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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES

- de stralingsschade van Tritium wordt sterk onderschat.
Vereniging Milieudefensie onderbouwt dat met vijf argumenten
in Hoofdstuk 1.

i.

- de continulozing aan Tritium van kerncentrales ligt gemiddeld
een factor 1,3 tot 3 keer zo hoog als tot nu toe wordt aangenomen.
1000 Megawatt aan electriciteit levert over de hele splijtstof-
gang een 20 maal zo grote Tritiumlozing.

- de omvang van een ernstig ongeluk is groter dan waar de regering
van uit gaat. De omvang van een ongeluk als in Tsjernobyl noemt
de regering aanvaardbaar.

- bij een ernstig ongeluk met een kerncentrale in Nederland kan de
drinkwatervoorziening voor tientallen jaren uitgeschakeld worden.

- het risico van zo'n ongeluk weegt niet op tegen het belang van
een ongestoorde drinkwatervoorziening.

BELANGRIJKSTE AANBEVELINGEN

- de drinkwaternorm moet met een factor 10 worden verlaagd tot
19 becquerel per liter.

- de kerncentrale Chooz moet onmiddelijk dicht.

- de bouw van nieuwe kerncentrales moet achterwege blijven.
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Annual Limit of Intake. Maximale cocktail
aan radioactiviteit die iemand mag ontvangen
American Nuclear Society
American Physical Society
Becquerel. stralingsmaat. De intensiteit waar-
mee radioaktief verval van een radioactieve stof
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VOORWOORD

Het wordt steeds duidelijker dat onze maatschappij al jarenlang
bezig is zijn natuurlijke bestaansbasis te ondermijnen. Lucht, water
en bodem worden vervuild en vergiftigd, energie en grondstoffen
worden verkwist en ecologische waarden en samenhangen worden aangetast.
En wat tenminste zo verontrustend is: onze maatschappij leert weinig
van die aftakelingsverschijnselen. Economische groei krijgt weer
ruim baan en de milieubeweging en het milieubeleid mogen 'alarmeren
en corrigeren'.

Verontreiniging van het grond- en oppervlaktewater kan zo nu
en dan tot verontrusting aanleiding geven, vooral als er calamiteiten
ontstaan (Sandoz!). We vergeten echter al gauw dat dag in, dag
uit, het water als lozingsmiddel wordt benut, door industrieën
en energiecentrales. Veel van de milieu-effecten daarvan komen
in de buurlanden terecht. Onze irritatie over de Duitse en Zwitserse
lozingen in de Rijn zou heel wat oprechter hebben geklonken als
we ons eigen watermilieu niet voortdurend door mestoverschotten,
zware metalen, chemisch afval en bestrijdingsmiddelen zouden veront-
reinigen. Misschien zouden onze grote rivieren zo nu en dan een
poosje de andere kant op moeten stromen. De Noordzee zou dan iets
terug kunnen geven van alles wat er door onze industrielanden
in wordt gedumpt.

Een aspect van waterverontreiniging dat tot nu toe onvoldoende
aandacht heeft gehad, is de radio-actieve verontreiniging door
kerncentrales. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat
de meeste centrales aan grensoverschrijdende rivieren of zee-armen
liggen, waardoor de milieu-effecten vanzelf afgevoerd worden naar
de buren en naar de zee, die immers nog steeds als vuilnisvat
wordt behandeld. Maar misschien zijn we ons er na Tsjernobyl
toch meer van bewust geworden dat het milieu geen grenzen kent.

Met dit rapport vraagt Milieudefensie aandacht voor het probleem
van de radio-actieve verontreiniging van water door kerncentrales.
Ik denk dat de af^al- en veiligheidsproblematiek zozeer in het
centrum van de belangstelling staan dat bijna wordt vergeten dat
kernenergie nog allerlei andere negatieve en langdurige milieu-
effecten veroorzaakt. Zeker is dat de grensoverschrijdende
waterverontreiniging met radioactieve stoffen een ernstig probleem
voor de drinkwatervoorziening en voor de kwaliteit van ons water-
rijke milieu aan het worden is. In deze nota wordt dat op
indringende wijze duidelijk gemaakt.

Klaas Bouwer, hoogleraar milieugeografie
Vakgroep Geografie van Milieu, Natuur en Landschap K.U. Nijmegen



INLEIDING

Een in bedrijf zijnde kerncentrale loost continu radioactieve
stoffen in het milieu, via schoorsteengassen, koelwater en het
zoekraken van vast afval, In deze nota richten wij onze aandacht
op de radioactiviteit die in het aquatisch milieu terecht komt.
In het water dus.
De mogelijke besmetting van ons drinkwater door rad:, o-actief
materiaal uit kerncentrales is een heikel politiek punt in ons
land. Hierbij is echter tot nog toe vooral gekeken naar de gevolgen
van een groot ongeluk. In deze nota besteden we ook aandacht aan
de aanzienlijke hoeveelheid radio-activiteit die een kerncentrale
bij 'normaal' bedrijf loost. We concentreren ons daarbij op de stof
Tritium, een stof die als gas en als getritieerd water door kern-
centrales geloosd wordt. Omdat de stof niet uit het water gezuiverd
kan worden en omdat lozingen ervan op het oppervlaktewater groter
zijn (gemeten in Becquerel) dan voor welk ander afvalprodukt,
zijn de bereiders van drinkwater - en met hun vele anderen -
het erover eens dat Tritium het grootste bedreiging daarvoor
vormt (RIWA, 1983).

In het eerste hoofdstuk schetsen we welke risico's Tritium heeft
voor de gezondheid. Met name het genetische risico is tot nu toe
onvoldoende bekend.

In het tweede hoofdstuk proberen we de grootte van de tritium-
lozingen door een kerncentrale te kwantificeren. Deze ligt vele
malen hoger dan tot nu toe aangenomen wordt. Wat betekent dat
voor onze binnenwateren, zoals het IJsselmeer en wat betekent
dat voor onze rivieren?

In hoofdstuk drie bespreken we de brontermkwestie. Oftewel:
hoeveel radioactiviteit komt er bij een ernstig reactorongeluk
vrij.

Hoofdstuk vier vertaalt de bronterm naar de gevolgen voor het
watermilieu, en met name de drinkwatervoorziening.
In hoofdstuk vijf formuleren we onze beleidsaanbevelingen.
We kijken naar het regeringsbeleid tot nu toe, en beoordelen
kernenergie op grond van drie uitgangspunten van het stralings-
beleid. Hierin opgenomen zijn eisen, die onvermijdelijk zijn
als we ons watermilieu willen vrijwaren van een te grote radio-
actieve belasting.



H.I TRITIUM EN GEZONDHEID

Een van de nucliden die kerncentrales continu lozen is Tritium
(T of H ). Tritium wordt zowel via het koelwater als de lucht
(verhouding 10:1) in het milieu geloosd. Emissies van radioactief
Tritium zijn relatief groot in vergelijking met andere geloosde
radionucliden, als Kobalt, Strontium, Jodium en Cesium.
Tritium is het zwaarste waterstofisotoop en gedraagt zich chemisch
gezien als waterstof. Een Tritiumatoom kan gemakkelijk de plaats
innemen van een waterstof atoom en zo bijvoorbeeld in water terecht
komen. Zuivering van zogenaamd 'getitrieerd water' is niet mogelijk.
Het Tritium' kan ook de plaats van waterstof innemen in koolwater-
stoffen. Koolwaterstoffen vormen de bouwstenen van het leven.
Tritium is een Beta-straler. Een Tritiumkern, die radio-actief
vervalt, zendt een elektron uit. Tegelijktijdig verandert hij daardoor
zelf in een stabiele Heliumkern.

Beta-straling dringt niet zover door in weefsel als gammastraling.
Tritium brengt vooral een risico voor de gezondheid met zich mee
zodra het in het lichaam wordt opgenomen via de ademhaling,
het voedsel of het drinkwater.
Door de inbouw in water en zelfs in organische koolwaterstoffen
heeft Tritium ongehinderd toegang tot alle levensprocessen,
zodat de mogelijkheid van stralingsschade van vitale levenspro-
cessen aanwezig is, wanneer de Tritiumkern radio-actief vervalt.
Bij de inbouw in DNA ligt het gevaar van Tritium minder in zijn
zachte bèta-straling dan in het feit dat er helium uit ontstaat,
dat als edelgasatoom geen chemische verbindingen kan aangaan en
daardoor molecuulbreuken kan veroorzaken. Dit kan weer tot chromo-
soombreuken en mutaties leiden.

Van Ginkel (1976) geeft schematisch aan langs welke wegen levende
organismen met Tritium besmet kunnen worden, zie figuur 1.

figuur 1. Vereenvoudigd model voor transport van Tritium in de
biosfeer.



Biologische hal f waardetijd

De halfwaardetijd van Tritium is 12,4 jaar. Met andere woorden
na 12,4 jaar is het stralingsniveau gehalveerd. De natuurkundige
halfwaardetijd is niet doorslaggevend voor het stralingsrisico
van Tritium op zich. Dat is de biologische halfwaardetijd, oftewel
de verblijftijd van Tritium in een organisme.
De biologische halfwaardetijd is afhankelijk van:

- de aard van de verbinding waarin het Tritium zich bevindt
(in water of organisch gebonden)

- leefgewoonten (opname via water en/of voedsel) en de metabolische
activiteiten (stofwisseling) van de betreffende persoon.

De International Commission on Radiological Protection (ICRP)
het belangrijkste internationale adviesorgaan LHI aandien van
stralingskwesties hanteert een biologische halfwaardetijd van tien
dagen. Zij gaat er daarbij vanuit dat het Tritium in het lichaam
wordt opgenomen als (drink)water en als gas (via de ademhaling)
en vervolgens terecht komt in het lichaamswater. Elders erkent
de ICRP echter dat organisch gebonden Tritium en metabolische
activiteiten de biologische halfwaardetijd verlengen (ICRP-
publikatie 30). Voor organisch gebonden Tritium geldt een biolo-
gische halfwaardetijd van 400-600 dagen (Carsten e.a.,1984).
Voor het organisch gebonden Tritium moet dus van een tientallen
keren hoger stralingseffect worden uitgegaan, omdat het zoweel
langer in het lichaam aanwezig is.

Radio-toxiciteit

Organisch gebonden Tritium heeft een grotere radiotoxiciteit, zelfs
duizenden malen groter dan Tritium in water.
Grüber en Weish (1973) toonden aan dat Tritium ingebouwd in
Thymidine, een bouwsteen voor chromosomen, de stralingsschade
in het DNA 20 tot 50.000 keer vergroot ten opzichte van ongebonden
Tritium. Voor embryo's in het begin van hun ontwikkeling is
Tritium-Thymidine ongeveer 5000 keer zo toxisch (Yamada e.a. ,1984).
Cole en Commoner (1970) stelden na onderzoek vast dat op elke
plaats in het lichaam waterstof vervangen kan worden door
Tritium. Mewissen (1984) stelt dat Tritium relatief meer in het
DNA van de hersenen opgenomen wordt dan in het DNA van andere
cellen. Deze cellen zijn namelijk vrij klein.

De stralingsschade van Tritium manifesteert zich via de chromosomen
als genetische schade. Catherine Thiel Quigg (1984) doet in het
Bulletin of Atomic Scientists verslag van tumoronderzoek bij
muizen die aan lage doses Tritium zijn blootgesteld. Het
Tritium blijkt de genetische samenstelling van het DNA te veranderen.
In latere generaties blijken ongewone kankervormen op te treden.
De Britse Medical Research Council (Chandler,1984) wees op de
gevaren van Tritium nadat uit onderzoek was gebleken dat onder
kernonderzoekers een verhoogd sterftecijfer als gevolg van kanker
van geslachtsorganen voorkomt in verhouding tot het landelijk ge-
middelde. De United Kingdom Atomic Energy Authority compenseerde
dit met lagere sterftecijfers als gevolg van andere oorzaken
(the Guardian 1985).



De kwaliteitsfactor van Tritium

Het biologisch effect van straling is afhankelijk van het soort
straling. De verschillende soorten straling richten in levend
weefsel bij dezelfde hoeveelheid geabsorbeerde energie niet dezelfde
schade aan. Behalve van het soort straling hangt de schade ook
nog af van het soort weefsel en de wijze van bestraling (de
verdeling over het bestraalde oppervlak en de tijd).
Om de biologische effecten, de schade van de verschillende bestraling-
en met elkaar te kunnen vergelijken, vermenigvuldigt men de op-
gelopen stralingsdosis met een kwaliteitsfactor.
Hoe hoger die factor, hoe gevaarlijker de soort straling.
Dobson (1979) wijst er op dat naarmate de dosis lager is, de kwali-
teitsfactor relatief groter wordt. Met andere woorden lage stra-
lingsdoses zijn relatief gevaarlijker dan hoge. Voor Tritium stelde
de ICRP de kwaliteitsfactor op 1,7. Dit werd later verlaagd
tot 1 omdat men pretendeerde de relatieve risico's binnen factor 2
niet nauwkeurig te kennen..!

Karl Morgan, tientallen jaren lang de belangrijkste internationale
deskundige op het gebied van de inwendige bestraling en voor zijn
pensionering jarenlang lid van de ICRP heeft onlangs deze
verlaging gekritiseerd:
'A final example of where ICRP, in my estimation, has been
somewhat negligent is in meeting the need of an in depth treat-
ment of the environmental releases of radionuclides of greates
concern in the nuclear industry. Here we think of H-3, C-14,
Sr-89 and -90, 1-131, Cs-134 and -137, noble gas etc. Such a
publication might help to answer many recurrent questions such
as: What are the genetic risks of these radionuclides?
Was ICRP justified in reducing the quality factor of the low energy
bèta radiation of H-3 from 1,8 to 1,0 when theory suggests the
value of 2 is more appropiate?

Why do some nuclear power plants discharge routinely into the
environment a hundred times the curies of fission products re-
leased by the average power plant?
Should additional efforts be made to reduce the large routine
release of noble gases and H-3 by an nuclear power plant?
Should power plants monitor the release of C-14?' (Morgan,1987,
p.23)
Van Ginkel (1976) stelt de kwaliteitsfactor op 2 a 3, rekening
houdend met het organisch gebonden Tritium.
In de literatuur loopt de factor uiteen van 1 tot 30. Onzekerheid
over het stralingsrisico van Tritium is troef.
Dat het stralingsrisico van Tritium daarom dus onderschat mag
worden lijkt ons zeer kwalijk (zie verder de bijlage 'Tritium: toxici-
teit en dosisberekeningen').



De gevolgen van lage stralinqsdoses

De Nederlandse norm voor Tritium in drinkwater wordt afgeleid
van de algemene stralingsnonnen. Voordat we ingaan op de
tritiumnorm willen we eerst nog ingaan op deze algemene stralings-
normen. Deze staan sterk ter discussie.
In navolging van de ICRP gaat de Nederlandse regering uit van
125 dodelijke kankerslachtoffers, wanneer 1 miljoen mensen
blootstaan aan 10 mSv straling. De ICRP baseert zich hierbij
vrijwel uitsluitend op de onderzoeken naar aanleiding van de atoom-
bommen op Hiroshima en Nagasaki. Verschillende andere studies
komen tot belangrijk hogere schattingen. Zie de navolgende
tabel.

tabel: aantal extra doden door alle vormen van kanksr wanneer
1 miljoen mensen blootstaan aan 10 mSv

ICRP 125
BEIR report National
Academy of Science USA 180

Stewart, Kneale Mancuso
(USA)

Bross et. al. (USA) 300-3000

Medical Research Coucil 100-1500
(United Kingdom)

Bron: BEUC, The Aftermoth, Brussels 107.1986
Nuclear Engineering International, october 1985, p.7

Wij zijn van mening dat de resultaten van bovengenoemde studies
reden zijn om de gevolgen van lage stralingsdoses
ernstiger in te schatten dan de ICRP nu doet. Een extra argument
hiervoor is de vele kritiek uit wetenschappelijke hoek op de
Hiroshima/Nagasaki-studies (zie o.a. Wetenschap en Samenleving
mei 1985).

Een tweede punt van discussie ten aanzien van lage stralingsdoses
betreft de lineaire dosis-effect-relatie. In zijn antwoorden op
de Kamervragen over het Besluit Stralenbescherming Kernenergiewet
noemt Minister Nijpels dit een veilige aanname. In zijn antwoord
op vraag 22 schrijft hij dat de lineaire dosis-effect-relatie
eerder een overschatting dan een onderschatting van het risico
inhoudt en dat hierover ook internationaal brede overeenstemming
bestaat. Deze uitspraak is onjuist.
Internationaal is men die mening helemaal niet toegedaan. Integen-
deel expliciet en herhaaldelijk wordt door allerlei internationale
instanties gesteld dat er bij de aanname van de lineaire dosis-
effect-relatie geen veiligheidsfactoren zijn ingebouwd. Men mag
niet stellen dat het wel een veilige aanname zou zijn. Ook de Gezond-
heidsraad stelt in 1979 expliciet dat de lineaire dosis-effect



geen 'veilige' aanname is, maar een reële aanname, zonder-
ingebouwde veiligheidsfactoren (G.R. 1984-20 p. 30 en p.120
meerderheadsadvies).
Ander onderzoek bevestigt de onjuistheid van het antwoord van
minister Nijpels. Het meest recente omvangrijke epidemiologische
onderzoek van de Medical Research Coucil in 3root-Brittannië,
dat rond de 40.000 personen omvatte, concludeert dat noch de con-
clusie dat de ICRP-risicofactoren te hoog zijn, noch dat ze te
laag zijn kan worden getrokken. Het stelt vast dat als een tienmaal
zo omvangrijke studie relatief dezelfde uitkomsten zou vertonen
de conclusie zou moeten worden getrokken dat de ICRP-risicofac-
toren een aanzienlijke onderschatting zijn.
Een derde belangrijk punt is dat de schatting van het aantal slacht-
offers van lage stralingsdoses zich richt op de gevolgen van de
gemiddelde volwassen man. Dit terwijl algemeen bekend is dat vrouwen
en kinderen gevoeliger zijn voor lage stralingsdoses. Met name
jonge kinderen zijn veel gevoeliger. De opname van radio-actieve
stoffen via de darmwand is bij kinderen vaak groter. De organen
zijn veel kleiner waardoor de concentratie aan radio-actieve stof
groter is. Kinderen hebben verder snelgroeiend weefsel, dat naar
schatting viermaal schadegevoeliger is.

En tot slot is de Vereniging Milieudefensie zo optimistisch te
veronderstellen dat jonge kinderen in de rest van hun leven meer
kinderen zullen krijgen dan de volwassen man waar de norm op is
gebaseerd.

De normstelling

De ICRP heeft in ICRP-advies 26 stralingsnormen vastgesteld.
Voor stralingswerkers, mensen die op hun werk met straling te
maken hebben adv. 5eert de ICRP een norm van 50 mSv per jaar mag
oplopen. Voor de bevolking adviseert de ICRP een tienmaal zo
strenge norm.
Nederland heeft onlangs in het genoemde Besluit Stralenbescherming
Kernenergiewet besloten de ICRP-normen te volgen. Dit is een buiten-
gewoon kwalijke zaak. Behalve de bovengenoemde bezwaren tegen de
ICRP-normen is er namelijk nog sprake van strijdigheid met de algemene
milieunormen die de Nederlandse overheid hanteert. In het
Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer is vastgesteld dat
de norm voor een bepaalde stof zodanig moet zijn dat men tengevolge
van die stof per jaar maximaal een kans van een op de miljoen
op kanker mag hebben, oftewel 14 mensen op de Nederlandse
bevolking.

Wanneer we echter uigaan van de bovengenoemde ICRP-schatting
en de dubbele stralingsgevoeligheid van vrouwen en kinderen, komen
we uit op 1400 slachtoffers wanneer iedere Nederlander de maximaal
toegestane hoeveelheid van 5 mSv zou ontvangen. De normen
voor radio-activiteit zijn dus volgens deze redenering een factor
100 soepeler dan gebruikelijk in de milieuwetgeving.
Onze conclusie is dat de stralingsnormen helemaal niet zijn
gebaseerd op discussies over aanvaardbare risico's, maar op hele
andere uitgangspunten. Het ligt daarbij voor de hand om te ver-
onderstellen dat de ICRP vooral heeft gekeken naar de best haal-



bare normen van stralingswerkers gegeven hun opvatting dat de
ontwikkeling van kernenergie <=n van allerlei medisch onderzoek
doorgang moet vinden. De bevolkingsnormen zijn vervolgens via de
gebruikelijke methode van de normen voor stralingswerkers afgeleid.
In een uitvoerige schets van de ICRP, 24 november 1986,
bevestigt prof. Karl Morgan dit beeld. Hij geeft een groot aantal
voorbeelden waaruit naar voren komt dat de ICRP niet, of pas na
verloop van jaren nieuwe, meer verontrustende inzichten over
de gevolgen van straling heeft verwerkt. Karl Morgan weet waar
hij het over heeft. Hij is twintig jaar lid geweest van de ICRP.
Morgan schrijft de opstelling van de ICRP niet zozeer toe aan een
gebrek aan wetenschappelijke integriteit maar wel aan een
'conflict of interest'. Het merendeel van de ICRP is betrokken
bij de kernindustrie of de medische toepassing van straling. Deze
situatie wordt, aldus Morgan nog eens versterkt door het feit
dat de ICRP zelf haar nieuwe leden kiest.

Ook de norm voor Tritium in drinkwater komt bij Morgan aan de
orde. De ICRP neemt in haar rapport nr.2 een norm van
0,1/t( Ci/cc. Dit getal is gebaseerd op de norm van 50 mSv voor
het hele lichaam, een norm van eveneens 50 mSv voor geslachtsor-
ganen en beenmerg, 300 mSv per jaar voor botten, schildklier en
huid en een norm van 150 mSv per jaar voor de andere kritische
organen (gewoonlijk het orgaan waarin een bepaalde radionuclide
zich het meest cencentreert).

In ICRP 26 wordt gesteld dat deze normen intern strijdig zijn omdat
blootstelling van een deel van het lichaam aan 50 mSv minder ernstig
is dan blootstelling van het hele lichaam aan dezelfde dosis
straling. Men kan twee dingen doen, ofwel de dosis voor het hele
lichaam verlagen, ofwel die voor bepaalde organen verhogen.
Morgan hierover: 'It seemed to me the solution was very simple:
reduce the whole body doses rate to 25 mSv/year. However
some members felt this would be a hardship to the nuclear industry'.
Geen strengere norm dus voor het hele lichaam, maar integendeel
versoepeling van de normen voor bepaalde delen van het lichaam
(let wel, dit gebeurde, terwijl er binnen het ICRP consensus was
dat de gevolgen van lage stralingsdoses ernstiger waren dan tijdens
de opstelling van ICRP-2 werd gedacht!).

Het gevolg van dit gerommel met de stralingsnormen is onder andere
ook een aanpassing (in ICRP-30) van de tritiumnorm. De MPC van
0,1/*" Ci/cc werd veranderd in een ALI (Annual Limit of Intake)
van 3*10 Bq, wat overeenkomt met een nieuwe MPC van 0,3/t» Ci/cc.
De norm voor Tritium in water werd dus driemaal zo soepel.

Samengevat ontstaat zo het volgende beeld:

1. De ICRP hanteert een biologische halfwaardetijd van Tritium
van tien dagen. Dit is een onderschatting omdat geen rekening
wordt gehouden met metabolische activiteiten en organisch ge-
bonden Tritium. Dit is des te problematischer omdat organisch
gebonden Tritium een veel grotere radio-toxiciteit heeft.



De ICRP onderschat de kwaliteitsfactor van Tritium met
tenminste een factor 2 en 3 en mogelijk met een veel grotere
factor.
De ICRP onderschat naar alle waarschijnlijkheid de gevolgen
van lage stralingsdoses.
De stralingsnormen zijn niet afgestemd op de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen,
De ICRP heeft de tritiumnorm in drinkwater zonder argument
met een factor 3 versoepeld.

De ICRP adviseert nu een norm van 5000 pCu/1 oftewel 185 Bq/1.
De RIWA (1983) rondt deze norm zonder argument af tot 200 Bq/1.
Vereniging Milieudefensie is op grond van de vijf bovenstaande
argumenten van mening dat de norm van 185 Bq/1 te soepel is en
tenminste dient te worden verlaagd met een factor 10 tot
19 Bq/1.
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H.2 CONTINULOZINGEN

Inleiding

In dit hoofdstuk komen de continulozingen van Tritium door kern-
centrales aan de orde. Allereerst komt de vraag aan de orde hoe
Tritium in een kernreactor ontstaat en hoe het vrijkomt.
De officiële lozingsgegevens, voor zover bekend, worden vergeleken
met de gangbare aanname van de tritiumlozing door een kerncentrale.
Vervolgens gaan we in op de vraag hoe betrouwbaar en volledig
deze lozingsgegevens zijn.

Hierna concentreren we ons op de tritiumlozingen van de nucleaire
installaties langs de Maas.
Het hoofdstuk eindigt met een bespreking van de VROM-studie uit
1985 naar continulozingen.

Een kwantitatieve benadering.

Om een schatting te kunnen maken van de te verwachten tritium-
lozingen, en om de gevolgen ervan te kunnen beoordelen, moeten
we ons allereerst verdiepen in de wijze waarop deze stof wordt
gevormd (zie Luykx e.a.,1983; Masschlein e.a. 1983; NCRP 1979;
NERO ongedateerd; NEA 1980; Strohm,1981).
In een kernreactor ontstaat Tritium als splijtingsproduct en als
activeringsprodukt. Wat het eerste betreft wordt er algemeen vanuit
gegaan dat er in een commerciële reactor van 1000 Megawatt elek-
trisch vermogen ( 1 GWe) 20.000-30.000 Ci/jaar in de splijt-
stofstaven gevormd wordt, afhankelijk van het type brandstof dat
gebruikt wordt (hoger plutoniumgehalte geeft een hogere tritium-
opbrengst). De enige uitzonderingen hierop zijn de hoge-temperatuur-
en kwe^k-reactor. Wat betreft de vorming van Tritium als activer-
ingsproduct, bestaat er enorme variatie tussen reactortypes
onderling. De hoeveelheden hangen grotendeels af van de soort
koelmiddel en de manier waarop de kernreactie 'gemodereerd'
wordt. Verreweg het meeste wordt er bij zwaarwaterreactoren
(HWR, bv. type CANDU) gevormd: na een tiental jaar bedrijfstijd
gemiddeld ongeveer 2,4 MCi (2400.000 Curie) per GWe jaar. Dit
is meer Tritium dan er per jaar in de natuur door kosmische stra-
ling gevormd wordt! Bij drukwaterreactoren (PWR), een reactortype
dat in Europa veel wordt toegepast wordt er per jaar minimaal
ongeveer 1000-1200 Ci/GWe in het koelmiddel (water) gevormd;
bij afwijkende bedrijfsomstandigheden kan dit hoger worden. Bij kokend-
water reactoren (BWR) wordt er minder activeringstritium gevormd,
waarschijnlijk ongeveer 100-200 Ci/GWe jaar.
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Tritiumvorminq in diverse typen kernreactoren (kCi/GWe jaar)

Reactor-
type

PWR
BWR
GCR
AGR
HTGR
LWGR
HWR
FBR

Splijtings-
product

20-30
20-30
20-30
20-30

4,5-6,5
20-30
20-30

Eerste

1.5-1.8
0,1-0,2
1,0-5,0
1,0-5,0

25.0-30.
1,5-1,8
600

Activeringsproduct

jaar Na circa 3 jaar*

1,0-1.2
0,1-0,2
1.0-5,0
1,0-5,0

0 6,0
? ? 1,0-1,2

2,400

NB - Vorming als splijtingsproduct is afhankelijk van type
brandstof en tijd in reactor

- Onder afwijkende bedrijfsomstandigheden, kunnen hoeveelheden
activeringstritium in het koelmiddel aanzienlijk groter worden

* Bij een zwaar water reactor (HWR) na circa 10 jaar

Wat er van dit splijtings- en activeringstritium in het milieu
uiteindelijk terecht komt hangt in principe van twee factoren af:
hoeveel er vanzelf vanuit de splijtstofstaven naar het primaire
koelcircuit lekt, en hoeveel er 'gecontroleerd' vanuit het koel-
circuit in het milieu geloosd wordt. Lekkage vanuit de staven
hangt af van het type materiaal dat voor de omhulsels gebruikt
wordt. Zo wordt er bij oudere PWR-reactoren rekening gehouden
met een Tritium-lekkage tot 80% (roestvrijstalen omhulsels), en
bij nieuwere 1-5% (Zirconium-legering) •

Bij alle typen reactoren behalve de HWR (en ook de kweekreactor)
wordt het Tritium dat zich in het koelcircuit ophoopt vrijwel in
zijn geheel in het milieu geloosd. In de vorm van gas verdwijnt
het door de schoorsteen: behalve als moleculair Tritium kan dit
ook in de vorm van radioactieve koolwaterstoffen, gevormd samen
met de isotoop koolstof-14.* Voor een gedeelte sijpelt het continu
van het primaire naar het tweede koelcircuit en uiteindelijk naar
het oppervlaktewater, maar belangrijker nog is dat het primaire
koelwater als zodanig regelmatig (in zijn geheel) of continu
(beetje bij beetje) 'ververst' wordt. Dit wordt gedaan om te voor-
komen dat er allerlei stoffen zich hierin ophopen, hetgeen zou
leiden tot technologische problemen en onaanvaardbaar hoge stra-
lingsnivo's in het de centrale.

Zoals eerder vermeld, bestaat er geen economisch haalbare
methode om Tritium uit getriteerd water te halen. Het gevolg is
dus dat de stof 'gewoon' geloosd wordt.

* Hoewel er minder Curies C-14 in een reactor ontstaan (bv. 10-
100 in een PWR), heeft dit isotoop een veel langere halfwaardetijd
zodat deze koolwaterstof lozingen gemakkelijk aanzienlijke tritium-
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Het zal duidelijk zijn dat oudere PWR-centrales - door hun meer
'doorlatende' splijtstofstaven omhulsels - veel meer Tritium lozen
dan hun nieuwere tegenhangers. Om deze reden zien we bij de oude
centrale van Chooz (aan de Maas) lozingen die tientallen keer
hoger zijn dan bij een centrale als Tihange (omgerekend naar dezelfde
electrische capaciteit). Zelfs nieuwere PWR-centrales kunnen echt-
er aanzienlijke hoeveelheden Tritium lozen. Zo blijkt uit een in-
terne nota van het directoraat-energie van het ministerie van
Economische Zaken (d.d. 13-11-1984) aan de ministerraad (openbaar
gemaakt door de 'Wraak van Jonkheer de Brauw') dat een PWR van
de firma Westinghouse vijf tot vijftien keer meer Tritium loost
dan de Duitse KWU-versie, nl. per jaar tussen 900 en 2900 Ci/GWe
jaar.

Voor zwaarwater reactoren liggen de tritiumlozingen veel hoger,
oplopend tot 30.000-45.000 Ci/GWe jaar na tien jaar in bedrijf.
Aan de Rijn/ bij Karlsruhe, is er momenteel een dergelijk HWR in
bedrijf (20 jaar oud). Hoewel deze kernreactor een vermogen van
maar 52 MWe heeft, geven officiële rapporten een jaarlozing aan
van gemiddeld 2000 Ci Tritium, omgerekend zo'n slordige
40.000 Ci/GWe. Via de Rijn komt het Nederland - en het Nederlandse
drinkwater - binnen, samen met Tritium en andere afvalstoffen
van nog zo'n vijfentwintig kerncentrales en een kleine opwerkings-
fabriek.

Naast deze lozingen vanuit de werkende kerncentrale,komt er ook
Tritium vrij bij de opslag van uitgewerkte splijtstof staven. Een
deel van de inhoud van het reactorvat wordt meestal een keer per
jaar 'gewisseld' en de oude staven worden dan op het terrein tijde-
lijk - in afwachting van opwerking of van langdurige opslag -
opgeslagen.

Deze eerste 'afkoelingsperiode' kan van een half jaar tot enkele
jaren duren. Tijdens deze opslag worden nog nieuwe hoeveelheden
Tritium gevormd. Dit is vooral een gevolg van reacties met Boor
en Lithium. Deze stoffen worden aan het koelwater toegevoegd om
neutronen te absorberen en zo de corroderen - de werking ervan
te verminderen.
Tijdens de opslag komt Tritium vrij via de lozing van koelwater,
via de verdamping van koelwater en ook weer via de vorming van
koolwaterstoffen.

Samengevat komen we op basis van de officiële gegevens tot de
volgende berekening van de omvang van de tritiumlozingen voor
de meest gangbare typen kerncentrales:

type totale lokale lozingen aan Tritium
centrale in Curie per jaar per lOOOMWe

PWR (Westinghouse) max. 2900
PWR (andere fabr.) 1250-2350 + verdamping + verliezen bij
BWR 200-300 opslag
HWR 30.000-40.000
AGR 5.000-7.500
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De regering gaat uit van een tritiumlozing van 1000 Ci per 1000
MWe per jaar. Dit getal is afgeleid van de PWR-centrales te Tihange.
Ook de Samenwerkende waterleidingbedrijven (RIWA,1985) en
het Ministerie van Milieubeheer (VROM,1985) hanteren vergelijk-
bare lozingshoeveelheden.

lozingsoverzicht in het opervlakte water (lOOOMWe/jaar):
(RIWA.1985)

Tritium
Chroom
Cobalt

Strontium
Niobium
Jodium
Cesium

Cerium

De betrouwbaarheid

H-3
Cr-51
Co-58
Co-60
Sr-90
Nb-95
1-131
Cs-134
Cs-137
Ce-144

3,7*10 el3 Bq
3,7x10 elO
3,7x10 elO
3,7.\10 elO
3,7A10 e 8

3,7*10 elO
3,7*10 elO
3,7^10 elO
3,7A10 elO

3,7*10 e 9

van de lozinqsopqaven

1000 Ci
1
1
1
0,01
1
1
1
1
0,1

l.Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe betrouwbaar en hoe volledig
de lozingsgegevens zijn. Er zijn redenen om bij de gegevens van
Tihange de nodige vraagtekens te plaatsen. Er zijn geen gegevens
beschikbaar over lozing door verdamping, en ook vaak niet over
andere lozingen naar de atmosfeer (bv. van koolwaterstoffen met
daarin C-14 en/of Tritium).

Een belangrijk punt is ook dat productie en plaatselijke controle
in België in dezelfde (particuliere) handen liggen, zodat van
onafhankelijke metingen geen sprake kan zijn. Bovendien zijn deze
kerncentrales nog zeer nieuw. In de loop van de jaren nemen van-
wege ouderdomsomstandigheden de lozingen toe. Dit tezamen
maakt de lozingsgegevens van Tihange onvoldoende betrouwbaar om
er beleid op te baseren.

Voor de Franse Cattenom-centrales, waarvan de lozingen uiteindelijk
via de Rijn ook ons drinkwater bereiken is het beeld nog mistiger
(zie ook punt 3). De hoeveelheid te lozen Tritium van Cattenom
wordt in de jaaropgaven van de Duits-Franse commissie voor veilig-
heid van Kerntechnische Inrichtingen (DFK) niet vermeld (Kupers,1986),

2.Het is niet mogelijk over lozingen te generaliseren. Zoals we
hier boven hebben gezien, is er veel variatie tussen de verschillen-
de types kerncentrales en ook voor een en hetzelfde type kunnen
lozingsnivo's aanzienlijk variëren, afhankelijk van bedrijfs-
omstandigheden en andere factoren. Ook Peters (1985) heeft voor
dit aspect aandacht gevraagd met een wat ouder voorbeeld:
'Voor 8 centrales in de USA werden in 1972 tritiumlozingen
geconstateerd die variëren van 208 tot 5890 Ci/jaar per 1000
MWe-reactor'.

3.We moeten niet vergeten dat de lozingsoverzichten een beeld
geven van een in feite storingsloze kerncentrale. Bedrijfsongeluk-
ken die - zonder een echte calamiteit te worden - toch voor extra
lozingen zorgen, kunnen zeer wel opgemerkt blijven. Zo kwam
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Tihange II kort na haar start in october 1982 in de publiciteit
door een bedrijfsstoring veroorzaakt door een lek in het primaire
koelsysteem. Ongeveer 60.000 liter getritieerd water is vrijge-
komen en opgevangen in reservoirs. Dit water zal na verloop van
tijd in de Maas worden geloosd (Hurkxkens,1986, p.125).
Dit was geenszins een eenmalige gebeurtenis.
Stroomopwaarts de Rijn aan de Moezel worden de Franse kerncentrales
van Cattenom gefaseerd in gebruik genomen. Uit een uitgelekt rapport
van het Franse electriciteitsbedrijf EDF blijkt dat er al bij voor-
baat is becijferd wat er aan radioactieve lozingen ten gevolge
van storingen zal vrijkomen, bovenop de routine lozingen. Het rap-
port beperkt zich tot lozingen in de lucht.

Deskundigen van het Öko-instituut in Darmstadt hebben het met
de veiligheid van de Cattenom-centrales niet hoog op (Weber e.a.,
1986;KÜpers,1986).
Kerncentrale-exploitanten vragen doorgaans vergunning voor grotere
lozingen dan zij routinematig voorspellen. Een voor de hand liggende
verklaring is dat er ruimte moet zijn om extra lozingen ten gevolge
van calamiteiten binnen de vergunningsvoorwaarden te houden (Smit
e.a.,1980).

4.Een absoluut onderscheid tussen lozingen op het oppervlaktewater
en andere lozingen is vanuit milieukundig oogpunt onjuist.
Zoals we gezien hebben, komt er ook Tritium - en ook stoffen als
Cesium-137 en Strontium-90, die ontstaan als vervalprodukten van
gasvormige lozingen - in de atmosfeer, van waaruit ze ook in het
oppervlaktewater en op het land terecht zullen komen.
Voor Tritium kan de lucht bijdrage aanzienlijk zijn. Niet alleen
kerncentrales maar vooral ook andere fabrieken uit de splijtstof-
keten spelen een rol.

Zo loosde 'Julich' in 1974 meer dan 200 maal zo veel Tritium
via de lucht dan via het water (Hurkxkens,1986, p.128).
Dat er luchtlozingen plaatsvinden wordt ook door de RIWA onderkend
(RIWA 1982, p.40). Een goed bewijs hiervoor is het feit dat er
stroomopwaarts van de kerncentrale Chooz, aan de Maas in Noord-
Frankrijk, regelmatig verhoogde tritiumconcentraties optreden
(zie bv. het RIWA-jaarverslag van 1982; cijfers voor Remilly).
Aangezien Chooz de eerste bron van radioaktieve vervuiling aan
de Maas vormt en er geen andere centrale binnen het afwaterings-
bassin van dit gedeelte van de Maas staat, kunnen we niet anders
concluderen dan dat het Tritium als luchtlozing uit Chooz afkomstig
is, waarschijnlijk in de vorm van getritieerde waterdamp.
Dat het hier om aanzienlijke hoeveelheden moet gaan blijkt uit het
feit dat we hier te maken hebben met een verhoging van de tritium-
concentratie met een factor 3 tot 6 op een afstand van 130 km!
Belangrijk is het om na te gaan hoe groot de ' luchtbijdrage1

kan zijn. Geurts (1986) heeft een model gegeven dat mogelijk
bruikbaar is om de uitbreiding van radioactieve stoffen in de
atmosfeer van een normaal werkende kerncentrale en de daarop
volgende depositie te kwantificeren. Met behulp van de Agrohy-
drologie kan de depositie omgerekend worden naar vervuiling van
rivieren en oppervlakte wateren.

Zoals we gezien hebben geldt, dat zolang er geen onafhankelijke
metingen aan de bron van deze lozingen te krijgen zijn, het niet
eenvoudig zal zijn om betrouwbare gegevens voor zo'n modelbereke-
ning te krijgen.
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5.Tenslotte hebben wij er moeite mee dat de lozingen van de kern-
centrale in directe zin worden beschouwd, zonder een verrekenin,
te maken van de lozingen die de rest van de splijtstofgang met
zich meebrengen, ten behoeve van het in gang houden van de
kerncentrales. We praten daarom bij voorkeur over lozingen van
een 1000 MW-splijtstofgang, in plaats van lozing door een 100C MW-
kerncentrale, ook al vinden de rest van de lozingen elders plaats.
Zeker bij een modelmatige beoordeling van kernenergie als bron
van electriciteitsopwekking vinden wij deze stellingname verdedig-
baar. Met name de rol van de opwerkingsfabrieken is belangrijk.
Alleen al wat Tritium betreft, vermelden veel bronnen een gemiddel-
de jaarlozing van 0f8 tot 1,0 miljoen Curie voor een fabriek die
afval verwerkt van centrales met een gezamenlijk vermogen van 50
GWe. Voor elke centrale van 1000 Mwe staat dat dus gelijk aan
16.000 - 25.000 Ci/jaar. Dat is dan naast de lokale lozingen van
de reactoren zelf. Sommige bronnen (bv. Rohwer e.a.,1976)
berekenen een nog hogere lozing van opwerkingsfabrieken: tussen
2 en 5 miljoen Curie per jaar, omgerekend 40.000 - 100.000 Ci/jaar
per GWe-centrale, naast de lokale lozingen.

Resumerend voor de lozing aan Tritium krijgen we nu het volgende
beeld:

Tritiumlozinq per 1000 MWe-kernvermoqen in het water

WRR (Smit e.a. 1980) : tot 1300 Ci
VROM 1985 : 1000 Ci
RIWA 1985 : 1000 Ci
VMD 1987 : 1250-2900 Ci 1

18000-25000 Ci 2

noot 1: exclusief de splijtstofgang van een 1000 MWe-centrale
noot 2: inclusief de splijtstofgang van een 1000 MWe-centrale

Onze buitenlandse drinkwaterbronnen met de Maas als
voorbeeld

De kerncentrales in Frankrijk, Duitsland en België aan de Rijn
en zijn zijrivieren en de Maas vormen een bron van tritiumveront-
reiniging van ons drinkwater. Het is geen overbodige luxe
deze verontreiniging nader te bekijken. We concentreren ons daar-
bij op de Maas. De Maas is een regenrivier en heeft daarmee een
sterk wisselende afvoer. De Maas mondt uit in het Hollands Diep
dat direct grenst aan de Biesbosch, een van onze belangrijkste
drinkwaterbekkens. De tritiumbelasting van deze rivier baart zor-
gen. Dit is onder andere verwoord in uitspraken van de jury op
het Internationaal Water Tribunaal in 1983 (Kollektief Rampen-
plan 1983 en bijlage 'uitspraak jury').

Een belasting die afkomstig is van de kerncentraleparken bij Tihange
in België en Chooz in Noord-Frankrijk en in geringere mate van
het Westduitse nucleair onderzoekscentrum in Julich.
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De tritiumconcentratie in de Maas is niet constant. Er is sprake
van sterke schommelingen. Deze zijn afhankelijk van de seizoensge-
bonden rivierafvoer en de pacieze wijze van bediening van de betrok-
ken installaties (spuien van opgeslagen met Tritium verontreinigd
water uit het primaire koelcircuit, onvoorziene lozingen e t c ) .
In de middenloop van de Maas, waar diverse kerncentrales gevestigd
aijn schommelen de Tritium-nivo's tussen 750 en 1000 pCi/1, met
frequente uitschieters (gemeten bv. 50 km stroomafwaarts van een
centrale) van enkele duizenden pCi/1. Dit aquatisch milieu bevat
honderden malen meer radioaktief waterstof dan van nature het
qeval was (zie bv. RIWA/CIBE 1982; Kollektief Rampenplan 1983;
Hurkxkens,1986, p.128).

Volgens otticieie opgave is de operationele lozing van Tritium
in de Maas na in gebruikname van Tihange 2 niet beduidend toege-
nomen. Zoals we zagen zijn die cijfers slecht controleerbaar.
Het is verder van belang vast te stellen dat de lozingen van
Tihange 2 bovenop de lozingen van de andere kerncentrales aan
de Maas komen. De oude kerncentrale te Chooz mag 3000 Ci per jaar
lozen; de twee te bouwen Chooz-centrales (BI en B2) mogen elk
maximaal 2.2000 Ci per jaar lozen. Tihange 1 mag 3.990 en
Tihange 2 en 3 elk 1500 Ci per jaar lozen (Hurkxkens,1986 p.130).
Voor de Maas in totaal zijn lozingsvergunningen voor 14.390 Ci
per jaar afgegeven.

Metingen van de RIWA geven een constante tritiumbelastii!^ tussen
de 20 en de 40 Bq/liter in het nederlands deel van de Maas
(zie verder Heinze,1985 en jaarverslagen RIWA).
Als gevolg van calamiteiten en toenemende ouderdom van de kern-
centrales zal 'opvulling' van de maximaal toegestane lozingen
plaatsvinden. Dat levert via het drinkwater zeker potentiële
gevaren op voor de volksgezondheid (zie ook Peters,1985).
Met name in de zomermaanden als de waterafvoer van deze regen-
rivier sterk terugloopt kan het aantal curies per liter maaswater
sterk oplopen. In haar jaarverslagen vanaf 1983 waarschuwt de
RIWA al voor de gestage toename van de tritiumbelasting in het
Maaswater.

Die vrees is zeer reeèl als we bedenken dat Frankrijk een norm
van 1480 Bq/liter ofwel 40.000 Ci/liter hanteert en in België
een dergelijke concentratienorm niet bestaat. De officiële ICRP-
r.orm is 185 Bq/1 (5000pCi/l).
De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, het voornaamste advies-
lichaam van de regering op milieugebied, is van mening dat met
het oog op de uitbreiding van het aantal kerncentrales stroomopwaarts
langs de Maas in Frankrijk Nederland er bij dit land op moet aandring-
en de relatief grote vervuiler, de kleine oude kerncentrale te
Chooz, te sluiten. Ook de RIWA dringt daar op aan (jaarverslag
1985). In de EEG geldt het principe dat het gehalte aan radioac-
tieve stoffen in het Maaswater niet verder mag toenemen (zie verder
H.5.)

Verburg (1986 p.9) berekent dat twee centrales van elk 1000 MWe
de Tritium-concentratie in de Maas op de officiële limietwaarde
van 185 Bq/1 kunnen brengen.
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kader: nucleaire installaties, die lozen op de Maas, de Rijn
en haar zijrivieren

Maas:

Tihange 3 in bedrijf en 1 gepland
Chooz 1 in bedrijf, 2 in aanbouw
JÜlich 2 testreactoren in bedrijf

Rijn in Frankrijk:

Fessenheim 2 in bedrijf
Cattenom
(via Moezel naar de Rijn) 1 in bedrijf, 3 in aanbouw

Rijn in Zwitserland:

Kaiser Augst 1 opdracht t o t bouwen
Leibstadt 1 in bedrijf
Beznau 2 in bedrijf
Muhlenberg 1 in bedrijf
GÖsken 1 in bedrijf

Rijn in Duitsland:

Kalkar 1 in aanbouw
Muhlheim - Karlich 1 in bedrijf
Biblis 2 in bedrijf
Philippsburg 2 in bedrijf
Obrigheim am Neckar 1 in bedrijf
Neckarwestheim 1 in bedrijf, 1 in aanbouw
Grafenrheinfeld am Main I in bedrijf
Karlsruhe 1 in bedrijf + kleine opwerkingsfabriek

Op ons oppervlaktewater* lozen er dus nu al 21 commerciële kern-
centrales en 2 testreactoren en een opwerkingsfabriek. In de
toekomst zal het aantal centrales tot rond de 30 stijgen.

De studie van VROM naar de gevolgen van een kerncentrale in
Nederland voor het watermilieu

De reguliere lozingen van een kerncentrale in Nederland worden
besproken in een rapport van VROM (1985).
In deze studie wordt een vergelijking gemaakt tussen verwachte
concentraties van radioactiviteit enerzijds en zogenaamde referentie-
waarden, oftewel de acceptabele dosis radioactiviteit voor de
mens anderzijds uitgaande van een storingsvrije kerncentrale.

* Dit is exclusief 4 werkende Doel-centrales die op de Schelde
lozen
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In het eerste deel wordt gekeken naar de verspreiding van Tritium,
afhankelijk van enkele factoren als verblijftijd van water in het
Hollands Diep en het IJsselmeer, directe en indirecte recirculatie
van de geloosde stof en grootschalige waterbewegingen afhankelijk
van de heersende wind boven het IJsselmeer.
Het tweede deel van het onderzoek concentreert rich op de mogelijk-
heid dat nucliden kunnen adsorberen aan zwevende stof en op deze
wijze kunnen accumuleren. Anders gezegd, hoe radioactieve stof
zich kan ophopen via zwevend slib. Daarvoor zijn een tweetal ana-
lyses verricht. Nagegaan is welke radionuclide de meest 'kritische'
grens bereikt in de directe omgeving van de kerncentrale in rela-
tie tot drinkwatereisen. Verder is het risico van het binnendring-
en van radioactieve stoffen in de voedselketen bekeken.

De analyses roepen meer vragen op dan dat ze beantwoorden.
De studie beperkt zich bijvoorbeeld tot de accumulatie van
Tritium in zwevend slib. Er is geen aandacht voor de biologische
accumulatie van het Tritium. Immers hoe hoger het organisme in
de evolutiereeks, des te groter is de accumulatie van Tritium
(zie H.l).
Een tweede punt is dat in het VROM-rapport wordt gewerkt met
zogeheten concentratieverdelingen. Met andere woorden, uitgaande
van een 1000 MWe kerncentrale die jaarlijks ca. 3,7*1013 Bq loost,

vindt aldus deze VROM-studie, een verdunning van deze noe-
veelheid tritiumradioactiviteit plaats over de totale hoeveelheid
water van het Hollands Diep of het IJsselmeer. Het ligt echter
meer voor de hand dat Tritium zich niet homogeen vermengd, maar
zich met de overwegende stroomrichting, bijvoorbeeld naar de vis-
gronden beweegt.

Ook stellen de onderzoekers vast dat er sprake is van een
'beperkte verversing van deze wateren' (pag. 1). De vraag blijft
echter onbeantwoord in hoeverre dit feit tezamen met de lange
halfwaardetijd van Tritium bijdraagt aan een ophoping van Tritium
in het IJsselmeer.
Zoals de onderzoekers zelf constateren is de tweede fase van hun
studie zeer beperkt in haar opzet en uitvoering. Voor grotere
betrouwbaarheid (want er zijn slechts 'globaal activiteitsconcen-
traties berekend . . . ' ) , dient een studie op basis van een meer
reeële beschrijving van processen zoals ad-sorptie, sedimentatie
en verspreiding te worden uitgevoerd.

Opmerkelijk is echter wel dat de onderzoekers op grond van hun
aannames er bij voorbaat van uitgaan dat een gedetailleerdere en
meer reeële studie tot gunstigere resultaten zal leiden. Deze
verwachting lijkt nogal voorbarig en weinig wetenschappelijk.
Een centrale aanname in de studie is dat er vooral sprake is
van een opeenhoping van radioactief materiaal in een beperkte
straal rond de kerncentrale. Niet verbazingwekkend is dus dat
in navolging van die aannames geconcludeerd wordt dat voor
een maximale concentratie van Cs-137 'moet worden gedacht aan
een zwemmer die mogelijk een hoeveelheid van 1 liter naar binnen
krijgt' (pag. 27), want van drinkwateronttrekking is direct rond
de kerncentrale geen sprake. Reeëler en op zijn minst vollediger
was geweest de drinkwateronttrekkingspunten in het onderzoek te
betrekken, waarbij gerekend wordt met verschillende scenario's:
bijvoorbeeld langdurige oostenwind boven het IJsselmeer, ont-
trekkingpunt Wieringermeer en een kerncentrale op de Noordoostpolder-
dijk.
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Reeël zijn situaties van wateronttrekking ten behoeve van
beregening van landbouwgewassen naast en op enige afstand van
te bouwen kerncentrales, visvangst op lokatie op commerciële basis
of vanuit recreatief oogpunt, en dergelijke.
Een ander punt is dat de onderzoekers zich vaak op weinig infor-
matie baseren. Zo hebben ze in zekere zin een vergelijking gemaakt
tussen lozing van nucliden door een kerncentrale bij normaal bedrijf
en de huidige lozing via de IJssel op het IJsselmeer. Alleen
van Strontium-90 blijken gegevens voorhanden.
Verder is het te betreuren dat de onderzoekers zich hebben beperkt
tot het IJsselmeer.
Interessanter en relevanter is de te verwachten situatie voor
het Hollands Diep waar de instroom plaatsvindt van de Rijn en de
Maas (VROM 1985 pag.24).
Als we denken aan bezinking van sediment in het Hollands Diep
en de toekomstige aanvoer stroomopwaarts van radioactief materiaal,
dan kan ons inziens deze radioactieve belasting niet in het onder-
zoek ontbreken. Dat is wel het geval.
Een ernstige simplificatie is dan ook de beschouwing van slechts
de bijdrage van radioactiviteit door de bouw van kerncentrales
in Nederland. Zoals we hiervoor al betoogden is de cumulatie van
radioactieve nucliden mede afhankelijk van de internationale geo-
grafisch (hydrologische) situatie. Simpel gezegd, afhankelijk van
de aanwezigheid van kerncentrales stroomopwaarts van rivieren
uitmondend in het Hollands Diep en IJsselmeer.
Een laatste punt tot slot is de normstelling. De onderzoekers
gaan uit van de officiële tritiumnorm van 185 Bq/liter.
In H.l van deze nota zijn een groot aantal argumenten genoemd voor
een sterke verlaging van deze norm.

samenvatting

De hoeveelheid Tritium die een kerncentrale van 1000 MWe loost
wordt op 1000 Ci (3,7xl013 Bq) per jaar gesteld.
Een systematische benadering, waarbij rekening wordt gehouden met
type kerncentrale, type brandstof, soort reactoromhulling, toene-
mende lekkages door ouderdom, e.d. wijst op een veel grotere tritium-
lozing. Een 1000 MWe drukwaterreactor loost jaarlijks tussen de
1250 en 2900 Ci aan Tritium in het water.
Een zwaarwater-reactor meer dan 30.000 Ci. Daarbij komt dat de
lozingsopgaven van- buitenlandse kerncentrales in onze ogen
onvoldoende betrouwbaar zijn. Verder is het in feite onjuist alleen
de bijdrage van de kerncentrale te bekijken. Een beoordeling van
een 1000 MWe-splijtstofgang levert een vertienvoudiging van de
tritiumlozingen op.

De rivier de Maas benadert de drinkwaterlimiet van 5000 pCi relatief
het dienst . De oude kerncentrale te Chooz levert momenteel de
grootste tritiumbijdrage aan de Maasvervuiling.
De nederlandse studie naar de continulozing van kerncentrales
roept tot slot meer vragen op dan hij beantwoordt. De
aannames in de studie zijn te globaal met ais gevoig aat specifieke
problemen geen aandacht krijgen. Te gemakkelijk wordt aangenomen
dat een meer gedetailleerde studie geen wezenlijk andere resultaten
zal hebben.
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H.3 DE OMVANG VAN EEN GROOT ONGELUK (DE BRONTERM)

Inleiding

Bij een ernstig reactorongeval in een kerncentrale kan een zeer
grote hoeveelheid radioactiviteit in het milieu komen. Die hoeveel-
heid wordt ook wel aangeduid als bronterm. De bronterm is
onderwerp van veel discussie en studie. De ongelukken in Harris-
burg en Tsjernobyl zijn tot nog toe de enige cynische praktijkbij-
dragen aan de kennis over de bronterm.

De discussie over de bronterm ligt ten grondslag aan de
discussies over de gevolgen van een ramp in een kerncentrale voor
de drinkwatervoorziening. Om deze reden gaan we er hier wat dieper
op in.
De studies van de RIZA en de RIWA hebben als vertrekpunt de studie
van de Commissie Reactorveiligheid uit 1982 naar de bronterm.
In dit hoofdstuk gaan we in op de vele kritiek op het rapport
van de Commissie Reactorveiligheid/ en met name op de schatting
van het aantal slachtoffers-
Het ongeluk in Tsjernobyl heeft in letterlijke en figuurlijke zin
genoeg stof geleverd voor het opnieuw ter discussie stellen van
de officiële bronterm. De uitkomst van die discussie worden niet
voor 1988 verwacht. Verwacht mag worden dat de bronterm eerder
verhoogd dan verlaagd zal worden, waardoor de milieugevolgen van
een ernstig reactorongeluk voor het watermilieu, zoals in deze
nota gekwalificeerd, groter worden.

Brontermonderzoeken

Voor de ramp in Tsjernobyl ging de regering ervan uit dat kerncentra-
les als gevolg van nieuwe wetenschappelijke inzichten veiliger
waren dan voordien werd aangenomen.
De basis voor het regeringsstandpunt van 1985 komt voort uit twee
adviezen.
Ten eerste het advies van de Commissie Reactorveiligheid, de CRV,
van december 1982 en ten tweede het advies van de Gezondheids-
raad uit juli 1984.
De CRV stelt dat de gevolgen van een ernstig reactorongeval veel
minder ernstig zullen zijn dan voorheen werd aangenomen, o.a. omdat
de veiligheidsomhulling veel later zal bezwijken. Het
Rasmussenrapport uit 1975 vormde lange tijd de wetenschappelijke
standaard op het gebied van brontermen en reactorveiligheid. Nadien
opperden verschillende Amerikaanse wetenschappers dat de bronterm
van ernstige reactorongelukken belangrijk lager zou uitvallen dan
Rasmussen beweerde. Tegelijkertijd is er echter ook veel kritiek
op het Rasmussenrapport geleverd. De gebruikte methodologie
(Foutenboomanalyse) levert a priori geen volledig beeld van alle
mogelijke ongelukken: menselijk falen werd niet in de berekeningen
meegenomen en problemen als veroudering en degradatie van reactor-
componenten werden weggelaten.

Hoe kwamen de deskundigen aan een lagere bronterm?
De achtergrond van deze wijsheid is de volgend. In 1981 schreven
twee onderzoekers, Levenson en Rahn, voor het Electric Power
Institute EPRI in de Verenigde Staten een studie. Het EPRI
is een onderzoeksinstituut van de Amerikaanse electriciteits-
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maatschappijen, en heeft er belang bij dat de veiligheidseisen op
zijn minst niet omhoog gaan. Deze studie is voornamelijk theoretisch
van aard. Kern ervan is de suggestie dat radioactieve stoffen
bij een ernstig reactorongeluk mogelijk gebonden worden. Echter,
experimenten en praktijkproeven moesten die stelling nog onder-
bouwen. Niettemin neemt de CRV de 'berekeningen' over. En hoewel
de CRV 2elf zegt slechts 'globale uitspraken' te hebben gedaan,
baseerde de regering haar besluit tot bouw van nieuwe kerncentrales
op dit minimum aan wetenschappelijke onderbouwing.
In het kielzog van de CRV volgt in 1984 de Gezondheidsraad. Een
commissie van deze Raad brengt een advies uit met betrekking tot
de bronterm van kerncentrales. Zij gaat daarbij uit van de correc-
ties - hoe globaal en onzeker nog - opgesteld door de CRV. Wat
niet wegneemt dat toch rekening wordt gehouden met 1300 acute
doden en een onbewoonbaar gebied ter grootte van de provincie
Utrecht, bij een ernstig ongeluk.

De nieuwe inzichten van Levenson en Rahn, de CRV, de Gezondheids-
raad en de regering staan sterk ter discussie. Er is een indruk-
wekkende rij van internationale wetenschappelijke studies, waar
de regering in haar haast om nieuwe kerncentrales te bouwen is
voorbijgegaan. We noemen hier de belangrijkste (Smit er Mienhuis,
29-4 -85).

- studie in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid, de WRR, uitgevoerd aan de TH-Twente.
In het eerste van de uit drie rapporten bestaande studie wordt
uitvoerig aandacht besteed aan de aard van de gevolgen van een
eventueel ongeval met een kerncentrale. Het rapport geeft vooral
inzicht in de gevolgen van de lange-termijn besmetting te zien.
Dit aspect wordt bij het regeringsstandpunt niet meegenomen.
- rapport öko-institut Freiburg.
Bevindingen van deze studie zijn ten eerste dat onderzoek van stoom-
explosies moeilijk uitvoerbaar zijn. Op de tweede plaats zijn water-
stofexplosies in verband met het smelten van de kern niet experi-
menteel onderzocht.
Tot slot wil men in de nabije toekomst - ook in Nederland - gebruik
gaan maken van hoger verrijkte brandstof staven. De gevolgen bij
ongevallen worden dan veel groter, bij voldoende duur van versplij-
ting. De stoomexplosies en waterstofexplosies worden door de
CRV weggewuifd.
Het derde aspect is niet terug te vinden.

- de Sizewell inquiry
Bij hoorzittingen in Engeland is naar voren gekomen dat door de
reactie tussen boorzuur en cesiumjodide bij een reactorongeval
meer puur radioactief Jodium zou vrijkomen dan tot nu toe werd
aangenomen. Een tot voordien niet onderkend chemisch proces.
Door Friends of the Earth Engeland (FOE), is een uitgebreid rapport
geschreven over de gezondheidseffecten en voorzover te bepalen
financiële gevolgen van een ongeluk met de Sizewell B-reactor.
In het ernstigste door hen berekende ongeluk 'there would be nearly
3000 early deaths from cancer, 4.500.000 people would be asked
to take shelter and 1.500.000 would required to leave their homes.'
(W.Cannell,1984 pag.70).

Bij het doorrekenen van de verschillende scenario's is gebruik
gemaakt van de computermodellen van de National Radiological
Protection Board.
Kostenschattingen van met name evacuatie, verlies aan landbouw-
gewassen, etcetera variëren afhankelijk van het soort ongeluk en
de weersomstandigheden tussen de 1 en 15 miljard engelse ponden
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(prijspeil 1981).

Ook in november 1984 komt een groep internationale deskundigen
samen, bijeen gebracht door de Nuclear Regulatory Commission, de
zogeheten Steam Explosion Review Group. De reden was de
onzekerheid over de kans dat een stoomexplosie leidt tot het
smelten van de kern. Ze werden het eens over het feit dat die kans
voor een kerncentrale varieert van minder dan een keer in een
miljoen jaar tot eén keer in de tien jaar.
De CRV gaat ervan uit dat een stoomexplosie geen oorzaak van
een kernramp zal zijn.

In december 1984 werd het IDCOR-rapport gepubliceerd, de
Industrial Degraded Core Ruling Program. Deze studie, vier
jaar gesponsord door een belangenbehartiger van de atoomindustrie
(het Atomic Industrial Forum), concludeert dat er geen acute slacht-
offers vallen als de evacuatie van mensen volledig en volgens
planning verloopt. In de discussie met de NRC blijkt er onenigheid
op veel punten: het bezwijken van de veiligheidsomhulling, de mate
van vrijkomen van radioactieve stoffen, het tijdstip waarop Tellurium
vrijkomt en de interacties tussen gesmolten kern en beton van de
omhulling.

Het Forum is van mening dat een ongeluk met een kerncentrale geen
ernstige gevolgen zal hebben. Het is deze studie waarop de KEMA
zich in 1985 baseert bij de beoordeling van de veiligheid van
kerncentrales (zie elders dit hoofdstuk). Een zeer beperkte,
subjectieve keus.

In januari 1985 voert het Sandia National Laboraties een proef
uit met een model veiligheidsomhulling. Het duidt er op dat een
veiligheidsomhulling een grote druk kan weerstaan. Het is voor
het NRC aanleiding berekeningen te herzien. Het lijkt er op dat
kleine lekken minder snel zich zullen voordoen, in tegenstelling
tot plotselinge breuken.

Op 21 februari 1985 biedt de American Physical Society, APS,
de NRC een rapport aan met de conclusie dat de huidige weten-
schappelijke onderzoeken ontoereikend zijn om tot algemene ver-
mindering van brontermen te komen.
Ook bestudeerde de groep rekenprogramma's voor ernstige reactor-
ongevallen. De computerprogramma's zijn niet openbaar, zodat ze
niet O D hun wetenschappelijke betrouwbaarheid zijn te controleren.
Om de door haar vastgestelde onzekerheden op te heffen acht de
commissie vijf jaar aanvullend onaerzoex noaig.

De CRV besteedt geen aandacht aan de processen die volgens de
APS-commissie tot een grotere bronterm kunnen leiden. De APS doet
geen eenduidige uitspraak over de hoeveelheid Cesium en Jodium
die bij een ernstig ongeluk in het milieu kan komen. Voor zover
er iets over te zeggen valt kan dat een factor honderd kleiner
zijn. De CRV stelt de jodiumuitstoot een factor honderd en
Cesium een factor honderdduizend lager dan de APS.
Cesium verenigt een relatief grote uitworp en ongunstige halfwaarde-
tijd in zich.
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Volgens de CRV ligt de uitstoot aan niet-vluchtige stoffen een
factor tienduizend lager. De APS denkt juist dat deze hoger ligt
(zie ook: persbericht VMD#2 sept. 1985).

In juli 1985 is de brontermevaluatiestudie van de Nuclear
Regulatory Commission verschenen. De bronterm blijkt sterk afhankelijk
te zijn van 'ontwerp van installatie en constructieve details'.
Een algemene bronterm is dus niet zo zinvol, evenmin generalisaties
over de reductie van de bronterm. In een aantal gevallen kan er
een kleinere bronterm uitkomen, maar soms ook een grotere. Nadrukke-
lijk wordt gewezen op onzekerheden en het ontbreken van

experimentele toetsing.

Het bovenstaande leert dat een bijstelling van de officiële bron-
term naar beneden, zoals heeft plaats gevonden, wetenschappelijk
niet te verdedigen valt.
In het kort bekijken we wat de omvang van het aantal slachtoffers
zal zijn na een groot ongeluk, uitgaande van de oude (KE) bronterm,
de nieuwe (KM) bronterm, en een lagere bronterm waarmee de
KEMA is komen aanzetten.

De bronterm in relatie tot de slachtoffers

De TH-Twente is uitgaande van de door de regering gehanteerde
bronterm gaan rekenen wat de gevolgen hiervan voor Nederland kun-
nen zijn. Daarbij is ook rekening gehouden met intact blijven van
de (eventuele dubbele) veiligheidsomhulling. Er is gekeken naar
een zogeheten bypass-ongeluk waarbij de radioactiviteit via
omwegen (leidingen, bijgebouwen) de kerncentrale verlaat. Bij deze
aannames schatten de onderzoekers dat tussen de 1600 en 6300
personen op korte termijn kunnen overlijden ten gevolge van
het ongeluk. Ook kwantificeert de studie lange termijn-gevolgen,
iets waar in de regeringsstukken niet op wordt ingegaan.
Enkele duizenden gevallen van genetische schade en sterfgevallen
ten gevolge van kanker is de schatting als gevolg van deze
'lang termijn nawerking' (Smit e.a.,1985).

Bij het ongeluk in Tsjernobyl is volgens de Russische autoriteiten
ca. 3% van de radioactieve inhoud uit de kerncentrale vrijgekomen.
De gevolgen zijn uiteraard nog niet in al hun omvang bekend. Maar
het aantal kankerdcden alleen al door het vrijwel geheel ontweken
Cesium-137 wordt door deskundiaen qeschat op minimaal 5000 en maximaal
een half miljoen (gofman, 1986)

In onderstaande tabel staat een overzicht van de hoeveelheid radio-
actieve stoffen die verantwoordelijk zijn voor de kankertoename
als gevolg van Tsjernobyl.
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tabel: Vergelijking van enkele theoretische brontermen met de geschatt*
lozingen bij Tsjernobyl (in eenheden van kCi - 3.7xlO^^Bg)

Tabel 2: Vergelijking van enkele theoretische hrontermen met de geschatte lozingen bij
Tsjernobyl (in ci'iifu-.ten v;in kCi = 3,7 10" Bq)
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De geschatte hoeveelheden radioactief materiaal die in
Tsjernobyl zijn vrijgekomen komen volgens de definitie ongeveer
overeen met een 'middelgroot ongeval' in een Westeuropese kern-
centrale. De risico's van een dergelijk ongeval zijn door de Neder-
landse regering aanvaardbaar genoemd. Dit middelgrote (KM)
ongeval is de bronterm zoals steeds gehanteerd door de CPV
en de Gezondheidsraad.

Tsjernobyl leert dat dit KM-ongeval een ramp is.
We mogen aannemen dat de regering zich niet heeft gerealiseerd
wat zij aanvaardbaar heeft genoemd, toen ze accoord ging met de
studie van de Gezondheidsraad.

Het Arnhemse instituut KEMA heeft een studie verricht naar een
groot kernongeluk, waarbij is uitgegaan van een opvallend lage
bronterm (KEMA 1985). Bij analyse blijkt dat de KEMA zich baseert
op slechts een mogelijk verloop van een ongeluk bij een Amerikaanse
kerncentrale. Dit ongeluksscenario is opgesteld door een onderzoeks-
groep van de Amerikaanse atoomindustrie, een belangengroep dus.
Op dit rapport zijn we uitgebreid ingegaan in ons blad Milieudefensie
van april 1986 (pag.28 e.v.).

De KEMA komt uit op 0 acute doden bij een ernstig reactorongeval.
Dit staat in schril contrast tot de (maximaal) 6000 doden van
de studie van de TH-Twente. De studie staat bovendien haaks op
de ervaringen in Tsjernobyl.

Samengevat is er dus veel reden om te veronderstellen dat de
RIZA en de RIWA bij hun studies naar de gevolgen van een kernramp
op de drinkwatervoorziening in Nederland zijn uitgegaan van een
te optimistische bronterm. In het volgende hoofdstuk komt dit
nader aan de orde.



25

H.4 DE GEVOLGEN VAN EEN GROOT ONGELUK VOOR HET WATERMILIEU

Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we enkele studies die gekeken hebben
wat de gevolgen van een groot ongeluk aijn voor ons watermilieu.
Om te beginnen is dat een studie van het Rijksinstituut voor
Zuivering van het Afvalwater. De RIZA-studie diende ter voorberei-
ding van het regeringsstandpunt.
De tweede studie is van de Samenwerkende drinkwaterbedrijven die
de kwaliteit als meest direkt betrokkene ter harte gaat.

De RIZA-studie

Het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, het RIZA, heeft
in 1980 een studie verricht naar verontreiniging van het IJssel-
meer bij een calamiteit met een aldaar gevestigde kerncentrale
van 1000 MWe. Volgens dit rapport zou het IJsselmeerwater maximaal
acht tot twaalf jaar niet geschikt zijn als drinkwater.
In het rapport wordt aan de hand van weersgesteldheid en windricht-
ing berekend hoe lang daardoor het water van het IJsselmeer onge-
schikt is voor drinkwateronttrekking. Dit heet de normoverschrij-
dingsduur,

Vanuit de Wetenschapswinkel van de Universiteit van Amsterdam
leverden onderzoekers kritiek op het rapport (van Agtmaal e.a.,
1982). Zij stelden aannames bij. Onder andere wezen zij er op dat
niet alleen het radioactief Strontium dat na een ongeluk is gese-
dimenteerd een rol speelt bij de verontreiniging van het water,
maar ook de concentratie van Strontium in het water zelf.
Zij komen tot de conclusie dat bij een calamiteit met een kerncen-
trale de drinkwaternorm ruim eenendertig jaar wordt over-
schreden. Het is aannemelijk dat dit nog aan de lage kant is, omdat
schade van vrijkomende radioactieve nucliden in biologische processen
(zoals ophoping in voedselketens) in de RIZA-studie buiten beschouw-
ing zijn gelaten.

'Het rapport werkt met een grove simplificatie van de verwachte
processen maar komt toch met zeer stellige conclusies, die dan
ook nog helder en geruststellend worden gepresenteerd en weinig
rekening houden met de werkelijke situatie. Daarbij zijn ze in
tegenspraak met de complexiteit en grootte van de consequenties
van een ramp met een kerncentrale', aldus de Amsterdamse onderzoekers.

In juni 1985 komt het RIZA met een nieuw rapport (Jagtman e.a.,
1985) en de bijgestelde conclusie dat het IJsselmeer één a
twee jaar ongeschikt is als drinkwaterbron. Dit resultaat wekte
bij velen verbazing.
Bij de beschouwing van de onderzoeksresultaten stellen de RIZA-
onderzoekers dat die periode als ondergrens moet worden beschouwd.
Dit is zo'n beetje de enige slag die om de arm wordt gehouden.
In dit rapport is de stelligheid waarmee conclusies getrokken
worden wederom punt van kritiek.
Een tweede nieuwtje in de versie van 1985 is dat naast locaties
aan het IJsselmeer, ook Moerdijk als potentiële vestigingsplaats
voor een kerncentrale wordt genoemd. Het feit dat Moerdijk grenst
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aan een drinkwatergebied (de Biesbosch) heeft er echter niet toe
geleid dat ook de gevolgen voor het Hollands Diep zijn onderzocht.
Een onbegrijpelijke omissie.

Het rapport is op dezelfde wijze op gebouwd als dat in 1980.
Het is ook grotendeels onveranderd. Er wordt gerekend met enkele
scenario's rond weersgesteldheid en windrichting. De kritiek van
19B0 houden we staande: het rapport is een rekenkundige exercitie
onder een groot aantal vergaande idealisaties, die middelend werken.
Een voorbeeld is dat uitgegaan wordt van een windsnelheid van
vijf meter per seconde op het moment van het ongeluk. In werkelijk-
heid kan deze groter of kleiner zijn. Bij een kleinere windsnelheid
zal, afhankelijk van de windrichting, de besmetting van het IJssel-
meer veel groter zijn dan waarmee in de scenario's is gerekend.
Met andere woorden, door met een windsnelheid te rekenen wordt
de onzekerheidsmarge in het onderzoek verkleind* Dit is niet in
overeenstemming met de werkelijkheid, en kan tot verkeerde conclu-
sies leiden.

De ramp in Tsjernobyl leert dat de werkelijkheid volstrekt anders
kan zijn. De ramp vond plaats ten tijde van een zone met hoge lucht-
druk boven grote delen van Europa. De radio-actieve stoffen konden
zich eerst met zuidelijke en later met oostelijke winden over Europa
verspreiden. Vooral met (onweers )buien zijn deze stoffen plaatselijk
in wisselende concentraties neergedaald. Door deze weersomstandig-
heden werd het mogelijk dat, ondanks het feit dat slechts 3%
van de inhoud van de Russische kernreactor is vrijgekomen, zelfs
op 1700 km afstand in Nederland maatregelen moesten worden
genomen (Leenhouts e.a.,1986).
Terug naar de RIZA-studie.

Het gedrag van Strontium is sterk van invloed op de periode waarin
het normniveau wordt overschreden. Dat blijkt uit een kritiek van
de Universiteit van Amsterdam.
'Als we bij een analoge berekening wel een soort evenwicht
(tussen gesedimenteerd Sr en opgelost Sr, JB)
veronderstellen, dan blijkt het normniveau voor wat betreft Sr-
90 veel langer overschreden te blijven. Het normniveau blijft dan
niet 4500 maar 11.500 dagen overschreden.' Dit wordt uit-
gerekend met daarvoor door de Amsterdamse onderzoekers opgcstelc-e
differentiaalvergelijkingen. De RIZA in 1985 werkt voor Strontium
uit het sediment met een hoge waarde van een afgiftcoëfficiënt.
Met andere woorden er wordt van uit gegaan dat relatief veel gese-
dimenteerd Strontium in oplossing gaat (en dus veel radioactief
Strontium snel uit het IJsselmeer verdwijnt), zonder dit afhankelijk
te stellen van de Strontiumkonsentratie in het water.
Wat Strontium betreft zitten de RIZA-onderzoekers er een factor
twee tot drie naast.

Een punt van kritiek is ook dat de berekeningen zijn uitgevoerd
voor drie radioactieve nucliden. Strontium vanwege de ongunstige
halveringstijd, Jodium vanwege de relatief grote uitworp en
Cesium vanwege een combinatie van beide factoren.
Het is goed te bedenken dat het rapport daardoor voornamelijk
selectief en kwalitatief van aard is. We krijgen slechts een beeld
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van bepaalde gevolgen. Een kwantitatief beeld ontstaat als alle nu-
cliden onderzocht zouden zijn. Als afzonderlijke normoverschrijding-
en niet plaatsvinden kan wel degelijk sprake zijn van een onaan-

vaardbare totaalactiviteit na een calamiteit. In de mens stapelen
zich meerdere doses van verschillende nucliden op. In jonge kinder-
en stapelen met name 'botzoekers' veel meer op dan bij volwassenen.
Ook moet rekening gehouden worden met nucliden die anders dan
via het drinkwater de mens bereiken (vergelijk de ongebonden Tri-
tium-H.2). De RIZA-onderzoekers zeggen daar in hun nabeschouwing
terloops iets over: 'alsmede de verwachting ten aanzien van de
dosis welke via andere wegen (inhalatie) het lichaam bereikt,
spelen een belangrijke rol bij de beoordeling of consumptie van
het water toelaatbaar moet worden geacht.' Bijvoorbeeld
na Tsjernobyl is de dosis aan Cesium voor de Nederlander voor
tientallen jaren belangrijk vergroot.

Aparte aandacht verdient de ophoping van de radio-activiteit via
de voedselketens. Niets hierover in de RIZA-studie. Dit kan tot
grote verrassingen leiden (zie bijlage 'Sellafield').
Er is een andere simplificatie in het onderzoek die van invloed
is op de normoverschrijdingsduur. Er wordt gesteld dat nalevering
van nucliden uit de IJsselmeerbodem onvoldoende zal zijn om de
activiteitsconcentratie in de waterkolom boven de norinwaarde te
houden. Anders gezegd, de afgifte van radioactiviteit uit de bodem
van het meer is te klein om een pre eem voor het drinkwater te
vormen. Er kunnen zich niettemin sit^ ties voordoen waarin het
sediment opgewerveld wordt. Dat is bepaald niet ondenkbaar bij
storm en met de wetenschap dat het IJsselmeer ondiep is. Er doen
zich dan momenten voor waarin piekwaarden optreden en de normen
worden overschreden. Het IJsselmeer wordt zo tientallen jaren
lang een onbetrouwbare drinkwaterbron.

Er wordt vanuit gegaan dat de nucliden zich door dispersie en
menging homogeen zullen verdelen over het IJsselmeerwater. Of
dit reëel is, is de vraag. Wijze en mate van menging hangen sterk
samen met weersgesteldheid en windrichting op het moment van cala-
miteit, stromingspatronen en dergelijke. Het kan zijn dat er, zeker
op de kortere termijn een discontinue verdeling van nucliden plaats-
vindt. Inzicht in deze processen is onontbeerlijk wil men betrouw-
bare uitspraken doen over de normoverschrijdingsduur voor het IJssel-
meer. Niet geheel vergelijkbaar, maar wel zo illustratief is de
Zwitserse gifgolf in de Rijn die op 9 nov. 1986 Nederland bereikte.
Ondanks dat het stromingsregime van de Rijn nauwkeurig valt te
berekenen, bleek het gif zich langzamer en verspreider
in het Nederlandse rivierwater voort te bewegen dan was voorspeld.
De hoeveelheid gif die in het Rotterdamse havenslib terecht komt
kan daarnaast door accumulatie hoger uitvallen.

Dit soort ervaringen pleit voor het hanteren van grotere veilig-
heidsmarges in studies als die van de RIZA.
'Bij consumptie van besmet drinkwater wordt een mengsel van nucli-
den ingenomen zodat op jaarbasis overschrijding van de innamelimiet
mogelijk is ' (RIZA,1985 pag.15). De constatering is dus wèl gemaakt,
maar heeft geen enkele consequentie voor de conclusie dat het
IJsselmeer slechts een a twee jaar ongeschikt zal zijn voor con-
sumptiedoeleinden.
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De hierboven geformuleerde punten van kritiek wijzen er op dat
rekening moet worden gehouden met een grotere normoverschrijdings-
duur dan de één a twee jaar die de RIZA stelt. Deze kritiek is
in grote lijnen al in 1982 geformuleerd.

De RIZA-resultaten uit 1985 wijken los van deze kritiek duidelijk
af van de resultaten uit 1980. Dat komt omdat het onderzoek uit
1980 op twee essentiële punten is bijgesteld.
Als eerste vermeldt het rapport:'In aanvulling daarop werd een
ongeval uit de middencategorie (KM) onderzocht (...).
Nu kan men concluderen dat deze categorie thans als de ernstigste
moet worden beschouwd.' Gedoeld wordt op de hiervoor al eerder
aangehaalde studies van de CRV en de Gezondheidsraad. Wat betreft
de normoverschrijdingsduur leidt deze nieuwe aanname tot een
factor vijf tot zeven verschil met de resultaten uit 1980.
Ten tweede gaat men in 1980 uit van Maximal Permissible Concentra-
tion (MPC). Nu wordt uitgegaan van de Annual Limit of Intake
(ALI). Met een aantal aannames worden de ALI-normen voor verschil-
lende nucliden tot drinkwaternorm benoemd. Dit leidt in het onder-
zoek tot een versoepeling van de voorheen gehanteerde drinkwater-
norraen. In welgeteld éen alinea wordt deze handelswijze verdedigd
onder verwijzing naar de ICRP-publikatie 26. Zoals we al behandel-
den geeft de ICRP-nota 26 eerder aanleiding voor een verscherping
van de radiologische normen, en heeft de ICRP hier geen besmettings-
normen voor de bevolking verstrekt.

De bijstelling op deze twee punten heeft grote gevolgen voor de
door het RI2A berekende normoverschrijdingsduur. Werd in 1980
een normoverschrijding voor Strontiumsedimentatie bij een bepaald
scenario berekend van 4450 tot 6120 dagen, in 1985 is voor dat-
zelfde scenario de Strontiumsedimentatie slechts 56 dagen!
Het zal duidelijk zijn dat er voor ons geen aanleiding bestaat om
met soepelere uitgangspunten te gaan werken. Dit vermeerderd met
de verdere kritiek op probleemstelling en exercitie van het RIZA-
onderzoek doen ons concluderen dat een calamiteit bij een kerncentrale
aan het IJsselmeer leidt tot een normoverschrijding van enkele
tientallen jaren. Populair gezegd, een ernstig ongeluk maakt het
IJsselmeer voor tientallen jaren ongeschikt voor drinkwater.

Studie waterleidingbedrijven

De waterleidingbedrijven hebben een belangrijke verantwoordelijkheid,
zo vindt ook het parlement. Richtlijn 8 uit de door het parlement
vastgestelde Tweede Structuurschema Drink- en Industriewatervoor-
ziening van januari 1985 luidt 'De beheerder van oppervlaktewater
waaraan de functie is toegekend 'bestemd voor de productie van
drinkwater' zal de beschikbaarheid van de grondstof voor openbare
watervoorziening naar kwaliteit en kwantiteit naar vermogen dienen
te waarborgen'.

De waterleidingbedrijven hebben een standpunt over de bouw van
kerncentrales ingenomen in het kader van de inspraak Planologische
kernbeslissing in het najaar van 1985 (RIWA 1985). Zij stellen
dat het normaal functioneren van een kerncentrale 'niet
noemenswaardig bijdraagt aan de stralingsbelasting van de bevolking'
(standpunt hoorzitting PKB,21 november 1985 te Breda). In hun
studie gaan de waterleidingbedrijven (RIWA/VEWIN) uit van relatief
lage lozingsgegevens en de officiële normstelling voor straling.
Belangrijk is wel dat de RIWA en VEWIN er op wijzen dat de consument
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uit persoonlijke veiligheidsoverwegingen drinkwater met verhoogde
radioactiviteit zal afwijzen.
'Voor de beoordeling van de mogelijke gevolgen en daarmede ook
voor de openbare drink- en industriewatervoorziening is evenwel
de vrijkomende radioactiviteit (de bronterm) bij het aangenomen
ernstigste ongeval zoals geformuleerd door de Gezondheidsraad
en CRV, maatgevend', zo stellen zij.
De RIWA berekent dat de verspreiding van de bronterm aan het Ussel-
meer leidt tot de uitschakeling van de drinkwatervoorziening voor
circa 3 jaar. De RIWA beschouwt, in tegenstelling tot de RIZA
die slechts 3 van de nucliden onderzoekt, 54 relevante radionu-
cliden die bij een ongeluk kunnen vrijkomen. Dit is tegelijk de be-
langrijkste reden dat een besmetting van het water volgens de
RIWA langer duurt. We formuleren enkele kritiekpunten.

1. Opgemerkt moet worden dat de RIWA/VEWIN voorzichtig
manouvreren. Ze stellen dat de grootte van de bronterm ter dis-
kussie staat, en wijzen er op dat gedragingen van radioactieve
stoffen (Strontium met name) anders kan zijn.
Maar voor de geloofwaardigheid zijn echter de berekeningen uit-
gevoerd met dezelfde (konservatieve) uitgangspunten als de
regering.
2. Gesteld dat na een ongeluk moet worden over gegaan op alterna-
tieve wijzen van aanwending van drinkwater dan noemt de RIWA
onder andere het gebruiken van 'onbesmet Maaswater'.
Aan het eind van Hoofdstuk 2 hebben we geprobeerd duidelijk te
maken dat de bouw van kerncentrales stroomopwaarts over de grenzen
bijdraagt tot een steeds groter wordende radioactieve besmetting
van het Maaswater. In een Memorandum uit 1980 uit de RIWA haar
bezorgdheid over de verslechterende kwaliteit van het Maaswater
vanwege de geplande kernobjecten stroomopwaarts.
Ook het Internationaal Water Tribunaal in 1983 laat zich in haar
uitspraak in gelijke bewoordingen uit (zie bijlage 3 ; zie bv. De
Koter,1983).

3. De RIWA zegt over de gedraging van gesedimenteerd Strontium
dat vanwege de kleine concentratie van Strontium in het water

er Strontium in oplossing zal gaan. Deze mening zijn de onderzoekers
van de Universiteit van Amsterdam (H.4) ook toegedaan.
Laatstgenoemden verbinden daar echter in tegenstelling tot de
RIWA voor de besmettingsduur van het water vergaande conseguenties
aan.
4. Verreweg onze belangrijkste kritiek is dat de studie zich beperkt
tot de kerncentralelokaties Moerdijk (i.v.m. watergebied Biesbosch)
en Noordoostpolder (i.v.m. IJsselmeer). In navolging van hun studie
pleitten de waterleidingbedrijven bij nieuwbouw van kerncentrales
(logisch) voor een kustlokatie (Borssele, Maasvlakte en Eemsmond).
Dat is merkwaardig, omdat de onderzoekers zelf becijferen dat de
natte depositie (radioactiviteit die na een ongeluk naar beneden
regent) verreweg de grootste bron van besmetting oplevert.
Afhankelijk van de weersgesteldheid en grootte van de bronterm
kunnen de lokaties langs de kust tot een vergelijkbare besmetting
leiden als de lokaties aan de binnenwateren. Dit is de belang-
rijkste inhoudelijke kritiek die we binnen de inspraak van de Plano-
logische Kernbeslissing hebben ingebracht
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Hieronder staat een kaart uit een TH-Twente rapport van enkele
jaren geleden. Deze illustreert dat bij een zuidwestenwind een
groot ongeluk bij een kerncentrale op de Maasvlakte tot besmetting
van het IJsselmeer leidt. Vergelijkbaar is de lokatie Borssele
wat betreft de Biesbosch.
Het ongeluk in Tsjernobyl levert sterke aanwijzingen dat de natte
depositie van een bronterm zeer aanzienlijk zal zijn. Dit ongeluk
op 1700 kilometer afstand leidde tot een (korte) onderbreking
van de waterinlaat (De Vriesf1986; Tijdschrift Koppelstuk juli/
augustus 1986).
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De Technische Hogeschool Twente heeft eer studie
gemaakt van de gevolgen van een groot ongeluk met een
kerncentrale op de Maasvlakte. Deze figuur geeft aan
hoe groot de stralingsdosis na vijf jaar is als gevolg van
de radioactieve besmetting van de bodem als
aangenomen wordt dat het tijdens het ongeluk regende
en de wind uit het zuidwesten kwam.

Een modelongeluk met een kerncentrale op de Maasvlakte
illustreert dat drinkwaterbesmetting van het IJsselmeer plaats-
vindt door de lucht.
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Drs. G. Oskam, voox-zitter van de RIWA-werkgroep die de studie
uit 1985 verrichtte is na Tsjernobyl van menina veranderd, en
wijst op grond van de Tsjernobyl-ervaringen nu alle lokaties
voor bouw van kerncentrales van de hand (Koppelstuk,juli/augustus
1986).

Samenvatting

Het Rijks Instituut voor de Zuivering van Afvalwater heeft onder-
zocht wat de gevolgen van een groot ongeluk zijn voor het water-
milieu. Volgens de RIZA kan het IJsselmeer één tot twee jaar on-
geschikt worden voor de drinkwatervoorziening. Ze is daarvoor
onder andere uitgegaan van de lagere KM-bronterm. In de studie
is gerekend met beperkte scenario's, het geheel in oplossing
blijven van Strontium, een beperkt aantal nucliden, e.d..
In onze ogen geeft deze studie geen betrouwbaar beeld van de gevolg-
en voor de drinkwatervoorziening.

Met andere aannames leidt een ernstig ongeluk er toe dat het IJssel-
meer enkele tientallen jaren voor drinkwaterbereiding ongeschikt
wordt.

De samenwerkende waterleidingbedrijven (RIWA) hebben berekend dat
het IJsseljneor circa drie jaar ongeschikt wordt voor drinkwater.
Dat is op zich al te lang, omdat alternatief drinkwater slechts
een half jaar voorhanden is. De RIWA is ook uitgegaan van de lagere
KM-bronterm. Onze belangrijkste kritiek is dat de RIWA suggereert
dat kerncentrales aan de kust wel aanvaardbaar zouden zijn.
De radioactieve besmetting van het water vindt bij een ongeluk
plaats door de lucht. Met andere woorden niet de locatie maar
de weerssituatie op het moment van een ongeluk bepaalt of er besmet-
ting plaatsvindt. Na Tsjernobyl lijken drinkwaterbedrijven zich
overigens ook op dit standpunt te stellen.
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H.5 BELEIDSAANBEVELINGEN

Beleid en nonnen

Het stralingsbeleid van de regering is in hoge mate gebaseerd
op de aanbevelingen van de ICRP. De ICRP hanteert drie uitgangs-
punten voor het gebruik van radio-actieve straling.
Ten eerste moeten de door mensen ontvangen stralingsdoses onder
aanbevolen grenzen (dosislimieten) liggen.
Ten tweede moeten de voordelen opwegen tegen de nadelen:
de toepassing moet zinvol en gerechtvaardigd zijn. Dit is
het rechtvaardigheids- of het redelijkheidsbeginsel.
Tot slot moeten de door mensen ontvangen stralingsdoses zo
laag zijn als redelijkerwijs haalbaar is. Dit heet het ALARA-principe
(As Low As Reasonably Achievable) (zie bv. van de Berg,1986 pag.5).

In dit hoofdstuk bekijken we hoe de overheid invulling geeft aan
deze drie uitgangspunten. We vergelijken de regeringsstandpunten
met de belangrijkste resultaten uit de voorgaande hoofdstukken.

1. Aanbevolen grenzen

Bij een ernstig ongeluk in een kerncentrale is het weinig zinvol
om naar stralingsnormen te kijken. We beperken ons daarom tot de
continulozingen van Tritium. De tritiumnorm die de regering hanteert
is 200 Bq/liter. Deze norm is terug te vinden in de laatste IMP-
straling en de IMP-water 1985-1989.

Helaas moeten we hierbij wel een belangrijke kanttekening maken.
In de beide IMP's wordt niet gewerkt met het duidelijke begrip
'norm' maar met het veel minder grijpbare begrip 'kwaliteitsdoel-
stelling' .
Radio-actieve verontreiniging valt in het IMP-water niet onder
de 'zwarte lijststoffen', maar onder de categorie overige veront-
reinigingen, waarvoor de regering als uitgangspunt het 'stand
still' beginsel hanteert. Ook hier is weer sprake van een vage
definitie. Het stand-still beginsel houdt volgens de regering
in dat de kwaliteit van het oppervlaktewater niet veelbetekenend
achteruit mag gaan. Dat klinkt niet erg veelbetekenend. Met een
mooi woord zou men van symbolische beleidstheorie kunnen spreken.
Vereniging Milieudefensie is van mening dat de bovengenoemde
wollige aanpak moet worden vervangen door een duidelijke normstelling,
die beleidsconsequenties kan hebben. In hoofdstuk 1 is de
tritiumnorm van 200 Bq besproken.

In de ogen van Vereniging Milieudefensie moet deze norm met ten-
minste een factor 10 omlaag. Ten eerste hanteert de ICRP een te
lage kwaliteitsfactor voor Tritium. Ten tweede wordt de biologische
hal f waardetijd van Tritium, de verblijftijd in het lichaam onderschat.
Ten derde wordt voorbijgegaan aan de grotere radiotoxiciteit van
koolstofgebonden Tritium. En tot slot is er meer in het algemeen
sprake van een onderschatting van de gevolgen van lage stralings-
doses.
Zo komen wij tot een norm van 19 Bq/liter.
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Daarbij willen we echter wel onmiddellijk een belangrijke kanttekening
maken. Wij beschouwen de norm van 19 Bq/liter niet als een veilige
norm, maar uitsluitend als een middel waarmee we de meest ernstige
vormen van tritiumverontreiniging kunnen aanpakken.
Behalve de nulnorm is er geen absoluut veilige stralingsnorm.
Dit is een belangrijk punt waaraan niet voorbij mag worden gegaan.
Elke verhogirfg van de tritiumconcentratie in drinkwater kan voor
de consument aanleiding zijn om drinkwater als besmet te beschouwen.
De drinkwaterbedrijven wijzen op dit punt.
Bij het uitkomen van het IMP-straling 1985-1989 in October 1984
heeft de minister van VROM de Centrale Raad voor Milieuhygiëne
(CRMH) om advies gevraagd. De CRMH heeft niet aan dit verzoek
voldaan, een zeer ongebruikelijke stap. Normaal brengt de CRMH
binnen enkele maanden advies uit. Juist bij een zo'n belangrijk
beleidsvoornemen van de regering als de plannen voor uitbreiding
van het aantal kerncentrales mag een milieukundig stralingsadvies
niet achterwege blijven. Het argument dat de CRMH hanteerde om
niet te adviseren was een gebrek aan deskundigheid binnen het
adviesorgaan over deze materie.

Gezien de vele studies en rapporten die de afgelopen jaren over
deze materie verschenen zijn, zijn we van mening dat dit argument
niet langer staande te houden is. We zijn dan ook blij dat op dit
moment binnen de CRMH stappen worden ondernomen tot de oprichting
van een commissie straling.

Tritium in de Maas

De door ons bepleitte norm van 19 Bq/liter heeft met name directe
gevolgen voor de situatie van de Maas. Het jaargemiddelde aan
Tritium in de Maas schommelt om en nabij de 20 Bq/1.
In de zomermaanden loopt de Tritiumconcentratie op tot
30 a 40 Bq/1. De grootste Tritiumlozing is afkomstig van •>*_• re-
latief oude en kleine kerncentrale te Chooz. Deze centrale dient
in de ogen van Milieudefensie onmiddellijk gesloten te worden.

Ook de CRMH heeft eind 1985 de regering geadviseerd bij België
op de sluiting van de oude centrale te Chooz aan te dringen. De
CRMH baseerde dit advies op het EEG-stand-still-beginsel. Volgens
dit beginsel mag de totale vervuiling (waaronder de watervervui-
ling) in de EEG niet toenemen. Totnogtoe heeft de regering dit
advies van de CRMH naast zich neer gelegd. Navraag van ons op
het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van
VROM heeft dit uitgewezen. Van het advies is kennis genomen. Konkreet
is er niets ondernomen.

Als de regering al iets had ondernomen, is het overigens de
vraag of het iets had opgeleverd.
In EEG-verband zijn een aantal richtlijnen en beginselen van kracht
die over de kwaliteit van het rivierwater moeten waken.
Relevant in dit verband zijn bijvoorbeeld de EG-richtlijnen Vereiste
Kwaliteit Drinkwater (75-440) en Verontreiniging Aquatisch
Milieu. Dit soort richtlijnen dragen een compromiskarakter.
Elk EEG-land moet zich erin kunnen vinden. Dat betekent dat ze
vrij zwak zijn (Gilhuis, 1984 ).

Deze richtlijnen bieden echter wel een ingang voor bilaterale
onderhandeling. Ook dit perspectief is echter niet echt
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aantrekkelijk. Hoe weinig overtuigend het bilaterale overleg met
de Belgen totnogtoe was, leren ons de resultaten van vier jaar
overleg in de Belgische Maascommissie. Deze waren in één woord
bedroevend (zie bijgevoegd kranteknipsel).

De Belgen lijken overigens alweer een truc te hebben bedacht om
in de toekomst aan het stand-still-beginsel te kunnen voldoen
en tegelijkertijd de tritiumvervuiling te laten toenemen. Het plan
is om een stuwmeer aan te leggen bij Andenne. Dit stuwmeer, dat
tevens bedoeld is voor de koelwatervoorziening van de kerncentrales
in Tihange kan de tritiumvervuiling gelijkmatiger maken. Een onzinnig
plan, dat de tritiumvervuiling alleen maar in schijn aanpakt.
Er is immers geen veilige dosis bij radio-actieve besmetting.
Vrij algemeen wordt aangenomen dat de dosis-effect relatie lineair
is. Het maakt dus niets uit of eenzelfde hoeveelheid Tritium gelijk-
matig of met pieken en dalen door de Maas stroomt.

2. Tritium en het redelijkheidsbeginsel

De regering ziet in de continulozingen van Tritium geen argument
om af te zien van de bouw van nieuwe kerncentrales. In het Beleids-
voornemen Vestigingsplaatsen voor kerncentrales van januari 1985
kunnen we lezen hoe de regering denkt over de radioactieve veront-
reiniging van het oppervlaktewater.
De regering acht, in navolging van de Gezondheidsraad, de gevolgen
van lozing van radioactieve stoffen door kerncentrales
'verwaarloosbaar'. Gewezen wordt op een 'globaal onderzoek' naar
de invloed van kerncentrales aan het IJsselmeer wat slechts leidt
tot 'een kleine stijging van het reeds aanwezige gehalte aan radio-
actieve stoffen'. Dit is de besproken VROM-studie. In het IMP-
Milieubeheer 1985-1990 staat hetzelfde standpunt nog wat scherper
verwoord. Gesteld wordt dat de lozing door kerncentrales
op het oppervlaktewater geen knelpunt vormt in het kader van het
milieubeheer.

Wij zijn van mening dat de problematiek wordt onderschat. De regering
baseert haar standpunt op de VROM-studie over reguliere lozingen,
die in hoofdstuk 2 besproken is. Deze studie is gebaseerd op een
onderschatting van de gevolgen van Tritium (hoofdstuk 1) en een
te lage schatting van de omvang van de reguliere lozingen. Deze
moet tenminste 1,3-3 maal zo hoog worden geschat als de studie
doet (hoofdstuk 2).

Verder gaat de VROM-studie op belangrijke onderdelen uit van
onrealistisch? aannamen en is er qeen aandacht voor de gevolqen
voor de wateronttrekking voor de landbouw, en de visserij.
Tot slot wordt ae Dijdrage van radio-actieve lozing stroomopwaarts
in het buitenland niet meegerekend (hoofdstuk 2).
Onze conclusie is dat de continulozingen allerminst een te verwaar-
lozen factor zijn bij de afweging of de bouw van kerncentrales zin-
vol en gerechtvaardigd is.

De continulozingen worden daarentegen wel degelijk een belangrijke
factor in de afweging op het moment dat niet alleen wordt gekeken
naar de continulozingen van de kerncentrale zelf, maar naar die



f Von onze verslaggever)
MAASTRICHT - België
en Nederland leggen de
laatste band aan een
alarmregeling voor de
Maas.
Bij vissterfte of bij-
voorbeeld olielozingen
in Wallonië gaat België
de Vuilwaterwacht van
Rijkswaterstaat in
Borgharen waarschu-
wen. In de loop van 1987
wordt een proef geno-
men met het alarmsys-
teem.
Over de regeling zijn beide
landen het nagenoeg 'eens.
Alleen de Technische Maas-
commissie moet februari
volgend jaar nog ja zeggen.
De commissie is een over-
legorgaan waarin deskundi-

België gaat Nederland waarschuwen bij vervuiling

Alarmregeling voor Maas
gen uit beide landen de mi-
lieu- en scheepvaartproble-
men van de Maas bespreken.

Meetnet
De regeling heeft voorlopig
alleen betrekking op zicht-
bare verontreinigingen. De
Beleen hebben namelijk*
geen permanent meetpunt
dat niet-zichtbare vervui-
ling kan opsporea Het is
wel de bedoeling dat de re-
geling uiteindelijk wordt
uitgebreid met niet-zicht-
bare vervuilingen.
Rijkswaterstaat in Limburg

heeft wel een permanent
meetpunt: vanaf een ponton
in de Maas bij Eijsden wordt
het water dagelijks onder-
zocht. Die controle wordt
nog uitgebreid. Beide landen
zijn overeengekomen dat bij
de sluis van Ternaaien in
het Albertkanaal ook een
meetpunt komt. Vanaf vol-
gend jaar wordt daar eens in*
de twee weken een water-
monster genomen.

Alarmregeling
Hoe werkt de alarmrege-
ling? Als In Luik een lading

olie in de Maas terecht komt
wordt het alarmcentrum
van het ministerie van
Openbare Werken in Wo-
luwe bij Brussel gewaar-
schuwd. Iedereen kan het
centrum waarschuwen: het
gemeentebestuur, het be-
trokken bedrijf of gewoon
een toevallige voorbijgan-
ger.
Het alarmcentrum belt ver-
volgens de Vuilwaterwacht
in Borgharen. De Vuilwa-
terwacht zorgt dan dat in
Nederland actie wordt on-
dernomen. Er Is geen mel-
dingsplicht De regeling is
gebaseerd op wederzijds
vertrouwen, zegt Rijkswa-
terstaat in Maastricht.
Rijkswaterstaat heeft In het
verleden afspraken ge-
maakt met de directie van
de kerncentrales van het

Maasdorp Tihange, ten zui-
den van Luik. Doen zich
daar calamiteiten voor 4*n
wordt Rijkswaterstaat door
de civiele besciitrmlng ge-
beld. Als het at>n Rijkswa-
terstaat ligt worden ook die
afspraken ondergebracht in
de nieuwe alarmrtgsMng.

Nonnen
Binnen de Technisch*
Maascommissie moeten Bel-
gië en Nederland het overl-
gens nog steeds eerp worden
over "öe maximaal toelaat-
pare concentraties aivalr
stoffen In het Maaawator.
Met overleg daarover wR
met vlotten. "
Voor het Maaswater aan
Europese kwaliteitsnormen
voldoet moet in Wallonië
namelijk nog het een en an-
der gebeuren. Er zijn te wei-
nig waterzuiveringsinstal-
laties. En ook de Waalse In-
dustrie heeft een belangrijk
aandeel In de vervuiling.
Dat zal opgelost mwten
worden. Volgens Rijkswa-
terstaat 'een zaak van lava
adem'.
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van de hele cyclus. In hoofdstuk 2 hebben we hiervan een schatting
gemaakt. Het blijkt dat de hele splijtstof gang een ongeveer twintigmaal
zo hoge tritiumlozing heeft als alleen de kerncentrale volgens
de regeringsschatting.
We hebben hier te maken met een kernpunt in de discussie over
de vraag of kernenergie aanvaardbaar is of niet.
Kerncentrales, die electriciteit leveren zijn binnen de hele splijt-
stofgang de enige fabrieken die nut hebben. Als we de vraag stellen
of kerncentrales zinvol en gerechtvaardigd zijn moeten we daarom
het voordeel van 1000 MWe afwegen tegen alle nadelen die eraan
verbonden zijn, zoals de arbeidsomstandigheden in de Uranium-
mijnen, het proliferatie risico in de verrijkingsfabriek, de
lozingen van de opwerkingsfabriek, het nog onopgeloste afvalprobleem.
En zoals gezegd de totale tritiumvervuiling.
De aanpak om de afweging per fabriek te maken is een onaanvaard-"
bare truc, die als enige doel heeft kernenergie aanvaardbaar te
maken.

De redelijkheid van het risiko van een ongeluk

Begin 1985 nam de regering het principebesluit tot de bouw van
nieuwe kerncentrales.
Daarbij kwamen ook de gevolgen van een kernramp voor de drink-
watervoorziening aan de orde. De uitspraken daarover munten
niet uit in helderheid.
Zo schrijft de regering dat besmetting van de drinkwaterbron
'niet automatisch (...) tot onderbreking van de drinkwater-
leverantie aanleiding zal geven1.

Enkele regels daarvoor kunnen we lezen dat de overgang op andere
drinkwaterbronnen de nodige voorbereidingstijd zal vragen.
Hoeveel voorbereidingstijd blijft onduidelijk. Als het
IJsselmeer besmet raakt lijkt het in ieder geval verre van eenvou-
dig een alternatief te vinden. Zeker niet wanneer we ons realise-
ren dat de verversing van het IJsselmeerwater bijzonder langzaam
plaatsvindt.

Het IJsselmeer speelt een essentiële rol in onze drinkwatervoor-
ziening. Het waterleidingbedrijf van Noord-Hol land onttrekt bij
Andijk zo'n 20 miljoen kubieke meter per jaar. Het waterstation
bij Enkhuizen heeft een capaciteit van 110 miljoen kubieke meter
per jaar. Er liggen toekomstige opties voor een spaarbekken bij
het IJsselmeer van 500 miljoen kubieke meter per jaar, alsmede
een spaarbekken in Zuidelijk Flevoland.

De regering acht het in haar standpunt voldoende dat - bijvoorbeeld
in het geval van radio-actieve besmetting van het IJsselmeer -
'kan worden overgegaan op de drinkwatervoorziening onder
Bijzondere omstandigheden', wat dat ook mag wezen.
Het regeringsstandpunt is gebaseerd op de schatting van de bron-
term door de Commissie Reactorveiligheid en de op deze bronterm
gebaseerde RIZA-studie.

De bronterm is aan de orde geweest in hoofdstuk 3. Uit een groot
aantal studies blijkt dat de regering waarschijnlijk een veel te
lage bronterm hanteert. Of in meer gangbaar taalgebruik, de



36

door de regering gehanteerde schatting van de hoeveelheid radio-
activiteit die vrijkomt, na een kernramp is waarschijnlijk veel te
optimistisch. De RIZA-studie is behandeld in hoofdstuk 4. Volgens
deze studie kan het IJsselmeer na een ongeluk één tot twee jaar
ongeschikt worden voor de drinkwatervoorziening. Nog afgezien
van de kritiek op de gehanteerde bronterm uiteenlopende
redenen, waarom deze studie in de ogen van Milieudefensie onvol-
doende betrouwbaar is. Met andere aannames wordt de conclusie
dat een ernstig ongeluk het IJsselmeer enkele tientallen jaren
voor drinkwaterbereiding ongeschikt maakt.

Eind 1985 heeft de RIWA een studie gedaan naar de gevolgen van
een kernramp voor de drinkwatervoorziening.
De samenwerkende waterleidingbedrijven hebben berekend dat het
IJsselmeer circa drie jaar ongeschikt wordt voor drinkwater.
Dat is op zich al te lang, omdat alternatief drinkwater slechts
een half jaar voorhanden is. Op grond van deze conclusie vindt
de RIWA de locaties Moerdijk en Noordoostpolder dan ook ongeschikt
als vestgingsplaats voor een kerncentrale. De RIWA-studie
heeft belangrijke politieke gevolgen. In haar definitieve stand-
punt over de vestigingsplaatsen voor kerncentrales besluit de
regering om de lokaties Moerdijk en de lokaties aan het IJsselmeer
niet definitief goed te keuren, maar eerst een nieuw onderzoek
te doen naar de gevolgen van een kernramp op een van deze lokaties
voor de drinkwatervoorziening.

Vereniging Milieudefensie vindt de RIWA-studie en het daarop ge-
baseerde regeringsstandpunt in een essentieel opzicht onjuist.
We bestrijden het standpunt van de RIWA dat kustlokaties wel aan-
vaardbaar zouden zijn. De radioactieve besmetting van het water
vindt bij een ongeluk plaats door de lucht. Met andere woorden
niet de locatie maar de weerssituatie op het moment van een ongeluk
bepaalt of er besmetting plaatsvindt.
Het is heel wel voorstelbaar dat een ramp in een kerncentrale
in bijvoorbeeld Borssele zal leiden tot een ernstige radio-actieve
besmetting van de Biesbosch. Een vergelijkbaar verhaal geldt bijvoor-
beeld voor de Maasvlakte en het IJsselmeer.
Vereniging Milieudefensie vindt met andere woorden de bouw van
een kerncentrale waar dan ook in Nederland onverantwoord vanuit
het belang van een veilige en gegarandeerde drinkwatervoorziening.

Tsjernobyl

Tot slot willen we nog kort ingaan op de ramp in Tsjernobyl. De
hoeveelheid radio-activiteit die bij deze ramp is vrijgekomen is
kleiner dan de hoeveelheid die door de regering aanvaardbaar is
genoemd. Desondanks is -gelukkig- door verschillende leden van
de regering na Tsjernobyl gesteld dat een ramp van een dergelijke
omvang hier nooit voor mag komen.
Anders gezegd, de regering lijkt zich volstrekt niet bewust
geweest van de omvang van de ramp die zij begin 1985 aanvaardbaar
heeft genoemd. Zal Tsjernobyl hier verandering in brengen?
Of moet er eerst nog dichter bij huis een streek voor tientallen
jaren onbewoonbaar worden voordat de principiële onaanvaardbaarheid
van de mogelijkheid van een kernramp tot onze regering is doorge-
drongen?
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3. Zo laag als redelijkerwijs mogelijk

Het derde uitgangspunt voor het stralingsbeleid heet het
ALARA-principe. De hoeveelheid vrijkomende radioactiviteit moet
As low as reasonably achievable zijn, zo laag als redelijkerwijs
mogelijk.
In de beleidsstukken van de regering is dit één van de meest te-
rugkerende doelstellingen die in het kader van de discussie over
kerncentrales wordt gehanteerd.
Met een mooi woord is dit echter aan te merken als symbolische
beleidstheorie. Met andere woorden, er is sprake van een mooi
klinkende doelstelling, maar de regering heeft tot nu toe verzuimd
dit uitgangspunt toetsbaar aan criteria te maken, zodat gecon-
troleerd kan worden of er invulling aan wordt gegeven.

Vereniging Milieudefensie komt om twee redenen met het ALARA-princi-
pe niet uit de voeten.
Ten eerste wordt in het regeringsbeleid het ALARA-principe gekoppeld
aan de aanwezigheid van kernenergie. Er wordt zogezegd a priori
uitgegaan van de aanvaardbaarheid van kernenergie-installaties.
Het ALARA-principe komt vervolgens om de hoek "kijken om de gevölaen
te verkleinen.
Ten tweede, geldt volgens ons voor de waterkwaliteit dat . .4
negatief scoort wat betreft 'aanbevolen grenzen' en wat betreft
'redelijkheid'. Het heeft dan weinig zin om ons tot een discussie te
laten verleiden, over welke locaties voor kerncentrales gunstiger
zouden kunnen zijn, of een toekomstige techniek die wellicht de
grootte van de Tritiumlozing bij bestaande kerncentrales zou kunnen
verkleinen, en dergelijke. Een dergelijke disccusie gaat voorbij
aan de kernvraag, namelijk of kernenergie grenzen overschrijdt
en qua nut opweegt tegen de negatieve effecten. Maatregelen volgens
het ALARA-principe hebben in dit verband slechts effect in de
marge.
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BijLAGE TRITIUM; TOXICITEIT EN DOSISBEREKENINGEN

In vrijwel elk land - ook in Nederland - is de stralingswetgeving
afgeleid van de Aanbevelingen en de dosisberekeningen van de ICRP
(International Commission on Radiological Protection).
Aanbevelingen van algemene aard zijn te vinden in ICRP-publikatie
26, terwijl publikatie 30 specifiek over Tritium handelt
(ICRP 77 & ICRP 79: zie literatuurlijst).

De aannames die in deze aanbevelingen vervat zijn, worden op veel
wezenlijke punten tegengesproken door talloze wetenschappelijke
onderzoeken. Bovendien worden een groot aantal factoren - die
voor een werkelijke bescherming tegen straling van essentieel, belang
zijn - buiten beschouwing gelaten. Voor één enkele stof, Tritium,
worden de specifieke punten van kritiek tegen de huidige normgeving
op een rij gezet. Voor een meer algemene kritiek op dosis-effekt-
berekeningen, vooral van lage doses straling, wordt de lezer naar
andere publikaties verwezen (e.g.Gofman,1981; Bertell,1986).

1. Tritium wordt door de mens niet alleen in de vorm van getritieerd
water opgenomen. Doordat Tritium ook door planten en dieren
geassimileerd wordt, komt het ook in het menselijk voedsel
(bv. Ginkel,1976; Kirchmann,1982).

2. Tritium dat door planten en dieren vanuit het water wordt
opgenomen, wordt niet alleen in het celwater vastgehouden maar
wordt ook, via stofwisselingsprocessen, in (in principe alle)
biochemische molekulen geassimileerd. Dit organisch gebonden
Tritium (OBT) is in staat om veel grotere biologische schade
te veroorzaken dan getritieerd water.Dit is begrijpelijk, omdat
het tritiumatoom dan ingebouwd is in het molekuul: bij verval
wordt het molekuul eerder beschadigd door de uitgezonden beta-
straling (zie ook beneden, onder 9).

Bijvoorbeeld, de 'getritieerde' vormen van leucine (een voorloper
van eiwitten), uridine (RNA-voorloper) en thymidine (DNA-voor-
loper) blijken resp. ongeveer 10, 100 en 1000 keer toxischer
te zijn dan getritieerd water (Rytömaa,1979).
Voor pas gevormde embryo's is getritieerd thymidine zelfs onge-
veer 5000 keer schadelijker (Yamada,1984). Dit komt o.a. doordat
OBT zich in het organisme beter 'ingebed' heeft, en doordat
OBT een veel langere biologische halfwaardetijd (*) heeft dan
getritieerd water: tussen 400 en 600 dagen t.o. 10 dagen (brein-
DNA: 600 dagen (Carsten,1984)).
In zijn aanbevelingen, kiest de ICRP om het organisch gebonden
Tritium buiten beschouwing te laten en een biologische
halfwaardetijd van 10 dagen voor alle Tritium aan te nemen.

3. In het weefsel van dieren die getritieerd water drinken is
de verhouding tussen atomen van 'gewoon' waterstof (H) en
Tritium in OBT twee tot acht keer hoger dan in het lichaams-
water (Kassche,1977; Zamenhof,1979). Dit is belangrijk wanneer
er gekeken wordt naar Tritium-besmetting van voedsel, maar
ook met betrekking tot de manier waarop Tritium zich in ons
eigen lichaam nestelt.

* De tijd die verstrijkt voordat de helft van het opgenomen Tritium
door stofwisselingsprocessen uit het lichaam is verdwenen



. Tritium accumuleert op een orgaan-specifieke basis, vooral
in de eierstokken en testes. Dit effekt wordt nog vergroot
als het Tritium in de vorm van OBT opgenomen wordt (Pietrzak-
Flis,1982). ICRP publikatie-30 neemt aan dat Tritium gelijk
door alle weefsel verdeeld wordt.

. Getriteerde molekulen worden via de placenta aan groeiende
embryo's doorgegeven. Experimenten hebben aangetoond dat de
specifieke aktiviteit van OBT in diverse organen van generatie
tot generatie toeneemt, vooral in de eierstokken (Pietrzak-
Flis,1982). De hoogste specifieke aktiviteit wordt gevonden
in de DNA-fraktie, en het gewicht van het brein en de geslachts-
organen in volgende generaties neemt af (Zamenhof,1979).
Bovendien hebben nakomlingen bij hun geboorte minder oöcyten* ' ',
(Dobson,1979).

. Het begrip RBE (Relatief Biologische Effektiviteit, ook wel
Kwaliteitsfaktor genoemd) ligt ten grondslag aan alle berekening-
en van stralingdoses. (Hiermee wordt een dosis in termen van
rad of gray - geabsorbeerde energie van de straling - omgerekend
naar rem of Sievert, om de type straling in berekeningen te
betrekken.) Voor alle isotopen die beta- of gamma-straling
veroorzaken wordt een waarde van één aangenomen.
Deze RBE wordt door vele fundamentele problemen omgeven. Met
welke soort straling wordt een vergelijking gemaakt, voor welke
effekten wordt een vergelijking onderzocht, etc? Ondanks deze
moeilijkheden is het van belang om op te merken dat diverse
wetenschappers een RBE-waarde van 3-4 (of hoger) voor Tritium
aanbevelen (bv. Dobson,1976), met een waarde van 6-9 waar
het om schade aan de celkern gaat (Kassche,1977). De ICRP gaat
nog altijd uit van een RBE-waarde van een. Een aantal jaren
geleden was dit nog 1,7 , maar ondanks steeds meer aanwijzingen
dat zelfs dit te laag was, heeft deze internationale kommissie
de RBE-waarde voor Tritium toch nog verlaagd.

In het licht van de tegenwoordige Tritium-nivo's in drinkwater
en voedsel is het echter nog veel belangrijker dat een aantal
onderzoekers hebben aangetoond dat deze RBE-waarde - en dus
de biologische effekten - behoorlijk toeneemt naarmate doses
lager worden (Dobson,1979a; Ujeno,1983).

Vrijwel alle experimenten met Tritium (en andere radionucliden)
worden met knaagdieren uitgevoerd. De experimenten van Dobson
(Dobson,1979a) laten echter zien dat apen ('squirrel monkeys')
aanzienlijk veel gevoeliger zijn dan muizen - in ieder geval
voor wat betreft schade aan primaire oocyten* - hetgeen van
fundamentele betekenis is voor het bepalen van schade aan het
menselijke organisme, in het bijzonder wat de voortplanting
betreft.

R.L. Dobson, van het Lawrence Livermore Laboratorium in de
V.S., heeft in maart 1979 deze resultaten (onder 6-8) onder
de aandacht gebracht van alle grote internationale commissies
e.d. die bevoegd zijn op het gebied van nucleaire veiligheid

Dit zijn de voorlopers van de eicellen. Bij de geboorte hebben
alle vrouwelijke zoogdieren (dus ook de mens) een beperkt -
maar voldoende - 'vooraad' van dergelijke cellen, die in een
latere fase van het leven tot 'echte' eicellen uitgroeien.
Primaire oöcyten kunnen na de embryonale ontwikkeling niet
meer aangemaakt worden.



en stralangsbescherming (Dobson,1979bj naast de reeds genoemde
ICRP, waren vertegenwoordigers aanwezig van het Internationale
Atoomagentschap, IAEA; het Nucleaire Energie Agentschap, NEA
van de OESO; de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO; en de Inter-
nationale Arbeidsorganisatie, ILO). Zoals ook geldt voor alle
andere wetenschappelijke aanwijzingen dat de risiko's van lage
stralingsdoses onderschat worden, werden ook de resultaten
van Dobson

9. Gezien de problemen van experimentele microdosimetrie met een
laag-energie beta-straler als Tritium, worden in de laatste
jaren ook theoretische (statistische) dosisberekeningen (voor
bv. eicellen) gemaakt aan de hand van mathematische modellen
(bv. Commerford,1982, maar ook de reaktie daarop in Hohnson,1984).
Behalve het feit dat dergelijke modellen per definitie louter
voor één enkel effekt zijn ontworpen, zijn zij zelfs hierin on-
volledig, omdat ze alleen uitgaan van energetische aspekten.
Bij tritiumverval spelen echter ook op zijn minst twee andere
factoren mee: a. transmutatie tot een helium-3 kern, waardoor
in OBT ingebouwd Tritium een 'gat' slaat (bv. verdwijnen van
waterstofbruggen in DNA-molekulen (Lebenschutz Wuppertal,1979);
verval van Tritium dat in de 5-positie van bepaalde DNA-voor-
lopers ingebouwd is, veroorzaakt tijdens DNA-replikatie
mutaties met een frequentie van bijna 100% (e.g. Krasin,1976)
b. het 'terugslag' (recoil) momentum van het (^HeT)+ dat na
een beta-verval ontstaat is voldoende om C-H bindingen te bre-
ken en maakt het mogelijk dat het onstabiele Tritium de plaats
van elk willekeurig waterstofatoom kan innemen (NCBP,1979);
en c. ionisatie van celwater, met vorming van waterstofperoxyde,
een bekend celgif (Reichelt,1985).

10. Zoals met zoveel radioisotopen, wordt er vrijwel alleen antro-
pocentrisch gedacht: planten en dieren worden meestal alleen
in studies en beleidsdiskussies betrokken voor zover ze de
mens tot voedsel dienen. Veel van de hierboven besproken
mechanismen spelen net zo goed een rol in de rest van de biosfeer;
biologische schade door Tritium-besmetting is zelfs al bij

lage concentraties gemeten (bv. Abbott,1979).

11. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de effekten
van Tritium (en andere routinelozingen, in het bijzonder ook
de edelgassen) op de gezondheid van bossen. In naaldbossen
in de buurt van kerncentrales zijn opmerkelijk hoge concentraties
Tritium in naalden, takken en bodem gevonden (Stewart,1972).
Bovendien blijkt de verhouding tussen OBT en getritieerd water
in de humus tussen 5 en 7 te liggen (Ginkel,1976).
De bioloog Reichelt heeft korrelaties gevonden tussen bossterfte/
schade en afvalpluimen van kerncentrales (Reichelt,1985).
Mistdruppels die waterstofperoxyde bevatten (zie hierboven
onder 9, over vorming van H2O2 na tritiumverval) worden
door sommige onderzoekers gezien als een belangrijke oorzaak
van Waldsterben, zelfs belangrijker dan SOj en NOx (Slanina,
1986).

Uit het bovenstaande blijkt overduidelijk dat tritiumbesmetting
van ons drinkwater en voedsel - en van de hele biosfeer - een
veel ernstiger probleem is dan algemeen wordt verondersteld. Tritium
is een 'dubbelganger' van normaal waterstof: via de kringlopen



en stofwisselingsprocessen op alle nivo's van het voedselketen en
kan het in alle soorten biochemische molekulen binnendringen.
Dit geldt ook voor DNA. Er is verder sprake van ophoping van Tri-
tium in geslachtscellen en zelfs van dergelijke ophoping van ge-
neratie tot generatie. Bij zogenaamde lage doses kan het al leiden
tot blijvende biologische en genetische schade. Het blijkt duidelijk
dat de ICRP in haar aanbevelingen (ICRP 26 & 30) - waarop de
wetgeving van de meeste landen gebaseerd is - de risiko's zwaar
onderschat, zelfs als we ons beperken tot het specifieke onderzoek
naar Tritium.

Het zij vermeld dat dezelfde fundamentele biologische gevaren ook
gelden voor koolstof-14, dat ook als 'routinelozing' van kerncentra-
les en opwerkingsfabrieken in het milieu komt. Hoewel de hoeveel-
heden daarvan (in Curie) minder zijn, betekent de lange halfwaarde-
tijd van ongeveer 5730 jaar dat de gevolgen van deze lozingen voor
vele duizenden jaren merkbaar zullen blijven. Als doppelgangers
van 'normale' waterstof en koolstof dringen deze zich steeds meer
op als instabiele bouwstenen van het leven.



BIJLAGE The t o x i c i t y of T r i t i u m . IAEA posium. (Dobson)

2. EFFECTS AT LOV EXPOSURE

In two-week-old female «Ice that had been chronically exposed
to tritium In bod> water (via 3H0H in maternal, drinking water)
throughout ln-uteio and t% atnatal development, done-dependent
9erm-celi destruction ^ s found at a l l exposure leve ls examined.
A more than 100-£oKi range ot tritium concentration, trom 12 down
to 0.085 |iCi/ml, «.as studied. Results from several invest i -
gations [5 ,6 ,o ] aie summarized in the left-hand panol of Fig. 1.
It la seen that mouse oocyte survival decreases exponentially
with exposure level (shown in Fi<j. 1 as tritium concentration in
body water and as the corresponding radiation dose rate from 'H
beta rays). Then- i s no "safe" threshold below which c e l l s are
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not killed, and the LD50 level Is only 2 »iCi/ml (delivering
0.44 rad/day). The dashed curve at the low-dose end represents
indications that a small fraction of the germ-cell population may
be more sensitive than the rest; this is suggested by data from a
study In which the very low level of 0.085 jiCi/ml data was
examined [5j.

This remarkable effectiveness of tritium, shown by dose-
dependent, in-vivo cell destruction measureable at exposure
levels even below 0.1 pCi/ml (delivering only 0.02 rad/day, and
In a range comparable with MPC's), exceeds that predicted for any
detectable mammalian response [l2j. Furthermore, the threshold-
free exponential character of the dose-response curve, though
there may possibly be two components. Indicates that extra-
polations can be Hade for prediction of effects at even lower
exposures.



The high radiosensltivlty known to characterize mouse
oocytes, especially those in the juvenile animal [13,14], sug-
gested the possibility, however, that this degree of response
wight be peculiar to mice and of limited relevance to »an. He
examined this question by means of chronic, low-level tritium-
exposure studies on squirrel monkeys [?]. A.i in the mouse
experiments, continuous! exposure «as by way of J|ioil in the
pregnant mothers' drinking water; the body-water levels studied
ranged from 3.1 down to 0.05 cCi/i«l. Ovaries of newborn tritium-
exposed monkeys showed tremendous germ-cell loss. Results from
oocyfc<« counts are presented in the right-hand panel of Fig. 1.

Oocyte survival is again soon to decrease exponentially with
exposure level, and there is no threshold. The response in the
monkey is more dramatic even than th.it in the mour.e. The r,D<;o
leve! for the prim.ite germ cells is one-fourth that for the
rodent oocytes, only 0.5 ,.Ci'ml (delivering 0.1 rad/day) . The
dashed curve represents.anjt.lAstnative_intorjjniJtat.i,on_2_f__the
*c<3t.a, which excluriejLj singU» outiier po_in_t_ (see reference 0).
It is not possible- .it present ho ruie~out thi1; interpretation.
It is similar to the suggestion in trw» mour.>? datJ. and, if real,
may indicate that somo (perhaps 70*) of the germ cells ire mor<?
sensitive than described above, with /in r.n̂ g level of 0.07
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BIJLAGE 3:

UITSPRAAK VAN DE JURY VAN HET INTERNATIONAAL WATER TRIBUNAAL

inzake de aanklacht ingediend door KOLLEKTIEF RAMPENPLAN, SITTARD

tegen de beheerders van de kerncentrales van CHDOZ(Frankrijk) en TIHANGE

(België) en het kemonderzoekscentrum KFA JULLICH (BRD).

In de hoorzitting van 5 oktober 1983, verschaften vertegenwoordigers van de

aanklagers aanvullende, mondelinge informatie naast de dokumenten die aan

de Jury al overhandigd waren. Deze dokumenten zijn opgenomen in het Casebook

van het Internationaal Water Tribunaal.

De aangeklaagde firma's zijn tijdig, in overeenstemming met de Rules of Pro-

cedure van het IWT, uitgenodigd hun standpunt terzake kenbaar te maken. Dat

de genoemde firma's niet aan de hoorzitting hebben willen deelnemen, weerhoudt

de Jury geenszins ervan deze aanklacht in behandeling te nemen.

UITSPRAAK

1. De Jury aanvaardt de door de aanklagers ingediende bewijzen dat de radioaktieve

vervuiling van de rivier de Maas veroorzaakt wordt door de FWR-kemreaktoren

die op de oevers gesitueerd zijn. De Maas dient als bron van drinkwater: ver-

hoogde gehaltes van het radioaktieve stof Tritium zijn reden tot bijzondere

bezorgdheid, omdat er thans geen methoden voorhanden zijn om de stof uit het

water te zuiveren.

2. De bezorgdheid omtrent radioaktieve stoffen wordt bij deze aanklacht onderkend,

aangezien deze stoffen de eigenschap hebben dat ze alle vormen van planten-

en dierenleven kunnen beïnvloeden, vooral door veranderingen in de genetische

informatie. Er is algemene overeenstenming dat er bij deze stoffen geen niveau

bestaat waarbij er geen effekten optreden; de kwantificering van de dosis-effekt

relatie is echter nog onderwerp van kontroverse. Gezien de onzekerheid met be-

trekking tot de omvang van dit effekt, kunnen alle lozingen van radioaktieve

stoffen in het milieu die het natuurlijke achtergrondsniveau verhogen als ge-

vaar worden beschouwd. Bovendien is er bij Tritium, in tegenstelling tot de

natuurlijke achtergrondsstraling, een grotere kans dat het Tritium via het

voedsel en het drinkwater organismen kan binnendringen, waar het mutagene,

kankerverwekkende en mogelijk andere schadelijke effekten op levend weefsel

kan hebben. Tritium moet daarom beschouwd worden als een potentieel gevaar.



3. Op basis van de2e overwegingen maakt de jury zich met betrekking tot de

Maas zorgen over de volgende twee punten: ten eerste, de gevolgen van verdere

radioaktieve belasting voor haar funktie als drinkwaterbron, ten tweede de

benodigde hoeveelheden koelwater, vooral tijdens perioden van lage afvoer in

de zotter.

Ctn deze reden onderschrijft de jury de eisen an plannen ontrent uitbreiding

van het kernenergievenrogen langs de Maas te annuleren.

4. Met betrekking tot de eis tot sluiting van de bestaande nukleaire installaties,

beschouwt de jury het hier aangedragen bewijsmateriaal onvoldoende om als basis

te dienen voor een uitspraak op dit punt.

Ondertekend, 6 oktober 1983, Rotterdam, door de Jury van het Internationaal

Water Tribunaal:

Mrs. M. Auken, M.A.

Prof. Dr. H. Bick

The Earl of Cranbrook

Mrs. Drs. L. Hartenstein

Prof. Dr. J.H. Koeman

Dr. R.J.H. Kruisinga

Prof. Dr. G. Winter
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Sellafield's waste spreads confusion
T « H E BEHAVIOUR of radioactive

I material dumpec into the Irish Sea
-*• from Sellafield and now finding its

way ashore again is worrying government
ecologists. They are perplexed at the huge
variations in levels of radioactivity found in
plants, animals and soils—and worried that
their findings will undermine current inter-
nationally accepted safety standards.

The preliminary findings of a six-year
study by scientists from the Institute of
Terrestrial Ecology (ITE) were presented to
a select committee of MPs last week in
evidence submitted by the Natural Envi-
ronment Research Council. The MPs are
conducting a review of Britain's manage-
ment of radioactive waste. Ecologists from
the ITE are studying the fate and behaviour
of radionuclides at its Merlewood Research
Station near Grange-over-Sands, in
Cumbria, down the coast from Sellafield.

The ITE became involved in this work
after the Royal Commission on Environ-
mental Pollution suggested in 1976 that
research was needed by an organisation
independent of the "nuclear lobby". In
1979 the ITE set up its instruments and
started collecting the first data.

The Sellafield reprocessing plant was
sited on the Cumbrian coast in the late
1940s on the assumption that any radio-
active waste discharged into the Irish Sea
would be diluted and dispersed within its
basin. In the event, however, much of the
waste has been absorbed onto the deposits
of fine sediment offshore and slightly to the
north of the plant.

This sediment now serves as a reservoir
of radioactive material that is deposited in
several Cumbrian estuaries, notably
Ravenglass. This process "cannot have
been anticipated when the treatment plant
was conceived", the NERC said.

The radionuclides concentrate in the
mudflats and saltmarsbes of the estuary.
Some become bound to fine sediment and

Roger Milne

Digging into the Sellafield legacy

are blown inland, together with aerosols
originating directly from the sea. Since
many of these radionuclides, especially
americium, plutonium and caesium have
very long half-lives, the sediments will be a
source of radiochemical pollution for many
years to come.

The ITE's research has so far concen-
trated on the distribution of radionucLides

Individual plants differ markedly in their
potential to take up and recycle radio-
nuclides from the soil. Work on the uptake
of radioactive material by sheep indicates"*
that a lot passes through the gut'Therc is
also a build-up of radionucLides in organs
such as the liver and kidney.

The ITE is currently examining the
amount of radioactive material ingested by
animals or removed with crops, and bow
much percolates through «oil and pene-
trates to waterways. One note of concern is
being sounded by the observation that the-
number of birds, especially waders' and
wildfowl, is falling in and around the
Ravengiass estuary. "There is now some
concern amongst naturalists that radio-
nuclides could be affecting these popu-
lations," says the ITE.

MPs were also told: "There are many
questions that remain to be answered about
the fate of radionuclides entering the terres-
trial environment... it may be essential
that the longlife actinides [such as
plutonium and americium] receive most
attention in the future, because the reser-
voir in the Irish Sea and the estuarine
deposits will continue to supply the land.
Thflong-term "build up of neptunium as a
final decay product must also be a matter of
concern in the distant future."

John Jeffers. the ITE's diicctor, said that
be is not convinced that the implications of
the research are being heeded or the nred
for much more work recognised. "We're
not doing as much research as we should onin the saltmarshes, coastal pastures and IDOI uumg as mucu rescarcu as we sauiuu UD

soils of west Cumbria; on the ingestion of I the long-term environmental issues. We
radionuclides by sheep; and on the role of I keep getting surprises.

The extreme variability of concen-
trations of radionuclides being found is
plants and animals is also setting serious
problems for ecologists. The range of
concentrations being discovered is "twot

birds in the inland transfer of radio-
nuclides. They have found that the distri-
bution of radionuclides in the estuary muds
and jnarshes depends on how much the
sea enefdaches^aud that vegetation in the
saltmarshes erlarSes" the retention of
radioactive material. "'-**J*M^

Inland, soili and vegetation contain less
radioactive material, and the mix of radio- <ling methods and raises questions protec-
nuclides is different because they originate tion standards which are based on average

r mostly from wind-blown material. levels of contamination. 'y^f

orders of m^gnjtjjdftjptater than in normal I
biological'processes", says Jeffers. I

This poses problems for normal samp-


