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Samenvatting en conclusies. 

Hee is nog steeds niet bekend wat de belangrijkste oorzaken zijn voor 

de bossterfce die de laatste jaren grote verontrusting heeft gevekt. Thans 

vorden hiervoor directe en indirecte effecten van luchtverontreiniging 

genoemd. Door Reichelt is in 1984 geponeerd dat ook radioactieve stoffer., 

geloosd door nucleaire installaties en uraniumgroeven, een bijdrage kunnen 

leveren aan dit verschijnsel. 

Een bestudering van de literatuur heeft tot de volgende conclusies 

geleid. 

a. Het vernoeden van Reichelt dat lozingen door keroreactoren aede 

bosschade veroorzaken. stoelt op uiterst onzekere gronden. M j onderzoek 

door Vestduitse en Zwitserse overheidsinstantles Is niets gevonden dat 

het door Reichelt gevonden verband tussen lozingen van kemreactoren en 

bossterfte bevestigt. 

b. Berekeningen tonen aan dat de produktie van ionen, zvavelzuur, ozon en 

stikstofoxyden onder invloed van ioniserende stråling tengevolge van 

lozingen van kemreactoren, geen merkbare bijdrage kan leveren aan de 

schade aan bossen. Daar het stralingsdosistempo in de lucht ten gevolge 

van natuurlijke oorzaken en van kernwapenexplosies in het algeaeen veel 

groter is dan het dosistempo ten gevolge van door nucleaire installaties 

geloosde radionucliden, is het hoogst onvaarschijnlijk dat eventueel 

door deze laatste radionucliden in de lucht geproduceerde andere 

schadelijk: stoffen voor de bossterfte van belang kunnen zijn. 

c. Radionucliden, geloosd door nucleaire installaties, dragen bij tot de 

inwendige en uitwendige strtlingsdoses van planten. Deze doses zijn 

evenvel zo gering, zovel in absolute als in relatieve zin, t.o.v. de 

natuurlijke strålingsdosis, dat het hoogst onvaarschijnlijk aoet vorden 

geacht dat dit effect bijdraagt aan de beschadiging van bonen. 
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1. Inleiding 

Grote ongerustheid bestaat in vele 1anden over de gezondheidstoestand 

van de bossen, die in enkele jaren op vele plaatsen aanzienlijk is 

achteruitgegaan. Zo is in de BRD ongeveer de helft van de bossen aangetast 

(Hi85). Vele oorzaken zijn genoend voor deze bossterfte: in tabel 1.1 is 

een aantal factoren opgenoaen en de lijst van mogelijke oorzaken kan 

geaakkelijk nog langer vorden geaaakt, indien de kvantitatieve aspecten 

niet in aanmerking vorden genonen. Bovendien kunnen door interacties tussen 

tvee of æer schadelijke stoffen deze elkaars effecten versterken 

(synergism). Het is desondanks tot dus ver niet aogelijk gebleken een 

bevredigende verklaring voor deze bossterfte te vinden. 

Het zoeken naar de oorzaak vordt bovendien bemoeilijkt doordat de 

verking van schadelijke stoffen jarenlang verborgen kan blijven totdat 

plotseling de afveerkrachten van de bonen niet æer toereikend zijn. De 

zure regen vordt vaak als een der oorzaken van de bossterfte gegeven. De 

oxydatie van zvaveldioxyde tot zvavelzuur zou ook hier een rol bij kunnen 

spelen. Ook ozon, ontstaan door fotocheaische reacties uit stikstofoxyden 

•n koolvaterstoffen, vordt als oorzaak genoead. 

In 1984 poneerde de Uestduitse bioloog Reichelt dat rond kerncentrales in 

Frankrijk en de BRD en rond oude uraniuagroeven verhoogde bossterfte zou 

optreden (Re84b,c,d). Als aogelijke oorzaken noeade hij verhoogde 

ionisatiegraad in de lucht, inbouv van radionucliden in de bonen, 

bevordering van de SC^-oxydatie en nog enkele andere processen. Een 

kvantitatieve beschouving van deze aogelijke oorzaken gaf hij echter niet. 

In latere publikaties gaat hij dieper op zijn vemoedens in (Re85a). 
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Tabel 1.1 Mogelijke oorzaken voor het sterven van bossen (Bu84) 

De beveringen van Reichelc hadden een groot aantal publikaties in de pers 

tot gevolg, zovel in kranten en niet-nucleaire tijdschriften (o.a. in de 

BRD: Hau64, Na84, STZ85; in Zvitserland o.a.: Da84, EDI85, NZZ84a,b,85 en 

in Nederland An84, Gr84, 0184) als in de vakpers (o.a. in de BRD FS85, 

KFK84, KWU84.85, UM84; in Zwitserland Kor85, SVA84a.b,c en in Nederland 

Koo8Sa.b.c). 

In de BRD en in Nederland zijn over deze kwestie vragen in de 

volksvertegenwoordiging gesteld (PVD84, 85a,b, PVN84.85). 

Inaiddels zijn van verschillende onderzoekers publikaties verschenen, 

vaarin de beveringen van Reichelt nauwkeuriger verden bekeken. In de 

volgende hoofdstukken zal een overzicht vorden gegeven van de resultaten 

van deze onderzoekingen. 

In opdracht van het Ministerium fOr Ernahrung, Landvirtschaft, Umwelt und 

Forsten van Baden-WOrttemberg heeft de TObinger hoogleraar Hetzner in juni 

1985 een literatuuroverzicht uitgebracht over dit onderverp. Zijn rapport 

http://MrtNOi.org
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is nog niet gepubliceerd, maar de inhoud is wel uitgelekt (Ba85, FR85, 

Hau85, K0r85, STZ85). Metzner komt tot de conclusie dat de bossterfte 

inderdaad door radioactieve lozingen zou kunnen worden bevcrderd. 

Commentaar op het rapport van Metzner is geleverd door de Uestduitse 

Kraftwerk Union (KWU85), waarin op vele onjuistheden in dat rapport wordt 

gewezen. Uestduitse onderzoekers hebben een gesprek gevoerd met Metzner, 

vaarin deze fouten ter sprake zijn gekomen (K085b). Metzner zou met deze 

kritiek in de definitieve versie van zijn werkstuk rekening houden. 

De betrokken Westduitse minister heeft de publikatie van het rapport 

uitgesteld tot 1 oktober 1985, om een denkpauze te scheppen. Daarna zou er 

een openbare discussie moeten kornen (Kau85). 

Daar het literatuuroverzicht van Metzner bij het afsluiten van dit rapport 

nog niet beschikbaar was, kon er in het navolgende geen rekening mee vorden 

gehouden. 
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2. Bosschade bil nucleaire installaties 

2.1. Het onderzoek van Retchelt 

Voor de bepaling van de gezondheidstoestand van bossen heeft Reichelt in 

1982 en 1983 een nethode ontvikkeld, waarbij hij steekproeven van een 

aantal bonen neent (Re83a). Als hoofdlndicator gebruikt hij de Fijnspar 

(Ptcea abies) en de boaen uorden op grond van nacldverlles en naaldkleur in 

vijf schadeklassen ingedeeld (zie tabel 2.1). (N.B.: dit is een nethode die 

afwijkt van die van het Vestduirse "Forstliche Vercuchs- und 

Forschung.;anstalt" (FVA), waarbij veel grotere aantallen bonen vorden 

onderzocht. 

A M * und Zweige 

boughs and bf anchei 

a '.* benadelten Zweige mit 7 - 8 jahrgången, 
auch asi« ans dttht benadelt 

benådede Zweige astwam schufter, 
mindestens 1/ 3 der Zwciglange benadelt 

henadelte Zweige ascwarts v-erfcahlend. 
mindestens 1.-2 Zwciglange benadelt 

henadelte Zweigr deutlich schufter, 
1 2 - 1 ' 3 der Zwciglange kahl 

kahle Aste >m son« bcnadchen Krønenbereich, 
Mehrcahl der Zweige mir noch ni 1/3 der Zwciglange 
henadel« 

Nadeln 

twigs and needles 

alle Nadeln sart grun 

fast alle \adeln grun. ahere Jahrginge ofi 
klcinfleckig, einzeinc Nadeln oder 
Zweigspttzen braun 

einzclne ganze Zweige und viele rungere 
Abschnitte braun 

zahlrciche Zweige und tungere AbKhmtte von 
Zweigen braun 

Mehrzahl der benadchcn Zweige braun 

Schadtrufe 

degree of damage 

O'gesund 
lOund 

t * leichi geschadigt 
slight damaged 

2 * maftig getchldigt 
moderate damaged 

3 • krmsch geschjdigi 
crucial damaged 

4 - abaterbend 
dying 

Tabel 2.1 Schadeklassen volgens Reichelt (Re83b) 

Het was voor Reichelt sons moeilijk voldoende grote, oude bosbestanden te 

vinden, Per beoordelingspunt werd het schadebeeld van in de regel tien 

dicht bij elkaar staande, 80 å 120 jaar oude bomen vastgesteld an hieruit 
l 

werd een gemiddelde berekend dat als karterlngswaarde werd gebruikt. Als 

file:///adeln
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monsterpunten werden punten genomen van het internationale UTM-raster, met 

een roosterafstand van 10 km. Bij kernreactoren nam hij in enkele gevallen 

monsters van dichter bij elkaar liggende punten. Indien voldoende 

meetpunten beschikbaar varen, werden punten met eenzelfde gemiddelde 

schadeklasse verbondsn door lijnen, zogenaamde "isomalen" (latijn: »alun! -

schade). 

Op deze wijze heeft Reichelt isomalenkaarten gemaakt van een groot aantal 

gebieden in Frankrijk (Re83a, Re84a) en de BRD (Re83b, Re83c). Fig. 2.1 

geeft zo'n kaart voor de omgeving van de kerncentrale in Obrigheim. Elke 

stip stelt een meetpunt voor. 

*9 HJ »1 *2 »3 

Fig.2.1. lsomalenkaart van het gebied bij de kerncentrale in Obrigheim 

(Re84b) 

Reichelt covicludeerde uit zijn onderzoekingen dat de schade aan de bosstn 

toenam met de ouderdom van de bomen, de hoogte en het voorkomen van 

»tuweffecten en dalnevels. Hij vond geen invloed van het bodemtyp en de 
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geologische ondergrond. 

Lokale en regionale bronnen waren van belang. In vele gebieden vond hij 

Streep- en eilandvormige schadegebieden, die weinig van de hoogte of de 

neerslag afhankelijk waren. Deze bevonden zich jofdzakelijk benedenvinds 

van raffinaderijen, chemische fabrieken e.d.. Toen Reichelt zijn 

isomalenkaarten op dit verschijnsel ging bekijken en in £e buurt van 

kerncentrales ging zoeken, vond hij dit verschijnsel eveneens bij een 

aantal van deze installaties, ni. bij de drukwaterreactor in Obrigheim (328 

MW(e), in bedrijf sinds 1969) en bij de kernreactoren in Bugey in Frankrijk 

(4000 MW(e), in bedrijf sinds 1971/72). Hij vond ook aanwijzingen voor 

bosschade bij de drukwaterreactor Unterweser (1230 HW(e)) en de 

kokendwaterreactor Vargassen (660 MV(e)). 

Daarna heeft Reichelt de omgeving van uraniununijnen in de BRD onderzocht en 

ook daar kon hij verhoogde bosschade constateren (Re84d). Fig. 2.2 geeft 

een isomalenkaart van de omgeving van Vittichen in het Zwarte Woud. 

In het Zwarte Woud verden van de 15e tot de 19e eeuw talrijke ertsgroeven 

geéxploiteerd, o.a. zilver-cobaltgroeven in het dal van Uittichen en in de 

nabijgelegen dalen. Ook uranium was hier aanwezig. Na de beéindiging van de 

ertswinning zijn de afvalbergen, die hoge concentraties aan uranium, radium 

en hun dochterprodukten bevatten, grotendeels begroeid met sparren. In het 

begin van de jaren zestig werd in deze omgeving onverklaarbare schade aan 

de sparren geconstateerd, die sindsdien nog sterk is toegenonten. Fig. 2.2 

geeft hiervan een beeld. Uit de isomalenkaart blijkt volgens Reichelt 

duidelijk een schadecentrum bij Uittichen, met uitlopers in de 

verschillende dalen. 
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F'g 2.2. Isomalenkaarten voor sparren in de omgeving van Vittichen (-

Wit.)- Februar! 1984 (Re84d) 

Reichelt vermoedt dat er een samenhang bestaat net de o-activiceit van het 

radium, het radon en hun dochterprodukten en de y-stråling uit de bodem. De 

schade kan echter niet alleen hierdoor zijn veroorzaakt daar de bonen reeds 

neer dan 100 jaar goed hadden gegroeid in deze omgeving met sterk verhoogde 

achtergrondstraling. 

In Zwitserland heeft het Vorld Vild Life Fund (WWF) een bureau (Bttro fur 

Forstwirtschaft und Umweltplanning" in Rudolfstetten) een cnderzoek laten 

instellen naar een mogelijk verband tussen kernreactoren en bossterfte. In 

de zomer van 1984 zijn ongeveer 8000 sparren ("Rottannen") uit de omgeving 
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van Zvitserse kerncentrales op schade onderzocht. De conclusie was dat er 

inderdaad een verband bestond (SVA84c). 

2.2. Kritiek op het. onderzoek van Reichelt 

Koops en Van der Lugt (Koo85a,b,c) zetten vraagtekens bij de 

betrouwbaarheid van de karteringsraethode van Reichelt. Zij zijn van oordeel 

dat Reichelt onvoldoende aandacht schenkt aan de statistische onzekerheden 

en dat het met de door Reichelt verrichte aantallen vaarnemingen niet 

verantvoord is isomalen te tekenen. Er kan huns inzlens alleen vorden 

geconcludeerd dat in de bevuste gebieden gemiddeld natig beschadigde bomen 

voorkotnen. De schade bij de kerncentrale Obrigheim kan daarora net zo goed 

zijn veroorzaakt door luchtverontreiniging uit de westelijker geiegen 

industriegebieden langs de Rijn. 

Siebenburger (Si84), een houtvester ("Oberforstrat") uit Schwarzach in de 

buurt van Obrigheim, heeft de toestand van de bomen vestelijk van de 

kerncentrale onderzocht en zijn resultaten vergeleken met die van Reichelt. 

Hij vond een relatief hoog schadeniveau in de sparrebossen, tnaar geen 

overeens tenuning met de verdeling van de bosschade volgens de isomalenkaart 

van Reichelt. Hij kon dus het vermoeden van Reichelt, dat lozingen van de 

kerncentrale mede verantwoordelijk varen voor de bosschade, niet 

bevestigen. Siebenburger denkt eveneens dat eerder de luchtverontreiniging 

uit de vestelijker gelegen industriegebieden bij Mannheim/Ludvigshafen voor 

de bosschade verantwoordelijk is. 

Het onderzoek van het Zvitserse WWF is fel bekritiseerd door de SVA, de 

Schweizerische Vereinigung fur Atomenergie (SVA84c). Men zou de 

onderzoeksgebieden willekeurig hebben uitgekozen en ingedeeld, de gegevens 

ondoelmatig hebben beverkt en onverantwoord gelnterpreteerd. De SVA noemt 

het onderzoek een wetenschappelijk onbruikbare nanipulatie en beschuldigt 

het WWF ervan systematisch near de conclusie te hebben toegewerkt. 

Studer, een "KantonsoberfOrster" (SVA34c) en Stoll (St85) wijzen er op, dat 

de bevindingen van het WWF en van Reichelt nlet net elkaar in 

overecnstemming zijn. Het WWF heeft welisvaar bij de kerncentrale Beznau 

sterk beschadigde bosbestanden ontdekt, maar dit waren andere gebieden dan 

Reichelt had gevonden. Studer is van mening dat er veel meer factoren in 

aanmerklng hadden moeten vorden genomen om tot een verantwoorde conclusie 
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te konen. 

Infrarood luchtfoto's door het "EidgenOssische Anstalt fQr das forstliche 

Versuchswesen" (EAFV) leverden geen enkele aanvijzing dat er enige 

verhoogde schade aan de bossen rond de Zvitserse centrales was (SVA84c). 

Ook de Berner "Fortstinspektion Mitteiland" heeft gevonden dat er geen 

aanvijzingen zijn dat de bossen rond de kerncentrale MOhleberg bijzonder 

beschadigd zouden zijn (SVA8Ac). 

2.3. Conclusle 

Het vemoeden van Reichelt dat lozingen door kernreactoren nede bosschade 

veroorzaken, is gebaseerd op vaarneningen waarvan de betrouwbaarheid 

discutabel Is. Bij onderzoek door Uestduitse en Zvitserse 

overheidsinstanties is niets gevonden dat het door Reichelt gevonden 

verband tussen lozingen van kernreactoren en bossterfte bevestigt. 
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3. Radiochemische produkt i e van schadelijke stof fen In de atmosfeer 

3.1. Vtronderstellingen van Reichelt 

Reichelt noemt een groot aantal stoffen die zouden kunnen vorden gevormd 

o.i.v. in de atmosfeer geloosde radionucliden, zoals waterstofperoxyde, 

ozon, singlet-zuurstof, bij aanwezigheid van onverzadigde koolwaterstoffen 

van peroxyacetylnitraten (PAN) en van zwavelzuur (Re84d). Bevijzen voor een 

oorzakelijk verband aet de bosschade en kvantitatieve betrekkingen geeft 

hij niet. 

3.2. Produktie van ionen 

Loosli (Lo84) heeft de ionenproduktie in de atmosfeer t.g.v. lozingen van 

radioactieve stoffen door nucleaire installaties vergeleken met de 

ionenprodukwie door natuurlijke ioniserende stråling: kosmische stråling, 

radionucliden in de atmosfeer en in de grond (Tabel 3.1). In figuur 3.1 

vordt de ionenproduktie gegeven als functie van de hoogte boven het 

aardoppervlak en in figuur 3.2 de ionenproduktie t.g.v. kunstmatige 

radionucliden van 1950 tot heden, aismede het natuurlijk voorkomende niveau 

lonenparen. Uit deze figuren blijkt dat na de kernwapenproefnemingen in het 

begin van de jaren zestig de ionenproduktie t.g.v. de hierdoor in de 
137 

atmosfeer gebrachte splijtingsprodukten relatief sterk steeg, waarbij Cs 

verreweg de grootste bijdrage leverde. Van de door kerncentrales en 
85 

opwerkingsfabrieken geloosde radionucliden is Kr in dit opzicht het 

belangrijkst. De bijdragen van deze twee nucliden bedragen echter minder 

dan 1% van de totale lorenproduktie door natuurlijke oorzaken. Ook 
te 

regionaal verhoogde Kr-concentraties geven slechts een onbetekenende 

ionenproduktie. 

Hoogspar.ningsleidingen vertonen coronaverliezen en produceren plaatselijk 

grote hoeveelheden ionen: Kønig noemt voor de BRD waarden van 1.10 
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lonenparen/ca .s en een totale ionenproduktiesnelheid van 3.8.1024 

ioncnparen/s (K085a,85b). 

• |MT») 

Kotffl«chi Strahkmg 

Ternntnwhe Stranlung 

Hn-222 und Fotgepro-
dukte b * Po-214. Rn-220 
und Fofgeprodukte 

Kr-e5 
(T,« = 10.7 a) 
C-14 
fr,/»*= 5730 a) 

MTO 
(T,/? von H-3 = 12.3 a) 

MT 

500 m ubec Mainmpiegn 
1500 m uber MMfawpiopri 

Schweiz, je næh Boden 
Mitteiiand (i m uber Boden) 

2 b« 200 Bo/m* 

naturlich 
1963 (0.6 Bq/m» Luft [35]) 
neturtch (0.2 Bo/e C) 
1963(0.4Bq/gC) 
1tt3(0.3BQ/gC) 

naturlich (07 — 0.9 Bq/I H,0) 
1*53 (700 Ba/IHjO) 
1W3( 4BoytH,0) 

2.1 
2.4 
3.5 

2 b « 20 
ca 4 

0.5 bis 10 

ca 10* 
c i 6 1 0 ] 

ca 0.9 10-* 
ci. 1.6 10-* 
ca 1.0 10-* 

ca 4 i a T bi* 2 
«1.5 10 J 

S 7 10 4 

10« 

1968 — 1974 (0.07 Bo/m' Luft) C8 2 I ? 9 

Tabel 3.1 Sanenste l l ing van de ionenproduktie in de a taos feer (Lo84, Ko'85a) 
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Fig. 3.1. Ionenproduktie in de ataosfeer t.g.v. 
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natuurlijke 
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a k>n»npoorf/cm3 

10 

01 

001 

0001 

00001 

OO0C0I 

Rr. 222 n»ch (TEUFEl 1963} 

I r 85 naeh (TEUFEL 19e3) 

SSO B60 1970 880 

?ig. 3 .2 . Ionenproduktie in de ataosfeer door natuurlijke en kunstmatige 
85, bronnen. De regionaal kortstondig verhoogde Kr-concentraties 

2ijn schematisch aangegeven. (Br84, naar gegevens van Lo84 en Te83) 

3.3. Produktle van zwavelzuur 

Reichelt acht het op grond van publikaties van Vohra (Vo73, 74, 84) 

denkbaar dat de oxydatie van S02 tot S03 onder invloed van ioniserende 

stråling in de buurt van kerncentrales en bij de oude uraniumgroeven in hec 

Zwarte Woud zou kunnen bijdragen aan de zure regen en daarmee aan de schade 

aan de bossen. 

Ioniserende stråling is inderdaad in staat d* omzetting van S02 in H2S0A te 

bevorderen, evenals de vorming van condensaciekernen in de atmosfeer. Door 

dit laatste effect kan de hoeveelheid zure regen toenemen. Vohra (Vo73) 

vond een zevenvoudige toename van de condensatiekernconcentratie in de 

lucht na 15 »in blootstelling aan een dosistempo van 50 pCy/h (- 0M 

Gy/a!) 
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Ook Raes heeft dergelijke effeeten kunnen aantonen (Ra84a,b,c; Ra85a,b). 

Zij tråden echter pas op bij dosisteapi van aeer dan 70 Gy/h in lucht aet 

een re 1 at i eve vochtigheid van 75%. In volkoaen di^ge lucht <»aaf*-.itegen was 

het effect al vaarneeabaar bij 0.4 uGy/h. Onder deze laatste oastandigheden 

zou op 1 ki benedenyinds van een opwerkingsfabriek. waar volgens Raes 

(Ra84b) het dosisteapo 30 yGy/h zou kunnen bedragen, de 

evenvichtsconcentratie aan zvavelzuur in de lucht bij blootstelling aan een 

constante intensiteit aan UV-licht (17 W/a ) door een dergelijk 

stralingsdosisteapo aet ca. 20% zou kunnen vorden verhoogd t.o.v. 

blootstelling aan alleen UV. Kerncentrales lozen aanzienlijk minder 

radioactieve stoffen dan opwerkingsfabrieken en relatieve vochtigheien van 

0% zullen in Vest-Europa niet vaak voorkoaen, zoå»t de extra produktie van 

zvavelzuur door deze oorzaak niet groot zal zijn. 

Koops en Van der Lugt (Koo85) hebben een senatting geaaakt van de 

hoeveelheid h^SO^ die aaxiaaal kan vorden geproduceerd in de pluia van de 

schoorsteen van een kerncentrale. Bij een lozing van 740 Tfiq (- 20000 Ci) 

radioactieve edelgassen per jaar en bij een oazetting van 10% van het SO2 

in een ataosfeer aet 25 ug/a aan SO2 in een gebied aet een strålingsniveau 

van aeer dan 10 uGy/h (d.i. ca. 100 aaal hoger dan het natuurljke 

achtergrondsdosisteapo), vinden zij een jaarproduktie die in de orde van 

grootte ligt van 50 kg h^SO^. (Ter vergelijking: de Nederlandse 

kerncentrales loosden in 1980 aan edelgassen: Borssele 14 TBq (367 Ci) en 

Dodevaard 74 TBq (2011 Ci) (Lu83). Een S02-concentratie in lucht van 25 

vg/m is een vrij hoge vaarde: het landelijk geøiddeld H50-percentiel in 

Nederland bedroeg in 1983/1984 ca. 10 ug/a3 (CC83)). 

Deze hoeveelheid van 50 kg h^SO^ kan vorden vergeleken aet de jaarlijkse 

uitstoot van een aet kolen gestookte elektriclteitscentrale van 600 MW(e) 

aet "volledige" ontzvaveling van de rookgassen. Deze loost jaarlijks toch 

nog 2 Gg SC>2 in de atmosfeer, velke hoeveelheid tenslotte geheel wordt 

omgezet in H^SO^. 

Indien de 740 TBq aan edelgassen in eén dag zouden vorden geloosd door de 

kerncentrale, zou kort na die lozing 50 kg H^SO^ ontstaan; een 

kolencentrale van 600 riV(e) produceert al 5500 kg S02 per dag, 

corresponderend aet 7000 kg K^SO^. De produktie van het zvavelzuur zal 

echter over een groot gebied plaatsvinden, tervijl de 50 kg zvavelzuur zou 

kunnen vordan gevorad in de naaste oageving van de kernreactor, vaar het 

dosistempo voldoende kan zijn verhoogd. 
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Kemreactoren lozen veel Binder dan opwerkingsfabrieken en dan nog 

voornamclijk kortlevende Xe-isotopen als 133Xe (T - 5.25 d). 135Xe (T -

2,19 d) en x-"KXe (T. - 9,1 h). Andere radioactieve edelgassen en 

aerosolen, "TI en I vorden in veel kleinere hoeveelheden geloosd (Lu83). 

Zo heeft de opwerkingsfabriek in Karlsruhe in 1980 1200 TBq 85Kr geloosd en 

die in La Hague en Sellafield elk ca. 30.000 TBq. De drukvaterreactor in 

Obrigheia loosde in 1980 4 TBq aan radioactieve edelgassen en de 

kokendwaterreactor in Vargassen 290 TBq. Reichelt (Re8Sa) vond bij 

Obrigheia een geraiddelde schadeklasse van 2,41 (0-10 ka van de reactor) a 

2,28 (10-20 km van de reactor) en bij Vargassen een gemiddelde schadeklasse 

van 2.75 (0-10 ka van de reactor). Als referentiewaarde geeft Reichelt voor 

Vorgassen 2,39 op voor de gemiddelde schadeklasse voor een vergelijkbaar 

gebied, niet in de oageving van een kerncentrale; voor Obrigheia geeft 

Reichelt geen referentiewaarde. Indien geloosde edelgassen een aerkbare 

invloed zouden hebben op de SO^-oxydatie en hierdoor op de bossterfte, zou 

het effect bij Vargassen veel en veel groter aoeten zijn dan bij Obrigheia. 

3.4. Produktie van ozon en stikstofoxyden. 

KOnig (K084a,85a) heeft een berekening opgesteld voor de radiochemische 

voraing van ozon en N-oxy*~n door radionuclide^ geloosd door nucleaire 

installaties. De grootste effecten in de BRD mogen vorden vervacht in de 

ongeving van de opwerkingsfabriek in Karlsruhe, die de grootste 
as 

hoeveelheden radionucliden, hoofdzakel'f jk Kr, loost en die een relatief 

lage schoorsteen heeft. Gegevens over de globale atmosferische 

jaarproduktie zijn veraeld in tabel 3.2. 

Coronaverliezen van hoogspanningsle'dingen produceren jaarlijks in de BRD 

350 ton ozon (Ko85a). KOnig geeft ook gegevenn over de totale jaarproduktie 

van stikstofoxyden in de BRD (tabel 3.3' (K084a). De ozon- en N02-
85 

concentraties in de lucht t.g.v. het door Karlsruhe geloosde Kr zijn veel 

lager dan de "natuurlijke" concentraties: zie tabel 3.4, waarin waarden 

voor ozon- en fK^-gehalten in de lucht worden gegeven voor de plaats in de 
85 

oageving van de opwerkingsfabriek, waar de hoogste Kr-concentraties 

kunnen worden verwacht. 
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Quelle der Eadloaictivlttt in 
"ler Atr=osph*re 

Exhalation Ces natQrlichen 
3r.-222 * Folgeproprodukte 
aus der Erie 

ein Siedewasserreaktor 

ein Druckwasserreaktor 

j eine 350-t-Wiederauf-
*rbeitungsanlage 

Produktionsrate in t/a 

°3 M°2 

5 800 

0,096 

0,18 

kue 

3 500 

0,058 

0,11 

270 

Tabel 3.2 Jaarproduktie van ozon en stikstofdioxyde, vcroorzaakt door de 

totale evenvichtshoeveelheid van 925 PBq * Rn in de aardataosfeer 

en door lozingen van radioactieve stof fen in de atmosfeer door één 

nucleaire installatie (Ko8«*a). 

Quelle der Eaissioner. 

Fossile 3Craftverke/?ernheizwerke 

Industrie 

Kaushalte/Kleinverorajcher 

Verkehr 

5 jssr.«: 

Produktionsrate in t/a 

9*0 000 

580 0C0 

1*0 000 

1 3*0 000 

3 000 000 

T*bel 3.3 Jaarproduktie van stikstofoxyden (berekend als N02) in de BRD in 

1978 (Ko84«) 
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£c?utdstofr 

°3 
S52 

Schads&ofP.co*izeat 

durch die Kr-BS-Eaission 
der Wiedcraufarbcitungs-
aniage Karlsruhe aufgebaut 

9 ,1 - i(T7 

5,6 • 10~7 

raticnen in 14/=' 

n.nt'lrlich vorhander.e 

2 1 . - 5 MCC« 

10 - 2 0 « 

•stark tegesieitaSMar.gig 

"l!indlic?:e Bereiche 

Tabel 3.4 Over de tijd gemiddelde O3- en N02-concentraties in het punt 

aet de hoogste waarden t.g.v. lozingen door de opwerkingsfabriek 

in Karlsruhe (Ko84a) 

Het blijkt dat de aogelijk door deze lozingen veroorzaakte O3- en K02-

concentraties volstrekt te vervaarlozen zijn t.o.v. de van nature 

voorkonende concentraties. Indien aen in rekening brengt dat het ®5Kr 

voornamelijk in de eerste uren van het opverkingsproces vrij koint. konit men 

in die periode toch nog naar tot concentraties aan 0-, en N02 die één of 

tvee orden van grootte hoger liggen dan die in tabel 3.4 zijn vermeld. De 

lozingen van kernenergiecentrales zijn aanzienlijk minder dan die van een 

opwerkingsfabriek, zodat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat de hierdoor 

gevorrode hoeveelheden 0j en NO2 waarneembare schade aan planten zouden 

kunnen toebrengen. 

3.5. Conclusie 

Berekeningen tonen aan dat de produktie van ionen, zwavelzuur, ozon en 

stikstofoxyden onder invloed van ioniserende stråling tengevolge van 

lozingen van kernreactoren geen nerkbare bijdrage kan leveren aan de schade 

aan bossen. 

Daar het strålingsdosistempo in de lucht ten gevolge van natuurlijke 

oorzaken en van kernwapenexplosies in het algerneen veel groter is dan het 

dosistempo ten gevolge van door nucleaire installaties geloosde 
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radionucliden, is het hoogst onwaarschijnlijk dat ever.tueel door deze 

laatste radionucliden in de lucht geproduceerde åndere schadelijke stoffen 

voor de bossterfte van bclang kunnen zijn. 

4. Directe invloed van radionucliden op bonen 

4.1. Veronderstellingen van Reichelt 

Als nogelijke oorzaak van de schade aan bonen noent Reichelt de directe 

toxische verking van H en C en de gevolgen van de inbouw van deze 

radionucliden in het organisch nateriaal (Re84c). 

4.2. Kritiek op de veronderstellingen van Reichelt 

Het effect van kunstmatige radionucliden op planten is niet ånders van aard 

dan dat van natuurlijke radioactieve stoffen. Voor alle radionucliden geldt 

dat het effect wordt bepaald door de aard van het element en de stråling, 

de energie van de stråling, de halveringstijd en de chenische samenstelling 

van de verbinding, waarin het radionuclide eventueel voorkomt. Van vele 

zijden is er op gewezen dat de stralingsbijdrage van de radionucliden, die 

op en in planten terechtkomen t.g.v. lozingen van nucltaire installaties 

relatief zeer klein is t.o.v.het strålingsniveau t.g.v. de van nature 

aanwezige radionucliden als bijv. 4 0K (Bu84, Ko85a, Te83). 

De strålingsdosis die planten ontvangen, wordt bepaald door de kosmische 

stråling, de uitwendige bestråling uit de grond en door de stråling van op 

of in de planten aanwezige radicnucliden. 

Veelal zijn strålingsdoses berekend voor de nens. Voor planten en in het 

bijzonder voor bonen zal de dosis van dezelfde grootte-orde zijn. 
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4.2.1. Kosmische stråling 

De mens en ook de planten ontvangen van de kosmische stråling een 

jaarlijkse dosis van ca. 0,30 mGy (UN77.82). 

i*.2.2. Uitwendige bestråling door radionucliden op of in de boden:. 

De uitwendige bestråling vanuit de bodem wordt bepaald door de hoeveelheden 

primordiale radionucliden 40K, 234U, 238U. en 2 3 2Th en de dochterprodukten 

van de laatste drie nuclider.. De grootte van de hierdoor door planten 

ontvangen dosis hangt sterk af van de aard van de bodem. Voor de mens 

bedraagt deze jaarlijks ca. 0,35 mGy. 

De uitwendige bestråling t.g.v. kunstmatige radionucliden in de bodem wordt 
137 

vrijwel uitsluitend veroorzaakt door het Cs, afkomstig van radioactieve 

neerslag na bovengrondse kernwapenproeven. Voor Nederland is deze dosis 

voor de mens berekend op ca. 0,006 mGy per jaar. (CC85). 

In tabel 4.1 vorden de concentratles gegeven van de belangrijkste 

radionucliden in de bodem. Bij tJATh en U dient men nog te bedenken dat 

deze nucliden talrijke, vaak a-stråling uitzendende dochternucliden 

bezitten, waardoor de totale activiteitsconcentratie zeker met een factor 

tien mag vorden vermenigvuldigd. Bovendien kunnen enkele van deze 

dochternucliden, radon en thoron, uit de diepere grondlagen opstijgen, 

vaardoor in de vortelzone van planten nog aanzienlijk hogere concentraties 

van deze radioactieve edelgassen kunnen vorden opgebouvd. De stralingsdoses 

ten gevolge van de kunstmatige radionucliden in de bodem, afkomstig van 

radioactieve neerslag na kernwapenexplosies, en - in nog veel lagere 

concentraties - van nucleaire installaties, zijn daardoor verwaarloosbaar 

t.o.v. de doses ten gevolge van de natuurlijke radionucliden. 
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Radio

nuclide 

4 0 K 

2 3 2 T h 

238u 

9 0 S r 

1 3 7 C s 

Activiteits-

concentratie 

BqAg 

370 

25 

25 

10 

4 

Opmerkingen 

Natuurlijke nucli-

den, homogeen ver-

deeld in de grond 

Afkomstig van radio-

actieve neerslag na 

kemvapenexplosies; 

hoofdzakelijk in de 

bovenste 15 cm 

Literatuur 

UN 8 2 

CC80 

CC78 

Tabel 4.1. Radionucliden in de grond. 

4.2.3. Inwendlge stråling 

De hoeveelheden radionucliden in planten zijn o.a. afhankelijk van d* 

sanenstelling van de bodem. De natuurlijke invendige strålingsdosis 

wordt geschat op ca. 0,30 ntGy per jaar, waarvan ca. 0,18 mGy afkoms tig 

is van *°K (H185, UN77). Bij bomen bevat het hout vat minder 

K dan de mens, bladeren en naalden wat meer (K085a), vaardoor 

deze laatste plantendelen ook een wat hogere dosis zullen ontvangen dan 

de mens. 

In de atnosfeer ontstaan o.i.v. de kosmische stråling o.a. H 

en C (zie tabel 4.2) en ook deze radionucliden worden ingebouwd 

in planterunateriaal. 

De hoeveelheden kunstmatige radionucliden in de grond zijn verwaarloosbaar 

t.o.v. de van nature aanwezlge radionucliden, zoals in 4.2.2 is vermeld. 

Andere radionucliden dan de daar genoemde, afkomstig van lozingen 

door nucleaire installaties, kunnen uit de lucht op de planten en 

de grond worden afgezet en kunnen sons sterk in het plantenmateriaal 

worden geconcentreerd. De doses die de planten hierdoor kunnen ontvangen, 
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zijn echter eveneens verwaarloosbaar t.o.v. de natuurlijke stralingsdoses. 

De langstlevende van daze nucliden, 3H, C, 9 Sr en 137Cs, 

kunnen doses geven in de grootte-orde van micrograys. Alleen het soms 

in grote hoeveelheden door kernreactoren geloosde H en het zeer 

langlevende C (T. - 5730 a) vorden in het navolgende afzonderlijk 

besproken. 

Halveringstijd 

Natuurlijke herkomst 

- produktie per jaar 

- inventaris 

• dosistempo op de mens 

Kunstmatige herkomst 

- kernvapens 

(totaal tot 1972) 

Extra dosistempo hierdoor 

• lozlng door kernreactoren per 

GW(e).a 

- losing door 1000 kern

reactoren per jaar 

Extra dosistempo hierdoor 

Een-

heid 

a 

EBq 

EBq 

USv/a 

EBq 

uSv/a 

EBq 

EBq 

uSv/a 

3H 

12,3 

0,07 

1,3 

0,01 

170 

<10 

4.10"5 

0,04 

<10 

14C 

5730 

0,0014 

8,5 

5 

0,21 

10 

4.10*7 

4.10'4 

<10 

Tabel 4.2 Produktiesnelheid en Inventaris voor natuurlijk en kunstmatig 

3H en 14C (Bu84, UN82). 
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4.2.3.1. Tritlun 

Voor de Tveede W«r«ldoorlog bedroeg de activiteitsconcentratie van 

regenvater aan 3H c«. 0,2 å 0,9 Bq/1 (K684b). Bij de atooavapenproeven, 

vooral bij die aet waters tofbroimen. zijn »aer gro te hoeveelheden H in de 

ataosfaer gebracht (zie tabel 4.1) en in 1963 bedroeg het H-gehalte in 

regenvater in de BRD plaatselijk ca. 740 Bq/1 (K084b). Thans liggen de 

regenvaterconcentraties bij ongeveer 3 Bq/1 (CC85). 
3 

Kernreactoren hebben geen globale verhoging van de H-concentraties 

gegeven, vel zijn verhogingen in de onmiddellijke oageving van de 

installaties geneten: zie tabel 4.3. 

Standorte der Nlederschlagssaaalung M in C* in å, in D 

•m/a Bq/1 kBq/a'-a uGy/a 

Augustenberg bel Karlsruhe-Durlach 903 3,33 3*0 0,097 

Eggensteln 899 5,55 5,0 0,16 

Standort der hochsten H-3-Konzan-
tration IB Nlederschlag ia KfK 867 36,3 3 M 1,05 

Tabel 4.2. Neeralaghoeveelheid: M, geniddelde 3H-concentratie: Ca, 3H-

depositle: AF en Jaardosii: D (Kb'84a). (Augustenberg en 

Eggensteln zijn plaatsen in de buurt van het Kernforschungszentrura 
3 

Karlsruhe vaar het H-gehalte in de lucht hoofdzakelijk afkomstig 

is van de kernwapenexplosies.) 

De verhoogde 3H-gehalten blj het Kernforschungszentrua Karlsruhe (KfK) zijn 

veroorzaakt door de inaiddels bulten bedrijf gesteide zvaarvaterreactor 

MZFR. Met behulp van de aetingen op het terrein van de KfK berekent K6nig 

(K584a) dat de hoogste vaarde voor de 3H-concentratie in de neerslag op 

enige afstand van het KfK zou vorden gevonden en ca. 70 Bq/1 zou bedragen, 

resulterend in een dosis op planten van 0,002 mGy per jaar. Voor het 

bedrijf van een 350 ton opverkingsfabriek, onder de in Karlsruhe heersende 

oastandigheden, berekent Kønig (Ko84a) een jaarlijkse dosis van 0,017 mGy. 

Bij noraaal bedrijf van aen kernreactor vordt de maximale Jaardosis op 

planten in de oageving van de reactor gaschat op 0.0002 nCy. (H185). 
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5 
De MZFR-reactor loosde in 1980 een relatief grote hoeveelheid H: 44 TBq 

(Lu83). De maximale jaarlijkse depositie in de omgeving van de reactor zou 

bij een depositie van 867 mm/a 867 x 70 - 6.10* Bq/m2 bedragen. 

Proefondervindelijk is gebleken dat bomen en planten aan meer dan 10 Bq/m 

kunnen vorden blaotgesteld, zonder schade op te lopen (IA81). 

Kerncentrales lozen in het algemeen veel minder H dan de HZFR-reactor: de 

lozingen van de Vestduitse kerncentrales varieerden in 1980 tussen 0,01 en 

3,4 TBq. Borssele loosde in 19S0 0,6 TBq (Lu83). 

4.2.3.2. Koolstof-14 

Door de kosmische stråling ontstaat C in de atmosfeer: de 

evenwichtsconcentratie Is ca. 200 Bq per kg koolstof. Bij de 

kernwapenproeven zijn grote hoeveelheden C geproduceerd, vaardoor de 

concentratie in de atmosfeer tot de dubbele waarde is opgelopen (zie fig. 

4.1). Na 1963 is de concentratie voortdurend gedaald en thans is het 

verschil met de oorspronkelijke waarde nog ongeveer 25%. 

De specifieke activiteit van het I1 C]02 in de atmosfeer daalt al sinds het 

begin van het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen, waarbij zeer 

grote hoeveelheden niet-radioactief CO2 worden geproduceerd. De lozingen 

door kernreactoren en opwerkingsfabrieken compenseren deze daling slechts 

gedeeltelljk (fig. 4.1). Het natuurlijke C in organismen, dat homogeen 

verdeeld is over het organisch materiaal, geeft een strålingsdosis van ca. 

0,01 mCy per jaar en de extra dosis door het C afkomstig van de 

kernwapenproeven is ten hoogste even groot. Ook nucleaire installaties 

lozen C, vaardoor in de naaste omgeving verhoogde concentraties in 

planten optreden. In jaarrlng- en boombladmonsters uit de omgeving van de 

Vestduitse kernreactoren vonden I-svin c.s. (Le80) inderdaad vat meer x C 

dan elders: over de periode 1968 tot 1978 bedroeg de to«name 3 a 5% (fig. 

4.2). Zoals uit de figuur blijkt is deze extra verhoging klein t.o.v. de 

veel groter toename van het C-gehalte t.g.v. de kernwapenproeven. 

In de omgeving van Zwltserse nucleaire Installaties is een verhoging van de 

C-concentratie in planten van maximaal 15% gevonden (H185). 
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Fip. 4.1. Verandering van het 14C-geh«lte (14C/12C-verhouding) in de 

ataosfeer op het Noordelijke Halfrond sinds 1950 (Bu86) 

'̂*C fSU O T I M ring sample 
asTitt Itcvt lampi« 
B Q f a n Oif 

65 69 70 71 72 73 7* 75 7* 77 * 79 

Fig. 4 .2 . Geneten ^C-concentratie« van jaarringmonsters uit de omgeving 

van Obrighein en boonbladmonsters uit Obrigheim, Uurgassen en 

Brunsbittcel, vergeleken net het gehalte in scheme lucht gedurende 

die periode (Le80) 
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A.2.6. Total« strålingsdosis op plinten 

De totale dosis op bomen t.g.v. natuurlljke oorzaken bedraagt jaarlijks ca. 

1 mGy. Het natuurlljke 14C en het 14C, afkomstig van kernwapenproeven, 

dragen daar voor ca. 1% aan blj. De klelne toename in het 14C-gehalte 

t.g.v. kemreactoren is dus eveneens gering t.o.v. de bijdragen van de 

radloactieve neerslag van de kernvapenproeven en vervaarloosbaar t.o.v. de 

totale strålingsdosis. De dosis t.g.v. 3H uit kernreactoren is in nog 

sterkere mate van ondergeschikte betekenis. De totale dosis t.g.v. lozingen 

uit kernreactoren kan plaatselljk net enkele honderdsten mGy en gemiddeld 

over grote gebieden net 0,001 4 0,0001 mGy per jaar vorden verhoogd. 

De LD50 voor naaldbomen bedraagt 50 a 80 Gy: zie tabel 4.4 (Sp68). 

Loofbomen zijn aanzienlijk minder gevoelig voor stråling: zie tabel 4.5 

(SP71). 

No. of 
Genera • Range of L D ^ (R) Av. u>M 

Spp. Expti. (R) ± se 

Puudolsuga 1 I — 461± 71 
Pima 3 3 473-Bl8 6921110 
Tutte I 2 690-701 696 ± 6 
Pitta 4 6 626-1186 917± 91 
Larix 2 2 705- 834 7701 65 
Abit$ 1 I - 935 ± 26 
7«nu 2 3 475-1203 939 ±233 
Thuja 1 1 — 970 i 63 

All gener* 15 19 461-1203 826 ± 54 

Tabel 4.4.Cemiddelde LD50 (in rontgen, R*) voor acht geslachten (13 

soorten) naaktzadigen (SP68) 

*) 1 R - 1 rontgen - 9,8 mCy voor organisch weefsel. 
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Common name Species LD*,R±S.D. 

Eastern red oak Quran hmalu var. MMMM 36S0± 150 
Yelkw* birch Atota bm 4280±320 
Sugar maple At*r t*tk*nm 4720±150 
Red maple Am n r m 5110±230 
While ash ftamw a m w 7740 ±260 

Av. LDN, R = 5100±700 

rabel A.5 Genlddelde LDJQ In R* voor vijf soorten loofbomen (SP71) 

*) 1 R •- 1 rontgen • 9,8 mGy voor organisch weefsel. 

4.2.5. Transautaties 

3H en 14C vorden ingebouwd tn het celaateriaal van levende organismen. Bij 

het radioactief verval gaat 3H over in 3He en 14C in 14N, waardoor 

cheaische bindingen vorden verbroken. Dit veroorzaakt chemlsche 

veranderingen in de aoleculen, vaarin deze nucliden zijn ingebouwd. Deze 

veranderingen noeat sen transautaties. De stralingseffecten vorden 

hierdoor enigszina veraterkt. 

In het DNA ingebouwd 3H of 14C kan op deze vijze een beachadiging van het 

•rfelijk aateriaal van een organiame veroorzaken en op deze vijze nutaties 

doen ontstaan. Het organisme is echter in staat dergelijke beschadigingen 

veer te repareren en door de kleine hoevatlheden radionucliden t.o.v. de 

stablele isotopen van deze tvee eleaenten zijn vaarneenbare effecten van 
3 

zulke trananutaties uitgesloten. Water bevat tegenvoordig ca. 3 Bq/1 aan H 

(CC65), d.v.z. dat per kg water per seconde 3 3H-kernen vervallen. In een 

kg vater bevinden zich c . 3.1025 vatermoleculen. In een kg organisch 

veefael zijn dat vat Hinder aoleculen, near het is duidelijk dat 3 

ksrnautsties per second« in 1 kg veefsel, aet 1 3H-k«rn op ea. 101 H-

etoaen, slechts onbetekenende sehade kan aanrichten. Het effect hiervan 

valt volledig veg tegen de voortdurend en veel frequenter optredende 

autatles t.g.v. varate, cheaische stoffen en de natuurlijke stråling. Het 

is dus aoeilijk in te zien hoe dergelijke transautaties bossterfte zouden 

kunnen veroorzaken. 
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4.2.6. Conclusies 

Radionuclides geloosd door nucleaire installaties, dragen bij tot de 

inwendige en uitwendige stralingsdoses van planten. Deze doses zijn evenwel 

zo gering, zovel in absolute als in relatieve zin, t.o.v. de natuurlijke 

strålingsdosis, dat het hoogst onwaarschijnlijk noet worden geacht dat dit 

effect bijdraagt aan de beschadiging van bomen. 
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