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Voorwoord
Het ongeluk in Tsjemobyl heeft ons wakker geschud. Het heeft ons ge-

confronteerd met het feit dat onze maatschappij onvoldoende voorbereid
was op een nucleaire ramp. Aangezien kernongelukken als Tsjemobyl zich
kunnen herhalen en land- en tuinbouw direct betrokken partij en slacht-
offer zijn, voelde de Belgische Boerenbond zich verplicht om zijn leden en
de bevolking in te lichten over de gevolgen van radioactieve besmetting
op de land- en tuinbouwproduktie en over de concrete maatregelen die
daartegen kunnen getroffen worden. De Milieustaf van de Belgische Boe-
renbond kreeg opdracht voorliggende brochure uit te werken.

In deze brochure worden op een bevattelijke manier en na een beknopte,
maar noodzakelijke, theoretische inleiding direct bruikbare maatregelen
aangeboden om. in geval van een nucleaire ramp. drie vitale doelstellin-
gen te realiseren.

1. De kwaliteit van het voedsel en dus de volksgezondheid beschermen.
2. De land- en tuinbouwers bij het uitoefenen van de bedrijfstaken bevei-

ligen.
3. Het landbouwproduktieapparaat zo goed mogelijk intact houden.

Wij vinden deze boodschap en deze brochure belangrijk. Maar wen-
sen met u dat ze nooit van toepassing zat moeten zijn.

Jan HINNEKENS
Voorzitter Belgische Boerenbond



Inleiding
Technieken gesteund op radioactieve ver-

schijnselen zijn ontwikkeld in verschillende sec-
toren. Hoawel de mogelijke invloea van deze
sectoren op de omgeving zeer verschillend kan
zijn en bijna niet vergelijkbaar, stellen we ze hier
toch naast elkaar: wapenindustrie, energiecen-
trales. geneeskunde en wetenschappelijk on-
derzoek (ook landbouwonderzoek). Deze tech-
rutken vervullen duidelijk een lunctie in onze
maatschappij. Hun gebruik brengt evenwel risi-
co's met zich me« Omwille van deze risico's zijn
re»ds kentaler) jaren veiligheidsvoorschriften en
normen ontwikkeld die in lunette van meuwe ont-
wikkelingen en inzichten worden aangepast.

Bij het gebruik van radioactiviteit m de ener-
gtsproduktie is de kans dal er zich een zware
ramp voordoet zeer klein. Maar hoewel de kans
klein is. kunnen de gevolgen van een ramp ca-
tastrofale almetingen aannemen.

Nu mag men hel begrip "risico" met verwar-
ren met hel begrip "kans". Voor de waardering
van een maatschappelijk risico (van welke aard
ook) dienen we de kans voor een mogelijk ge-
beuren (hoe klem ook) te vermenigvuldigen met
de grootte van de eventuele gevolgen.

Uit reacties van de overheden en hel publiek
in Wsst-Europa na het ongeval in Tsjernobyl
bleek dat men te weinig was voorbereid op der-
gelijke situaties. Verschillende reacties wezen in
die lichting:

1 Normen die vastgelegd waren, werden in
verschillende landen aangepast (ver-
strengd).

2 . De beperkte en tegenstrijdige voorlichting
werkte in de meeste landen noga! verwar-
rend.

3. Binnen de E.G. was harmonie zoek.

Gelukkig was Tsjernobyl voor West-Europa
een ramp met nog vrij beperkte omvang.

De ervaring toen leerde ook dat de land- en
tumbouw direct werd getroffen mei aNe gevolgen
vandien Men mag immers niet vergeten dat
voor personen die nel direct bij een kernramp
belrokken zijn. de radioactieve besmetting
hoofdzakelitk via de voeding gebeurt.

Landbouw kan bijgevolg een sleutelrol spe-
len in de vrijwaring van de bevolking. Vandaar
ook de belangstelling die de land- en tuinbouw-
sector voor dergelijke problematiek heeft.

RISICO - KANS OP EEN BEPAALD GEBEUREN x ERNST VAN DE GEVOLGEN
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Toen in de jaren '50 en '60 bovengrondse
kernproeven werden uitgevoerd, werden studies
verricht naar de gevolgen voor de landbouw. Er
verschenen publicaties voor land- en tuinbouw
met beschrijvingen van maatregelen die na een
nucleaire ramp kunnen ingezet worden om de
radioactieve besmetting via de landbouw te be-
perken. Het gebeuren van Tsjernobyl was voor
de Belgische Boerenbond de aanleiding om
deze 20 jaar oude voorlichting in een nieuwe
vorm. aangepast aan de huidige kennis en aan
de moderne landbouwuitbating. naar het pu-
bliek toe te brengen.

Oeze brochure is bedoeld voor land- en tuin-
bouwers maar we nodigen ook veeartsen, voof-
lichters, mensen uil de voedingsnijverheid en
verantwoordelijken op alle niveau's voor de land-
bouwsector uit om ze te lezen.

Na vier inleidende hoofdstukken worden er
een aantal praktische tips gegeven waardoor,
mils kleine aanpassingen aan de bedridsvoe-
ring, de mogelijke besmening aan de bron zo-
veel mogelijk kan worden beperkt.

Waar. wanneer en welke maatregelen die-
nen getroffen te worden is in deze brochure net
behandeld. Daarvoor bestaan overheidsinslan-
ties die in een crisissituatie aan de bevolking in-

formatie zullen verstrekken over de Ie ireHen
maatregelen. De brochure geeft wel een over-
zicht met de beschrijving van mogelijke maat-
regelenvoorland- en tuinbouw. Wil menecher
de gesuggereerde maatregeien goed. dus mei
bedoeld effect, kunnen uitvoeren dan is het be-
grijpen van deze maatregelen belangrijk. Daar-
om geven de eersle hoofdstukken achtergrond-
informatie over de weg die radioactief materiaal
aflegt van de plaats van de ramp W i j , de mans.
En over de gevolgen van de radioactieve beMra-
ling voor hei menselijk organisme Uiteraard is
in dit bestek niet naar volledigheid gestreeld.
Toch moei d * theoretisch gedeelte voldoende
zijn om de draagwijdte van de aanbevelingen ie
begrijpen.

Verder mag dB lezer gerust zifn: de brochu-
re is met ingewikkeld. Dsze brochure in ie Beal
hebben is ook belangrijker dan ze gelezen heb-
ben. Als je dan maar weet dat je ze heU... FoK>°(
en tekeningen bekijken is heel belangrijk om in
geval van eventuele ramp uw geheugen een
steuntje te geven, om je «e herinneren dat jemet
deze brochure over een leidraad beschikt.

We hopen evenwel dat je deze brochure
noot zult moeten gebruiken...



Wat is radioactiviteit?
1. RAOKJACTIVITEITISOVERALAANWEZIG

RadioactivMil is een naiuurlijk verschijnsel
dat zo oud is als de kosmos en dal ook in heel
de kot»»s aanwezig is.

Bodem, gesteenten, water, lucht, voe-
dmgsmddeien... al wal ons omringt zendt radio-
actieve stralen uit. Er beslaat dus radioactieve
straling die van natuurlijke oorsprong is. Hel ni-
veau van deze straling is uiteraard zeer klein.
Maar de mens kan ook zelf radioactiviteit op-
wekken.

2 HOE ONTSTAAT
RADIOACTIEVE STRALING?
O Over het bestaan van atomen...

De materie is opgebouwd ut atomen. E r zijn
103 verschillende soorten atomen ("elementen')
bekend, elk met hun eigen naam en nummer,
het "atoomgetal".

Oe naam wordt afgekort in een symbool van
één of twee letters Voorbeelden zijn ijzer (alge-
kon Fe), koper (Cu). waterstof (H). kaüum (K). jo-
dmm (I). De materie die ons omringt bestaat of-
wel louter UK deze elementen ofwel ut scheikun-
dige verbindingen van deze elementen. Atomen
van eenzelfde element gedragen zich in schei-
kundig opzicht — als men ze laat reageren met
andere stoffen — identiek

O En isotopen
Een atoom is verder samengesteld uit pro-

tonen, neutronen en electronen. De protonen,
neutronen en electronen hebben ook een be-

paald gewicht. Atomen van eenzelfde element
hebben eenzelfde aantal protonen, dat wordt uit-
gedrukt in het atoomgelal. Het aantai protonen
is getjk aan hei aantal electronen. Maar een ele-
ment kan voorkomen met een verschillend aan-
tal neutronen. Zo bestaan er verschillende "soor-
ten" ijzer waarbij de atomaire structuur dus ver-
schut. En vermits een element kan voorkomen
met een verschillend aantal neutronen kunnen
atomen van eenzeHde element een verschillend
gewicht hebben. Men spreekt dan van de ver-
schillende isotopen van een bepaald element.
Zo spreekt men van Caesium 134. (Cs 134). Cae-
sium 137 (Cs137). Het cijfer is de som van het
aantal protonen en neutronen. Van elk element
zijn verschillende isotopen bekend, van de
meeste zelfs m?er dan 10.

Q Straling ontslaat uil de overgang van iso-
topen

Isotopen zijn a.h.w. in beweging. Sommige
isotopen zijn zeer stabiel, sommige gaan spon
taan over in andere die op hun beurt onstabiel
kunnen zijn. Het isotoop wordt hierdoor in vele
gevallen een isotoop van een ander element.
Oeze overgang kan heel vlug gebeuren. Een
aantal kunstmatig gevormde isotopen zijn zo on-
stabiel dat ze slechts een fractie van een secon-
de bestaan. Bij andere kan de spontane over-
gang jaren of eeuwen op zich laten wachten.

Men mag zich echter niet voorstellen dat, als
men een bepaalde hoeveelheid van een isotoop
heeft, na verloop van een bepaalde tijd alle ato-



men plots m een ander isotoop overgaan. De
overgang gebeurt atoom per atoom: heel toe-
vallig gaat juist dat bepaald atoom op een be-
paald ogenblik over. Gedurende deze overgang
komt zeer veel energie vrij onder de vorm van
stralingen. Men spreekt van radioactieve stra-
ling. We hebben net gesteld dat de vrijkomen-
de energie groot is en dan bedoelen we dit op
atomaire schaal. Er zouden bv. 31000 miljard
splitsingen per second? van een uraniumkern
nodig zijn om een lamp van 1000 Wan te doen
gloeien. Toch spreken we van veel energie om-
dat 1 gram U 235 2 600000.000000 nW|ard ker-
nen bevat. Omgekeerd kan men stellen dat 1
gram Uranium 235 een energie kan leveren van
24.000 KWh.

3. WAT IS HALFWAARDETIJD?

Hoewel de overgang van de ene isotoop
naar een andere per atoom gebeurt en op toe-
vallige basis, kan men de snelheid van de vrij
komende radioactiviteit weergeven. De snelheid
is evenredig met de instabiliteit van hei uigangs-
isotoop.

En omdat na verloop van tijd en als gevolg
van de atomen die reeds zi|n overgaan, minder
uitgangsmateriaal overblijlt zal de radioactieve
straling met de tijd afnemen

De tijd waarop de radioactieve straling tot de
helft vermindert b)i]ll echter dezelfde. Hiermee
kunnen we de snelheid van deze radioactieve
reactie weergeven Men noemt dit hallwaarde-
tijd. In tabel 1 ziin voor een aantal isotopen half-

waardetitden weergegeven
Om te weien hoe lang radioactieve straling

kan aanhouden is de kems van de natwaarde-
tijden belangrijk

4. SOORTEN RAOtOACTIEVE STRALINGEN
Er zijn dne soorten radioactieve stratng.

O aKastralen:
Ori zijn weggeshngerde atoomkernen van hei
element Helium: ze zi|n tweemaal posutet gela-
den. Alfastralen kunnen zeer veel schade aan-
richten bij rechtstreeks contact
D betast/alen:
Dit zijn stralingen afkomstig van uitgezonden
etecironen.
O gammastralen:
DA ziin eteöromagneusche golven zoals bijvoor-
beeld het lent. Gammastralen ajn vergetjjübaar
met X-stralen opgewekt in een Rónigenappa-
raat. Beide zijn met zichtbaar

Het etteci en het doordringingsvermogen
van deze 3 types van stralingen is verschriend.

Bij gebjke energie houdt men aHaiinton
reeds tegen met een nmslwudakjmmiumfolie:
beiastaten met 10 cm akjmrwjm en gammasra-
lenmeteenalunwiiurnlaagvaninimrneldaar-
achter nog 10cm lood. Dit w l zeggen datgam-
masualen doorheen de materie dringen (zoals
CMJ R X toto's), terwijl aXastialen vlug geabsor-
beerd worden. Anderzijds beduid d t ook dat al-
fastralen per eenheid van energie meer schade
aanrichten dan ganmastralen D e betastraton
staan tussen beide.



5. Eenheid van straMng
Radioactieve straling kunnen wij met onze

zintuigen niet rechtstreeks waarnemen. Ze kan
wel met een geigerteller gemeten worden.

Becquerel (Bq) is de eenheid van racfoacti-
vrteK. Eén Becqueret betekent dat de radioac-
tieve sKi éénmaal per seconde straling uitzendt
of één atomair* overgang van de ene isoloop
naar de andere per second». De geigerteller kan
het aantal van dergelijke atomaire overgangen
waarnemen en weergeven in een geluidssig-
naal. De geigerteller zal dü aantal overgangen
per seconde per oppervlakle-eenheid of per ge-
wichtseenheid van een produkt tellen.

De stratingsiniensiwit vertelt ons niets over
hel soort straling. Elk signaal dat men telt kan
dus zowel een alfa-, beta- of gammastraal zijn.

Abel 1: Overzicht vanhalh

Naam van het nucKde (1)

Strontium 89

Strontium 90

Jodiumi31

Jodiumi33

Jodium135

Tellurium 132

Caesium 134

Caesium 137

Barium 140

Cerium 141

Cerium 143
Cerium 144

Radium 226

Plutonium 238

Plutonium 239

Uranium 238

•MrJetf/rftri Kan nueüden

afkorting

Sr 89

Sr 90

1131

1133

1135

Te 132
Cs 734

Cs137

Ba 140

Ce 141

Ce 143
Ce 144

Ra 226

Pu 238

Pu 239
U238

halfwaardetijd

50.5 dagen

28 jaren

8.05 dagen

20.8 uren

6,7 uren

77 uren

2.1 jaren

30 jaren
12.8 dagen

33 dagen

33 uren
284 dagen

1620 jaren

87.6 jaren
24.400 jaren

4,5 miljard jaren

0) Da term isoloop gebruikt men om kernen aan te duiden van eenzetlde element. De
term nuclide is algemener en wordt gebruikt om iets geHjkaarüigs aan ie duiden
maar dan niet om element per element, maar over de elementen heen de verschillen-
de soorten kernen te beschrijven.
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Hoe komt radioactiviteit
in het milieu ?

De technologie in de sectoren die met radio-
actief rratmiaal werken is er op gericht te belet-
ten dat radioactief materiaal en radioactieve stra-
ling tuiten komt. Toch kunnen er zich situaties
voordoen waar het milieu radioactief Desmet
wordt. We bespreken hier enkel situates met een
zware besmetting. We onderscheiden er drie.
O Hetvri|kornenvaniaaic<actiefrnaieriaalbi(de
ontploffing van een atoombom.
O Ontploffingen in een kerncentrale ten gevol-
ge van menselijke of technische fouten of door
kwaad opzet.

D Lekken in een kerncentrale of in oppeslagen
kernafval.

1. ONTPLOFFING

Een ontploffing van een atoombom en een
zware ontploffing in een kerncentrale zijn op di-
verse vlakken met elkaar vergelijkbaar.
Q de luchtverplaatsing
D de hittestraling

O de directe, zeer intense radioactieve straling
in de onmiddellijke omgeving — enkele kilome-
ters — die evenwel van beperkte duur is
O de uitstoot van grote hoeveelheden radioac-
tief stof. Dit wordt samen met bodemdeeltjes
hoog in de atmosfeer geslingerd, en vormt een
stofwolk. Het stol wordt meegevoerd met de
wind en zal uiteindelijk, onder invloed van de
zwaartekracht, ergens op zee- o) landoppervlak
neerslaan. Men noemt dit de fall-out, letterlijk
"uitval".

Inofc onmiddellijke omgeving vaneenz
ternongektk kunnen ars gevolg van vooral de
hittesiraiing e n — m mindere mate—van de di-
recte straling de overlevingskansen voor plant
dierenmens—voor zover ze niet ine«nachuil-
ptaats werden ondergebracht—zeef klein zijn.

Inzicht in de directe verschijnselen bij stra-
ling is vooral van belang voor rnHairen en hulp-
diensten

VtKt landbouw is het verschijnsel wan d e l *
out. die het landbouwproduMiesysteem gedu-
rende vele jaren — tientalen lot hondérdtn ja-
ren—kan beïnvloeden, van veel meer belang.
De raK-out kan een groot gebied betnvtoedsn.
De deeltjes in de stofwolk kunnen immers dui-
zenden küomeiers afleggen. De gevolgen van
een kernongeluk kunnen dan ook een wereld-
omvattend zijn.

Factoren die de fan-out beïnvloeden
1. Grootte van de deeltjes:

Afhankelijk van de grootte van de sktfeel-
tjes bfijft het radioactief materiaal lange of min-
der lange tijd m de lucht zweven.
2. Neerslag:

Fall-out gebeurt zowel onder droge ais nat-
te weersomstandigheden. Neerslag — regen,
sneeuw, hagel — zal de fall-out versterken.

De sukJeekjes zullen «vners door de «gen
VCKX een groot deel weggewassen worden uilde
luchtlagen. Du verklaart ook waarom na fsjerrn-
byl de radioactieve neerslag van plaatsU plaats
in West-Europa sterk kon verschillen- O p plaat-
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Rampsituatie waarbij de atofwolk tot de tropoafeer beperkt blijft

öj

De rampsituatie na dB ramp (fall-out binnen 3è6 weken)

Rampsituatie bij zeer zware ontploffing waarbij de stofwolk de
— wolkenloze —stratosfeer bereikt.

• Y e

De rampsituatie na de ramp (fall-out na ± 6 maanden)
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sen waar het geregend had, lijdens hel doortrek-
ken van de radioactieve wolk, was de radioac-
tieve neerslag vele malen groter dan op plaat-
sen waar het droog was gebleven

Het is dus net uitzondefijk dat op enkele tien-
tallen kilometers een verschil in besmetlings-
graad van hel enkelvoudige tot het dubbele,
zelfs tot het tienvoudige, kan gemeten worden.

3. Windsnelheid.
Sterke wind op hel ogenblik van een ramp

zal een stofwolk minder hoog laien uitstijgen. De
oppervlakte waarop fan-out zal neerkomen Mjft
hierdoor beperkt tav. een situatie met minder
wind.

4. Hitte.
Indien een ramp of ontploffing met zeer hoge

temperaturen gepaard gaat (zoals in Isjernobyl).
dan zullen bodemdeeltjes en radioactief mate-
riaal zeer hoog meegezogen worden met de
opstijgend warme luchtmassa's.

Als de verhitting zo groot is dat de
luchtstroom tot boven de wolkenzone (de stra-
tosfeer) uitstijgt kan het. door het uitblijven van
regen, lang duren vooraleer de fall-out de aar-
de berakt. De fall-out zelf zal ook lang aan-
houden.

5. Kracht van de ontplotling
Bij krachtige ontploffingen, bijvoorbeeld de

ontploffing van een waterstofbom, reikt de ge-
vormde stofwolk hoger en kan ze de stratosfeer
bereiken. De tijd vooraleer de fall-out de aarde
bereikt, wordt dan tang en hel besmette gebied
zeer groot.

Bij Sovieiexptosies van 1958 in de omgeving
van Nova Zembla. bereikte de stratosferische
fall-out de aarde na ongeveer een half jaar.

2. LEKKEN
Bij lekken in een kerncentrale of in opgesla-

gen kernafvalprodukten kunnen radioactieve
deeltjes in de bodem, oppervlakte- en grondwa-
ter of de atmosfeer terecht komen. Bij een be-
smetting van de atmosfeer kunnen deze deelt-
ies tn een verdere fase ook als fall-out het aard-
oppervlak bereiken.

Venen» tutsan men zware kernrampen öeont-
plotting van ten atoombom.

Zowel b) een kernramp ais Uj een auomont-

H

Hoewel hel om heotUde verschijnsel gaalopt»
locnenketeveiscltlpunm HefvtrxUinöeg,
volgen tussnn de ont/XoHng van een atoombom
eneenzwarekemnmpzatMorilalhangen vendt
omvungvanhelgebevenen vanduhtanatolhm
geoeuren

O BtaeonpionngvaneenauomooKtHxT*
er veel ermornvntntn kont tijdspanne tM zat
gepaatagaanmeteengiBHmeahÊnmchevernm-

kjcnuruHgoi) Biemtmnrtmpgibevtikrnvtet
mnderemaw

ü BtötonploHmgvaneenatoombom lo-
Udg i

BijeenlitmmpitHlechlfenbfMriideitmn

kan geproóucee/d ttaOên. wjtonan
ZaaBenbitenrampineenlmmanlnlÊóe

gotgenaplangewiminhtnMrtÈiÊÊji utndmo-
lopenCS menCS M&omstgBtn Caemm

g f
aioombomialhooktiakeithitmntiertiiucMge
Strontium —óenaopênSf89enSf90—dtgi-
volgen <x> lange lemtfioepatm».

O O/ de onpkUkig van atoombom oio»
toot^tmtnogerBindooioeftolseanzambelano-
njkeimpemiuamtioifng OtMkuzttadicek
oveieengnnereschmiiumn tmnp/mtan. Bfnm
ongevalinT]emobylwmst)nool<pluimzo'n2lm
hoogwHmshmaenNagesaiagafdejlaombaiii
een rookpluim van 8 a H) km

O &< een atoombom heek man hêtvmloop
Ug

nes m ( «r gaat gebeuren Een kernramp wonM
netimgeloU.Zersaanookmotd^itrmonmUni-
ven ornaat de oorzaak ol He omvang ervan n*
voorsp&oaar is

O BqdeontpioICngvaneenaloonibomlm»
de energie, naast de schokoo*. voor het groome
deel vnj onder de vorm van mamne. OoOttfm
slachtotletsziintnHiroshtnavoorailbezwllienlÊn
gevolge van brandwonden
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Hoe komt radioactieve
besmetting bij de mens ?
Welke radioactieve isotopen zijn na een besmetting
voor levende wezens het meest belangrijk?

Onmiddellijk na hei kernongeval in Tsjerno-
byl (1966) en dat vaaWmdscate (1957) werd ef
bijna uMuïend over de radioactieve isotoop Jo-
dium 131 (H3i)gesproken. Als men vandaag (en
vermoedelijk ook nog binnen enkele tientallen
jaren) de verdere gevolgen van Tsjernobyi be-
handeK db{i heeH men het blijkbaar enkel over
de radioactieve isotoop Caesium 137 (Cs137).
Tóch worden bij de spkjtmg van Uranium niet 1
of 2 maar ± 170 verscfiMende isotopen van 35
verschiende elementen gevormd. Bij wijze van
voorbeeld en om het verschil tussen element en
isotoop nog eens duidelijk te stelten volgende
tabel.

Tabel 2: Ehtate MM d» 170
vrijkomend» itotoptt bij d»
apÊ/Ung H M uranium

Element
Jodkim

lelurium
Caesium
Strontium
Barium
Ruthenium

Isotopen

Jodium 131. Jodium 132.
Jodtom 133. Jodium 135
lelurium 133
Caesium 134. Caesium 137
Strontium 89. Strontium 90
Barium 137. Barium 140
Ruthenium 103. Ruthenium 106

Van al die verschillende radioactieve
isotopen blijven er slechts een vijftal over die
verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van
de mogelijke bestraling van levende wezens. Dit

iszoomdat voor de belangrijkste isotopen geldt
dat:

1. Ze in voldoende male moeten vrijkomen
bij een kernreactie Dit is voor deze 170 isotopen
zeer verschillend.

2. De hallwaardetijd moet voldoende lang
zijn. Het radioactief materiaal kan immers in de
lucht uren. dagen soms weken tot maanden
blijven zweven. Radioactieve isotopen met een
korte halfwaardetijd zullen zich tijdens deze
tuchtras voor het grootste deel omgezet hebben
in andere isotopen vooraleer ze de bodem
bereiken. We dienen hierbij te bedenken dat de
halfwaardetijd voor de verschillende isotopen
zeer uiteenlopend is. voor sommige bedraagt
die een fractie van een seconde, voor anderen
eeuwen.

3. Ze in voldoende mate door de darmwand
ol wortels worden opgenomen. Radioactieve
isotopen die moeilijk opneembaar zijn komen
immers bijna niet in levende wezens of planten
terecht. Ze hebben hierdoor ook minder de kans
om die levende wezens of planten inwendig te
bestralen.

De vijf isotopen die inzake bestralingsblooi-
stetting het grootste risico voor biologisch leven
kunnen inhouden zijn: 1131. Sr89. Sr90. Cs134.
Cs137. Onmiddellijk na een ongeval in een
kerncentrale of bij de ontploffing van een
atoombom zal in de eerstvolgende weten meer
dan da helft — hoeveel meer hangt af van de
situatie — van de bestralingsdosis op de mens
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afkomstig zijn van hel isotoop 1131. De reden
hieivoof 13 dat lOdium (l) zeer vluchtig is en dus
gemakkelijk in de atmosfeer ontsnapt en het
daarbij een vrij korte hallwaardetijd heeft. Daar-
om zal het in het begin zeer intens radioacbeve
stralen uitzenden (en zich hierdoor in andere iso-
topen omzetten). Het is dan ook vlug uitgeblust.
In de daaropvolgende fase zal de bestralingdo-
sis (afkomstig dan van de radioactieve isotopen
mei een langere halftvaardefijd) sterk terugval-
len. Na 150 dagen is er een terugval op 1/20 van
de beginwaarde voor mensen met een gemid-
deld E.G.-voedseldieet. (voor de samenstelling
zie p 20). label 3 geeft voor de verschillende iso-
topen een gedetailleerd overzicht.

ïndien we de eventuele gevolgen van een ra-
dioactieve besmetting willen tegengaan zal onze
aandacht vooral naar de 5 radioactieve isotopen
1131. Sr89. Sr90. Csl34. Cs137 gaan. Deconcrete
maatregelen die verder in deze brochure wor-
den besproken zip ook hiernaar beschreven

Tabel 3 Bijdrag» van vanchiÊanda
radioictiavaiaotopanmóa
basMüngtdoaia van manaan
met een gamkklakl£.GMÊaai.
(ISOdagannaaenkamamp)

Overzicht van de
radioactieve isotopen
die de böano/'jksie
Bi/drage lot de
bestrahngsdosis voor
mensen leveren

Csi34
Csi37
Sr 89
Sr 90
Y 9 I

Zr9S
Nb95
Ce MA. Pr 144
Pu 238
Pu 241
Cm 242
Cm 244
Co 58
1 9 9
Ru 103. Rn 103
Ru 106 Rn 106
Sb 125
1èi2S
Ie 127
Ie 129
1 129

Procentuele bijdrage
m de lotaie dossbe-
lasting voor mensen
150 dagen na een
kernramp door ge-
bruik van een gemid-
deld E G.-dieet. m ge-
val van besmetting.

2
0.4
4

93
0007
0005
0009
0.05
0002
0002
001
0.005
0.007
aooe
0.02
0.7
0 2
002
0.1
0.1
OOI
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Langs welke wegen kan de mens radioactieve straling onder-
gaan?

I. Verblijf in een besmette
omgeving

A. Omgevingslucht en bodem
Vrijgekomen ra»oaciief materiaal geert eerst

aanteding ten besmening van de luchi. Door faH-
out concentreert och cM in de bovenste bodem-
laag. Een persoon die ach in dergelijke omstan-
digheden buiten bevindt wordt langs alle zijden
bestraal! Tijdens en vlak na de fad-cut vormt ra-
daactiei stol in de kicht en op de bodem een be-
langrijke bron voor mogelijke besmetting Een-
maal uit zulke omgeving weg. valt deze besmet-
tingsbron weg.

B. Ingeademde lucht
Radioactief stol kan met ingeademde lucht

m de longen terecht komen Gezien de verdun-
ning van dit stof in de lucht en het teil dal de aan
weagneid van radioactief stof beperkt blijft tot de
periode van de fall-oul is deze besmettingsbron
relatief minder belangrijk.

C. Neerslag van radioactief stof
op het lichaam
Wie zich tijdens de laiioul builen bevindt on-

dergaat, nel als de aardbodem, een neerslag
van radioactief stof. Dit kan zich vastzetten op de
huid en de kleding en van daaruit het irchaam
waarmee hel in nauw contact is. blijven bestra-
len Deze bestraling gaat door. ook als men de
besmette omgeving reeds verlaten heeft Pas na
een grondige wasbeun e i een verversing van
de kleding, valt ze weg

Hat onderscheid tussen radioactieve bestraling
en radioactieve besmetting.

Bestraling
Blooaiea^gvtnktvendeollevenlozemaierie

aan slating. Stating onderste» de voortplanting
vanenerg*doorderumelbv warmkhenetgie
ungesiraald door een kachel). In geval van rado-
acMi* straling kan b^voorbeekl atn organisme
bestraald worden door een radioactieve bton ge-
legenbunenhetichaamfdanspreektmenvanuit-
tmnogt bttrahngl. ahttl door tn radioactieve
tKon tënvffQ m hu lichaam

ftadnacUêr» besmetting
Deongmiitnmaaniitagheiavanraaioactieiie

pankêKiesinolopmmenalen. otorgansmenfana-
loog tan oxHneleo) wal* besmettingen veroor-
zaakt door respecnevekik bacienen en mussen)
Hen spreekt ven ufwanóg* radioactieve besmei
ing mten de radioactieve siol ach op het orga-
nmebemndl Ingnelvamgn manage besmet-
trngnfiowrtaoaaievparVielliesinhetorgansine
doorgedrongen (bi/voorbeeld door madmentng.
opnamevademondolopenMiondenedm) Uit-
Henageeninieno&raaoaaievebesineaingvan
het organisme zal dan dn organisme bestralen zo-
lang de radioactieve besmetting ter plaatse bift
DezeradioactieveOevuêngialdiis verantwoorde-
l»k aft voor hei Ie* dat dt besmette persoon ze»
straling iMzenot 0* laatste m tegenstelling tot het
organisme dat na uitwendige bestraling (bt/voor-
beekt door het nemen van een radiogratiein het
ziekenhuis) nadien zet geen straling meer uuendl



Ooor straling vanuit een besmette
omgevingslucht en bodem

Ooor neerslag op het Uchaem

Ooor /nademing Door voedsel en
waterinname



II. Door inname van
radioactief besmet
voedsel of drank

A. Water
Radioactieve stofdeeltjes zulten maar in klei-

ne concentraties door het doorsijpelend regen-
water in de bodem worden meegevoerd.'Bcven-
dien worden de radtonucliden tijdens hun weg
naar diepere grondlagen, althans gedeeltelijk.
door de bodemdeeltjes tegengehouden.

Dü maakt dat radioactieve besmetting via de
inname van grondwater minder belangrijk is. In-
name van besmet oppervlaktewater daarente-
gen kan een belangrijke besmettingsbron
vormen.

B. Voeding
Na radioactieve faK-out is de besmetting ge-

concentreerd in het contact lucht-plant. lucht-
bodem. Eenmaal radioactieve materiaal door
hel lichaam werd opgenomen bestaat de kans
dal het inwendig en langdurig het lichaam blijft
bestralen. De plantenteelt bedoeld voor mense-
lijke of diedijke voeding kan op deze manier een
belangrijke bron voor radioactieve besmetting
vormen. Hiermee zitten we dus onmiddellijk bij
de land- en tuinbouw!

1. BESMETTING VIA PLANTAARDIGE
PHOOUKTEN
Hoe worden planten besmet?
Hier moeten we een onderscheid maken

tussen rechtstreekse en onrechtstreekse (via de
bodem) besmetting.

a) Rechtstreeks* besmetting onmiddellijk
na o» fall-out
Deze besmetting kan onder 3 vormen ge-

beuren.
1 Er is het louter passief kleven van radio-

actief materiaal opdepfarKendefen. De pf anten
zijn bedekt met stofdeeltjes die omwille van de
omstandigheden radioactief zijn. In ernstige ge-
vallen kan men dit zelfs duidelijk met het blote
oog zien. Men kan dit best vergelijken met het
beeld van planten die naast een zandweg staan
en die tijdens een droogteperiode geheel met
stof bedekt zijn. OH passief klevend radioactief
materiaal, kan althans gedeeltelijk, afgewassen
worden. Deze besmetting is belangrijk voor ge-
wassen waarvan het bovengronds deel voor de
consumptie bestemd is, zeker wanneer de fall-

out samenvalt met de oogst. We bekijken nu de
gevolgen van de radioactieve besmetting voor
bladgroenten, granen en grasland.

Q Bij bladgroenten die per kg produkl een
groot kichlcontact hebben (bijvoorbeeld sla. sp-
nazie) kan een grote radioactiviteit gemeten
worden.

D BijgranentonmensleUendallaJJ-ouldie
voor de bloei is gevallen van minder betekenis
is dan die welke gedurende de bloei en de afrij-
ping neerkomt.

Korrelmals wordt zeer weinig besmet. De
korrels zitten dan ook prachtig ingepakt in gro-
te schutbladeren, voor andere granen die na de
bloei werden besmet zit het grootste deel van de
besmetting op de zemelen.

O Graslandprodukten zijn gevoelig aan ra-
dioactieve besmetting. Gras wordt uiteraard niet
afgewassen vooraleer het door het vee wordt op-
genomen, faliout die zich op het gras zou vast-
gezet hebben wordt op die manier rechtstreeks
opgenomen. Enkel regen kan de radioactiviteit
gedeeltelijk afspoelen.

2 Er is ook het passief vervoer van radioac-
tief materiaal met de sapstroom. Voor grasland
is deze vorm onder de speciale naam plamba-
sisbesmettïng de belangrijkste besmettings-
bron. Plantbasisbesmetting ontstaat uit de op-
name door de oppervlaktewortels van bijna niet
verdunde fall-out en uit de opname van de f all-
out die van de bladeren is afgespoeld en rond
de basis van de grasstengels is terecht ge-
komen.

3 Naast de passieve opname van iadio-
actiei materiaal bestaat er ook nog de actieve op-
name. Sommige planten kunnen bepaalde iso-
topen die op de bladeren kleven werkelijk actief
opnemen en tegen de sapstroom tn door de

18



plant vervoeren Duiseen verschijnsel<J3i men
in de lanabouwtechmek zeer goed kent en ge-
bruikt bij de bladbemesiing. &j aardappelen zal
een besmetting met radioactief Caesium viaac-
lieve opname aanleiding kunnen geven lol een
besmetting van de knollen

b) Indirecte besmetting
Indien radioactieve elementen in de bodem

voorkomen kunnen ZIJ door de wortels opgsno-
men worden. Er moeien wel verschillende voor-
waarden vervuld zijn vooraleer een radioactief
element oorzaak kan zi|n van indirecte besmet-
ting:

1 Het element moei beschikbaar zi|n m hei
bodemvocht. Het mag dus niet vastkleven aan
bodemdeeltjes zoals kleimineralen ot humus

2. De wortels moeten het element goed
kunnen opnemen.

3. Het element moet gemakkelijk kunnen
vervoerd worden in de plant.

4. De isotopen van het element moeten in
een belangrijke mate voorkomen in de fall-out

Als gevolg van deze beperkingen speelt het
verschijnsel van indirecte besmetting slechts een
belangrijke rol voor de elementen Caesium en
Strontium.

1 Caesium
We moeten vooreerst stellen dat scheikun-

dig gezien Caesium geli|kems vertoont met Ka-
lium (ook wel potas genaamd). Plantenworteis
hebben bij aanwezigheid van deze elementen
in hel bodemvocht geen voorkeur voor opname
Maar m bodems waar ook klei aanwezig is. hecht
Caesium zich veel beter op de bodemdeeiijes
dan Kalium. Dit heeft het voordeel dat Caesium
in zulke bodems minder door de wortels kan op-
genomen worden waardoor de graad van indi-
recte besmetting lager zal zijn. In vruchtbare en
voldoende bemeste landbouwgronden is daar-
bij zoveel Kalium aanwezig dat in de fad-oul aan-
wezig Caesium (door de concurrentie met deze

Kalium} m lene Secnis m beperkiste male noot
de wortels kan worden opgenomen

2 Strontium
Scheikundig fcjfcf Strontium opCalpum. Niet

alleen de piani maaw weimg onderscheid, ook
de hechting aan de bodemdeeKjes is nagenoeg
Oezeilöe OtnOai Calcwm en Suontium met el-
kaai m concurrentie komen t»j hun opname
door de wonels. kan men stellen dal een hoog
Calaumgehaue in de öodem overeen zal komen
met een meer Deperkle Slrontiumopname. Een
hoog CaJciumgenaiie komt overeen met een
hoge pH van de bodem Anders gezegd, op
een rnei zure oooem is et minder kans op indi-
recte besmetting

2. BESMETTING VIAOIERLUKE
PRODUKTEN
In verband mei radioactieve besmetting,

dierlijke produkien en volksgezondheid zsjn iwee
zaken zeer belangrijk

a) Bepaalde isotopen concentreren zjch m
bepaalde organen: de zogenaamde "kritische
organen" zoals de schtldklier.de beenderen...
Dit gebeurt zowel txj het dier als de mens.

b) Omdat dieren (en mensen) de opgeno-
men voeding gedeeltelijk terug uitscheiden, vei-
dwijnt ook een deel van de opgenomen radio-
actieve stoffen Dit maaki dat in levende wezens
de radioactieve straling vlugger afneemt dan
men aan de hand van de fysische halfwaarde-
tijden tabel zou verwachten. Degemddekleut-
scheidingssnetheid is wel voor elk dement ver-
schillend. De combinatie van enerzijds de fysi-
sche hairwaardetijd en anderzijds het effect van
de uitscheidmgssnelhEXl noemt men de effec-
tieve halfwaardeti|d.

Het is de tijd die nodig is voor de halvering
m het lichaam van de radioactieve besmetting
door de elementen oie via mond of muil werden
opgenomen Onderstaandeiabelgeeflvoorde
befangri|kste isotopen ds fysische en effectieve
hallwaardeicid samen met hel kritisch orgaan.

Tabel 4 Fysische - en effectieve-halfwaardetijd samen met het kritische orgaan van
de bil radioactieve besmetting voor landbouw belangrijkste isotopen

Nuclide

C s "
C s '
Cc"

Fysiscne hall-
waarüeti|d

8 dagen
30 laren
28 laren

Ellecneve
naiiwaaroeiiid

8 dagen
I00o3gen

7,aai

Kritisch «gaan

scrwdkhei
spieren
beenderen



Welke land- en tuinbouwprodukten zijn belangrijk ta.v.
eventuele maatregelen?

Onze aandacht zal zich uiteraard met con-
centreren op bijvoorbeeld de rode krulandijvie
of de wijngaardslak om maar een exclusiviteit te
noemen. Het uitgangspunt is het gemiddelde
dieet. (Voor de E.G. is dit in nevenstaande tabel
weergegeven.)

In geval van een besmening met Jodum 131
zijn de risico's voor mogelijke gevolgen van ra-
dioactieve besmetting het grootst bij jonge leven-
de wezens. Hoe jonger men is hoe gevoeliger!
Aangezien daarenboven jonge kinderen grote
melkdrinkers zijn. zal in een ongevalssilualie veel
aandacht moeten gaan naar het voorkomen van
de radioactieve besmetting van de melk.

In een ernstige ongevalssilualie moeten we
ons ook voorstellen dat een noodrantsoen er
eventueel ook minder gevarieerd uit zou kunnen
zien. Het energie- en etwilaanbod zal evenwel
voldoende moeten blijven.

Tabel 5 Standaard van het menselijk dieet
voor inwoners van de E.G.

Voedingsmiddel

Gianen

Aardappelen

Groemen

Vlees

Melken
zuivelprodukten

Opname m gram vers
gewicht per dag pe:

persoon

250

230

270

70

300

Melk en zuivelpioduklen vormen hief dus een zeer
belangrijk deel

20



Gevolgen van bestraling voor
de menselijke gezondheid
A. Aan welke bestralingen is de d e m e n h e I ®9«i lichaam. De stratng van de

— n n ~ « » . _ ~ ~ i L,„„ i , „ I J O bodem is vefscrwiend van streek tot streek. Kern-
mens normaal blootgesteld? p i g p e

1. Straling van natuurlijke oorsprong. lingsdosisvanangeveeriAlvandedossdeeen
Oe natuurlijke straling komt vanuit de rotsachtige bodem in de Ardennen uitstraalt,

kosmos (ongeveer 0.50 m Sv per iaar). de bo- Weersomstandigheden spelen ook een rol. Een

Voor alle duidelijkheid: de eenheden op een rijtje

' Becquerel(afgekort Bq) is de eenheid om ae hoeveelheid raaoacneve straling (ook mei radoacte-
ve intensiteit genoemd) van "iets" te meten Dat "iets' Ion eender mat zijn. bijvoorbeeld een gemchtseen-
heidflg. 1 kg. l kg droge stol) van een bepaald produkt (water, bodem. melk. enz) Maar het kan ook mr
een oppervlakte-éénheidzoals 1 m' bodem, lm' grasoppervlakte cl naar een vOume-eenhoGzoDïl tri*
lucht o) 11 melk verwi/zen DeradtoaaiviteitwordtaanookaangeCutomadeptodukieenhetd&bqiBqrkQ.
Bq/I. Bq/m'. enz. Eén Bq per"betekent aal het beschouwde materiaal juistéénmaal per seconde radioac-
tieve straling uitzendt. Vroeger gebruikte men als eenheid voor straling de Curie (C)

1 C - 37 x mil/ard Bq.

' Gray (algekort Gy)
Alsmendehoeveelheidradic^ciiviteittBQjkenv^etmennogriiethoei^eierieigjeeraooro^Destraak^

materie is opgeslorpt Een uitstraling van t Bq door Strontium 89oldoorJodium 131 komt immers overeen
met een verschillende energievraarde Deze hoeveelheid energie, (de doasj kan men meten De eenhert
voor een dosis stralingsenergie is de Gray

1 Gray - ijouie/kg lichaamsgewicht (van hel bestraalde tchaam) Vroeger gebruikte men als een-
heid Rad 1 by = 100 Rad

• Sieven (afgekort Sv)
Zoals kinderen soms vragen Watisheizwaarsi.eenkgloodotéenitgpiuimen.enwatknjgienetiela

op ie hoola". zo ook kan men zich a/vragen ot voor een bepaalde stralingsenergie elk soort strahng (att.
beta01gamma)hetzelldeellectheelt Inderdaad, elkesoonsiratingheetivoorheirnensel-ikorgansmeeen
verschillendekwalileilslaclor Dieis I voorbetaengammastraling.20vaoraltasiralingen lOvoornenro-
nenstralmg. De dosis vermenigvuldigd met de kwaueitslacior noemt men het dosisequivalent. Hel is een
maat voor de biologische schade door de straling aangericht i/Ve zullen m het vervolg Sieven ot boer méb
Sieverl(1mSv = l/lOOOSv) gebruiken, omdat deze eenheid rechtstreeks het mogeljd «teefop oemens
neergeett

Vroeger gebruikte men als eenheid hiervoor de Rem I m Sv = 0.1 Rem



' t 'J:

vochtige bodem ol een bodem bedekt met
sneeuw houdt de straling legen.

Radioactieve isotopen die van nature in ie-
der lichaam aanwezig zijn vormen ook een na-
tuurlijke bestralinqsbron

2. Straling die zijn oorsprong vindt in
menselijke activiteiten
• Iedereen in onze gemeenschap ont-

vangt radioactieve stralen ten gevolge van Rönt-
genonderzoeken en eventueel ten gevolge van
bepaalde medische behandelingen.

D Kerncentrales zijn verantwoordelijk voor
een supplementaire straün^sbelasting die bijna
verwaarloosbaar is in vergelijking met de totale
sualmgsbelasting uit kosmos en bodem (slechts
fracties van een procent).

O Sommige gebruiksvoorwerpen (een uur-
werk met tluorecerende wijzerplaat, een televi-

sietoestel) brengen radioactieve straling in het
menselijke milieu.

3. Samengevat
Elke mens ontvangt straling. De mate waar-

in dit gebeurt verschilt nogal sterk van persoon
tot persoon. Ze is vooral afhankelijk van de streek
waar men woont, het aantal en de soort radio-
actieve bestralingen die men ondergaat bij me-
dische onderzoeken en behandelingen. Perso-
nen die beroepshalve blootgesteld zijn aan stra-
ling worden zeer nauwlettend gecontroleerd op
de ontvangen dosis. Zij dragen steeds een do-
sismeter. Onderstaande tabel geeft een idee van
de omvang van de bestraling waaraan de mens
is blootgesteld.

Tabel 6: BettnKngen wtenun dement it bbotgetfeld (dotlt In milli Sievert per /eer)

NATUURLIJKE RADIOACTIVITEIT

Kosmisch* stralingen
Radioactiviteit in hat menselijk lichaam

Radioactiviteit in de aardkorst

Totuf:

DOOR MENSELUKE ACTIVITEITEN VEROORZAAKTE STRALING
Medische bestralingen

Televisie

BepaaWa lichtgevende horloges

Kerncentrales
Overige

Totaal:

TOTAAL (vin NATUURLIJKE + MENSELUKE OORSPRONG)

m Sv/jaar

0.50

0.25

1.50

2.25 m Sv/j.

0.50

0.02 tot 0.04

0.02

0.00) lol 0.01

0.20

0.75

3,00 m Sv/j.

Tabel 7 Bijkomende timing die de ment ondergeat Ha gevolg ven specifieke menselijke acti-
viteiten

Een gewone radiogralie van de borstkas

10 uur vliegreis (kosmische sirahng)

2 weken wintersporten in de Alpen

Fad-out (1945-1963) van bovengrondse kernproeven

Gevolgen van hei ongeval in Tsjernobyl
voor een volwassen Belg
voor een Belgische zuigefcng

0.2 m Sv.

0.05 m Sv

003 m Sv

0.5 a 1 m Sv

0.12 m Sv
0.26 m Sv
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B Gevolgen van straling
voor het lichaam

1. Organen, weefsels en celten

Om :e kunnen begrijpen wal er gebeurt wan-
neer de mens bestraald wordt is het goad om
even te schetsen hoe het menselijk lichaam is sa-
mengesteld.

Ons lichaam bestaat uit organen (zoals lon-
gen, lever, nieren), spieren en beenderen die op
hun beurt bestaan uit weefsels met een zeer be-
paalde functie. Deze weefsels zijn verder opge-
bouwd uit kleine levenseenheden: de cellen. Zo
bevat het menselijk organisme ± 60.000 miljard
cellen. Een menselijke cel is meestal niet groter
dan 3/100 millimeter. Elk weefsel wordt geken-
merkt door een bepaalde soort cellen. Een cel
bevat een kern waarin het erfelijk materiaal van
het organisme opgeslagen zit. In elke cel van
een bepaald organisme vindt men precies het-
zelfde erfelijk materiaal terug.

Cellen gaan geen leven lang mee. Ze verslij-
ten als het ware. Voortdurend worden van iede-
re soort cellen nieuwe aangemaakt. Op deze
manier worden afgestorven cellen vervangen.
Deze aanmaak gebeurt in zich actief delende
cellen. Zulke cellen noemt men moedercetlen ol
stamcellen.

2. Gevolgen van straling op celniveau

Als gevolg van bestraling kunnen de celmo-
leculen beschadigd worden. Vooral de bescha-
digingen van het erfelijk materiaal zijn belang-
rijk. Meestal wordt de schade hersteld. (De mens
verdraagt nogal wat straling). Indien dit niet het
geval is, kunnen stukken van het erfelijk mate-
riaal verdwijnen of gewijzigd worden. Deze let-
sels kunnen dan aanleiding geven tot de aan-
maak van abnormale verbindingen in de cel en
deze kan afsterven. Maar indien stamcellen zijn
getroffen worden de defecten in het erfelijk ma-
teriaal ook overgenomen in dochtercellen die uit
deze cellen ontstaan. De celgroei kan hierdoor
ontregeld geraken. Dit kan kankerontwikkeling
voor gevolg hebben. Indien radioactieve straling
de geslachtscellen in eierstokken of teelballen
treft kunnen er bovendien erfelijke afwijkingen
doorgegeven worden aan de nakomelingen.
Niet alle organen zijn even gevoelig voor radio-
actieve straling. Men kan grosso modo stellen
dat de stralingsgevoeligheid van de cellen ver-
band houdt met hun normale delingssnelheid
inde verschillende weefsels. Cellen die veel cel-

TabelB:
n~l' —

1. Lymfocylwi (bepaald* soort win» Woed-
eeden)

2. Rode beenmerg (hier worden de «xle
Woedeeden aangemaakt)

3. O»rmsü)oivtiej
4. Teelballen en ütanMm
5. Huid
6. Long
7. Spierweefsel
8. Zenuwen

delingen ondergaan zjn gevoeliger dan cellen
die zich weinig delen.
De beschadigingen waarvan hier sprake is zul-
len pas lot uiting komen na inwerking van een
hoge strahngsdoas. We kunnen hieraan toevoe-
gen dat onze voorouders reeds vanaf het prille
begin der mensheid werden blootgesteld aan
natuurt^e straling. Hetisdusookbegnjpakjkdat
de mens (in f en elke vorm van biologisch leven)
over mechanismen moest beschikken om de
door straling veroorzaakte schade Ie heraMen.

a Gevolgen van radioactieve streng op
lichaamsniveau
Sjhelinschaflenvandemoge^tegovdgen

van straling dient men naast de doMiBkening
te houden met de termijn waarin die do*is ont-
vangen werd. Het effect van 4 Sv in één tone
tijdsspanne ol in een periode van 20 jaar (0,2
Sv per jaar) is zeer verschalend. InhecbaMege-
val heeft het Schaam meer kans om de moge*t-
ke schade alvast gedeeltelijk te hemelen.

De effecten van radoaaevearakng voor de
mens worden onderscheiden in korte en lange
termijneffecten.

D KORTE TERMIJNEFFECTEN
Drt zijn de orim^klefcite gevolgen d « duide-

lijk aan een ongeval kunnen getoppekl worden.
Het zijn brandwoncan en stratngszieMen. Det»
vroege effecten treden op na btooWeüng aan
hoge bestralingen (meer dan 1 Sv). Meen in de
onmiddellijke omgeving van ernstige ongeuel-
atuafes en bij nucleaire oorlogsvoering kunnen
dergelijke hoge dosissen voorkomen.



O LANGE TERMIJNEFFECTEN
Deze zijn een verhoogd kankernsico, een

verhoogde kans op afwijkingen bij ongeboren
leven en een verhoogde kans op schade van het
erfelijk materiaal wat bij de nakomelingen tot
uiting kan komen. De termijn tussen oorzaak en
gevolg kan daarbij een mensenleven lang zijn.
Een duidetijk verband tussen oorzaak en gevolg
bij die persoon op dat ogenblik kan dan in zon
geval niet gegeven worden. Oe eventuele slacht-
offers hiervan noemt men ook wel eens de on-
zichtbare slachKitlers Het verband kan enkel ge-
legd worden door de interpretatie van statistie-
ken van grote bevolkingsgroepen. (Bijvoorbeeld
de evolutie van het sterftecijfer ten gevolge van
kanker voor de Belgische bevolking.) Deze ef-
fecten noemt men daarom ook wel eens de sta-
tistische effecten.

label 9 geeft een overzicht van de effecten
bij een eenmalige dosis in één keer gegeven.

C Ziekten als gevolg van
bestraling met radioactief
materiaal

1. StraKngszwM*
Stralingsziekle komt enkel voor bij matige en

hoge doüssen. De eerste verschijnselen — 1ste
H»—zi jn zweien. zwMegevoaf. misseltjliheid.
braken en eventueel diarree. Oeza verschijnte-
Mn verdwijnen vrij spoeolg inden da bestrafngs-
bfootsteMng matig is gebleven. Men voett zich
voMdig hersteld. CM is de 2de fase. ook wel la-
tenMase genoemd. Na een drietal weken ver-

schijnen vervolgens ernstiger verschijnselen. Bij
hoge bestralingsblootstellingen en zonder me-
dische behandeling wordt deze 3de fase vnj snel
(binnen een periode van 2 maanden na de
bestralingsblootstelling) afgesloten met de dood.

Hoe sterker de bestralingsblootstelling hoe
meer verschijnselen in deze derde fase optre-
den. Het is mogelijk dat de stralingsziekte hier-
bij tot een aantasting va ï het beenmerg beperkt
blijft. Oe geneeskunde kan dit in vele gevallen
met succes behandelen. Bij grotere bestalings-
btootstelling komt bij de aantasting van het been-
merg ook een aantasting van de darmen. Hier
is de kans op een succesvolle geneeskundige
behandeling gennger. Tenslotte wordt bij nog
grotere bestrafcngsbtoctótelling ook het centraal
zenuwstelsel aangetast. In dit laatste geval is een
succesvolle geneeskundige behandeling uil-
gesloten.

2. Kinkerrisico's bij hoge dosissen
Oe lange termijneffecten van bestrafing zijn

vrij goed bekend. Men kan hieruit het volgende
afleiden.

• Personen die blootgesteld werden aan
hoge dosissen straling vertonen een verhoogd
kankemaico, dus ook personen die mogelijk her-
steld zouden zijn van stralingsziekte.

• Kankers ten gevolge van straling zijn niet
specifiek. Men stelt dus niet het verschijnen van
een apeciale soort kanker vast, wel een verhoog-
de kans van a«er M soonen kanker die men ook
bij een bevolkingsgroep die aan natuurlijke stra-
ling onderhevig is, kan aantreden.

6 M 9 . ' flMCttotwdbvofeM)

LD*

I D SO. 60 d

Matige dosis

ixnKdoM

Grootte van
hatdOM-
equivalent

8Sv

45 Sv

1-3 Sv

minder aan
iSv

unsKgidoak

Ettert

Dode** voor bijna aKe straüngsslacMoffers.

Allen omw kkelen sirakngsaekie
Zond* medische behandeling volgi voor 50%
van dadachuffersoa dood binnen ± 60 dagen
na de bestratngibkxxaelling. Oe Overige 50%
herswn en houdi een verhoogd kandernsieo over

Symptonen van Sratngjaekle met herstel binnen
t SMktn. Men houdt een kcMvernoogd Kan-
kernsico over

Gwn of germge directe verschijnselen
Lent verhoogd kankernsico

• LD 50: mf óoia ol óom+» dons
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D Er bestaat een lange periode lussen de
bestraling en het ogenblik waarop de supple-
mentaire kankergevallen aan het licht beginnen
te komen. Voor leukemie (dit is een öoedkanker)
bedraagt deze "wachttijd" minstens 2 tot 3 jaar.
voor andere kankers minstens 5 tot 10 iaar

Vraag is natuurlijk in welke mate radioactie-
ve straling kankerverwekkend is M a w hoe
groot is de kansfactor?

Men drukt dit uit door de bijkomende kan-
sen op een dodelijke kanker ir» de verschillen-
de organen van het hele lichaam op te tellen

De irnemaiionateCommissie voor Fladiopro-
tectie (ICRP) hanteert hiervoor onderstaande cij-
fers. (Zie tabel onderaan.)

We kunnen hier aan toevoegen dat m België
kanker, na hart- en Hocdvatenziekten. de twee-
de belangrijkste doodsoorzaak is. Ongeveer
2 5 % van de bevolking sterft aan deze ziekte BIJ
een bijkomende stralingsdosis van 1 Sv wordt
dit volgens deze tabel 2 5 % + 1.25% -
26.25%. De cijfers in deze tabel heboen betrek-
king op een globale bevolking met verschillen-
de leeftijden, rassen en beide geslachten De cq-
ters zijn dus niet bruikbaar om voor een bepaal-
de persoon risico's in absolute cijfers u i te druk-
ken. Zells toegepast op een hele bevolking
geven de cijfers ook eerder een orde van grootte
dan een absolute waarde weer

a Kankerrisico bij lage dosissen
Omtrent eventuele verhoging van kankem-

aco tHj lage stralingsdosis is veel minder be-
kend. De reden hiervoor ligt in het feil dat de ver-
schillen (indien ze zouden bestaan) zo klein zi|n
in verhouding tot het normale kankersterttecijfer
(± 25%) dat men ze bi|na met kan meter. Het

is alsof men zou aantonen dat een glas water tM-
gegoien in een grcof siuwmee* hei waetpe*
heeft doen stijgen terwijl toch iedereen fcon zien
dat er water m hei glas s geweest

VtronOfstttltngtnbKSe raming van
het kartkttrineo 6y ligt Ooussen

We moeien ons atdexristcos Beperken tot
aeveronoeraeitngenaemenopaivlakgeowtla
Men sten aai Di lage aossasen

gegeven as m het hoge ooasgetned
hoogt het naco met 125H

ft/oenxg. 001 Sv verhoogt het IISKO met
00)25»i

„ dar ette omkomende suamgsooss. not

órengt
O* teKkent claimen aanneem cm ervoor

neroescnaoe tnegtaetaetansopOthersut

TosgtoastopaegetiOgenvanTspmoftvooi
BelgiebeielienteenvemoginganO.ttmSratn
veihogmg van net kankemaco mei 0D0012 x

S%00S' Q

p g
kanker Een &ig/ng nan 0000159* M I »

a S l

Met ajlet van iop7 iaat a aan ca» mnerpimt
renatseentheoreuschcijer

(Gemiddeld voor beid» geslachten en au» I »

Beschouwde ettect

Borstkanker
Leukenme
Longkanker
ScrridkbefkanHei
Beenderkanker
Andere kankers

Totaal -
Oezgn "nacolacux" op dodelijke kanker

oonaek kanker * par Si**rt(mHiml
tnqaenj.

,025%
• 020H
• 020H
• OOM»
• 005%
• 050*

• 125H



Stralingsgevaar en risicogroepen
Hoekleinerhetlichaimsgemcht. hoe groter de besmemngsdruk. De inname van besmetting wordt dan

in verhouding lot het lichaamsgewicht ratefitf belangrijker (verourmmgseHeki is kleiner).
Hot actiever etnorgaanoleentMzenaancekielingdoei.hciegevoeligerhetisvoorraaïoactievestraling.
O ó d t o t y i l t o k M ^ t i J i t ö htyQgg

cetenJnelkleveridviezenvioroenvoondurendcetengevormd.AlgestorvenceHenworden vervangenEn
bngroeiendelevendewezensmakenzemeeoegrommogeliik. Hoe/ongereenlevendwezenis. hoemeer
rueuwece^wordenasno»maakt.Menl<andanookste*endat:hoepnger een levend wezen is. hoege
voeügerheiu voorradioactieve straling. Inde bepaling van de bestraüngsdosis kan men daarom verschil
maten in leetöj&tttltgorieen op bass van hun gewicht en hun gevoeligheid. De risicogroepen zijn zwan-
gern vrouwen eo kinderen Oeloetus is vooral in de 2de en 3de maand van zip ontwikkeling het meest ge
voeüg. Vanalcle 3de maand vermnoïrt de gevoeligrwKl geleidelijk tot aan de volwassenheid. Ditisunge-
drukt m onderstaande grafiek.
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Grackurve van de mens nair literatuurgegevens (KOLLMANN, BARTH)
en gewichutabellen van de mens

Maar ook na de volwassenheid kan men stellen dat hoe ouder men wordt, hoe minder kans dal ellec-
ten van een eventueel opgelopen straling tot urnng zullen komen Dit hangt immers al van

O de kans op mogeliik atleet per iaar en die is voor jonge volwassenen groter dan tui oudere omdat
bmonge mensen meer ceUekngen optreden

O de verwachte verdere levensduur Deze >s uiteraard korter £»/ oudere personen
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Maatregelen voor
land- en tuinbouw in geval
van een nucleaire ramp
Maatschappelijk kader

I. Principes
Hel algemeen kader om tot maatregelen te

komen werd uitgetekend door de I.C.R.P Oil is
het letterwoord van (uit het Engels vertaald) "de
Internationale Commissie voor Stralingsbe-
scherming". Het is belangrijk te welen dat dei-s
commissie internationaal aanvaard wordt. Het
getrokken kader wordt dan ook gebruikt voor
verdere meer gedetaiteerde en concrete uitwer-
king. Uitgangspunt voo- de I.C.R.R is dat men
moet trachten de bestralingsblooistelling te be-
perken voor zowel individuele personen als voor
de collectieve bevolking en dit in atte mogelijke
situaties: normale en crisissituaties. Bij het rea-
liseren van deze doelstelling hanteert men een
aantaï principes.

A. Nutsprincipe
3e activiteiten die men omwikkelt in een pe-

riode van radioactieve besmetting en die extra
radioactieve besmetting voor mens ol dier met
zich meet:':;,gen. moeten een zeker nut heb-
ben, vooraleer men tot een actie overgaat moet
dus eerst het nut ervan bekeken worden. Bijvoor-
beeld: in gevat van zware besmetting kan her-
stelling van een hoofdleiding voor drinkwater,
kon na lall-oul en waarbij de hersteller onvermij-
delijk een extra belasting zal ontvangen, als
noodzakelijk aanzien kunnen worden Voor de
aangesloten gezinnen is dit water immers le-
vensnoodzakelijk.

B. A.LA.R.A.-principe.
A L A R A is hel letter woord van walm het

Engels gesteld is als: "As Low As Reasonably
Achievable" wat betekent. "Zo laag als redt%-
Kerwijze haalbaar".

Enerzijds sleü d * principe dal m een bepaal-
de situatie — een normale situatie al een cnas-
siiuaue—die nu eenmaal zo is en waar de Hok
mei kan teruggedraaid worden, men er naar
streelt om de besmeOmgsoYuk zo laag nwgatjk
te houden. Dit houdt ook m dal men maamga-
len kan treffen in gevallen waai bepadde nor-
men — bijvoorbeeld a e verder onder punt N —
zeHs nog net werden overschreden

Anderzijds stelt het A L.A.R A.-prnciptdat
men m dit streven ook nel mag overdnjwn: dat
men dus redelijk moet blijven. Mmnfla lan
moeten in verhouding tot het probleem an d t
mogelijkheden — de beschikbare iriddden an
de beschikbare tqd — getroffen worden Man
moet immers rekening houden met de manuaal
nadekge gevolgen—voor de vofcsgeamdhaJd.
op sociaal en economisch vlak —van mogalij
ke maatregelen. Een terechte vraag die man
hierbij kan stelen is of er dan geen normen ba-
staan die absoluut denen gerespecteerd Naart,
dit is per definite onmogelijk, ook een ramp *
net beperkt binnen normen . daarvoor «het
precies een ramp. Men kan moe*)k. m een zwa-
re rampsituatie. omw*e van het sinMe respect
voor besmettmgsnormen van voedsel, een halt
bevolking laten verhongeren



Ter verduidelijking:
» etn voorbeeld van "<e<t«<ikneta"
BepaaldelaridenheabennahelongevalinTsiernobyldemelkveehoudersaanbevolenol verplicht hun

koeien langer op stal <e houden en dit terwijl de radioactieve besmetting van do melk de norm. afgeleid uil
principe 3. net had overschreden De aanbeveling om dieren lang binnen te houden was immers een vry
eenvoudige maatregel tenminste op bedn/ven die na de mnter. nog over een zekere wintervoorraad be-
schikten.

• een extreme situatie van "onrgdeiiikheid"
In oe periode na óe timp in Siernobyt zoomen in net streven om voor de Oevolhng van msrSuropa

deradatetievebasmemqparukmlaagrnogeiiikUhoudendeiombeHilhrignaarAm
evKueten DegevolgenendaslachtorlersdiebiizulkenffleenorHmgelijteoperarievallenzcAjdenmaat-
schappen veelzwearoerwegendandegevolgendie^MnTogenveniechtenaoordatiedereenrustigthuis
Meet en een kleme besmetting met zeer geringe kans voor gevolgen opliep.

Een iweede vraag die wel blijft is wat nu re-
delijk wordt geacht en wat net. Hierop kan geen
pasklaar antwoord worden gegeven. Dit zal ge-
val per geval — rampgebonden. plaatsgebon-
den — en voor elke activiteit in onze samenle-
ving door deskundigen apart bekeken worden.
Binnen een crisisstaf zal deze tweede vraag tel-
kens weer discussies kunnen uitlokken. Uitein-
delijk zal elke beslissing over maatregelen een
politieke beslissing zijn die maar kan genomen
worden na raadpleging van de crisisstat.

C. De bestralingsdosis
De bestralingsdosis die de bevolking maxi-

maal, als gevolg van een normale situatie, mag
oplopen wordt gesteld op 5 m Sv/jaar. Deze do-
sis wordt berekend door de dosissen via lucht,
water, vlees, groenten bij elkaar op te tellen. Voor
elk van deze kanalen kan dus een dosisgrens
bepaald worden.

II. Normen
Op het ogenblik van de ramp m Tsjernobyl

bestonden er op het niveau van de Europese
Gemeenschap geen akkoorden inzake het toe-
gelaten niveau van radioactieve besmetting voor
voedsel en voeders. Er bestond op dit punt dus

Tabel i l . Uaxknaal toelaatbare nrvaaum van radioactieve betmetting
diervoeder» bettomd voor international» handel In geval w
(BqfltgofBqrt). (m/lag» * * da E.G.venrdening 39S41ST)

StnxKiufnsxopen. mei
name Si 90

Jockumisolopen. mei name
1-131

Maamtoerenoe isotopen
van pMonum en iraospkjio
nuowlwnwMn. mei name
Pu-239.Am-241

Ana andere oucWen mei
halveongjlifd van meer dan
10 dagen, met name
Cs 134. Cs 137 (1)

Babyvoeding
(')

Zwvet-
pfodukien

125

500

20

1000

Andere dan
minder be-
langrijke le-

vensmiddelen

750

2000

80

1250

neen nucleair ongeval

Vloeibare
levens-

middelen

_

Diervoeders

_ .

_

0) Als babyvoeding morden aangemerkt de levensmiddelen die speciaal bestemd zijn voor voeding van
zuigelingen in de eerste vier tot zes maanden van hun teven, die op zicfize» voldoen aan de voedinos-
betmehenvano^zacaiegoriepersoneneninoedetamandtlverkriigbaarzifiinverpakkingenwaarop
dwdeliik vermeld staat dat zi/ babyvoeding bevatten Waarden nog te bepalen.

28



ook geen regeling mei betrekking tot de inter-
nationale handel. Elke lidstaat pastie daarom
haar normen toe. in de periode na de ramp heelt
de Europese Gemeenschap gewerkt aan de
harmonisatie ervan. Voorlopige normen werden
m een tijdelijke verordening (nr 1707/86) vast-
gesteld. In verordening nr. 3954/87 van de Raad
van 22/12/87 kwamen nieuwe normen tot stand.
Deze laatste zijn voor een onbeperkte duur van
kracht.

Tabel 11 geelt voor de verschillende voe-
dingsmiddelen de maximaal toegelaten besmet-
tingsniveaus. Op 22 december 1987 werden
evenwel, zoals men kan opmerken, nog niet aHe
vakjes in deze tabel ingevuld.

III. COÖRDINATIE-EN
CRISISCENTRUM

Eventuele speciale noodmaatregelen na
een ramp dienen veelal snel genomen te wor-
den. Om voorbereid te zijn heeft men in België
een Nationaal Coordiaue- en Crisiscentrum op-
gericht en bestaat er een noodplanregeling voor
nucleaire risico's. Het Ministerie van Binnenland-
se Zaken is initiatiefnemer voor deze beide za-
ken. Het Coördinatie- en Crisiscentrum dat per-
manent bemand is. moei zorgen voor de coör-
dinatie op nationaal vlak van de maatregelen bij
ernstige rampen van allerlei aard

(Naast nucleaire rampen ook overstromingen,
ontploffingen, bosbranden, scheepsrampen)
Coördinatie beteken* hier:

Cl inwinoen van inbchiingen over de ramp
LJ aanneiwefkzenenvanexoerierienver-

antwoordeiijken om maatregelen i * te dotteren
3 bekendenmogeli|kmakenvandernaai-

regelen
3 inbchien van de bevolking.

IV. NOODPLAN BIJ
NUCLEAIRE RAMPEN

Omdat zich aXenei rampen kunnen voor-
doen, kan men net verwachten dat de juiste aan-
pak specifiek in een noodplan zou beschreven
zijn. De tuiste aanpak veronderstelt maatwerk,
aangepast aan de preciese omstandigheden
van een ramp. Toch is het van belang dat men
r>j witze van oetenng bepaalde ongevaMuanes
gaat veronderstellen en hiervoor zeer gedetarf
leerd de te treffen maatregelen gaal uitwerken.
Op deze wijze kan men zien ol de verantwoor-
debjke mensen mei het beschikbare materiaal.
nl hei noodplan en de eigen vakkennis, werke-
lijk snel lot erhaeme maatregelen kunnen komen
en of er geen belangrijke onderdelen vergelen
zijn. Oergeb)ke alarmoefeningen op scenario's
van ongevallen moeten toelaten net noodplan
eventueel te verbeteren

Algemene structuur van een noodplan voor nucleairm rampen

1 Maatregelen van organisatorische aard
DilhoudtindeeersteplaalsindatmendeernsivaneensituatiBmoeiitunnenlxoordelen Vervolgens

kan het Coördinatie- en Crisiscentrum de aanpak organiseren en oe bevoHong /nietten
2 Maatregelen van directe aard voor de onmiddeHiike bescnermng van Oe burgerbevotung
3 MaatregelenomderaooaaievebesmeaingoolangeretermpviavoeangendnrymateriBvermn-

deren
4 Organisatie van de bemonsteringen voor controle van water, voedsel lucht, öodem en gas
De land- en tuinbouwsector viora vooral b/ punt 3 betrokken

Waarom is land- en tuinbouw in een noodplan voor nucleaire runpen geïnteresseerd?
1 Land- en tuinbouw is zeer kwetsbaar en dus direct betrokken party btj een eventuele ramp
2 Het zijn ook land- entuinbouwersdieinóergeiiikesituaiieseveniueeleenaanlatmaairegeleninóe

prakti/k zullen moeten uitvoeren
3 In noodsituaties is medewerking van oe hele bevolking vereis! In geval van een nudeaue ramp <s

demeoexerkingvandeland-entuinbouwsectorbiiionaeroelangriikenailvoorteaereen Vergelenaenet
dat I landbouwer voedsel produceert voor meer dan 80 mensen

Oe landbouwsector alleen 2310<i een eventuele nucleaire noodsituatie msscrxen omokioenöegema-
pendii)n.zciwelopiecnrKschalsoplinanaeeigebied.omdemaairegeienn^ih0beoogaeeilectiekin-
nen uitwerken Een ondersteuning van heel de bevolking kan dan ook nodg a/n



Welke elementen zijn bij de maatregelen i.v.m. besmetting via voeding biangrijk ?

• Algemene principes:
De getuide maatregelen moeten
f. Doelmatig zijn.
2. Uitvoerbaar zijn.
Het is daarom van belang dat vertegenwoordigers van de verschillende sectoren betrokken worden in

om technische uitwerking van concrete maatregelen van een noodplan Deze betrokkenheid geldt zowel
op vlak van

— de producenten inland- en tuinbouw
— dtwedmgsniverh«d<incluseldemelkaiien)
— da consumenten.
3 Concreet en ondubbelzinnig gestald zi/n
Daarnaast is van belang dat bestaande netten van voorkchtingskanalen voldoende op de hoogte wor-

den gebracht van de noodplanregeling en dal ze daadwerkelijk betrokken kunnen worden om de adviezen
tot bij de land- en tuinbouwers te brengen.

• Technische uitwerking:
Naast het aanduiden van veranwootdetjken. experten. en labo's, (wat kan worden onderge-

bracht bij de maatregelen van organisatorische aard — zie onder de rubriek algemene structuur
van een noodplan) dient een noodplanregeling ook technisch zo gedetailleerd mogelijk uitgewerkt

I De rekenmethode
Welk» rekenmethode en tabellen men zal gebruiken bij het bepalen van de omvang van een ramp
en de uitwerking van de maatregelen moet op voorhand vastgelegd zijn. In een crisissituatie ts er
immers geen U/d voor dergelijke discussies.
Uiteraard zalmen deze gebruiksaanwijzing aanpassen aan de stand van de wetenschap. We be-
doelen hier
O de relatie tussen siraingstntensileil vanuit verschalende bronnen en de stralingsdosis voor de
verschillende bevolkingsgroepen.
O de relatie tussen maatregelen en hel te verwachten effen

2. inventarisatie van:
O ie overwegen maatregelen om de slrakngsdosis Ie verminderen en hun eHidêntie.
O de drinkwatervoorziening.
— Plaatsaanduidingen en debielen van boorputten die ut voldoende beschermde, watervoerende
lagen pompen.
— verdeeimogeliikheden buiten het bestaande wateneidingsnet.
O Stocks
— gebruiksgoederen: voedingsmiddelen (bijzonder melkprodukten); krachtvoeder: mestsioHen
(kalkenpotas); geneesmiddelen (Jodium)
— hulpmiddelen: speciale beschermklediy. mermateriaal voor stolmaskers. stallen, koelhuizen,
silo's: apparatuur MOOT óe uitvoering van ontsmeltingslechnieken van voedingsmiddelen (melke-
rijen).
O Kwetsbare gronden
Landbouwgronden die. omwiHe van hun bemestingsloestand (zure gronden enlol arm aan Calcium
of Katum) mogelijk een grotere overdacht van radioactieve besmetting kunnen geven, worden hier-
in opgenomen. Vooral in gebieden die door hun tggmg meer kans maken om door radioactiel ma-
tenaal besmet ie worden is dü belangrijk. In Canada bijvoorbeeld is zulke inventarisatie gedetail-
leerd uitgewerkt (Samenwerking en overleg met grondonUedings- en adviesbureaus die in dit ver-
band over databanken en know-how beschikken is hier aangewezen).
O Mediakarmlen om de bevolking snel te iriormeren.
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Concrete maatregelen om radioactieve besmetting
via voedsel- en waterinname te verminderen

Voorafgaande
opmerkingen

Q De maatregelen in deze brochure kun-
nen in bepaalde rampsituaties toegepast wor-
den, maar ze zijn NIET DE PASKLARE OPLOS-
SING voor alle mogelijke en denkbare situaties
waarin radioactieve stoffen de kwaliteit van land-
en tuinbouwprodukten kunnen beïnvloeden.

Indien we alle mogelijke situaties van "min-
der ernstige" tot "zeer ernstige" op een band
zouden voorstellen dan zal men naar de kant van
"minder ernstig" geen maatregelen treffen en
zal men naar de kant van "zeer ernstig" een aan-
pak door gespecialiseerde mensen met eigen
technieken moeten ontwikkelen. We beperken

ons in deze brochure lol het tussengebied.

O De voorgestelde maatregelen op ut
haafbaarhektsoverviiegingen eenvoudig gehou-
den. Uitgangspunt wasdatzernetmaleriaaldei
op het bedrijf aanwezig is o( dat in de handd heet
normaal verkrijgbaar is. moeten kunnen uitge-
voerd worden.

D De voorgestelde maatregelen kunnen
op het eerste zicht enigszins vreemd overkomen
precies omdat ze zo eenvoudg zijn. Een onacht-
baar en ingewikkeld probleem, als radioactieve
besmetting, waar de meeste mensen ver «an af-
staan wordt aangevat met middelen als ean ho-
gedrukspuit, een waterslang, borstel en regen-
kledij. Toch kan hiermee in esn aantal utiiMinr
de radioactieve besmening naar de mens

maatregelen zinvol kunnen aangewend worden in functie van de «maf
van een situatie

ERNST VAN
DE SITUATIE

Soort
maat-
regelen

MINDER ERNSTIG

Geen
aanpak
nodig

Domein van
deze brochure

Beperkte Uitgebreide
maatregelen maatregelen

— MEER ERNSTIG

Specifieke en gespectat-
seerde aanpak nodig ol
eventuele onmogokjkheid
om met de bestaande tech-
nieken nog verder gebnik
te maken van bepaalde
landbouwproduUiemidde-
ten in een betrokken gcbwd



nucleaire ramp de landbouw de indusirie de consument

toe zeer gevoelig verminderd worden. Doelma-
tigheid hoeft met noodzaken samen te gaan
met ingewikkeldheid.

O In deze brochure wordt niet uitgelegd
in welk gevel welke bepaalde maalregeKen)
dienCQen uitgevoerd. Het» immer» aan het
Crieie- en Coördinatiecentrum om in geval van
een nucleaire ramp ie oordelen wanneer en lol
welke maatregelen moet overgegaan worden.
HM Centrum zal hiervan ook de bevolking op
d» hoogte Meden. Wet worden zeer uiteenlo-
pend* maatregelen zo gedetaMeerd mogelijk
beschreven.

D De maatregelen om de effecten van een
mogelijke radioactieve besmetting via de voe-
ding zo klein mogelijk te houden zullen de voed-
selketen van bij de produktie lot bij de verbrui-
ker moeten bestrijken.

De maatregelen hebben dus betrekking op:
' de land- en tuinbouw
' de voedingsindustrie en mrtkenten
' de consument

II. De maatregelen
Principes en situering.

1 . BELETTEN DAT RADIOACTIEF STOF
IN DE VOEDSELKETEN KOMT
Stoffen die net door radioactieve neerslag

maar alleen door straling worden getroffen, wor-
den hierdoor niet zelf radioaciiel. Vee dat alleen
aan straling is blootgesteld geweest, kan net als
de mens straiingsziek worden. Het vlees zal
daardoor echter niet radioactief besmet zijn. An-
derzijds kan vee besmet worden doordat het bij-
«oorbeeld radioactief besmet veevoeder eet. En
hier komen radioactieve deeltjes IN het lichaam
terecht. HetzeHde geldt voor voedsel dat goed
afgesloten (stofvrij) bewaard is. en dus net met
radioactieve neerslag in aanraking is geweest.
Het kan wel bestraald zijn maar is hierdoor met
zelf besmettend en kan dan ook voor consump-
tie worden gebruikt.

Hoe kan hier preventie gebeuren?
a Door alles zoveel mogelijk stofvrij af te

dekken.
O Door radioactieve ontsmettingstech-

meken.
D Door bepaalde bemestingstechnieken.
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2. BELETTEN DAT RADIOACTIEF STOF
ZICH OP LEVENDE WEZENS HECHT
Indien radioactief stol zich op de huid of hei

haar van levende wezens hecht kan het door hei
langdurig en net nauwe contact met tiet kchaam
een zware bestralingsdosis voor dit levend we-
zen veroorzaken.

Hoe kan hier preventie gebeuren?
O Dragen van regenkledtj tifdens de

lall-out.
O Zich regelmatig en grondig wassen
D Door regelmatig de kledi| te verversen
Q Door te schuilen.

a VOORKOMEN DAT MENS EN DIER
WORDEN BLOOTGESTELD AAN
ZWARE ( .DIRECTE) BESTRALING
Hier verwijzen we nogmaals naar de 3 ver-

schillende soorten straling: alfa. beta en gamma.
AKastrakng bereikt slechts de hoornhud. d i

de bovenste laag van dode afschitferende hwd-
ceden. Ze is als uitwendige straling minder ge-
vaarlijk indien de huid intact is.

Betastralmg die iets dieper in de huid kan
dringen kan brandwonden veroorzaken

Gammastraling gaat ongehinderd door het
lichaam.

Hoe kan hier preventie gebeuren?
Q Bij een lichte alfa-en/of betastrabng is hei

dragen van een normale kledij met hoofddek-
sel die de huid zoveel mogelijk bedekt al vol-
doende.

O Om mogelijke gevolgenvan intense be-
tastrakng te voorkomen zal onze aandacht gaan
naar meer aangepaste kledij (Cv. dikke lederen
kledij), naar het verversen van die kledij en naar
hel schuilen.

Dit kan van belang ztf\ voor hulpdiensten zo-
als brandweerlui op de plaats van een nucleai-
re ramp.

D Hel voorkomen van gammastralen. die
zells door dikke muren dringen is de moeilijkste
opdracht. Men probeert mens en dier een
schuilplaats te geven die door een maximale dik
te van muren of grond (in kelders) van de bui-
tenwereld is gescheiden.
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Ill Algemene maatregelen
Deze maatregelen 2ijn bedoeld voor alle

sectoren en voor heel de bevolking. Onder pa-
ragraaf IV worden de maatregelen specifiek voor
elke sector aangegeven.

A. MAATREGELEN VÓÓR. TIJDENS EN
NA DE RAMP
De maatregelen die we kunnen treffen zi|n

zeer verschoond voor. tijdens en na een even-
tuele ramp.

a) VOOR DE RADIOACTIEVE NEERSLAG

Het tijdsbestek.
Het is best mogelijk dal het tydsbestek waar •

in een radioactieve neerslag ons zal bereiken,
gekend is. Op basis van de plaats van de ramp.
de windrichting en de windsnelheid, kan dit be-
rekend worden. Men beschikt dan eventueel
over enkele uren of dagen om zich voor te be-
raden.

De ramp in Tsjernobyl bijvoorbeeld die op 26
april 1986 plaats had gaf voor België slechts ge-
volgen in de nacht van 1 op 2 mei Dit was dus
5 dagen later.

De maatregelen.
Personen, have en goed moeten in een zo

goed mogeli|k beschermde plaats (schuilplaats
ol evacuatieplaats) ondergebracht worden In
volgorde van belangrijkheid! Denk eerst aan

uzell. uw familie, personeel en buren. Pas dan
komen vee. voeders, teelten, machines, verpak-
kingsmateriaal. Beschermkledtj en stof maskers
die na de ramp zullen gebruikt moeten worden,
kunnen in gereedheid worden gebracht.

1. Dt schuilplaats
D Een schuilplaats is een zo goed moge-

lijk gesloten gebouw waarvan ramen en deuren
gesloten zi|n en de ventilatie zoveel mogelijk be-
perkt wordt.

• Wanneer men verwacht dal in de radio-
actieve neerslag isotopen voorkomen die gam-
mastralen uitzenden, dan streeft men er naar om
zoveel mogelijk wanddikte of grond te hebben
tussen de personen ot dieren die men wenst te
beschermen en de buitenwereld

a Men zal de beste schuilplaats uiteraard
voor mensen voorbehouden. Dit is de kelder, en
in woningen zonder kelder, de meest centrale ka-
mer. In deze schuilplaats moet een onafgebro-
ken verblijf van verschillende dagen mogelijk
zijn. Ze dient dus over voldoende slaapgelegen-
heid, wasgelegenheid, sen voorraad water en
voedsel, toiletmogelijkheid en verse kledij te be-
schikken voor hel aantal personen dat er zal ver-
blijven (bijvoorbeeld een gezin). Een verband-
trommel voor behandeling van brandwonden en
sni|wonden is hier ook op zijn plaats Hel is ook
aangewezen om m de schuilplaats een trans-
istorradio op batterijen te voorzien Mogeli|k
wordt dit het enge contact met de buitenwereld,
althans voor een beperkte ti|d Zoveel
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mogeli|k besohermkledii (regenkledi|) en slot
maskers met reservefilters worden m ae buurt
van de schuilplaats verzameld.

In de buurt van — met vlakbij — de schuil-
plaats voorziet men een wasinrichung en een
groot plastiek alvalvai met deksel waarin men na
gebruik, besmette kledij en stofmaskers weg-
bergt In de wasinrichting z\\n water, handdoe-
ken en zeep. en zeker ook een nageiborstel aan
wezig Men voorziet ook best een afvoer voor ge-
bruikt water naar buiten

2. 0» beschermkledij
Q Mantel met kap. lielst voorzien van touw

ties zodat de kap kan dichtgetrokken worden
rond het gelaat

3 Plastieken overbroek De mantel doet
men uiteraard over de broek net zoals men zou
doen in geval van regen

G Laarzen DeplasiiökenoveitxoeKspipen
trekt men over de laarzen

" Rubberen handschoenen Demouwen
van de mantel doet men over ae handschoenen
aan

3. Het stofmasker
_: Men kiest een stofmasker dat zo goed

mogelijk op het aangezicht past
G Een stofmasker dal daart»| ook nog het

gelaat en de ogen met een vensteropening be-
dekt is beter dan een eenvoudig papieren weg-
werpmasker

D Bij gebrek aan een slotmasker kan een
vochtige zakdoek voor neus en mond nultige
diensten bewi|zen

4. Drinkwaterreservoir
Wie beschikt over een regenwaterreservoir

koppelt de aanvoerpxip al en zorgt er voor dat
het allopend regenwater in sloot o) riool terecht
kan komen

5. Afdekken van voeders, machines
en materieel
voeders en machines die met in een gebouw

kunnen ondergebracht worden, dekt men toe
met een plastiek folie ol een sloldicht zeil We zor-
gen er voor dat dit lolie aan de randen zeer goed
aansluit Indien verschillende zeilen nodig zou-
den zi|n. leg ze dan zo op elkaar dat atstromend
water niel kan binnendringen

Od txscn&mtjeai oestur i»f troetel «n U P •***
6. Zorgvuldig atsluilen van gebouwen: txoek aarzen rucoerennanaschoenenen—naot-

Spleten en gaten in gebouwen sluit men al matter
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Mxnmtaen-tmtênQtllolengeOouwkunntnon
dergebracM worden, moet men afdekken mal ean

mei plastiek folie. Met zandzakken, kleefband of
siliconen kan men dit foke op muren, ramen en
deuren bevestigen.

Kelder roosters worden met zandzakken af-
gedekt. Op vensterdorpels van woongedeelten
of van stallen waarin zich dieren bevinden,
plaatst men enkele lagen zandzakjes.

7. Evacuatie

Evacuatie betekent het wegvoeren van de
bevolking met eventueel have en goed naar vei-
liger plaatsen. Dit is een zeer harde maatregel
die kan toegepast worden in de meest bedreig-
de zone. bijvoorbeeld de onmiddellijke omge-

ving van een ramp. Indien lot evacuatie wordt
overgegaan is hei zeer de vraag of ook vee kan
worden geëvacueerd.

t» TIJDENS OE RADIOACTIEVE
NEERSLAG

V Afhankelijk van de ernsl van een situatie
kunnen tijdens de radioactieve neerslag verschil-
lende soorten aanbevelingen gegeven worden
We geven ze. in volgorde van toenemende
grootte van oe fallout, op een rijtje:

• de bednjfsbezigheden gewoon verder
zenen.

D zich slechts buiten begeven mei gewo-
ne kledij plus beschermende hoofdbedekking.

D zich slechts met goede beschermkledij
buiten begeven: voor de rest moei men schui-
len. De tijd builen wordt per dag begrensd

D men mag enkel de bedrijfstaken in ge-
bouwen verder zetten, voor de rest moet men
schuilen.

O men mag slechts gedurende een be-
perkte tijd bedrijfstaken en dan nog enkel in ge-
bouwen verder zetten, voor de rest moet men
schuilen in de beste schuilplaats.

O men moet schuilen in de beste schuil-
plaats van de woning gedurende een bepaal-
de tijd en men mag geen bedrijfstaken meer
waarnemen.

Gedurende de schuilperiode heeft men vol-
doende tijd om deze brochure aandachtig ie le-
zen en voor het bedrijf een speciale werkplan-
ning uit te denken.

• Bijevtcuatiezaldabavolkingdehoogsiepnoriteitknigen. Men zal proberen om per uur zoveel mo-
gahjkmtnsaneenvei^onoeikomentegevenenzehjdensdeverplaatsingzorninmogelijkaanradioac-
lieve sifting en besmetting bloot Ie stellen.

Omdat de evacuatie van da burgerbevolking reeas tol zeer verwarde toestanden aanleiding zou kun-
nen geven — denk als vergelijking maar aan de Mes na een verkeersongeluk ol de weg naar zee 's mor-
gensopeenwarmezomerdag—zourmCrisis- en Coördinatiecentrum het verbod kunnen opleggen vee
op transport la zeilen

• Daarbij kom dal. vMmeermenopdebe&enmmgaangekomenisookonderkomenenvoeaerdieni
gevonden la worden mor da getransponeerde veestapel. Maar wie heelt onderkomen voor 500 mes/var-
kens. 20000mestkippen of 40koeien ? Indien men de geëvacueerde bevolking kan onderbrengen zonder
veel gezinnen uk elkaar la rukken is een evacuatie waarschijnlijk reeds als zeer geslaagd te beschouwen

Mogelijk moei men zich m geval van evacuatie beperken lot enkele noodvoorzieningen voor het vee:
zorgen dal voor verschillende dagen voeder en water beschikbaar is. dat hel buitenlopende vee m de stal-
len is gebracht en dat de stallen zijn e/gesloten. Maar het is duidelijk dat bij evacuatie in de eerste plaats
dementen looien. Slechtsatservoldoendeiijdbeschikoaans. kunnen ook voor het vee noodvoorziening-
en worden getroffen. Indien de cnsisslal de evacuaiieiijdzeer sterk moet beperken is het zells mogelijk dat
de lijft ontbreekt om voor hel vee noodvoorzieningen tg tretlen ol om persoonlijke bezmingun m veiligheid
Ie brengen.
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2 indien bepaalde voorzorgsmaatregelen
niet uitgevoerd werden (en dat is onvermijdelijk,
indien men weinig up had) moet men toch in de
schuilplaats btyvenen ze net verlaten Menpto-
beert rustig te blijven, voor zichzelf en de mede-
schuilers. Men maakt een gerantsoeneerd ge-
bruik van water en voedsel, men volgt de be-
richtgeving.

Men blijft binnen in de schudptaats tot het
Crisis- en Coördinatiecentrum via geluidssigna-
len, radiowagens of de radio, de aanbeveling
geert dat de schuilplaats mag verlaten worden

C) NA DE RADIOACTIEVE NEERSLAG
Nu zal men zich buiten mogen begeven om

bepaalde taken uit te voeren. Via de berichtge-
ving zal men kunnen vernemen ot de ti|dsduur
die aan de uitvoering van deze taken mag wor-
den besteed niet beperkt is tot bijvoorbeeld een
aantal uren per dag. Geleidelijk aan. naarmate
de straling afneemt, zal deze beperking kunnen
versoepelen.

Na een periode van schuilen zullen er aller-
hande werkzaamheden moeten gebeuren.

1 De gewone taken.

D de huishoudelijke taken. De dringendste
taken zijn het aanvullen van voedsel- en water-
voorraden en het wegwerken van de geprodu-
ceerde afval tijdens het schuilen. Gezien de spe-
ciale situatie is het vinden van met-radioactief be-
smet voedsel en water misschien moeilijk.

O de gewone bedrijlstaken. Het voederen,
melken, toepassen van gewasbeschermende
technieken, de bodembewerking, bemesting en
oogst zal eventueel op een andere manier uit-
gevoerd moeten worden. De bedoeling hierbij
is zowel de besmetting van het geproduceerde
voedsel als het risico voor de uitvoerder van de
bedrijlstaken te beperken.

2 Er zijn ten tweede de speciale taken met
een specifiek omsmeltende bedoeling en met
de bedoeling om de besmettingsdruk via de
voedselketen (plant, dier. mens) zo veel moge-
lijk te verminderen, voorbeelden hiervan zijn ont-
smenen van gebouwen, machines en materieel:
vernietigen van op stam staande gewassen en
bepaalde bodembewerkingen. Zorg bij al deze
omsmeltende taken voor gepaste beschermkle-
dij. Stofmasker, laarzen en handschoenen zijn
soms al voldoende. Ontsmelting van gebouwen,
machines en materieel gebeurt met waterslang
ol hogedrukspuit.

Hel ommtntn *tn at macnmn

Bij het onttmeden van gabouwan an machi-
nes begint men Mkens bovenaan. Terwijl men
een links — rechts bswegmg maakt gaat man
geleidelijk naar boneden

Men zal er bij de utvosrmg van al deze la-
ken erover waken dat ale aoonan voadaai. voa-
der en water ol wat ermee in acnrakmg tornt, ZD
goed m o g e * stofvrij btrven. DübMhant vaten,
potten, zakken, waarm nat voedsel, voeder en
water bewaard worden zo goed mogtlipi gaato-
ten houden «nmwajngmogalijkopan an rjcht
maken.

Het radioactief besmet maternal zoal» be-
smette regenkledij en besmet MtrmaMnaal
moet in gestoten platiek zakken of beter in gaato-
ten vaten, opgeborgen worden. Hiarbii zo wei-
mg mogelijk slof maken! O* nat dragen «an aan
goede beachermkledij noodzakelijk is. zal door
het Crisis- en Coördinatiecentrum via de be-
richtgeving worden aangegeven.

Taken die het meest risk» inhouden voor ra-
dioactieve besmetting of bestrating worden
eventueel bast verricht door personen rie nor-
maal geen nakomelingen meer zuMn krijgen.
En binnen deze groep dan nog bij voorkeur door
de oudsten.



HOE ONTSMETTEN?
Men begint bovenaan en daalt met een Nnks-rechts beweging stilaan af

38



Besmeae kleai vgxa m atslunöare alvaivaten opge-
borgen

Na ae otvsmeitingstaken is een gtonötge wasDeun nooazakehfk
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B. DRINKWATERVOORZIENING
Het is mogelijk dat in een etiassKualie de wa-

terverdeling via de drinkwaterbedrijven onder-
broken is. Mogelijk wordt via de berichtgeving
de aanbeveling gegeven om in bepaalde stre-
ken het water van de drinkwaterbedrijven niet
meer als drinkwater te gebruiken. Mobiele wa-
terbedeüng zal zich vermoedelijk moeten beper-
ken tot waterverdeling voor menselijk gebruik.
Want deze noodinfrastructuur zal door haar be-
perkte omvang misschien niet in staat zijn te be-
antwoorden aan de vraag van het bedrijlsleven
en öus ook roet van deland- en tuinbouwsector.

Oppervlaktewater, maar ook ondiep grond-
water kan blootgesteld geweest zijn aan radio-
actieve neerslag. Zolang de berichtgeving geen
informatie heelt kunnen geven, gebruikt men
best geen oppervlaktewater voor mens en dier.
Wanneer toch moet gedronken worden en er
geen grondwater uit diepe lagen voorhanden is,
zal men zich noodgedwongen moeten behel-
pen met oppervlaktewater. Indien men in derge-
lijke situatie kan kiezen uit verschillende opper-
vlaktewaters, dan neemt men bij voorkeur het
diepste water en zuigt men dit met een aanzukj-
darm van op de halve diepte van het water op.

Regenwaterputten die niet tijdig werden af-
gesloten, worden zolang men niet over bericht-
geving beschikt, best niet gebruikt.

Inden de stroomvoorziening via het net wegvalt kan
men in zijn eigen etectncKettsbenoeften voorzien via
een generator.

Een regenwaterreservoir dat zorgvuldig
werd afgesloten voor de radioactieve neerslag,
bevat water dat wel vrij is van besmetting en dat
dus ook bruikbaar is. Voor bedrijven die met af-
hangen van het drinkwaternet en die water uil
een boorput pompen zijn er geen problemen.
Hel water uit de boorputten zal niet of bijna niet
besmei zijn. Men moet hier wel bedenken dat
in een ernstige crisissituatie er ook problemen
met de electriciteilsvoorziening kunnen optre-
den. Dit kan voor de aandrijving van de pomp
een probleem vormen.

Alternatieven voor eigen <* nnorzhning bil ehklriclfHapaone.
1. Eigen electnciteitsvoorziening met generator, aangedreven door diesetgtoep ot tractor om óe wa-

terpomp aan ie dn)ven.
Voor zuigperspompen is dn o» enge oplossing. (Een boorput die water dieper dan 10 m opzuigt is al-

ti/d voorzien van een zutgperspomp soms ook wel dieptezuiger genoemd).

2. Als de boorput mnder dan 10 m diep is. kan men ook:
• de vacuümtank ol de sproenank gebruiken om water op te zwgen. De koppeling tussen vacuum-

tankenboorpulkanmeteenvoiidiQemkloVen(plaaiekdarnvn.eant«MenstopmetopBnin^
de aanzugjeiding) geïmproviseerd worden.

• de bovengrondse pomp aandrijven met de altakas van de tractor. Om het toerental van tractor en
pornpinovereenstemmingmetelkaartebrengenmoetenevenlueelriemschiiveniussengebrachl worden
Raadpleeg hiervoor het documentatiemapte van pomp en tractor.

Beimel water kan voor een groot gedeelte ontsmet worden door het te laten si/pelen door een kolom
met zure lurl ol veen
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IV De maatregelen per sector

A. DEMELKSEKTOR

Voor de radioactieve neerslag
HETMELKVEEBEDRIJF

1. Vee op stal brengen of houden

Om te belenen dat radioactieve neerslag
zich op de dieren zou afzetten, dat ze radioac-
tief besmet voeder of water zouden opnemen
worden de dieren op stal gehouden of in de stal
gebracht. Onder stal verstaan we een zo goed
mogelijk gesloten gebouw. Een open frontslal
bijvoorbeeld is een slechte huisvesting voor een
dergelijke crisissituatie In zeer ernstige crisissi-
tuaties is het zelfs aan te bevelen de dieren (in
de eerste plaats de meegevende koeien omdat
hiermee de melkveehouder zelf relatief langer
bezig is dan met net jongvee) in een stal met dik-
ke muren en zo dicht mogelijk bij. of aansluitend
aan de woning onder te brengen. Hierdoor zal
de melker zijn contact met de buitenwereld sterk
kunnen beperken. Vooral de eerste weken na
een ramp kan dit belangrijk zijn. Tegenover stra-
len bieden dikke muren meer bescherming dan
betonplaten. In situaties waarvan men mag ver-
wachten dat ze ernstig kunnen worden en waar
het melkvee in een moderne, in lichte materia-
len opgezette, stal is gehuisvest maar waar daar-
bij nog een voldoende ruime oude koestal met
dikke muren aan de woning aanwezig is. is het

aan te raden om voor de koeien van de moder-
ne stal terug over ie schakelen naar de oude stal.
indien de tijd zou ontbreken om de deren Ie sal-
•en drijft men ze best samen op een m verhou-
ding te klein perceel. Omdat ze daar over een
beperkte graasoppervlakte beschikken, zal de
hoeveelheid radioactief rnaienaal die ze kunnen
opnemen, lager zijn.

Aangezien we er rekening mee dienen te
houden dat het melkvee misschien enkele da-
gen net zal kunnen gemolken worden, kan over-
wogen worden pnge kalveren bij de koeien Ie
laten om zo problemen met gezwolen uiers nog
enigszins te beperken. In een bmdstai kan d *
een probleem vormen, buien of m een tgtxmen-
loopstal veel minder.

Hei veetnaet oo sur getxacr* woracn
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2. Vaedervoorraad in da stallingen brengen
Tijdens en onmiddellijk na de radioactieve

neerslag zal men misschien met naar builen kun-
nen om ruwvoeder ol mengvoeder te halen.
Zorg daarom bij ernstige crisissituaties voor een
stalvoorraad van minstens een week.

O Ruwvoedef
Omdat mtgekuild kuiivoer slechts een be-

perk» lijd houdbaar o. kan overgeschakeld wor-
den op andere ruwvoeders. Hooi en stro kun-
nen dan een belangrijke plaats vervullen m het
ruwvoederpakkel. Overschakelen opeen nood-
rantsoen bestaande uit siro en mengvoeder is
voor rundvee technisch geen probleem.

O Mengvoeder
Indien de mengvoedersüo nel rechtstreeks

in de stal of de noodstal uitkomt, kan men een
mengvotdervoorraad (voor minstens een week)
opzakken en opslaan in de stal of een lokaal
naast de stal.

Omdat het mogelijk is dat de dieren de eer-
ste dagen na de radioactieve neerslag niet kun-
nen gevoederd worden, zorgt men er voor dat
de dieren minstens voor enkele dagen zeH over
ruwvoeder. mengvoeder en water kunnen be-
schikken. Maar om problemen msl gezwellen
wers engszms ie beperken, houdt men du nood-
rantsoen klein.

a Afsluiten van 4e sul
Deuren, vensters en luiken moeien gesloten

worden. Evenluete openingen in de stal dte nor-
maal geen voorziening hebben om ze af te slui-
ten zal men zo goed als mogelijk proberen dicht
te maken. Men moet hierbij weten dat het gam-
proMseerde metsel- .timmer- .oi plakwerk geen
jarenlange degelijkheid vereist en dat bij de
voorbereidende maatregelen in een situatie
waar radioactieve neerslag wordt voorspeld veel
dringend werk zal wachten. Kieren en spleten
kunnen worden afgeplakt of met zand zakjes af-
gedicht. Aangezien de stal een minimale ver-
luchting moet behouden, zullen in- en uitgan-
gen van de verluchting gedeeltelijk open blijven.
De ingang kan men met muggegaas afspan-
nen. Hiermee zal de luchtinlaalsnelhetd vermin-
deren en kan hierdoor eveneens een gedeelte
van hel radioactief stof reeds voor de luchtinlaat
neerslaan. Aan de de uitgang kan men de ver-
luchting beperken door de opening in de ver-
luchtingsschouwen of de open nok te verminde-
ren. (Hoe ver men hierin kan gaan is seizoens-
gebonden. Het stalklimaat moet uiteraard leef-
baar blijven voor het vee.)

Siaumgtn an ander* DeonflsgeOou*en tmroen alge-
stolen

4. Koeien melken
Aangezien het na een ramp enige dagen

zou kunnen duren vooraleer men de koeien te-
rug melkt, zal men proberen om nog een melk-
beurt te geven juist voor de radioactieve neer-
slag het bedrijf bereikt.

5. Melktanksen -kits sluiten
Melktanks en melkkits worden gesloten, bui-

tenstaande lege open vaten of bakken worden
omgekeerd of eventueel in een gesloten ge-
bouw gebracht.

6. Ruwvoedervoorraden afdekken

O Kuilvoeders:
Men dekt de opengemaakte verticale wand van
* toteh ie. sjoeü mogdftf* inel öe fAasïiek te-
rug af. Daarbij draagt men er zorg voor dat af-
stromend water van de kuil kan afvloeien.

O Hooi Ol stro:
Hooi of stro in een gesloten gebouw (bijvoor-
beeld een schuur) is normaal voldoende be-
schermd.

Hooi of stro in een vefdschuur wordt best aan
alle zijden (dus ook de bovenzijde!) bedekt met
plastieklolie. Zorg ervoor geen delen onbedekt
te laten.
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Voor de radioactieve neerslag.
Zorgvuldig aldekken van de ruwvoederaio's
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7. Oogstvervroeging
indien men over voldoende voorberei-

dingstijd zou beschikken kan men overwegen
de oogst van ruwvoeders te vervroegen. Dit be-
tekent concreet dat maïs en voederbieten vroe-
ger zullen moeten geoogst en/of dat grasland
iets vlugger moet gemaaid worden. Uiteraard
moet men de geoogste produkten afdekken (zie
punt 6).

O Grasland
Oe tijd vooraleer de radioactieve neerslag

het bedrijf bereikt is misschien kort. Om tijd te
winnen kan men bij gedwongen oogstvervroe-
ging overwegen om i.p.v. het gras voor te dro-
gen of te hooien het nat in te kuilen. Om daarbij
dan toch nog voedertechnisch een zo goed mo-
gelijk kuilprodukt te bekomen zal men bewaar-
middelen toevoegen, bijvoorbeeld möasse (40
kg) of propionzuur (3 kg) of mierezuur (3 kg) per
ton vers gras en daarbij proberen het gras ge-
hakseld in te kuilen. Het hakselen van het gras
zal de voederkwaliteit wel meer kunnen verbe-
teren dan de toevoeging van bewaarmiddelen.
We vermelden bij natte kuil als eerste hulpmid-
del het toevoegen van bewaarmiddelen omdat,
indien de overheid de aanbeveling zou geven
tot natte inkuil. men over een onvoldoende aantal
grashakselaars zou beschikken om de karwei te
klaren.

• Maïs
De kolf is door de schutbladeren prima be-

schermd tegen radioactieve neerslag. Aange-
zien de kolven ongeveer de helft van de oogst
(uitgedrukt in kg droge stof) uitmaken kan de

Oe weiaepompen waoen afgekoppeld

eventuele beslissing voor oogstvervroeging af-
hangen van het al dan niet bereiken van de helft
van het normale oogstgewicht. is deze helft nog
met bereikt, dan kan men beter hel normale
oogsttijdstip afwachten en eventueel de oogst
beperken tot de toll.

O Voederbieten
Een eventuele oogstvervroeging kan men

overwegen vanaf augustus. Dan kan men im-
mers spreken van enigszins gevormde bieten.

8. Weidepompen afkoppelen
Oppervlakkig grondwater kan besmet wor-

den door (all-out. Door de weidepompen af te
koppelen belet men dat het vee er van zal
drinken.

Na de radioactieve neerslag

a) HET MELKVEEBEDRIJF

1. Melkvee op slal houden
Hiermee belet men dat de dieren radioac-

tief besmet voeder zouden opnemen of dat zich
in het haarkleed nog radioactief stof zou afzet-
ten. Men houdt de woning, stallen en andere ge-
bouwen — zeker in het begin—nog zoveel mo-
gelijk gesloten

2 . Voederen van bewaard ruwvoeder
Door enkel ruwvoeder dat voor de nucleai-

re ramp werd geoogst te gebruiken, belet men
dat de radioactieve neerslag, via het voeder, de
dierenzou besmetten. In de winter is dit uiteraard
geen probleem.

Tijdens de graasperiode moeten we hierbij
de bedenking maken dat er verondersteld wordt
dal er inderdaad een voorraad aanwezig is: dit
kan een probleem vormen in het begin van de
weideperiode na een lange winter.

Gedurende de periode van het voederen
van bewaard ruwvoer zal op het veld de mien-
siteit van de radioactieve besmetting van het
groeiende gewas geleidelijk alnemen. Na ver-
loop van tijd kan hel Crisis- en Coördinatiecen-
trum toelating verlenen om terug vers ruwvoer
te gebruiken.

3. Extra voorzorgsmaatregelen bij hel uit voor-
raad halen van ruwvoeders

O Kwlvoeders
Om te voorkomen dat radioactief stol van de

plastiekbedekking in het kuilvoeder zou terecht-
komen, verwijdert men eerst hei maieriaal dat
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Na de radioactieve neerslag.
Voorbereidende werkzaamheden vooraleer ruwroedersilo's kunnen uilgektrid «orden

Menverm/denaeelemeniendiecleoiastiekbedekking Menioopuomnmogei&meraeeaia—nelDesme:
op zijn plaats houden te — otasnek <*e

viotoïaangebracht bovenop oe eerste p/asuekbeaeK- OeooperuiakiageDoaemiêagwontatgeicniMpimt
hngdieaanderadioaaietieneislagistjioolgesteldge- terzijde gelegd
weest. Het radioactielmateriaal\»ordinuahw lussen
2 plastiekvellen gevangen

Onder ae oppervlakkige boaemlaagHordf —net be- Den-a Oesmetlegiooa uorot op hel tnxxoeplasttk-
smelte - grond geschept ze* gestort als vastieggngsma&iaal WsrvolgtmkMn

op een normae maner utgefcutf women
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de pastiekbedekking vasthoudt. Vervolgens
legt men een extra plastiek op de kuil. Hiervoor
gebruikt men een sluk met radioactiel besmet
plastiek, bijvoorbeeld een nieuwe rol, ot een
oude plastiek zonder scheuren. Let erop dat
slechts de onderzi|de van deze nieuwe plastiek-
bedekking met de bovenste plastiekbedekking
/die de radioactieve neerslag opving) in aanra-
king komt. Oit kan door de meuwe plastiek in één
keer uit te rollen over de kuil en door de zijkan-
ten van deze plastiek aan de onderliggende vel-
len te nieten. Zorg er ook voor dat op deze nieu-
we plastiekbedekking zo weinig mogelijk wordt
gelopen.
De plastiek legt men vast met met radioactief be-
smet materiaal. (Bijvoorbeeld grond uil een put
nadat men eerst de bovenste laag heeft afge-
schept en verwijderd).

Indien men bij de voorbereiding door ge-
brek aan tijd de kuilen met heeft kunnen afdek-
ken, kan het aangewezen zijn hel openliggen-
de deel van de kuil met een reserve van 0,5 m
zorgvuldig weg Ie scheppen en dit niet meer ie
vervoederen. Men zorgt hierbi| om geen (of zo
weinig mogelijk) vermenging van besmet en
met-besmet ruwvoeder te bekomen door laags-
gewijs te werk te gaan en telkens bovenaan ie
beginnen wegnemen. Men schept telkens (3 x
na elkaar) een volledige sitowand van 15 cm weg
en zorgt ervoor dat de silovloer zuiver is na elke
laag. CM kan gemakkelijk als men bij het begin

van deze karwei een stuk plastiek over de hele
stowand van de kuil heeft gelegd. Het zuiver ma-
ken van dit stuk plastiek gebeurt met de spade,
niet met een borstel, niet met een stofzuiger. Het
leegschudden van hel plastiek (in een kruiwa-
gen bijvoorbeeld) gebeurt een eindje windaf-
waarts van de kuil. Gedurende al deze werk-
zaamheden draagt men beschermkledij en stof-
masker.

Bij het uilkuilen zal men de twee of drie
plastiekbedekkingen telkens samen een eind-
je verder trekken. Op die manier bhjlt de radio-
aclieve neerslag tussen de twee bovenste
plasdekvellen gevangen.

Indien ruwvoeder gemorst wordt kan dit
door aanraking met de bodem besmet raken

O Hoaenstro
Hooi en stro dat in een gesloten gebouw

werd bewaard is zonder verdere extra maatre-
gelen te gebruiken.

Hooi en stro dal onder plastiek werd be-
waard kan net als kuilvoeder rnet een extra
plastiek bedekt worden. Het geleidelijk wegtrek-
ken van de plastiek bij het gebruik van de voor-
raad gebeurt op dezelfde manier als bij de kuil-
voeders beschreven werd. Bij gebrek aan voor-
bereidingstijd voor de neerslag is het mogelijk
dat als gevolg van het ontbreken van een
plastiekbedekking (bijvoorbeeld in een open
vektenuur) de buitenste pakken hooi of stro met

ft; het onsmenen vtn rundvee gebruikt men best een waterslang ol hogedrukspuit en een txysiel Men moei
vooral de muil en de Dekkenstreek grondig wassen
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de buitenlucht in aanraking zijn geweest. Inden
zwaar besmet, zijn ze niet meer bruikbaar.

Bij hei verwijderen van de pakken dient men
zorgvuldig te werk ie gaan en zeker nel met de
pakken te smijten (opwaaiend stof!). De verwij-
derde pakken in geen geval verbranden omdat
de rookgassen en de as dan een nieuwe bron
van radioactieve besmeüino zouden vormen.
Mogelijk volstaat het om deze pakken geduren-
de enige tijd te bewaren, vooraleer ze te voede-
ren. Indien dit niet hel geval is. zal men ze stor-
ten, begraven of inploegen. Het crisiscentrum
moet hiervoor de nodige aanwijzingen geven

4. Omsmelten van dieren
H«t radioactieve slot dat zich uitwendig op

hel buitenlopend vee heelt vastgezet zal men
trachten te verwijderen. Dit doet men door de
dieren met een hogedrukspuit of een waterslang
af te spuiten.

Vermits het radioactieve stof in het haarkleed
vrij goed kar. vastzitten, gebruikt men een borstel
om de dieren nat te ontsmetten. Vooral het bek-
ken en de muistreek van de dieren moeten
goed behandeld. De ontsmetting gebeurt best
buiten de bedrijfsgebouwen, op enge afstand
van het bedrijt en op een plaats waar hei ge-
bruikte water kan afvloeien. Op bedrijven waar
het vee niet gewend is om vastgebonden te wor-
den zal men deze ontsmetting noodgedwongen
in de rnelkstal moeten uilvoeren. Na behande-
ling van arte dieren zal men ook de mei kaal vtoer
ontsmetten. Dit gebeurt in een grondige schuur-
beurt met water, detergent en borstel.

5. Het op stam staand ruwvoeder

Het groeiend gewas kan tijdens de periode
van radioactieve neerslag ernstig besmei zijn.

O Gras
Men probeert om snel terug over een min-

der besmette grassnede te beschikken Hier-
voor kan men zo vlug mogelijk het op stam
slaande gras maaien om het bijvoorbeeld in te
kuilen. Men let er op de maaihoogte zo laag mo-
gelijk al te stellen zonder evenwel grond in riet
zwad te brengen. Dit geoogste graslandprodukt
is na verloop van lijd eventueel bruikbaar om te
vervorderen. Mogelijk zal de door radioacueve
neerslag zwaarst getroffen snede na een nu
cleaire ramp vermengd worden Ook hier geldt,
net als pij bewaard ruwvoeder. dat radioactief be-
smet gras zeker nel verbrand kan woeden
De crisisstal zal ook hier de richtlijnen geven

Hoe vers gras tol t»j & deren wordt ge-
bracht is «e i belangrijk. Men beert immers vast-
gesteld da' voor de radioactieve besmetling er
geen verschil bestaat tussen statoedermg.
standbeweiding of oerceelsbeweiding.

Radioactieve besmettmg op gras vande iso-
toop M31. die via de koe m de melk zal lerecfM
tomen. JsanJWfle«» ̂ eimndeióttaóenóoof
loevoeging van landbouwzomop hel gras Men
gebruikt ongeveer 15 kg per na grasland

De opname van as radioactieve isotoop
Strontium door het dier kan verrmnderdworden
door het gras enkele dagen voor hei voederen
tebekalken SOOkgkaikmesisiof(onderdevorm
van Cafciumca/BonaaOperhais reeds voldoen-
de om een maximaal effect uit deze maatregel
te halen Het eflect is evenwel ma»g. eenvermn-
dering van de radioactiviteit met slechts 20*4 na
10 uur en na 4 dagen, een maximale vermnde-
nng met 3 3 % in de melk.

O Maïs
Bij mais kan een groot deel van de radioac-

lieve besmetting veroorzaak! door radioactieve
neerslag op hel gewas, weggenomen worden
door enkel de kolven %t voederen.

O voederbieten
Bi| de oogst van voeder bielen kan hel aan-

gewezen zijn om hel low net te voederen en de
bieten schoon ie spuiien bij hei utkulen

6. Ruwvoedwwinning op langere lermiiR
Z e onder O. "Akkerbouw ruwvoederproduk-

tie(p 52)"

7. Wachten op een regenbui of bereganen
Ongeveer 70% van radioactieve neerslag

kan afspoelen door regenneerslag. Men kan
dan ook een regenbui afwachten voordeer lol
oogsten over «gaan Omdat anaerzqdsbekend
is dat men bij hoge vochtigheid een verhoogde
opname heeft vanplamenvoedende Elementen
(en dus ook van de radioactieve neerslag door
de bladeren) zal men. in geval men ze* lot be-
regenng van grasland zou overgaan, de water-
gilte beperken

a Indien bijeen nucleaire ramp de eleclncte*s-
voorzienng zou wegvallen wordt het in bedrijf
brengen van Oe me)kinstaHaue een bijkomend
probleem Op de meeste melkveebedrifven (met
m de meest geavanceerde elearonsch geauur-
de melkinstaHaties) zou cM opgevangen kunnen
worden door oe vacuumtank (normaal atsdnjl-
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mesttank gebruikt) te koppelen aan de melk-
installatie.

Bedrijven die op de weide melken en die
over een melkwagen beschikken kunnen even-
tueel met andere bedrijven een beurtrol afspre-
ken voor het gebruik van de melkwagen.

9. Aanvoer van niet besmet water voor het vee
In situaties waar. om de besmettingsdruk te

verlichten, weidepompen werden afgekoppeld
moet niet besmet water tot bij het vee worden ge-
bracht.

b) DE INDUSTRIE

1. Mengvoederindustrie
Op dezellde manier als Kalium (potas) wordt

Caesium zeer goed vastgehouden door bepaal-
de kleien. Om te beletten dat radioactief Caesi-
um in de melk zou terecht komen, kan men be-
paalde Weisoorten (montmorilloniet of bentoniet)
in het voeder mengen.

Radioactief Caesium dat zou worden opge-
nomen door dieren wordt op deze manier sa-
men met de toegediende klei vrijwel onmiddel-
lijk voor 90% uitgescheiden. Dergelijke vermin-

dering kan men bekomen door in het mengvoer
10% bentoniet te vermengen.

2. Zuivelindustrie
O Behandeling van radioactief besmette

melk.
Door toepassing van bepaalde, goedgeken-

de scheikundige technieken (ionenuitwisseling)
kan melk, die besmet is met radioactief Stronti-
um ontsmet worden. Deze techniek is evenwel
vrij duur. Afhankelijk van de zuurtegraad van de
melk kan 50 tot 90% van het radioactieve Stron-
tium uit de melk worden verwijderd.

In België evenwel is geen enkele melkerij
voor een dergelijke operatie uitgerust.

O Tijdelijk stockeren van melk en melkpro-
dukten (bij een besmetting met Jodium 131).

Indien een radioactieve besmetting vooral af-
komstig zou zijn van de isotoop Jodium 131 is
het voldoende enkele dagen of weken te wach-
ten met de consumptie van deze melkproduk-
ten. Eventueel wordt de aanbeveling gegeven
geen verse of gepasteuriseerde melkprodukten
Ie gebruiken. Op het etiket van de verpakking

100

00

60

to

20

•/• Ca in «rum

"/• Sr in serum

6.6 6.2 M 5.1 5.0
pH van da melk

Effect van de pH op de hoeveelheid calcium en strontium in melkserum en op de hoeveelheid strontium, die
door lonenuitwissaftng wordt verwijderd (de melk was in vim gefabeld mei" Sr).
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van melkprodukten zou ook een datum in de zin
van: "Te gebruiken vanal ..." kunnen vermeld
worden.

Het spreekt vanzelf dat (bederf bare) melk op
één of andere manier moet bewaar-i worden.
Dat doet men bijvoorbeeld door er kaas of bo-
ter van te maken. Deze produkten hebben het
bijkomend voordeel dat ze len opzichte van de
melkgrondstof meer geconcentreerd zijn.

Er blijft nog wel hel probleem van de wei en
de ondermelk waarvan de radioactiviteil t.ov. de
melk niet verminderd is en die wel bederfbaar
zijn. Melk kan ook gesteriliseerd bewaard wor-
den. Hier spelen de voor- en nadelen die zojuist
bij boter en kaas werden vermeld juist omge-
keerd. We zullen de melk nu wel in haar geheel
kunnen gebruiken, maar er is de onmogelijkheid
om in pakhuizen plots — al was het maar voor
enkele dagen — extra stockageruimte te vinden.
Aan de consument kan gevraagd worden di!
probleem op te lossen. (Zie verder c)

Een oplossing voor het stockagepiobleem
van melkprodukten is kan ook het verpoeöeren
van de melk zijn. Hierbij moet wel rekening ge-
houden worden mei hel vrijkomen van radio-
actieve isotopen in de atmosfeer vanuit de
droogtoren. Voor hel personeel tewerkgesteld m
een verpoederingsbedrijf dienen eventueel ex-
tra voorzieningen te worden getroffen zodat de
norm van radioactieve betralmgsdosis voor hen
niet overschreden wordt.

O Produktie van boter en kaas
Aangezien met de gewone verwerking van

melk lot boter en kaas (in geval van radtoacue-
ve besmetting) de radioactieve isotopen Stron-
tium en Caesium meer in de waterige nevenpro-
dukten terechtkomen dan wel in de hoofdpro-
duklen.kandekaasmakerijofbolerprodukrieals
eenradioaciieveomsmetüngsmeihodewofden
aanzien. De radioactieve besmetting kan hier'
mee in zeer belangrijke mate verminderd wor-
den, zoals weergegeven in onderstaande tabel-
len 13 en 14. De inname van Caesium (tabel 13)
en Strontium (tabel 14) wordt vergeleken vow
hoeveelheden van produkten die dezelfde voe-
dingswaarden hebben.

Bi jvoof beeld. We gaan er van uu dat we een-
zelf de hoeveelheid eiwit opnemen hetzij ut vol-
le melk, hetzij uit verse kaas. Door onze ewneis
te voldoen met verse kaas zulten we slechts 3
eenheden Caesium opnemen i.p.v. 100 eenhe-
den bij volle melk: een vermindering van 97%
dus. VoorStrontiumzaldezeverrnindenng92%
bedragen. De kostprijs van dezemelhodeis het
verlies van de nevenprodukten en het feit dal
deze nevenprodukien door de afvalwaterzuive-
ring moeien verwerkt worden vooraleer ze kun
nen geloosd worden Het voordeel van deze me-
mode is dal de melkenjen hiervoor uitgerust zijn.

Tabel 13: Inname van radioactief Caesium vit melkprodukten (uitgedrukt in procentuele ten-
heden) geproduceerd met besmette melk vergeleken mei dezeUde inname van hetzij
Calcium of eiwit of energie uit volle melk

Produkt

Volle melk
Cheddar kaas
Verse kaas (cottage cheese)

Vergebikingsbasis

Calcium

100
10
33

awrt

100
10
3

energie

100
12
10

Tabel 14 Inname van radioactief Strontium via melkprodukten (uitgedrukt in procentuele
eenheden) geproduceerd met besmette melk vergeleken met dezeHde inname ven
hetzij Calcium ot eiwit of energie uit voKe melk

Produkl

Volle melk
Cheddar kaas
Verse kaas (collage cheese)

vergetylungsbasis

Calcium

100
94
84

eiwit

100
100

8

energe

100
120

X
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c) DE CONSUMENT
1. Overschakelen naar gestockeerde en

verwerkte melkprodukten
Bij een zware nucleaire ramp kan aan de be-

volking eventueel de aanbeveling worden gege-
ven om over te schakelen naar melkprodukten
die gedurende een bepaalde tijd bewaard wer-
den zoals kaas. gestockeerde boter of .melkpoe-
der. Zeker voor gezinnen met jonge kinderen is
het te overwegen altijd een voorraad voor enkele
weken van melk ot melkpoeder in huis te heb-
ben. Zonder kosten en met een geringe inspan-
ning kan hiermee de eerste soms zware radio-
actieve belastingspiek afkomstig van de isotoop
Jodium 131 voor de kinderen goed opgevangen
worden.

2. Aanleggen van stocks gesteriliseerde
consurnptiemelk of melkpoeder
In gevallen waar de radioactieve besmetting

vooral alkomstig is van Jodium 131 en waar de
zuivelindustrie niet over de mogelijkheid be-
schikt om extra stocks gesteriliseerde consurnp-
tiemelk aan te leggen, kan aan de consumen-
ten de aanbeveling worden gegeven om dit zelf
te doen.

B. DE MEST-EN
JONGVEESECTOR

Jongvee en mestvee minder kwetsbaar
bij 1131-besmeiling

D Indien nade nucleaire rampenkeleweken
ot maanden wordt gewacht vooraleer de dieren
geslacht worden is—geilen de korte hallwaarde-
tiiüvanjodium 131 — de besmetting met Jodwm
131 geheel verdwenen.

O Jodium 131 concentreert ach m de schild-
klier van het dier. De schildklier die aan het strot-

bij de verbruiker van vlees.
O Joéumwordtonderandereuitgeschaden

vm de melk — een belangrijk basisvoedsel. Bij
mest- en jongvee is er uiteraard geen metkpto-
duktie.

a) HET LANDBOUWBEDRIJF
De meeste maatregelen dia op het niveau

van hel landbouwbedrijl voor de melksector wer-
den vermeld, kunnen overgenomen worden
voor de mest- en jongveesectof.

Er zijn wel enkele verschilpunten.

1. De mest- en jongveesector heeft inzake voor-
zorgsmaatregelen minder voorrang dan de
melksector.

Dit wil zeggen dat:
D het minste besmette ruwvoeder en

mengvoeder voor melkvee dient voorbehouden
te worden. .

D dal de best afsluitbare stallen voor melk-
vee moeten bestemd worden.

Q dal bij de voorbereidende maatregelen
eerst het melkvee op stal zal moeten gebracht
dan eventueel jongvee en vervolgens mestvee.
2. Aan de maatregelen die bedoeld zijn om de
besmetting met de radioactieve isotoop Jodium
131 te verminderen moet hier veel minder aan-
dacht worden besleed.

Men kan stellen dat indien de radioactieve
Besmetting enkel veroorzaakt zou worden door
Jodium 131, mestvee en jongvee normaal op de
weide kan. De maatregel om eventueel IS kg
landbouwzout te brengen op het te voederen
vers grasland is minder belangrijk.

Als nieuwe maatregel bij mestvee dient ver-
rneld dat het Crisis- en Coördinatiecentrum een
tijdelijk slachtverbod zou kunnen opleggen. Dit
slaohKcrbod zou leeftijd- en streekgetnnden
Kunnen zijn en ook kunnen afhangen van de
aard van het ruwvoeder (vers of bewaard).

b) DE INDUSTRIE.
De industrie kan inspelen op het feit dat ra-

dioactieve isotopen zich concentreren in bepaal-
de organen.

1 . Apart houden van de schildklier van
geslachte dieren

De isotoop Jodium 131 concentreert och in de
schikMer. De schildklier komt in de slachterij bij het
SacW^vaiöecht. ^aoénanóémgineendestruc-
tiebedni) vindt deze sfachahalafeer inde bereiding
van honde- en kattevoer ot als diermeel dat door
deveevoedenndustnewordtgebtuikt. Doorbinnen
de slachterij de schildklier apart te verzamelen —
een zeer eenvoudige maatregel—kan men voor-
komen dat ze met de gewone slachtalvat via de
destructiebedrijven zouden gerecycleerd wwden
mdeveevoeding. Nahetongevalin Tsjernobylvierd
deze maarregel trouwens voor eenaantal slacWe-
rijen m bepaalde streken van ons land tijdelijk toe-
gepast
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2. Beenderatval niet meer tol beendermeel
vurwerken.

De isaopen Strontium 89 en Strontium 90 con-
centreren zich m óe beenderen Beenderalvatvan
dB slachterij wordt normaal verwerkt tot beender-
rr>eel.peveevoederniiverhedgebnjilad»beender-
rtieel in haar produktieproces. Met de ti/detjke
maatregelom beenderalvalnietmeertol beender-

p
smetting met de radioactieve isotopen Strontium
89 en Strontium 90 — beperkt men de recyclage
v#n de radioactieve besmetting van de isotopen
Strontium 89 en Strontium 90

c) DE VERBRUIKER

De isotopen Caesium 134 en 137 concentre-
reri zich in het vlees. Aangezien deze isotopen
wateroplosbaar en niet vetoplosbaar zijn zal —
ten minste bij een besmetting met Caesium 134
of 137 — de radioactieve besmetting van ge-
koOkt vlees gevoelig lager liggen dan die van ge-
bakken vlees. Er wordt hierbij wel verondersteld
dat de gevormde bouillon wordt weggegoten.

C, SCHAPEN-EN
GEITENHOUDERIJ

Hoewel schapen en geiten herkauwers zijn
en men bijgevolg een zelfde benadering als t»\
rundvee zou kunnen verwachten, verdienen ze
orri verschillende redenen een aparte bespre-
king.

1. Schapen en geiten vindt men dikwijls op ex-
tensief gebruikte gronden. De bodem is her van
nature met zo vruchtbaar en/of de bodem wordt
als gevolg van de slechte toegankelijkheid (dij-

ken en woeste bergachtige gebeden) minder
bemest. Op zulke bodems zullen de grassen en
kruiden door een relatief gebrek aan de voor-
naamste plantenvoedende stoffen, na een radi-
oactieve besmetting in verhouding meer radio-
actieve isotopen opnemen.

Een ander gevolg voor minder vruchtbare
bodems isdat de dieren een grotereoppervlak-
te moeten beweiden om een aanta! kg droge stof
op te nemen. Omdat de neerslag aan radioac-
tieve isotopen per oppervlakle-eenheid natuur-
lijk onafhankelijk is van de vruchtbaarheid van
de bodem is het resulaal dat de radioactieve
besmeningsdruk per kg DS. het grootst bij de
minst vruchtbare bodems.
2. Schapen en geiten nemen bq het weiden
meer gronddeefljes op dan rundvee. Nu blijft
een radioactieve besmetting op onbewerkte bo-
dems —dat is veelal het geval op schapen- en
geitenweiden—geconcentreerd in de bodem-
toplaag. Het gevolg hiervan is een verhoogd
besmettingsrisico bij schapen en genen,
a Hoe korter de groeiperiode van een der. hóe
sterker radioactieve besmetting onmiddeijk na
een nucleate ramp in het geproduceerde vlees
zal teruggevonden worden. Schapen en gaüen
worden over het algemeen jonger geslacht dan
rundvee, (verdunnutgseffect) .

4. &jrurM«3e sluit cJemifieratenconcentrate*)
de melk minder nauw aan bij de mmeratencon-
cemratie van de voeding dan wel b| schapen en
geiten. Het Caknxn HI de koernelk bijvoorbeeld
komt voor een groot deel pas na een tusse-
nopstag in het skelet in de melk terecht Een
strontiumbesmettinj) (Strontium ijkt chemisch
op Calcium) kan op deze wijze bij de hoe ver-
dund worden (alesans op korte termijn). 8ij een
besmetting met radioactief Jodium stelt men
vast dat de vrouwelijke deren zich hiervan ont-
doen door uitschading wa de meüddier. Scha-
pen en geiler: doen dit evenwel in veel sterkere
mate dan de koe.
5. Schagen en genen worden vaak in eronder
goed afsluitbare gebouwen gehuisvest.

De maatregelen zoals besproken bij melk-
vee en mestvee kunnen m principe ook voor de
schapen- en gettenhoudenj worden toegepast.

De realisatie ervan zal evenwel veel moe*j-
ker zijn. Oenken we maar aan de bemesting o!
het oogsten m moettijk toegankelijke gebeden.
Maar zelfs bij de realisatie van de maatregelen
zal de besmeningsdruk op korte termijn groter
zijn dan m de rundveehouderij



D. AKKERBOUW/
RUWVOEDER-
PRODUKTIE

Voor de radioactieve neerslag:

a) HET LANDBOUWBEDRIJF

1. Zaai-en poolgoed beschermen

Zaai- en pootgoed is niet enkel belangrijk
voor he! slagen van de volgende oogst. Het be-
vat immers het erfelijk materiaal (een selectie-
werk van eeuwen) voor onze toekomstige voed-
selproduktie.

Dit erfelijk materiaal kan, ten gevolge van ra-
dioactieve bestraling, beschadigd ««orden.
Meestal wordt zaaigoed in gesloten papieren
zakken verkocht waarin het tegen radioactief stof
goed beschermd is. Daarbij bewaart men dit op-
gezakt zaaigoed in een gesloten gebouw. Poot-
goed van aardappelen in julezakken of kiembak-
jes is uiteraard minder beschermd. Men plaatst
dit dus zeker in een zorgvuldig afgesloten ge-
bouw.

In gevallen waar men een zeer ernstige be-
smetting verwacht kan men overwegen te belet-
ten of te beperken dal radioactief stof met de
ventüatiekjcht in het gebouw terecht zou komen.
Men stelt hiervoor de ventilatoren zo in. Jat ze
verse buitenlucht in het gebouw trekken. Tussen
de buitenlucht en de venMate* plaatst men een
filter.

2 . Naakt* bodem bedekken met organisch
materiaal

Het wegnemen van een oppervlakkige los-
se laag organisch materiaal, kort na de radioac-
tieve neerslag, is een effectieve radioactieve bo-
demontmettingsmefhode. Bij 5 a 12.5 ton tar-
westro per ha (een normale stroproduMie be-
draagt ca S Ion/ha) geeft dit een vermindering
van de radioactieve besmetting van 9 0 % . Het
op het veld laten van stro is in ons land niet al-
gemeen. Men kan vanuit het Crisis- en Coördi-
natiecentrum overwegen om stro over de naakte
bodem te verdelen (bv. met mestbrekers). De be-
denking moet hief bij wel gemaakt dat dit stro als
met besmet ruwvoeder in de veehouderij een
belangrijke waarde zou kunnen hebben.

3. Oogstvervroeging

Voor oogstbare en bewaarbare produkten
kan oogstvervroeging overwogen worden, in-

dien het geoogst produkt tijdelijk op het veld
moet opgeslagen worden om de nijverheid tijd
te geven voor verwerking, dan bedekt men het
met een plastiekzeil.

Na de radioactieve neerslag
3) HET LANDBOUWBEDRIJF
1 . Ploegen

Men kan de ploegdiepte groter nemen dan
normaal. De bedoeling hierbij is de radionucli-
den op een minder bewortelde diepte te bren-
gen. In de praktijk geeft dit slechts goede resul-
taten op zware gronden en dan nog vooral op
teelten als raaigras en voederbieten. De vermin-
dering van de cpname van radionucliden be-
draagt dan 20 a 30%.

2. Diepploegen
Met diepploegen brengt men de radioactie-

ve isotopen buiten het bereik van de wortels.
Diepploegen geeft de grootste vermindering
van radioactieve besmetting

O bi| teelten met een kort groeiseizoen (die
wortelen niet zo diep) en met een ondiep wor-
telstelsel (bv. bladgroenten).

D op zware gronden.
a op geïrrigeerde percelen
D met een diepteotoeg die voorzien is van

een grondschaaf die daarbij zo geconstrueerd
is dat ze de bodemtoplaag van 5 cm zo goed
mogelijk onderaan brengt ZONDER AAN
GRONDMENGING TE DOEN.

Diepploegen mag men zeker niet toepassen
op bodems met een watertafel tussen 60 en
90 cm diepte. Men zou dan immers het meest
radioactief besmette bodemmateriaal in de ac-
tiefste wortelzone brengen.

Men mag ook NIET diepploegen op VEEN-
gronden.

3. Bodemtoplaag verwijderen met een
grondschaaf
04 te een wet mgntpentie operate
De bovenste 5 cm wordt hier met een grond-

schaaf (eventueel afstandsbestuurd) wegge-
schraapt. De afgevoerde grond zal na de in-
greep ongeveer 10%van de totale grondopper-
vlakte bedekken en dil betekent uiteraard een
areaalvermindering. verdere nadelige gevolgen
zijn dat het meest vruchtbare deel van de bo-
dem wordt afgevoerd en dat in waterzieke gron-
den het grondwater niveau t.ov. het maaiveld met
5 cm verhoogt.

Op percelen met een onregelmatig opper-
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vlak en op percelen waar als gevolg van de
slechie draagkracht van de bodem, de machi-
nes onvoldoende precies kunnen werken zal —
met alle gevolgen vandien — de afgeschraap-
te hoeveelheid noodzakelijkerwijze toenemen.
15 cm is dan niet uitzonderlijk.

Het bodemoppervlak kan onregelmatig zijn
door de aard van de teelt. Oenten we maa« aan
aardappel- en aspergetedt. Of door de eigen-
heid van de bodembewerking zoals de bedden-
bouw in bepaalde tuinbouwstreken De dikte
van de weg Ie schrapen toplaag wordt dan on-
vermijdelijk groter.

Het effect van het schrapen van de bodem-
toplaag is meestal zeer groot. De radioactieve
besmetting kan op behandelde percelen met
90%verminderd worden. Maar ook deze tech-
niek heelt zijn beperkingen. Op een stenige bo-
dem, een stoppelveld, een begroeide akker van-
af een bepaald leeltsiadium zal deze techniek
niet alleen bemoeilijkt worden maar zal ook het
omsmeltend effect minder groot zijn.

4. Bemesting aanpassen
Calcium lijkt chemisch op Strontium. Kaüum

(potas) op Caesium. Chemische gelijkenis be-
tekent dat bodem en plant weinig verschil lus-
sen gelijkende elementen zullen kunnen maken.
Aangezien Caesium zeer goed aan de bodem-
deeltjes gebonden is en bijgevolg moeilijk door
de planten opgenomen wordt gaat de meeste
aandacht naar een vermindering van de Stron-
tiumopname door de planten. Oil kan door be-
mesting met CaKumhoudende meststoffen: gips
of kalk in hoeveelheden volgens een speciaal
bemestingsadvies (zeker niet meer dan 15
ton/ha). Deze methode geeft slechts bevredi-
gende resultaten op zure zandgronden Bij met
zure gronden kunnen oplosbare dl arnmomum-

losfaien of tn kakumtosialen t» een hoeveelheid
van4ai2ioncteStroouumopnamemeieenlac-
tor 10 verlagen

5. Teeltwijziging
~3 Naar teeflen die met voor voeding

bestemd zijn zoals vlas of hout.
G NaatvoetSeneettencmüe-wegvanóe

voedselprodukue iot Caj de mens ie verlengen.
G Naar graanteeften omdat verhoudings-

gewijze de radionucleiden meer in de U3deren
dan wel in het graan (het oogstbare deel) zulen
terechtkomen.

3 Naar leeken waarop industriële technie-
ken kunnen toegepast worden die toelaten lang
te bewaren. Oeze methode is enkel loe te pas-
sen bij besmening van isotopen met een korte
halveringstijd zoals Jodmm 131. Voorbeelden
zijn ruwvoedenerten voor de produkte van
melkdieverpoederd wordt, sukerbelende lot
suiker worden verwerkt.

O Monoculturen
Hiermee vermijdt men voor a e bevolking van

een getroffen gebied dat het hele deel radioac-
tief besmet zou zijn. Door slechts enkele leaden
te verbouwen kan men de besmetüng van het
dieet van de meest getroffen bevolking be-
perken.

b) OE VERBRUIKER
Bij faltoul die opgetreden is na de Moei van

graan heeft men voor de isotoop Sr90 b* de
eerstvolgende oogstproduMen vaMQeMUrl dat
de radioactieve besmetting vooral geconcen-
treerd is m de zemelen. Ooor de zemelen niet Ie
verbruiken kan de besmetting afkomstig «an de
isotoop Sr9O met 60 lot 9 0 % verminderd wor-
den Helisduszaakomzemelvnjegraanpro-
dukten te verbruiken

Tabel 15 VmrmminlngttMCIcmnhmibt
t—H to» f l—n in —n bfmi gtbiêd

Groenten
Rundvlees

Melk + Rundvlees

8
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E. DE TUINBOUW-EN
FRUITSECTOR

Woor de beschrijving van de maatregelen
verwijzen we naar p. 52. hei akkerbouwDedrijl.
omdat ze grotendeels dezelfde zijn Er kunnen
wel enkele maairegelsn worden toegevoegd.

Voor de radioactieve neerslag
HET BEDRIJF

HET TUINBOUWBEDRIJF
IN DE VOUEGROND

1. Afdekken mm gMljtspIKIiekfolie
Om hel afzetten van radioactieve neerslag

op plantdelen en bodem te verminderen kan
een doorschijnende gaaqesplastiek over de per-
celen ol rijen worden aangebracht. Deze tech-
niek is in normale omstandigheden voor aard-
beien, augurken, kervel, enz. voldoende bekend
en zou m crisisomstandigheden ook naar ande-
re teelten kunnen uitgebreid worden.

2. Oogstvervroeging
ProduMen die verwerkt bewaard worden (bij-

voorbeeld conserven, diepvries, conlituur.
vruchtensap) kunnen, indien de stand van het
gewas of de rijpheid van de vrucht het toelaat,
vervroegd geoogst worden. Er moet hierbij wel
rekening worden gehouden met de beperkin-
gen van de verwerkingscapaciteit van de indus-
trie

HETSERREBEDRIJF
Aangezien de serrist in een van de buiten-

wereld afgesloten rumte produceert met aange-
voerde plantenvoedingselementen kan het
besmeitingsruveau hier normaal zeer goed on-
der controle worden gehouden.

1. Het verpakkingsmateriaal in
een afgesloten ruimte plaatsen.

Hel verpakkingsmateriaal noratmeenaishMtbaterüm-
te geplaatst • •

De verlucntingsramen Mxoen gesloten
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2. De serre afsluiten
Dit betekent zowel poorten, deuren, ramen

alsverkJChtingsramen afsluiten. Teneinde abnor-
male temperaturen te voorkomen moet men het
serredak regelmatig bevochtigen met de
daksproeiers.
3. Karmon, bestel- erf aanhangwagen afsluiten
Eerst moet men de cabine, dan de laadruimte
afsluiten met het besctiermzeil. Deze maatregel
past rnsn sok nog toe indien het vervoermate-
rieel in een gesloten loods o> garage wordt
gestald.
4. Machines onderbrengen in een gebouw dat
volledig kan afgesloten worden.

indien men slechts Over een haH open of
open loods zou beschikken is hel loch nodig het
materieel en de machines hierin onder ie bren-
gen . Als bijkomende maatregel zal men het met
een pfastiekzeil afdekken.
S. Waterafvoer van h a serredak naar
hel waterreservoir afkoppelen

Zo beperkt men de radioactieve besmetting
m het gestockeerd water lot de rad>oacb*v*
neerslag rechtstreeks m het reseftok Men zorgt
hierbij dal het afstromend water m een waterloop
of nooi kan afvloeien

De waterafvoer van nel setteaak naar net ivaierieser-
var wordt a/gekoppeld

De vracniwagen (Oeswuagen tv aamang*agen)
norm algeskxen

De machines MoraenonaeigeDiaciiiin een alslMoaar
gebouw

De poonen van serres en ttjgeüounen «orden
geslaen
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HET FRUIT8EDRIJF
1. Oogstvervroeging

Produklen die gekoeld bewaard ot verwerkt
worden (bijvoorbeeld als conlituur of vruchten-
sap) kunnen, indien de rijpheid van de vrucht hel
toelaat, vervroegd geoogst worden. Men dient
wel rekening ie houden met de verwerkingsca-
paciteit van de industrie voor hardfruit, appelen
en peren mag de oogst maximaal mei 3 weken
worden vervroegd.
2. Koelcellen volledig van de buitenlucht
afschermen

Men besteedt speciale zorg aan het afslui-
ten van de deucen. Oe koelcellen mogen om he-
waanechnnche redenen maximaal 5 dagen vol-
ledig gesloten blijven

Na de radioactieve neerslag

A) HET BEDRIJF

HET TUINBOUWBEDRIJF
IN OE VOLLEGROND

1 . Wegnemen van het gaatjesplastiekfolie
Bij hel wegnemen zorgt men ervoor dat zo

weinig mogelijk stof dat op het folie zou geval-
len zijn op de plartdelen en zeker de oogstba-
ie delen terecht komen. Dit wegnemen van de
plastiek mag alleen gebeuren bij bewolkt weer.
Oe reden hiervoor is dal men hel milieu van de
planten met te bruusk mag wijzigen. Anders
treedt uitdroging en verbranding op.
2 . Vernietigen v»n h»t groeiende gewas

Om snel terug een commercieel tuinbouw-
produkl te kunnen aanbieden, dat voldoet aan
de normen inzake radioactieve besmetting, kan
het aangewezen zijn het groeiende gewas on-
mfddeHijk ie vernietigen (bij hoge besmettings-
mveaus) om daarna terug in te kunnen zaaien
of aan te planten. Bij het vernietigen van gewas
is beschermkledij nodig. Een slotmasker, rubbe-
ren handschoenen en laarzen zijn hiervan de be-
'langrijKSie onderdelen.
3. Wegnemen van de buitenste bladeren

Bij bladgewassen zijn na radioactieve neer-
slag vooral de buitenste bladeren het meest ge-
troffen. Men zou kunnen overwegen om de bui-
tenste bladeren te laten verwijderen. Dit is in de
praktijk voor de meeste bladgewassen geen ex-
tra maatregel aangezien dit reeds gebeurt om
een mooi produkl aan te bieden.
4. Een regenbui afwachten vooraleer

ie oogsten

Regen kan de radioactieve neerslag gedeel-
telijk afspoelen. Deze maatregel is toepasbaar
Dij relatief lage besmettingsniveaus en indien de
stand van het gewas het nog toelaat

HETSERREBEDRUF

1. Omsmelten van de serre
Bij het omsmelten van het dak van de serre

eis Men zorgl er voor dat het afstromend water
tijdens de ontsmettingsoperatie zeker niet in het
waterreservoir terecht komt. Oe waterafvoer naar
het waterreservoir blijft dus afgekoppeld. Ook
hier zorgt men er voor dat het afstromend wa-
uw kan afvloeien m een waterloop of riolering.
2. Bij het vervoer van luinbouwprodukten naar
de veiling sluit men de laadruimten van camion
of aanhangwagen zorgvuldig af.
3. Voor de bevoorrading van het bevloeiïngswa-
tfjr moet men overschakelen van het regenwa-
tërreservoir naar andere waterbronnen — drink-
waternet of grondwater.

Deze maatregel is bedoeld voor situaties
waar de inhoud van de regenwaterreserve door
het met tijdig loskoppelen van de aanvoer of
door roer zware radioactieve neerslag een te
zware besmetting vertoont.

4. Aanpassing van de hoeveelheid toegedien-
de meststoffen bij het bevtoeiïngswater. Omdat
eventueel werd overgeschakeld op een ande-
re waterbron en om de opname van radioactie-
ve isotopen vanuit het bevioeiïngswater door de
plant terug te dringen, zal een bemestingsadvies
aangepast aan de speciale situatie dienen aan-
gevraagd ie worden.

5, Besmei water uit de regenwatervoorraad
weg pompen en de bodem van het regenwater-
reservoir omsmelten. Dezeontsmetting gebeurt
door de bodem van het waterreservoir af te spui-
ten en het spuitwater vervolgens weg te pom-
pen. De:e operatie kan enkele malen herhaald
worden.

6, Na de ontsmetting van het serredak kan de
afloop weer aan het waterreservoir gekoppeld
worden.

7, verversing van circulerend water in N FT.-
systemen uitstellen.

Indien men na een nucleaire ramp tijdelijk
met meer beschikt over een waterbron mei een
voldoende laag besmettingsniveau kan men —
tegen de normale praktijk in — langer dan ge-
woonlijk blijven werken met het circulerende
water.
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De openng van aetanzmgtiann wan* m he< reset-
var op een vknarsyswwn bnasligil.

b) DE VERBRUIKER
1. Groenten en fruit die niet kunnen geschild of
gepeld worden en die aan radioactieve neerslag
werden blootgesteld, dragen mogelijk bij tot een
groter besmettingsrisico en zijn bijgevolg even-
tueel te mijden. Voorbeelden hiervan zijn bes-
sen, aardbeien, vollegrondstomaten en blad-
groenten.
2. Bij bladgewassen zoals koolgewassen, sla en
andijvie kunnen de buitenste, meest besmette,
bladeren worden verwijderd.
a Groenten en fruiten moet grondig gewassen
voor comsumptie.

Dit betekent
O verschillende wasbeurten geven met tel-

kens vers water.
D de bladeren of vruchten in het water me-

chanisch ontsmetten door ze te wrijven.

8. Oe opening van de aanzuigdarm in het wa-
terreservoir op een vtottersysleem bevestigen.
Hiermee belet men dat op de bodem neergesla-
gen stof wordt meegezogen. Omdat in de
meeste praktijkomstandigheden al met zulk vlot-
tersysteem wordt gewerkt is dit eigenlijk niet als
extra maatregel te beschouwen.

Voor dr aanpassing van Oe b»
aovoaur.

n voor hei omcmngmimur ramplaagii men ajciöemeslnigs-
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F. NIET-GRONDGEBONDEN
VEEHOUDERIJ

Pluimvee, varkens, konijnen, vleeskalveren.

Voor de radioactieve neerslag
HET LANDBQUWQEQRUF

Aanpassen van het verluchtingssysteem.
In stallen met een natuurlijke verluchting is

de enig mogelijke ingreep deze verluchting zo-
veel als kan beperken.

!n stallen met een kunstmatige verluchting
kan, mits enige aanpassing, de binnenkomen-
de lucht gefilterd worden. H iervoor laat men de
ventilatoren omgekeerd werken, ze trekken
dan verse buitenlucht in de stal. Tussen de ven-
tilator en de vrije lucht plaatst men in de koker
een filter. Men zorgt hierbij dat d * filter goed
aansluit bij de koker. Om te beletten dat deze
koude verse lucht vanuit de v»MKatiekoker on-
verwarmd op de dieren zou terechtkomen is
het aanbrengen van geïmproviseerde aflei-
dingskanalen die de lucht over de stal en daar-
bij in de hoogte verspreiden van groot belang.

Na de radioactieve neerslag
a) DE INDUSTRIE

1. Aangezien de veevoeding van buiten het be-
drijf wordt betrokken, vormt de veevoederin-
dustrie een belangrijke schakel in de te nemen
maatregelen. De veevoedernijverheid kan met
het radioactieve besmettingsrisico rekening hou-
den door:

D De radioactieve besmetting van de
grondstoffen goed op te volgen en hiermee haar
aankopen te sturen.

O De radioactief meesl belaste plantdelen
met te gebruiken.

O Bij besmetting met Caesium 134 of 137
bepaalde kleien (monlmorilloniet of bentomet)
toe te voegen.
2. De maatregelen die de deslructieniiverheid
kan treffen, zijn dezelfde als beschreven voor de
jong- en mestveesector. Bij een belangrijke be-
smetting met Jodium 131 kan men de recycla-
ge ervan sterk beperken door in de slachtafval
de schildklier apart te verzamelen.

b) DE VERBRUIKER
Ook hier kunnen we verwijzen naar demaat-

regel, vlees ie koken zoals beschreven op p 51
bij de rundvleessector.
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Nawoord
Maatregelen uitwerken o m na een nucleair ongeval de bevolking te be-

schermen kan voor veel mensen ongeloofwaardig klinken. Voor de ene
geldt hier: "Wat niet weet, niet deer t " ; anderen dan weer stellen dat een

I'. effectieve reactie uitgesloten is. Wij hopen dat met deze brochure is Ban-
Is getoond dat er wel degelijk maatregelen te treffen zijn en dat goed uitge-

voerde maatregelen de besmetting naar de mens toe gevoelig kunnen ver-
minderen. In hoeverre de uitwerking van deze maatregelen de besmetting
naar de mens toe vermindert hangt natuurlijk af van de ernst van het on-
geval. We kunnen wel stellen dat de hier beschreven maatregelen bruik-
baar zijn en de gevolgen voor de mens op een zinvolle manier kunnen ver-
minderen bij een fall-out die tot circa tienduizend maal groter is dan de fall-
out die België trof na het ongeval in Tsjernobyl. We moeten hierbij wel be-
denken dat maatregelen inspanningen en geld kosten en dat ze maar zin
hebben indien d e bevolking snel weet hoe ze moeten uitgevoerd worden.

Voor wat de land- en tuinbouw betreft heeft de Belgische Boerenbond
met deze brochure zijn verantwoordelijkheid willen opnemen.
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In deze reeks zijn reeds verschenen:

1. Landbouw en verbruiker.
2. Landbouw vragenderwijs.
3. Kijk, een boerderij.
4. Ons dagelijks brood. De kwaliteit van het voedsel.
5. Rationeel gebruik van mengmest.
6. Mogelijkheden mei alternatieve akkerbouwgewassen.
?. Landbouw en milieu.
8. Geen landbouw op overschot in Vlaanderen.
9. Radioactieve besmetting en landbouw.
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