

.723 -06 

.341 -05 

.247 -09 

.901 -12 

.334 -11 

.150 -08 

.535 -10 

.492 -07 

.121 -08 
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VERSPREIDING VAN RADIOACTIEVE STOFFEN NAAR DE OMGEVING 

Verspreiding In de atmosfeer 

In hoofdstuk 3 zijn de hoeveelheden splijtingsprodukten gegeven die bij 

het ergst denkbare ongeluk net een kerncentrale kunnen vrijkomen. Deze 

vrijkomende radioactieve stoffen worden geloosd In de atmosfeer en de 

ernst var? de gevolgen hangt sterk af van de manier van verspreiding van 

deze stelden ia de atmosfeer. Voor de berekening van de verspreiding in 

de atmosfeer wordt in het gebruikte computermodel (HAKRO) het Gaussisch 

pluimmodel toegepast met nationaal overeengekomen parameters. 

De verspreiding in de atmosfeer hangt o.a. af van de volgende gegevens: 

stabiliteit van de atmosfeer, welke kan worden aangegeven met een 

stablllteitsklasse (bijv. volgens Pasquill) 

windrichting 

windsnelheid 

neerslag 

maximale menghoogte van de atmosfeer 

eventuele stijging van de geloosde gaswolk tengevolge van een tem

peratuurverschil met de omgeving. 

Hoe deze parameters moeten worden gekozen om de ernstigste gevolgen van 

een extreem ongeval voor de omgeving te onderzoeken hangt af van welke 

gevolgen men wil bestuderen. Als het bijv. gaat om de radiologische be

smetting van een groot oppervlaktewater waarbij sprake is van een goede 

menging, dan is de keuze van bovengenoemde parameters betrekkelijk onbe

langrijk zolang een groot gedeelte van de vrijkomende radioactieve stof

fen op het oppervlak neerslaat. Als het gaat om de vraag wat de maximale 

plaatselijke bodembesmetting kan zijn dan moeten de bovengenoemde om

standigheden zo gekozen worden dat de verspreiding in horizontale en 

vertlkale richting minimaal (stabiele atmosfeer) is. 

Een andere mogelijkheid is dat het gaat om de vraag hoe groot het opper

vlak is met een bepaalde besmetting boven een bepaalde waarde, waarbij 

de horizontale verspreiding juist groter gekozen moet wocuen (neutrale 

of onstabiele atmosfeer), in de praktijk komt een neutrale situatie het 

meeste voor. Daarom is voor de verdere studie gerekend met de volgende 

twee weersituaties: 
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Ueersituatle SD SF 
stablliteitsklasse volgens D (neutraal) P (stabiel) 
Pasaquill 

windrichting n.v.t. n.v.t. 
windsnelheid 4.5 m/s 1,25 a/s 

droge depositie 
depositiesnelheid edelgassen 0 0 

overigen 0.01 a/s 0,01 a/s 

regen nee nee 

nenghoogte 500 a 200 a 

plulastijging nee nee 

hoek van de sector waarin 

de verspreiding plaatsvindt 27,3° 13.6° 

In figuur 4.1 is voor beide weersituaties, als functie van de afstand 

tot het lozingspunt, de concentratie in de lucht gegeven, geïntegreerd 

over de tijd gedurende welke de wolk passeert. Als voorbeeld zijn Xe-133 

en J-13Ï gegeven, waarvan de eerste niet neerslaat, de tweede wel. 

in figuur 4.2 is de totale bodembesmetting als functie van de afstand 

tot het lozingspunt voor deze twee weersituaties gegeven. Veersituatie 

SP geeft tot afstanden van 20 è 30 km van de centrale de grootste con

centratie aan radionuclides Voor de eventuele besmetting van grotere 

gebieden is weersituatie D (zonder regen) bepalend. Voor de bepaling van 

de bodembesmetting door bepaalde nucliden moeten de gegevens van de to

tale bodembesmetting gecombineerd worden met de nuclldenverdeling in de 

lozing volgens tabel 3.2. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat weersituaties bedacht kunnen 

worden met een plaatselijk nog hogere depositie op de bodem dan volgt 

voor de hier gekozen situaties, voor zulke gevallen moet regen gecombi

neerd vx>rden met zeer stabiele weersituaties. Dergelijke combinaties ko

men zeer zelden voor. De kans op het samenvallen van zo'n combinatie met 

een kernsmeltongeval, waarvoor de kans ongeveer een keer per 

100.000 jaar bedraagt, wordt zeker kleiner dan één maal per 10 miljoen 

jaar. Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat Indien ten gevolge van 

regen de locale besmetting op het land hoger is dan volgens de hier ge

geven berekening, deze besmetting door diezelfde regen ook weer wordt 

verlaagd. In het algemeen zullen de nadelige effecten na een hypothe

tisch ongeval door regen verlaagd worden. Zie verder hoofdstuk 7. 
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0,5 1 2 5 10 20 50 TOO 0,5 1 2 5 10 20 50 100 

—* afstand (km) 

Pig. 4.1 Fig. 4.2 

Over de tijd geïntegreerde Totale bodembesoetting voor twee 

concentratie in de lucht «leersituaties <SD en SP) 

voor J-131 en Xe-133 in 

twee weersituaties 

(SD en SP) 
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Voor de Indirecte wijze van blootstelling (via de voedselketen) wordt 

die weersituatie gehanteerd, waarbij het gebied waarin eventuele maatre

gelen getroffen moeten worden het grootst is. 

4.2 Verspreiding in het aquatisch Milieu 

De verspreiding van stoffen in het oppervlaktewater wordt enerzijds be

paald door hun fysischchemische eigenschappen, anderzijds door de hydro

logische eigenschappen van de beschouwde wateren. Ben stof die in oplos

sing blijft kan zich sneller verplaatsen dan een stof die neerslaat, en 

kan dus enerzijds sneller elders besmetting veroorzaken, anderzijds 

sneller verwijderd worden door middel van doorspoeling. 

4.2.1 Relevante fyslsch-chemische eigenschappen 

Om de verblijftijd van een radioactief nuclide in oppervlaktewater te 

bepalen moeten de chemische en fysische eigenschappen bekend zijn, even

als de Interactie met de biosfeer. De volgende aspecten zijn daarbij van 

belang: 

Blijft een stof opgelost of slaat zij, al of niet gebonden aan 

slibdeeltjes, neer? 

Hoe wordt het gedrag beïnvloed door pH, zoutgehalte en zuurstof

gehalte van het ontvangende water? 

Wordt een eenmaal op de bodem neergeslagen stof weer gemobiliseerd? 

Wordt de stof sterk geconcentreerd in bepaalde organismen ? 

Wordt bij de bereiding van drinkwater een stof uitgefiltreerd ? 

Vervaltijd en vervalprodukten. 

voor deze aspecten geldt, behalve voor de laatste, dat het gedrag van 

een radioactieve stof sterk afhangt van voor de locatie-specifieke para

meters. In deze oriënterende studie kan hierop niet gedetailleerd worden 

Ingegaan. Bovendien is een een groot aantal van de benodigde parameters 

niet voor iedere plaats bekend.Over het algemeen zullen daarom veronder

stellingen worden gedaan, die voor alle mogelijke voorkomende locaties 

gelden, waarbij er voor wordt gezorgd de gevolgen niet te onderschatten. 

Anderzijds wordt getracht sterke overschatting zo mogelijk te voorkomen. 
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4.2.2 Hydrologische eigenschappen 

De belangrijkste hydrologische parameters die de verspreiding In of de 

afvoer uit een gebied bepalen van stoffen In het water zijn: 

stromingen; 

horizontale menging door turbulentie; 

resuspensle van neergeslagen sllbdeeltjes door turbulentie nabij de 

bodem. 

Op grond van deze eigenschappen kunnen de Nederlandse binnenwateren ver

deeld worden In een aantal groepen: 

Wateren die goed doorgespoeld worden of kunnen worden. Hiertoe wor

den gerekcrd de grote rivieren en een deel van de grote kanalen zo

als bijvoorbeeld het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Wateren die slechts langzaam doorgespoeld kunnen worden, zoals de 

polderboezems, sloten, een deel van de grote kanalen en de meeste 

meren. 

Wateren die redelijk goed doorgespoeld kunnen worden maar die door 

hun omvang een zeer lange verblijftijd hebben, zoals het Usselmeer 

en het Markermeer. 

Ben incidentele verontreiniging in de grote rivieren zal over het alge

meen snel (binnen enkele dagen tot een week) weggespoeld worden. Door 

een juiste afregeling van de sluizen, de stuwen en de langs de rivieren 

gelegen lnlaatpunten kan verspreiding van de verontreiniging over andere 

wateren beperkt worden. Het uitspoelen van een incidentele verontreini

ging in de overige wateren hangt af van de beschikbaarheid van water. In 

een droge periode zal het meer tijd kosten dan in een natte. 

Het Usselmeer en het Markermeer worden gekenmerkt door zeer lange ver-

blij Etijden. De verblijftijd in het Usselmeer bijvoorbeeld is gemiddeld 

circa 150 dagen. Dat wil zeggen d?.t bij goede menging van een verontrei

nigende stof over het Usselmeer de concentratie in 150 dagen slechts 

tot 37% van de oorspronkelijke concentratie daalt. In droge jaren kan de 

verblijftijd oplopen tot circa een jaar. 
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De waterhuishouding 

De drie voornaamste bronnen van oppervlaktewater In Nederland zijn de 

Rijn. de Haas en neerslag. De jaarlijks gemiddelde afvoer van de Rijn is 
3 3 

circa 2 200 m /s, van de Haas circa 254 n /s en de gemiddelde neer-
3 

slag op Nederland is 950 ra /s. Omdat een groot deel van de neerslag 

weer verdampt, wordt voor de waterhuishouding gerekend met het neerslag

overschot. Dat is zeer onregelmatig verdeeld over het jaar. Gemiddeld is 
3 

het over het gehele land gerekend 320 m /s. 's winters loopt het op 
3 

tot 760 m /s. maar 's zomers overheerst de verdamping en is er een 
3 

neerslagtekort van 120 m /s. 

In droge zomers ziet het beeld er geheel anders uit. De nota waterhuis

houding rekent voor een extreem droge zomer (kans op voorkomen eens in 
3 

de 50 jaar) met een Rljnafvoer van i 330 m /s, een bijna verwaarloos-
3 

bare Haasafvoer en een neerslagtekort van 439 m /s. Zn droge zomers 

heeft de landbouw grote behoefte aan water voor beregening van de gewas

sen. De aanvoer van water door de Rijn is dan te gering om in deze be

hoefte te voorzien. 

Het waterhuishoudkundige systeem bestaat uit een aantal deelsystemen met 

verschillende functies. Het hoofdsysteem omvat de voornaamste transport

routes, zoals de grote rivieren, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noord

zeekanaal, en twee opslagbekkens, het Usselmeer en het Markermeer. Het 

secundaire systeem omvat alle belangrijke kanalen en het tertiaire sys

teem de polderwateren, afwateringskanalen, kleine rivieren en kleine 

bekkens. 

in natte perioden dienen het secundaire en tertiaire systeem voorname

lijk voor ontwatering. In droge perioden dient een deel van deze syste

men voor de aanvoer van water uit het primaire systeem naar de betrokken 

gebieden. In het noorden van Nederland wordt dan veel water onttrokken 

aan het Usselmeer. De nota Waterhuishouding [12] geeft een 

uitvoerig overzicht van de bij de waterhuishouding betrokken belangen, 

en een schatting van de kosten en baten van een goede verdeling van het 

beschikbare water over Nederland. 
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4.2.4 Drinkwaterbereldlng 

Drinkwater wordt gewonnen uit grondwater en uit oppervlaktewater. In 

1976 bedroeg het totale waterverbruik van de openbare watervoorziening 
3 3 

1 100 miljoen m . waarvan 710 miljoen m gewonnen werd uit grondwa

ter en de rest. al dan niet vla kunstmatige infiltratie, uit oppervlak

tewater. Voor industriële doeleinden werd daarnaast (exclusief koelwa-
3 3 

ter) 510 miljoen m gebruikt, waarvan 410 miljoen m uit grondwater. 

In het zuiden en oosten van Nederland wordt drinkwater vrijwel uitslui

tend bereid uit grondwater. In het midden van het land wordt het drink

water deels direct uit oppervlaktewater gewonnen, terwijl langs de kust 

het oppervlaktewater eerst in de duinen geïnfiltreerd wordt. Figuur 3.3 

geeft een overzicht van de voornaamste winplaatsen in 1990 [13], 

aangevuld met cijfers tot het jaar 2000 (zie extra getallen naast 

haakjes in Fig. 3.3). 

Grondwater 

Grondwater is in het algemeen van een zeer goede en constante kwaliteit 

en behoeft slechts weinig nabewerking. De bewerking blijft meestal be

perkt tot beluchting en snelfiltratie. Grondwater kan verontreinigd wor

den door lekkage of neerslag van ongewenste stoffen in het wingebied of 

in omringende gebieden van waaruit grondwater toevloeit naar het winge

bied. Aangezien de meeste stoffen slechts langzaam migreren in de bodem 

kan het vele jaren duren voor een verontreiniging tot de wlnplaats door

dringt. Radioactieve stoffen kunnen in die tijd geheel of gedeeltelijk 

vervallen. 

Ben variant op de grondwaterwinning is de oevergrondwaterwinning. De 

wlnplaats wordt dan niet door neerslag gevoed maar door infiltratie van

uit een nabij gelegen water. Thans vindt oevergrondwaterwinning alleen 

plaats langs de grote rivieren. De verblijftijd van het water in de 

grond is over het algemeen veel korter dan bij echte grondwaterwinning, 

waardoor de kwaliteit van het gewonnen water meer varieert en een wat 

Intensievere nabehandeling toegepast moet worden. 
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C? 

n ' ororwhwUfwinning 

O opptrvlakttwattrwinning mot of zonder isMrbohkan 

infiKratMwtrktn 

10 hotvMlhoid in miljoantn n»3 par jaar 

Flg. 3.3 Overzicht van de drinkwaterbedrijven, locatie, type en 

capaciteit. 

De extra getallen naast de figuurtjes zijn de cijfers voor 

het jaar 2000. 
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Het gebruik van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater vergt 

over het algemeen grote werken en hoge investeringen. De drie belang

rijkste methoden zijn: 

a Kunstmatige infiltratie van gedeeltelijk gezuiverd water. Het doel 

is tweeledig: kwaliteitsverbetering en voorraadvorming. In het al

gemeen is de voorraad voldoende voor één tot drie maanden, zodat 

infiltratie tijdelijk gestopt kan worden bij ernstige verontreini

ging van het water of bij grote droogte, 

b Opslag van ongezuiverd water in spaarbekkens. Het doel is ook hier 

tweeledig: kwaliteitsverbetering door bezinking en biologische pro

cessen in de bekkens en voorraadvorming, ook hier kan inname tijde

lijk gestopt worden bij ernstige verontreiniging van het ingenomen 

water of in zeer droge perioden, 

c Directe zuivering van het ingenomen water. 

Voor de openbare drinkwatervoorziening geeft men de voorkeur aan een van 

beide eerstgenoemde methoden. De redenen daarvoor zijn enerzijds het ri

sico van uitvallen van de watervoorziening bij calamiteuze verontreini

ging van het ingenomen water, en anderzijds de gecompliceerdheid van het 

vereiste zuiveringsproces bij de laatste methode. Voor particuliere in

dustriewatervoorziening wordt deze methode wel veelvuldig toegepast, 

vooral daar waar de kwaliteitseisen lager zijn dan voor drinkwater. 

De voornaamste inlaatpunten voor oppervlaktewater zijn gelegen aan de 

grote rivieren, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer. De in de fi-
3 

guur aangegeven 110 miljoen ra uit het IJsselmeer gaat evenals de 

3 

120 miljoen m uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de duinen voor infil

tratie. Kleinere inlaatpunten zijn gelegen in Zeeuws Vlaanderen en aan 

de Twentse en Drentse beken. De inlaatpunten in de omgeving van 

Groningen betrekken het water in een droog jaar voor maximaal 40% uit 

het IJsselmeer. In een normaal jaar bedraagt de IJsselmeerinvloed daar 

ongeveer 10%. 

Bij een calamiteuze verontreiniging van deze wateren zal de inname tij

delijk gestopt moeten worden. 
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Ben belangrijke parameter Is de verhouding tussen de opslagcapaciteit 

bij het winpunt en de tijd die nodig is om de verontreiniging uit te 

spoelen uit de wateren waaruit ingenomen wordt. Deze ligt gunstig voor 

de meeste innamepunten langs de grote rivieren en kanalen. In het 

IJsselmeer met zijn geringe doorstroming is deze verhouding echter zeer 

ongunstig. 

Problemen kunnen in principe ook onstaan door neerslag of lekkage van 

verontreiniging direct in de infiltratiegebieden of spaarbekkens. De mo

gelijke consequenties hiervan zullen per locatie nader bestudeerd moeten 

worden. 

4.3 Neerslag op het land 

Als radioactieve stoffen neerslaan op land is de mobiliteit verder zeer 

beperkt afgezien van resuspensie, het afspoelen door regen of het opzet

telijk wegspuiten (decontaminatte). In de beide laatste gevallen kunnen 

de radioacatieve stoffen in het water terecht komen en verspreid worden 

zoals hiervoor aangegeven. In dit rapport zal hierop niet verder worden 

Ingegaan. Depositie in de bebouwde omgeving geeft een directe bestraling 

van de mens (zie hoofdstuk 6). 

Depositie op landbouw-, tuinbouw- en veeteeltgebieden geeft een mogelij

ke besmetting van voedselprodukten. Voor het berekenen van de gevolgen 

van een besmetting is een groot aantal parameters van belang, zoals: 

fractie van de depositie die op het gewas terecht komt 

mate van opname van de stof in de plant (of gras) via het blad en 

via de wortels 

tijd tussen depositie en oogst 

aard van de bewerking van de bodem 

mate van doordringen van stoffen in de bodem 

verwijdering van radioactieve stoffen door wassen voor consumptie 

vervaltijd radionuclide en vervalprodukten. 

Ook hiervoor geldt dat de parameters sterk afhangen van de plaatselijke 

omstandigheden. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een algemeen model 

waarbij geen onderschatting van de gevolgen wordt verkregen en ander

zijds wordt getracht sterke overschattingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
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5 MAATREGELEN TER VOORKOMING "AN NADELIGE GEVOLGEN 

5.1 Re Cerentlenlveau 

In hoofdstuk 4 is reeds aangegeven dat de consequenties van lozingen 

afhankelijk zijn van weersomstandigheden en lokale situaties. In 

werkelijkheid zal het van de ernst van de situatie en de lokale 

omstandigheden afhangen welke maatregelen zinnig en realiseerbaar zijn. 

Het is gebruikelijk de ernst van de situatie te bepalen aan de hand van 

de te verwachten stralingsdosis onder de dan heersende omstandigheden 

zonder maatregelen. Het risico van de maatregel zelf (bijv. evacuatie in 

een dichtbevolkt gebied) zal dan moeten worden afgewogen tegen het 

stralingsrisico dat met de maatregel wordt beperkt. Het is daarom 

tegenwoordig gebruikelijk te werken met twee dosisgrenzen waartussen 

voor een bepaalde maatregel een niveau gekozen kan worden, afhankelijk 

van de uitvoerbaarheid van die maatregel op een bepaalde plaats en tijd. 

Het dan gekozen niveau noemt men het referentieniveau. Voor de onder

en bovengrens van het gebied voor een referentieniveau geldt dan: 

bij te verwachten doses onder de ondergrens behoeft onder geen 

enkele omstandigheid de maatregel genomen te worden; 

bij te verwachten doses boven de bovengrens zal de maatregel altijd 

genomen moeten worden. 

Voor Nederland zijn referentieniveaus geadviseerd door de 

Gezondheidsraad in 1975 [14]. Meer recent zijn door de Commissie 

voor de Europese Gemeenschappen [15] en de ICRP [16] 

aanbevelingen gedaan voor gebieden waarbinnen de referentieniveaus 

moeten liggen. 

Voor de eenvoud van de presentatie zulien in dit rapport voor een aantal 

maatregelen referentieniveaus worden aangehouden gelijk aan de 

bovengrenzen van de door de EG aanbevolen gebieden. Deze zijn hoogstens 

gelijk en in de meeste gevallen lager dan de door de ICRP aanbevolen 

waarden. 
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Voor «adtregelen betreffende de beperking van de consumptie van voedsel 

of het voorkomen van de besmetting van voedsel (koeien op stal), welke 

op langere termijn dan enkele dagen na het ongeval genoend zouden aoeten 

worden, zijn geen referentieniveaus aanbevolen, omdat in die periode 

voldoende tijd is voor overleg en voor een volledige afweging van de 

voor- en nadelen van de maatregel. Eenvoudigheidshalve zullen in dit 

rapport dezelfde waarden worden gehanteerd als voor schuilen, zoals ook 

de ICRP aanbeveelt voor maatregelen met betrekking tot voedsel voor de 

periode van enkele dagen direct na het ongeval. 

De ondergrenzen van de referentienlveaugebieden aangegeven door de EG 

zijn een factor 5 lager dan de in dit rapport gehanteerde grenzen. Uit 

het verloop van de bodembesmetting met de afstand (fig. 4.1) kan dan 

worden afgeleid dat de afstand waarbuiten zeker geen maatregel genomen 

behoeven te worden ongeveer een factor 2 è 3 groter zijn dan de afstan

den, genoemd in dit rapport, waarbinnen de maatregel zeker wel genomen 

moet worden. 

De volgende referentieniveaus zullen worden aangehouden: 

Tegenmaatregel Referentieniveau (raSv) 

gehele lichaam schlldklier 

(of ander orgaan) 

Evacuatie 500 1500 

Binnenshuis blijven 25 250 

Beperking consumptie voesel 25 250 
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Bij opname van radioactieve stoffen vla drinkwater en voedsel volgt In 

veel gevallen een niet homogene verdeling over het lichaam. Hierdoor 

ontvangen niet alle organen dezelfde stralingsdosis. In dergelijke ge

vallen wordt vaak de tent "effectieve" dosis gebruikt. Als waarde hier

voor wordt de waarde genoaen van de dosis die bij hoaogene bestraling 

hetzelfde risico (tumorsterfte en genetische schade) oplevert. 

In het vervolg van dit rapport wordt vaak naast de dosis voor een be

paald orgaan (neestal de schlldkiier) de effectieve dosis berekend. On-

dat deze de juiste maat geeft voor het totale risico wordt de effectieve 

dosis dan vergeleken net de hiervoor genoemde referentieniveaus voor do

ses voor het gehele lichaam. Dit geldt niet als de betreffende orgaando

sis groter is dan de drempeldosis voor directe effecten voor dat orgaan. 

5.2 Mogelijke effecten en maatregelen 

In hoofdstuk 4 is aangegeven op welke wijze radioactieve stoffen die 

tijdens een ongeval in de atmosfeer geloosd worden zich kunnen versprei

den in de atmosfeer, in hét oppervlaktewater en over het landoppervlak, 

in deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de mogelijke radiolo

gische effecten op de mens en van de maatregelen die toegepast kunnen 

worden om die effecten te voorkomen of te verminderen. 

Daarbij kan allereerst een onderscheid gemaakt worden tussen directe 

effecten en Indirecte effecten. 

De directe effecten ontstaan door straling van een radioactieve wolk, 

door het Inademen van radioactieve stoffen uit die wolk of door het ver

blijf op een met radioactieve stoffen besmette bodem. Op die stralings-

doses wordt nader ingegaan in hoofdstuk 6. 

Indirecte effecten ontstaan doordat radioactieve stoffen die op het 

water of op het land zijn neergeslagen vla het drinkwater of vla voed-

selketels de mens bereiken en op die wijze aanleiding geven tot het op

lopen van een -uraiingsdosis. Die indirecte wijze van blootstelling aan 

straling wordt beschreven in hoofdstuk 7. 
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In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de bovengenoemde effecten en 

tevens van enkele voor de hand liggende maatregelen die genomen kunnen 

worden om ongewenste effecten te voorkomen. Of dergelijke maatregelen 

nodig of gewenst zijn, voor hoelang en in welke mate hangt van een aan

tal factoren af. 

Belangrijk is uiteraard de dosis die opgelopen zou worden indien er geen 

maatregelen worden genomen. Deze dosis moet vergeleken worden met de in 

de vorige paragraaf besproken referentieniveaus. 

Van belang is verder het positieve effect van de gekozen maatregel. De 

in tabel 5.1 genoemde maatregelen bij de directe effecten a). b) en c) 

kunnen de stralingsdosis met ongeveer een factor 5 a 10 verlagen. Dit 

hangt echter nog van allerlei omstandigheden af. Voor de indirecte 

effecten (d t/m h) kunnen de genoemde maatregelen nog meer effect heb

ben, met als uiterste een wijziging in de drinkwatervoorziening of een 

in beslagname van besmet voedsel. 

in de volgende hoofdstukken zal. afhankelijk van de maximaal te verwach

ten stralingsdoses de wenselijkheid van de diverse maatregelen besproken 

worden. 

Bij de bespreking van de verschillende wijzen van bestraling in de vol

gende hoofdstukken, wordt behalve de individuele dosis ook een schatting 

gegeven van de collectieve dosis. Dit is de som van alle Individuele do

ses, of anders gezegd, het produkt van het aantal mensen en de gemiddel

de dosis, daarom soms uitgedrukt in "mens Sv". In de stralingshygiëne 

wordt veiligheidshalve aangenomen dat de kans op het overlijden aan kan

ker tengevolge van een bestraling evenredig is met de dosis, ook bij 

zeer kleine dosis. Op grond van deze veronderstelling kan aan de hand 

van de collectieve dosis een schatting worden gemaakt van het maximale 

aantal te verwachten fatale kankergevallen. Bij een collectieve dosis 

van 100 Sv bedraagt dit aantal 1 a 2. 
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Tabel 5.1 

Overzicht van effecten t.g.v. een reactorongeval en mogelijke tegenmaat

regelen 

Geloosde stoffen Wijze van Stralings- Mogelijke maatregelen 

transport doses vla (tijdelijk) 

via 

a gassen de lucht uitwendige binnenshuis blijven, 

bestraling sluiten van deuren en ramen 

b vaste stoffen de lucht inademen binnenshuis blijven 

sluiten van deuren en ramen 

adembesche rmlng 

neerslag op uitwendige binnenshuis blijven, 

de grond bestraling decontaminatie 

neerslag op drinkwater sluiten van innamepunt 

water veranderen van winplaats 

vis uitstellen van consumptie 

geen consumptie 

neerslag op melk 

grasland 

op stal houden van melkvee 

uitstellen van consumptie 

geen consumptie 

vlees uitstellen van consumptie 

geen consumptie 

neerslag op groente en uitstellen van oogst 

tuinbouw fruit uitstellen van consumptie 

geen consumptie 
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6 DIRECTE BESTRALIMG DOOR DB LOZING VAN RADIOACTIEVE STOFFEN 

Mensen in de omgeving van een kernenergiecentrale zullen door de lozing 

van een wolk set radioacatieve stoffen door die centrale risico's kunnen 

lopen. Deze risico's worden in eerste instantie bepaald door de effec

tieve llchaamsdosis die bepaald wordt door het sommeren van de doses ten 

gevolge van straling uit de wolk. straling van de op de boden neergesla

gen stoffen en de dosis ten gevolge van het inhaleren van radioactieve 

stoffen. 

Oadat we bij de directe dosis het Maximal willen weten zijn de bovenge

noemde doses uitgerekend voor een stabiele weersituatie net stabili

teit sklasse F volgens Pasquill. zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

De effectieve lichaamsdoses als functie van de afstand tot het lozings-

punt is gegeven in fig. 6.1. Uit deze figuur blijkt dat de grootste 

stralingsdosis afkoostig is van de geloosde edelgassen die de wolkdosis 

tepalen. Uit een vergelijking net het referentieniveau blijkt dat maat

regelen om deze dosis te verlagen genomen moeten worden voor bewoners 

die op minder dan 30 km afstand van de centrale wonen. Hierbij moet in 

rekening worden jebracht dat dit geldt voor een zeer onwaarschijnlijke 

combinatie van een lozing van 100% van de edelgassen. bij een zeer sta

biele weerssituatie en een niet van de grond loskomende "pluim", indien 

een dergelijke situatie zich voordoet, duurt het meestal niet langer dan 

enkele uren. In dit geval moet het 7 uren duren om 30 km te bereiken. 

Dit maakt het nog onwaarschijnlijker. 

De geëigende maatregel is hier het gedurend maximaal enkele uren bin

nenshuis blijven met gesloten ramen en deuren om ook de inhalatiedosis 

zoveel mogelijk te beperken. Bij het nemen van die maatregel is evacua

tie nergens nodig. 

De collectieve dosis (zonder extra maatregelen) tengevolge van de be

straling uit de overtrekkende wolk bedraagt bij vind in de ongunstigste 

richting en lozing vanuit een vestigingsplaats bij de Rotterdamse Hoek 

(HO-Polder) ongeveer 500 Sv. 

De effectieve dosis t.g.v. inhalatie van radioactieve stoffen, met name 

radioactief jodium. is een factor 10 a 100 lager dan de wolkdosis en 

vergt geen speciale tegenmaatregelen, die uitgaan boven de hierboven ge

noemde. De afstand waarbinnen de schlldklierdosis boven het betreffende 

referentieniveau ligt is kleiner dan de hiervoor genoemde afstand voor 

de dosis voor het gehele lichaam. 
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De stralingsdosis die afkomstig is van neergeslagen stoffen op de boden 

zoals die aangegeven is in fig. 6.1 is berekend op grond van een ver

blijftijd van 1 dag op die boden. Daarbij is aangenomen dat nen ongeveer 

één vierde van de tijd buitenshuis doorbrengt. De dan ontvangen "grond-

dosis" is bijzonder laag, «aar indien de neergeslagen radioactieve stof

fen op de grond blijven liggen en niet door natuurlijke omstandigheden 

of door speciale maatregelen verwijderd worden, dan is het een dosis die 

elke dag weer opnieuw wordt opgelopen, afgezien van het radioactief ver

val. 

Dat effect is te zien in fig. 6.2 waarin de gronddosis is aangegeven als 

functie van de verblijftijd op de besmette boden, op afstanden van 5 en 

10 km van de centrale. 

Voor verblijftijden langer dan ca. 1 maand verliest deze berekening haar 

waarde, oadat na die tijd er altijd een zekere natuurlijke decontamina-

tie zal hebben plaatsgevonden. 

Uit flg. 6.2 is af te lelden dat, zelfs indien er geen natuurlijke de-

contaminatie plaatsvindt, voor afstanden groter dan 5 km van de centrale 

geen maatregelen overwogen hoeven te worden. 

De noodzaak tot decontaminatie zal zich naar alle waarschijnlijkheid al

leen kunnen voordoen bij besmetting op afstanden van maximaal 1 a 2 tan 

van de centrale. 
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7 BESMETTING VAN HET MILIEU MET RADIOACTIEVE STOFFEN 

7.1 Drinkwatervoorziening 

On een Indicatie te krijg»**, van de gevolgen van een reactorongeval voor 

de drinkwatervoorziening zijn In eerste Instantie twee berekeningen uit

gevoerd. Bij de eerste berekening wordt de besmetting met radioactieve 

stoffen bepaald na een homogene menging In een groot oppervlaktewater. 

Als voorbeeld werd daarvoor het Usselmeer gekozen. Bij de tweede bere

kening werd gekeken naar de maximale besmetting (ten gevolge van neer

slag) bij een Innamepunt aan het Usselmeer of op een drinkwaterbekken. 

7.1.1 Homogene menging 

Voor de eerste berekening Is uitgegaan van de volgende veronderstellin

gen: 

alle geloosde niet gasvormige radioactieve stoffen komen In het 

Usselmeer (eventueel door uitregenen) 

de radioactieve stoffen worden homogeen gemengd over het gehele 
9 3 

volume van het meer (4,5.10 m ). Voor een volledige menging is 

een bepaalde tijd nodig. Omdat de menging niet vanuit een punt, 

maar vanuit een neergeslagen pluim plaatsvindt, is de mengtijd be

perkt. Aangenomen kan worden dat op elk willekeurig punt na een 

maand de afwijkingen van de gemiddelde concentratie niet meer be

dragen dan een factor 2. Deze lnhomogeniteit speelt voor nucliden 

met een lange halveringstijd zoals Cs-137 geen rol. Voor b.v. J-131 

zou echter voor een bepaalde Iokatie in de eerste maand een onder

schatting kunnen plaatsvinden. Gezien de andere conservatieve ver

onderstellingen wordt dit verder buiten beschouwing gelaten, te 

meer omdat een meer geconcentreerde neerslag ook wordt behandeld in 

7.1.2 

absorptie aan het slib vindt niet plaats 

het meer wordt doorspoeld met een verversingsgraad van lx per jaar; 

dit is conservatief omdat de gemiddelde verversingsgraad l x per 

150 dagen Is, zie 4.2.2 

consumptie van drinkwater afkomstig uit het Usselmeer gaat door 

zonder onderbreking 

er is geen vertragingstijd tussen waterinname uit het meer en con

sumptie van dit water 

er vindt bij de bereiding van het drinkwater geen absorptie plaats 

van de radioactieve stoffen. 
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Voor de berekening is uitgegaan van een lozing zoals gegeven in tabel 

3.2 van hoofdstuk 3, welke ongeveer 50 nucliden omvat. Als van een ele

ment kortlevende en (veel) langer levende isotopen aanwezig waren, zijn 

de korter levende verwaarloosd (zo is bijvoorbeeld van de jodiuroisotopen 

alleen J-131 in aanmerking genomen). 

Met een drinkwatergebruik van 2 l/d per persoon volgen uit de bereke

ningen de in de tabel 7.1 gegeven waarden, waarbij alleen de nucliden 

zijn vermeld die meer dan 1% bijdragen aan de totale dosis na 1 jaar. 

Tabel 7.1 

Maximale individuele effectieve dosis (mSv) veroorzaakt door consumptie 

van drinkwater uit het Usselmeer na een hypothetisch ongeval (zonder 

maatregelen) 

Nucliden 

J-131 
Cs-134 
Cs-137 

Totaal 

Consumptieduur 

30 d 

0,017 
0,006 
0,003 

0.026 

1 jaar 

0.019 
0,047 
0,025 

0,091 

10 jaar 

0,019 
0,073 
0,049 

0.14 mSv 

De in de tabel gegeven waarden betreffen de effectieve dosis. Omdat de 

jodiumisotopen zich voornamelijk in de schildklier concentreren is ook 

de schildklierdosis berekend. Deze bedraagt 0,7 mSv. 

We zien dat met deze conservatieve veronderstellingen de maximale indi

viduele dosis laag blijft en ver onder de jaarlimiet voor individuele 

leden van de bevolking aanbevolen door de ICRP (5 mSv effectieve dosis, 

50 mSv voor de schildklier). 
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De hiervoor genoemde 0.7 msv schildklierdosis geldt voor volwassenen. 

Omdat voor kinderen tot een half jaar de dosis bij gelijke Ingenomen ac

tiviteit lOx zo groot Is maar de hoeveelheid ingenomen water geringer 

zal zijn. zal de maximale schlldkllerdosls voor kinderen ongeveer 5 mSv 

bedragen. De dosis ten gevolge van de Cs-Isotopen zal voor kinderen 

nauwelijks groter zijn dan voor volwassenen [17]. 

De berekende maximale doses blijven dus ook voor kinderen ruim onder het 

referentieniveau. waaruit volgt dat ingrijpen in de 

drinkwatervoorziening niet noodzakelijk is ter voorkoming van te hoge 

Individu- eIe doses. 

Beslissingen omtrent het al of niet nemen van maatregelen zullen moeten 

worden genomen op grond van een afweging van de voor- en nadelen van de 

maatregelen. Voor het afwegen kan het nuttig zijn een Inzicht te hebben 

In de collectieve dosis zonder en met maatregeien. De collectieve dosis 

is in dit geval de totale over alle drinkwatergebruikers en de tijd ge-

integreerde dosis. 

Bij wijze van voorbeeld geven we hier een bovenschatting van de collec

tieve dosis waarbij we er van uitgaan dat het water uit het UsseIraeer 

wordt gebruikt voor 10 personen. De individuele dosis bedraagt onge

veer 0,1 mSv (zie tabel 7.1). De collectieve dosis wordt dan in de orde 

van grootte van 100 Sv. 

Opgemerkt moet worden dat hierbij is aangenomen dat de Cs-isotopen niet 

door het sediment in het meer en ook niet in de drinkwaterzuiverings

installatie worden vastgehouden, hetgeen zeer conservatieve 

veronderstellingen zijn. Omdat de Cs-isotopen de grootste bijdrage aan 

de dosis geven en Cs-137 als fallout nuclide goed te meten is in het 

milieu, kan door nadere bestudering van het gedrag van dit nuclide in de 

plaatselijke omstandigheden het aantal onzekerheden en eventuele 

overschattingen worden gereduceerd. 
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7.1.2 Uitregenen pluim bij drinkwaterbekken of innamepunt 

De tweede berekening geeft een indicatie van de gevolgen van een maxima

le besmetting ter plaatse van een belangrijk water innamepunt of drink

waterbekken. 

Uit berekeningen voor een innamepunt of bekken op 25 a 30 km afstand 

blijkt dat, indien de pluim gedurende de gehele lozingstijd in de rich

ting van dit punt waalt, de concentratie ter plaatse ook voor de meest 

ongunstige stabiliteitsklasse (Pasqulll-F) lager is dan de gemiddelde 

concentratie in het IJsselmeer zoals hiervoor berekend. Daarbij is uit

gegaan van een gelijke waterdiepte (4,5 m) en een depositiesnelheid ge

lijk aan die op land (0.01 m/s), hetgeen een conseratieve schatting is. 

De concentratie kan groter worden als de radioactieve stoffen ter plaat

se uit de wolk worden neergeslagen door een regenbui. Gaan we daarbij 
-3 

uit van een relatief hoge uitwascoëfficiënt lo /s, dan blijkt dat 

voor een stabiliteitsklasse D (combinatie van regen met klasse F is zeer 

onwaarschijnlijk) de plaatselijke concentratie ongeveer 5x zo groot 

wordt als in de eerste berekening gemiddeld over het gehele meer. 

Ook in dit geval blijft de schildklierdosis voor kleine kinderen beneden 

het referentieniveau. 

Het nemen van dosisbeperkende maatregelen is daarom op grond van de re

ferentieniveaus niet nodig. Mede omdat het in de meeste situaties be

trekkelijk eenvoudig is om ook de bovengenoemde lage doses te voorkomen, 

ligt het voor de hand dat de betreffende drinkwaterbedrijven desondanks 

het nemen van maatregelen zullen overwegen. 

Maatregelen ter voorkoming van de besmetting van drinkwater kunnen van 

zeer uiteenlopende aard zijn, afhankelijk van de aard van de waterwin

ning en de 1okatie. Voor elke lokatie zal apart bekeken moeten worden 

welke maatregelen mogelijk zijn. Enkele mogelijke maatregelen zijn bij

voorbeeld: 



- 41 -

bij bedrijven met een voorraadbekken kan de inname van water in het 

bekken tijdelijk onderbroken worden. Bij veel bekkens is de dimen-

sionering zodanig gekozen dat inname in het bekken gedurende een 

periode van enkele weken tot maanden onderbroken kan worden in ex

treem droge perioden of bij een tijdelijke verslechtering van de 

waterkwaliteit in de Rijn of de Maas (bijvoorbeeld de spaarbekkens 

van de Brabantse Biesbosch). 

inname van ruw water via een andere route. Veel bedrijven zijn zo

danig ontworpen dat deze mogelijkheid reeds aanwezig is (bijvoor

beeld de duinwaterinfiltratie Noord-Holland wordt thans deels ge

voed vanuit het IJsselmeer bij Andijk, maar kan ook vanuit de Rijn 

gevoed worden). 

tijdelijk stoppen van de drinkwaterbereiding en het betrekken van 

drinkwater via een ander winpunt. Net name bij projecten voor de 

winning van oevergrondwater, bij bedrijven met relatieve kleine 

spaarbekkens of bij een directe besmetting van een spaarbekken kan 

zich dit voordoen. 

7.2 Visserij 

Ben eerste indicatie omtrent de stralingsdoses ten gevolge van viscon-

sumptie kan worden afgeleid uit de berekeningen voor de drinkwatercon

sumptie. 

De gemiddelde visconsumptie in Nederland bedraagt ca. 35 g/d/persoon. 

Nemen we voor de bevolking in de buurt van het IJsselmeer veiligheids

halve 100 g/d dan is de visconsumptie 1/20 van de aangenomen drinkwater

consumptie. De concentratie van de radionucliden in vis kan echter vele 

malen groter zijn dan die in het water; de verhoudingsfactor is de zoge

naamde concentratiefactor CP. 

Voor jodiura wordt in deze studie een CP van 50 aangehouden, voor Cs een 

CP van 400. over het algemeen is de spreiding In de opgegeven concentra

tiefactoren zeer groot, hetgeen te verwachten valt omdat deze factoren 

afhankelijk zijn van zeer veel parameters, die plaatsafhankelijk zijn. 
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concentratiefactoren voor andere nucllden zijn niet zo groot dat deze 

een rol zouden kunnen gaan spelen, zodat de doses eenvoudig zijn af te 

lezen uit tabel 7.1 door de doses voor jodium met 2.5 en die voor Cs met 

20 te vermenigvuldigen. We komen dan voor de visconsumptie op een effec

tieve dosis van ongeveer 2 mSv, voornamelijk bepaald door de Cs-nucli-

den, hetgeen inhoudt dat geen maatregelen overwogen zouden behoeven te 

worden. 

Omdat Cs-nucliden goed geabsorbeerd worden aan slib zou de concentratie 

in paling hoger kunnen zijn dan in schubvis. Uit metingen aan paling en 

schubvis uit het Usselmeer is gebleken dat dit, voor het Cs-137 af

komstig van fallout, niet het geval is. 

Een schatting van de collectieve dosis, met de veronderstelling dat alle 

radionucliden uit de 3.10 kg/vis per jaar die uit het Usselmeer ge

vangen wordt (waarvan zeker een deel wordt verwerkt tot vismeel) in de 

mens terechtkomen levert ongeveer 150 Sv. 

Bij de berekening is uitgegaan van een directe homogene menging. Voor de 

collectieve dosis zal dit geen onderschatting geven, indien de vis homo

geen verspreid over het Usselmeer gevangen wordt. De individuele dosis 

zou hoger kunnen zijn indien de tijd waarbinnen de contaminatie lokaal 

aanwezig blijft groter of gelijk is aan de "turn-over" tijd van het be

treffende element in vis, dit is de tijd die het bereiken van de 

evenwichtssituatie bepaalt. 

Voor jodium is deze tijd +7 dagen, voor Cs +200 dagen. Voor jodium zou 

dus een onderschatting plaats kunnen vinden voor de individuele dosis. 

De bij de voorgaande berekeningswijze behorende schildkllerdosis be

draagt ongeveer 2 mSv. Een enkele malen grotere dosis zou ook nog ver 

onder het referentieniveau blijven. 

Ook voor de visconsumptie zijn de Cs-isotopen de belangrijkste nucllden 

in deze analyse. Een nadere bestudering van het gedrag (concentratiefac

toren in vis, absorptie aan slib e.d.) van deze nucllden in de betref

fende lokaties zou uitgevoerd kunnen worden met behulp van het van 

fallout afkomstige Cs-137. 

Aandacht zou ook gegeven moeten worden aan diersoorten die leven van 

vis, zoals aalscholvers en zeehonden. Door de grote visconsumptie kan de 

ontvangen stralingsdosis vele malen groter zijn dan bij de mens, hetgeen 

echter geen bedreiging voor de populatie van deze soorten zal betekenen. 
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1.3 Veeteelt, land- en tuinbouw 

7.3.1 Berekeningsmodel 

Voor de berekening van de gevolgen van depositie van radioactieve stof

fen op grasland is gebruik gemaakt van de resultaten van een Engels 

model [18]. in dit model zijn direct na de depositie de gewassen en 

het gras uitsluitend besmet door de op de vegetatie gedopeerde activi

teit. Na deze initiële besmetting vinden een aantal processen plaats, 

zoals verwijdering van de radioactiviteit van de gewasoppervlakken door 

weersinvloeden, opname in de plant via het bladoppervlak, opname in de 

plant via de wortels uit de bodem, transport van oplosbare stoffen in de 

bodem en resuspensie van besmette grond en depositie op het gewas. De 

hierbij gebruikte overdrachtscoëfficienten en -snelheden voor de Engelse 

situatie zullen in deze oriënterende studie ook voor de Nederlandse si

tuatie bruikbaar zijn. Het model geeft voor verschillende gewassen en 

nuchiden de besmetting in Bg/kg als functie van de tijd na een initiële 
2 

depositie in Bg/m . 

7.3.2 Veeteelt 

Voor de gevolgen van een lozing in de richting van veeteeltgebieden is 

de besmettingsroute via de keten gras-koe-melk-mens in de meeste geval

len de belangrijkste. Een indruk van de omvang van het gebied waarin 

maatregelen moeten worden genomen kan worden verkregen door na te gaan 

op welke afstand van het lozingspunt de concentratie van J-131 in de 

melk overeenkomt met het referentieniveau 250 mSv voor de schildklier-

dosis). Hanteren we deze schildklierdosis voor kleine kinderen dan 

blijkt dit referentieniveau overeen te komen met een grondconcentratie 

voor J-131 van 100 kBq/m2 (3 yCi/m2). 

Bij de berekeningen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

de melkconsumptie bedraagt 0,5 l/d 

de geconsumeerde melk komt steeds van dezelfde plaats 

elke dag wordt vers geproduceerde melk geconsumeerd 

voor J-131 is de dosis voor kleine kinderen bij eenzelfde inname 

lOx zo groot als voor volwassenen. Voor Cs-isotopen is de dosis ge

lijk voor kinderen en volwassenen 
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Ook de Cs-nuciiden veroorzaken via de ntelkconsuaptle een dosis, nagenoeg 

homogeen over het gehele lichaam. Hiermee rekening houdend kan de 

afstand vanaf het lozingspunt worden berekend overeenkomend met het 

referentieniveau voor het gehele lichaam, toegepast op de berekende 

effectieve dosis. 

Uit de berekening blijkt dat de schildklierdosis bepalend is. 

Tevens blijkt dat bij het gehanteerde ongevalsscenario en meteorologi

sche omstandigheden (zie hoofdstuk 4) maatregelen met betrekking tot de 

melk gedurende de tijd kort na de lozing genomen moeten worden tot af

standen van ongeveer 30 km. Na een maand is deze afstand ongeveer 10 km. 

Na 3 maanden speelt alleen de Cs-besmettlng nog een rol en moeten maat

regelen genomen worden tot ca. 3 km. Het andere woorden, na enkele maan

den zijn geen speciale maatregelen nodig voor veeteeltgebieden verder 

dan enkele km's van de centrale. Dit houdt ook in dat nauwelijks of geen 

maatregelen nodig zijn op dit gebied als de lozing in de winterperiode 

plaatsvindt. De maatregel waar in dit kader aan gedacht moet worden, is 

met name het tijdelijk op stal houden van melkvee. Maatregelen zoals de 

verwerking tot melkpoeder of kaasprodukten zullen dan niet nodig zijn. 

Hetingen ter plaatse zullen moeten aangeven na welke tijd het op het 

land staande gras of mais niet meer besmet is en weer gevoerd kan worden. 

De Cs-nucliden spelen ook een grote rol bij de dosis ten gevolge van de 

consumptie van vlees. Uit de berekeningen volgt dat de met vlees opgeno

men activiteit voor Cs-137, bij een consumptie van 0.1 kg/dag, afkomstig 

van vee continu grazend op dezelfde plaats, van dezelfde orde van groot

te is als de met melk opgenomen activiteit. Aan dit aspect moet dan ook 

in het kader van de te nemen maatregelen aandacht worden besteed. Voor 

de berekende afstanden is er vooralsnog geen rekening mee gehouden. De 

Invloed van het meerekenen van vlees op de afstanden waarbinnen maat

regelen moeten worden genomen, zal niet groot zijn. 
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7.4.3 Land- en tuinbouw 

Voor de berekeningen beschouwen we de stralingsbelasting ten gevolge van 

de consumptie van een compleet voedselpakket van land- en tuinbouwpro-

dukten, naar exclusief graanprodukten, geoogst in besmette gebieden. De 

aangenomen dagconsumptie van de diverse produkten alsmede de oogstop-
2 

brengst per m (ontleend aan de beschrijving van het eerdergenoemde 

gebruikte model van de CEGB) zijn gegeven in tabel 7.2. Graan is in de 

berekeningen niet meegenomen, omdat het in Nederland voor menselijke 

consumptie gebruikt graan vrijwel geheel uit het buitenland afkomstig is. 

Berekeningen zijn uitgevoerd voor produkten direct na besmetting geoogst 

alsmede voor produkten geoogst 30 en 100 dagen na depositie van de 

activiteit. Voor het besmettingsniveau van de gewassen 30 en 100 dagen 

na depositie is uitgegaan van de engelse resultaten. Voor wat betreft de 

initiële besmetting, waarvoor in het Engelse model geen resultaten 

worden gegeven, is aangenomen dat 25% van de gedeponeerde activiteit op 

bladgroente, fruit en graan terechtkomt. Knolgewassen raken door directe 

depositie uiteraard niet besmet, doch we nemen aan dat bij oogst direct 

na de depositie er alsnog b% van de gedeponeerde activiteit op 
2 

terechtkomt. Een en ander leidt tot besmettingsniveaus per Bq/m 

gedeponeerde activiteit als in tabel 7.3 voor de belangrijkste nucliden 

(Cs-134, Cs-137, J-131) gegeven. Aangenomen is dat wassen voor 

consumptie niet leidt tot vermindering van de activiteit. 

Voor de dosisberekening wordt nu uitgegaan van de gesimplificeerde situ

atie dat iemand gedurende een geheel jaar zijn complete voeding van 

land- en tulnbouwprodukdten betrekt uit de op tijdstip T na de depositie 

geoo3Jte produkten. 
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Uit de combinatie van de verspreldings-. depositie- en dosisberekeningen 

volgen nu de afstanden ten opzichte van het iozingspunt waarbinnen de 

eerder genoemde referentieniveaus overschreden worden. Evenals bij de 

berekeningen in paragraaf 7.3 zijn de berekeningen uitgevoerd voor de 

weersituaties SD en SF. Uit de berekeningen blijkt dat de dosis voor het 

gehele lichaam bepalend is en dat voor de tijd direct na de lozing de 

afstand waarbinnen maatregelen met betrekking tot groente en fruit 

genomen moeten worden ongeveer 20 km bedraagt. Na een maand is die 

afstand 10 km en na 3 maanden 2 km. Deze afstanden gelden uit de aard 

der zaak alleen voor enkele maanden in het jaar waarin geoogst wordt. 

Tabel 7.2 

Aangenomen dagconsumptie en oogstopbrengst van de diverse land- en tuin-

bouwprodukten 

Dagconsumptie (kg/dag) Oogstopbrengst (kg/ra2) 

knolgroenten 0,5 2,5 
bladgroenten 0,25 1,5 
fruit 0,25 7 
graan 0,40 1 
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Tabel 7.3 

Besmettingsniveau (Bq/kg) van land- en tuinbouwprodukten geoogst tijd T 
2 

(dagen) na een initiële depositie van 1 Bq/m van respectievelijk 
Cs-134 Cs-137 en J-131 

knolgr. 
bladgr. 
Eruit* 

T = 0 d 
Cs-134 Cs-137 J-131 

0.02 0,02 0,02 
0,15 0,15 0,15 
0.04 0,04 0,4 

T = 30 
Cs-134 

5x10-3 
0.02 
0.02 

d 
Cs-137 

5xl0"3 

0,02 
0,02 

J-131 

2xi0-4 

2xl0"3 

2xi0-3 

T = 100 
Cs-134 

5xl0-4 

10-4 
10-4 

d 
Cs-137 

5x10-4 
10-4 
10-4 

J-131 

<io-io 
<10"9 

<10~9 

In de beschrijving van het model zijn hiervoor geen waarden gege

ven. Vel is hierin aangegeven dat de concentratiefactor (Bq/kg pro-

dukt per Bq/kg grond) voor Eruit twee maal zo groot is als voor 

bladgroenten, omdat voor Eruit de voedingsstoffen echter uit een 

veel diepere laag en derhalve gemiddeld minder besmette grond opge

nomen wordt is de totale opname gelijk genonen aan die voor blad

groente. 

CONCLUSIES 

Enkele belangrijke aspecten en conclusies zijn: 

Het in dit rapport beschreven hypothetische ongeval heeft een kans 

op voorkomen van ongeveer één keer in de honderdduizend jaar. Voor 

de genoemde maximale individuele stralingsdoses is die kans zeker 

een factor tien lager. 

Br zijn bij een dergelijk ongeluk geen acute slachtoffers. 



- 48 -

De directe effecten van het beschreven ongeval geven alleen aan

leiding tot het advies binnenshuis te blijven. Dit advies zou dan 

gelden voor personen die tronen op een afstand tot enkele tientallen 

kilometers van de centrale en alleen gedurende het overtrekken van 

de geloosde wolk. 

De drinkwatervoorziening zal, ook na een extreem ongeval als hier 

beschreven, niet in gevaar komen. De stralingsdoses ten gevolge van 

de besmetting van oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de 

drinkwatervoorziening zijn gering en kunnen bovendien desgewenst 

via eenvoudige maatregelen grotendeels voorkomen worden. 

Bij de besmetting van het milieu met radioactieve stoffen blijken 

de gevolgen ten aanzien van de consumptie van melk, bladgroente en 

fruit de belangrijkste te zijn en te kunnen leiden tot het moeten 

nemen van tegenmaatregelen. 

De afstand tot de centrale tot waar deze maatregelen, die bestaan 

uit het tijdelijk onder controle brengen van de melkdistributie en 

van de verwerking of consumptie van groente, genomen moeten worden 

kan zich gedurende de eerste maand uitstrekken tot op enkele tien

tallen kilometers van de centrale. Dat brengt met zich mee dat op 

grond van dit aspect nauwelijks een voorkeur valt uit te spreken 

voor een bepaalde vestigingsplaats. 

Radioactieve besmetting van gewassen die zo ernstig is dat directe 

maatregelen genomen moeten worden beperken zich tot de oogst die op 

het veld staat en die binnen één è twee maanden moet worden binnen

gehaald. 
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