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Samenvatting 

In het bder van de unvraag van een vergunning voor een aantal transporten per spoor van 

bestraalde splijtstofelc:utenten van de kemccotrale Borssele naar Frankrijk, heeft het Bevoegd 

Gezag gevraagd de risico's V8ll deze transporten op het Nederlandse deel van de transportroute te 

berekenen en aan bet Bevoegd Gezag te rapporteren. 

De splijtstofelementen worden vc::tVocrd in daarvoor gecc:rtificee.rde containers, type TN17n, die 

maximaal 7 elementen per container zullen bevatten. Bjj de berekeningen mag in goede 

benadering worden aangenomen dat bet risico evenredig is met het aantal getransporteerde 

containers. In de onderhavige studie zijn de berekeningen geba.seenl op 3 transporten per jaar. 

waarbij per transport 3 containers worden vervoerd. 

De risico • s \'OOf de omwonenden. personeel en de gebruikers van de wegen en spoorwegen 

waarover deze transponen zullen plaatsvinden. zijn berekend overeenkomstig een methodiek die 

destijds door ECN in opdracht yan de overheid is ontwikkeld. De resultaten van deze berekening. 

die uitgaat van het vcrvoer van 9 cootainers per jaar met een maximum van 3 containers per 

transport. kunnen als volgt worden samengevat: 

Regulier trtHJSport 

Het radiologisch risico van omwonenden en ve.tkeersdeelnemer5 bij regulier transport is 

gekwantificeerd als de individuele effectlove dosis die jaarlijks door deze personen wordt 

ontvangen als een gevolg van de blootstelling aan ioni&erende straling afkomstig van de 

transporten. De individuele effectieve dosis van de groep van meest blootgestelde omwonenden 

langs het grootste deel van het traject bedraagt maximaal 0,042 JJ.Sv J>eJ" jaar. Voor omwonenden 

nabij het rangeerterrein bij station Roosendaal bn, als iedere trein met containers met gebruikte 

splijtstofelementen twee uur op dezelfde plek zou stilstaan. de jaarlijkse dosis oplopen tot 6,5 

J!Sv. 

Hot radjologisch risico van remgers is berekend voor zowel reizigers die op het perron wachten 

op een trein, terwijl de trein met containers met splijtstofelementen het station passeert. als voor 

reizigeno in een trein die wordt gepassee.rd door de trein met containers met spHjtstofdementen. 

Indien de reiziger aan alle transporten wordt blootgesteld. bedrxagt de maximale dosis 

0,57 JJ,Sv/jaar. V oor het deel van het transport dat over de weg plaatsvindt (van de 

komenergiecentrale naar de haven). is berekend dat de meest blootgestelde weggebruiker 

(waarvan is verondersteld dat deze j&arliJKs aan alle wegtransporten wordt blootgesteld) een dosis 

ontvangt van maximaal 0,88 J,.ISv per jaar. 

Op basis van studies in Groot BrittanniE en Duitsland is geconcludeeni, dat de in een jaar te 

ontvangen dosis voor modeworkers van het overslagbedrijf die de containers van de vrachtwagen 

op de trein plaatsen, kleiner is dan 100 J,LSv. 
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Ongevalkn UJIIIkr lozing 
Het individueel risico op strzftc door een stralingsdosis ontvangen als gevolg van ongevallen 

tijdens het tnnJpOrt over de weg is kleiner dan 1 u'. 

Het individueel risico op sterfte door een straliogsd06is ontvangen als gevolg van een ongeval 

tijdeos het transport over de rails is berekend voor een wedeer die na een ongeval 8 dur in de 

directe nabijbeid van de wagons met de containers rnoet wedeen om de schade te berstellen en de 

wagons ver::voc:rsgereed te m.alcen. Het jaarlijks individueel risico is hierbij 7,4.10"10
• Indien 

eenzelfde bc:schouwing wordt gemaakt voor een ongeval op een rangeertenein volgt een 
individueel risico op ste.rfte van 2,7.10"'. Als de kans op val van een container uit de kraan tijdens 

overalag in ogenschouw wordt genomen, volgt een individueel risico op sterfte ten gevolge van de 

radiologische consequenties van het transport van 9,6.10-10
• 

Ongewzllen ~t loDng 
Het jaarlijles individueel risico op sterfte voor omwonenden van de spoorlijn. als gevolg van een 

spoorwegongeval waarbij de container ten gevolge van buitc:n~twerp condities toch faalt en 

radioactieve stoffc:u in de omgeving mjkoroen. is maximul 1,8.10.12• Het jaarlijks individueel 

risico van sterfte voor omwonenden als gevolg van eeo dergelijk ongeval op een rangee&teuein is 

ma.x.imaal 1,8.10-11
• Bij deze ongevalsanalyses is verondersteld dat de container faalt met een kans 

van 10·3 tot 10·2 per ongeval afhankelij"k van het type ongeval en de mate van falen, ondanks de 

aan container gestelde eisen (waaronder handhaving van de afscherming en insluiting na een val 

van 9 meter hoogte op een hard voorwerp bij willekeurige oriëntatie van de container en 

bestendig zijn tegen een blootstelling aan 800 °C gedurende een half uur). 

Geconcludeerd mag worden dat het ndiologisch risico van omwonenden. medewerkers en 

verlceersdeelnemers, in termen van ontvangen stralingsdosis, bij regulier transport van 9 

containers per jaar, lager is dan de dosisJintieten die in het Besluit Stralingsbeschenning 

Kernenergiewet van 1996 worden gesteld. De maximale waarde van de individuele effectieve 

dosis voor omwonenden is (met uitzondering van de omwonenden van het rangeerterrein in 

Roosendaal) zelfs lager dan het zogenoemde secundaire niveau van 0,4 J.!Sv per jaar. 

Het individueel risico op sterfte door een stralingsdosis, ontvangen als gevolg van 

transportongevallen tijdens drie transporten per jaar van elk maximaal drie containers, is minder 

dan het maximaal toelaatbare risico (10-6 per jaar) en zelfs kleiner dan w·• per jaar, een risico dat 

in dagelijks spraakgebruik verwaarloosbaar mag worden genoemd. 

Alurn~t! ro~ 

Indien er voor wordt gekozen d.-, containers met getxuil-re splijtstofelementen in de haven van 

Vlissingen niet op een spoorwagon, maar op een schip over te Jaden, zijn de radiologische:: risico's 

verbonden aan het transport van de kemenergiecentr.tle naar de haven en de ovenlag voor beide 

routes gelijk. Het vervolgtraject per schip is in deze studie niet beschouwd. 
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1. Inleiding 

DoeLrtelling 
In deze studie worden de radiologische risico's ~ als gevolg van het tran5port per &poor 
van containers met bestraalde splijtstofelementm. van de kernenergiecentrale Borssele (K.CB) 
naar Frankrijk. Alhoewel het grootste deel van bet traject per spoor wordt afgelegd. is om het 

spoor te bereiken, ook het vervoer van de containers over de weg noodzakelijk. 

De ttanspottVergunning voor het deel van het transport dat over de weg pla.arsvindt, wotdt bij het 

Bevoegd Gezag aangevraagd door TransnubeL De transportvergunning voor het deel van het 

transport dat per spoor plaatsvindt. wordt bij het Bevoegd Gezag aangevraagd door NS Cargo. 

Het Bevoegd Gezag heeft gevraagd de risico's van dergelijke transporten te berekenen en te 

rapporteten. Dit rapport. dat in opdracht -van de N.V. Elcktriciteits-~ij Zuid
Nederland (EPZ) door NRG is opgesteld, bevat de resulwen van deze bcrckcning voor het deel 

van de route op Nederlands grondgebied. 

Aanpolc 

Bij het uitvoeren van de gevraagde risicoberekening wordt gebruik gemaakt van de resultaten van 

de studies ''Kwantificering van risico's vervoer van ndioactieve stoffen (ECN-C-92-047)" [1] en 

"Risico's van radioactieve stoffen bij vervoer over de weg (ECN-CX-94-171)" [2], die destijds in 
opdracht van het ministerie van VROM door ECN zijn uitgevoerd. Volgens de in deze studies 

beschreven methodiek worden de risico's berekend van transporten van bestraalde 
splijtstofelementen in hiervoor gecertificeerde type B verpa.Jddngen (containers). Tevens is 
gebruik gemaakt van eqt recente, in opdracht van de Europese Commissie 00 XVU uitgevoerde, 

studie over dit onderwerp [3]. In deze studie staan tevens gegevens over de veiligheid van 
transporten van containers met splijtstofelementen per spoor in Groot Brittannië. Specifieke 

gegevens voor de inschatting van kansen op en risico's van ernstige ongevallen tijdens vervoer per 

spoor zijn ontleend aan de door de EU medegefmancierde studies [4], [5] en [6] en aan het 

rapport van Grootmij en SAVE "Consequentie-onderzoek - Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen" nJ. 

In goede benadering mag bij deze berekening worden aangenomen dat het risico per jaar 
evenredig is met het aantal containers dat per jaar getransporteerd wordt In de onderhavige studie 

zijn de risico's berekend voor een realistisch scenario van drie transporten per jaar. Per transpon 

worden daarbij drie containers vervoerd. De in deze studie uitgevoerde berekeningen zijn dus 
eehasead op 9 containers met bestraalde splijtstofelementen per jaar'. 
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~erou.te 

Als alternatieve route km transport per schip naar Fnmkrijk WOI:'dal overwogen. Hierbij worden 
de containers over de weg naar de bavcn van Vlissingen vervoerd co vervolgeDJ overgeslagen op 

een schip. V oor bet deel van dergelijke transpOrten dat wordt uitgevoerd 0\'er land. is een 

afweging van de risico's gemaakt 

Aa~rkg~co~s 

Alvorens de gebnlikre splijtstofelemeatell bmom worden afgevoetd moeten =-st lege containers 

naar de kemenetgiecentrale worden gebracht. Deze lege containers %ijn doorgaaas vaker gebruikt 

en rijn door de aard van de vervoerde stoffen inwendig licht radioactief. De lege containers 

worden dan ook als radioactief transport behandeld (met onder meer waarschuwingsbord op de 

auto als aanduiding van de betreffende gcva.arsklasse). 

Het dosistempo van de lege containers is vele malen lager dan dat van de volle containers 

(20 J.CS:vluuc op de huif over de container en vrijwel niet meer meetbaar op 2 m van de huif) [8]. 

De risico's van de transporten van de lege containers zijn dan ook niet vader beschouwd. 
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2. Gegevens van het transport 

2.1 VerzerKier en vervoerder 

EPZ is bij het onderhavige transport de ven.oukr. 

De vervoerder (het bedrijf dat verantwoordelijk is voor bet vervoer) voor het deel van het 

transport dat over de weg plaatsvindt is Transnubel [9]. De vervoeroer voor bet deel van het 

transport per spoor is NS Cargo. 

De transporteurs (bet bedrijf dat de transportmiddelen beschikbaar stelt en bedient) zijn 
Mammoet (transport over de weg) en NS Cargo (transport per spoor). 

Cogema is de ontvanger. 

De vergunning voor het deel van het transport dat over de weg plaatsvindt, wordt bij het Bevoegd 

Gezag aangevraagd door Transnubel. De vcrgunning voor het deel van het transport dat per spoor 

plaatsvindt. wordt bij het Bevoegd Gezag aangevraagd door NS Cargo. 

2.2 Gegevens contaJner en transportmlddel 

De splijtstofelementen worden vervoerd in een cilindervormige container van het type TN17/2 

(zie figuur l in de BiJ1age) [10]. De container is bij transport aan de kopse kanten voorzien van 

schokdempers (zie figuur 1 in de BiJ1age). De lengte inclusief schokdempers is 6150 mm. De 

diameter (inclusief dempers) is I 950 mrn. In de container zijn 7 posities beschikbaar voor 

splijtstofelementen. De TN1712 heeft een zogenoemd 'Certificate of Approval', dat geldig is tot 

2002, en is uitgegeven door de Fnmse overheid (DSIN) [11]. De container is eigendom van 
"' Transnucleaire Frankrijk. 

De lengte van de spoorwagons bedraagt 20,7 m. De containers worden midden op de wagons 

geplaatst. De hart tot hart afstand tussen containers bedraagt du~ eveneens 20,7 m (12}. 

Bij transport over de weg is de container in een frame geplaatst dat vrijwel gelijk loopt met de 

buitenkant van de vrachtwagen [8}. Bij vervoer per spoor wordt een omhullende aluminium 

constrUctie (huif) toegepast r 11]. 

2.3 Gegevcnsladrng 

Met iedere TN17/2 container zullen maximaal 7 elementen van 320 kg U (3,3, 3,8 of 4,0 % 

initiële verrijking) worden vervoerd. De gemiddelde opbrand is respectievelijk [13}: 

3,3 % 35 GWd!tU 11,2 GWd/e.Iemem 

3.8 % 43 GWd/tU 13,76 GWd!element 

4,0% -"0 GWdltU 16,0 GWd!element 
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2.4 Gage'llenS route 

In verband met de fysieke beveiliging wotdt de tru1SpOI1route pas op hd laatste II10Dlel1l bekend 
gemukL In oaze analyses is eea n:prescntaticf traject gekoza». Overigt.u liet een belanpijk deel 

van het U'l.ject in verband met de ~kte mogelijkheden. vm het spocll11Ct bt Zcclmd vast. 

' In de berekeningen is uitgegaan van de volgende gemiddelde snelheden per trajectdeel: 

• lokale weg 2.5 kmiuur 

• industrieel spoor 60 kmiuur 

• algemeen spoor- vrije baan 

• algemeen spoor - door/langs bebouwde kom 

• stations 

701an/uur 
50Jcm/uur 
25 kmiuur 
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3. Voorschriften en controles 

De regels voor bet transport van containers met gebruikte splijtstoffen over de rails rijn 

vastgelegd in het VSO, 4leglemellt Vervoer per Spoor van Gevaulijke 6toffen", waarin de 

Europese regels uit het RlD rijn opgenomen (Réglement concertant le transport Intematiooal 
feaoviaire des marchandises Dmgereuses). De regels voor het transport over de weg zijn 
vastgelegd in het VLG, .. Ver:voec over Land van Gevaarlijke stoffen", waarin de Europese regels 

uit het ADR zijn opgenomen (Accord Européen relatif au transport des man::bandises 

Dangereuses par Route). 

V oor het transport kan vertrelck.en, dienen divetSe parameters gecontroleud te worden. Twee 

belangrijlee parameters ~oor de veiligheid van transportmedewerkers en publiek zijn het 

dosistempo op de <:ontainer en op enige afstand van de container en het niveau van de afwrijfbare 

oppervlakte besmetting aan de buitenzijde van de container. De eisen ten aanzien van deze 
parame~ zijn als volgt: 

Dosis tempo: 

Het dosistempo aan het buitenoppervla.k van het transport mag ten hoogste 2 mSv/uur bedragen. 

Op 2 meter van de buitenzijde van een transportwagen, mag het dosistempo de waarde van 

0,1 mSv/uur niet overschrijden. 

OpfMrvlakte besmt!tting: 

V oor bèta en gamma stralers is de toegestane waarde voor afwrijfbare oppervlaktebesmetting 

4 Bq/cm2
• Voor alfa stralers is dit maximum 0,4 Bqlcm2

• 

Het dosistempo kan deer een directe meting worden bepaald, de oppervlaktebesmetting wordt 

middels een afwrijfproef vastgesteld. De gebruikte methode is beschreven in de internationale 

standaard ISO 7503-1 [14]. 

Een transport mag het tell'Cin van de kernenergiecentrale Borssele pas v~laten nadat aan alle 

bovenstaande voorwaarden is voldaan. Het dosistempo, gemeten op 2 meter van de container, 

blijlc.t in de praktijk veelal lager te liggen dan de wettelijke limiet van 0,1 mSv/uur. Als 

conservatieve
1 

aanname zal evenwel worden uitgegaan van 0,1 mSvlh. 

C~ru;ervatieve a.anname wil zeggen dat wordt uitgegaan van pessimistische veronderstellineen, die 
letden tot een ove~charting van de gevolgen en risico's. 
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4. Berekening van de risico's van het transport 

Het risico is in goede benadering evenredig roet bet aantal getransporteerde cootainers. De 

risicoberekeningen zijn uitgewerkt voor het scenario van 3 transporten per jaar, met drie 
containers per transpon. 

4.1 Risico-analyse reguilera situatle 

Het radiologisch risico van de leden van de bevolking bij regulier tnnsport (oftewel bet 

ongevalvrije transport) wordt bepaald door de stralingsdosis die door deze personen wordt 

ontvangen, als gevolg van de blootstelling aan ionisr:rende straling afkomstig van het transport. 
Deze stralingsdosis is evenredig met de blootstellingsduur (die wordt bepaald door de 

p~agesnelheid van bet transport) en het dosistempo tijdens blootstelling (dat wordt bepaald door 

de afstand tussen de blootgestelde persoon en de transportwagen en bet dosistempo aan de 

buitenzijde van de b"'nspprtWagen). Aan het dosistempo aan de buitenzijde van de ttansportwagen 

zijn wettelijke limieten gesteld, zoals eerder uiteengezet. Bij de berelcening van de stralingsdosis 

van leden van de bevolking wordt er van uitgegaan dat het dosistempo op 2 meter van de 

buitenzijde van de transpoetwagen gelijk is aan de wettelijke limiet (conservatieve aanname) en 

dus precies 0,1 mSv/uur bedraagt. 

Bij de berekening van het radiologisch risico van leden van de bevolking door blootstelling aan 

ioniserende straling bij reguliere situaties, worden de maximale stralingsdoses bepaald van leden 

van groepen van personen die, in vergelijking met andere leden van de bevolking, het meest aan 

de ioniserende straling van de passerende transporten zullen worden blootgesteld. Deze groepen, 

de zogenoemde referentiegroepen, zijn: 

• De bewone~ van woningen langs het traject (omwonenden), met name zij die dicht langs de 

spoorbaan. weg, o~erslag- of rangeerterrein wonen waarover de transporten plaatsvinden. 

• Medewerke~ van bet overslagbedrijf dat de overslag van vrachtauto naar trein verzorgt. 

• Treinreizigers die op een station wachten op een passagierstrein. terwijl een trein met 

containen het station passeert. 

• Treinreizigers die zich in een trein bevinden die een trein met containers passeert. 

• Weggebruikers die dagelijks (een deel van) het traject rijden dat de vrachtwagens volgen 

(bijvoorbeeld forensen die dagelijks op vaste tijden dezelfde route rijden). Deze 

weggebruikers (met name de groep die de route volgt rond hetzelfde tijdstip dat het transpOrt 

ook aanwezig is) zijn in vergelijking met de overige weggebruikers de meest blootgestelden. 

Omwonenden traje.ct 

De dosis per container passage wordt gegeven door [2], [3] en [15]: 

D(x)- 1t. K.:H I (v . x) 
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met: 
V- tran5portsnelheid [mfh), 

x ... afstand tussen tr.uuïport en ontvllllgCr [m) 

Voor gebruikte splijtstof ttanspor1al is een Kc. van 1,13 mSv.h'1.m'2 gerapporteerd in [2) en (15]. 

In dit rapport wordt de ook in [15] genoemde (meer conservatieve) waarde van l.S mSv.h-•.m-1 

gehanteerd. 

Oe route van het transport kan per keer wisselen. Een groot deel vm bet traject is echter altijd 

hetzelfde. De afstand tus1ea het tnmsport en WOODhuizal langs de route bedraagt circa 25 m of 
meer [ll].ln de berekeningen wordt als conservatieve aanname een afstand van 10 m gehanteerd. 
Verder worot pemaanente bewoning aangenomen. De afschennende werking van de muren en de 

variatie in blootstelling ten gevolge van leefgewoonten wordt verrekend door middel van de 

zogenoemde Actuele Blootstellings Cortectie~factoT (de ABC~factor). Toepassing van de ABC

factor voor de woonomgeving geeft een dosisrednctie met een factor 4. 

In onze conservatieve analyse gun we er van uit. dat de vrachtwagens en treinen met containers 
de woningea met een vrij lage melbdd passe:rc:o (25 km/uur). 

De dosis per container passage wordt zodoende: 

3,14x l,S/(25.l&x 10x4)= 4,71.10-'ro.Sv. 

De dosis bij 3 transponen met elk 3 containers per jaar komt daarmee op: 

3 x 3 x 4,71.10-6 = 4,2.10'5 mSv/jaar (0,042 J.lSv/jaar). 

Omwonenden rangeerterrein 
4 

Alhoewel het rangeren van wagons met containeni met gebruikte splijtstof met hoge prioriteit zal 

worden uitgevoerd i& een zekere periode waarin de wagons stilstaan niet te vennijden. In een 

studie naar het transport van hoogradioactief afval van Frankrijk naar Duitsland [4] wordt 

vermeld dat de wachttijd in het rangeerstation aan de Frans/Duitse grens gemiddeld ~uur is en 

zelden boven 1 uur uitkomt. In [3] wordt een wachtduur van 2 uur gehanteerd. Aangenomen 

wordt dat het transport 2 uur blijft staan op bet rangeerterrein bij station Roosendaal. In deze 

beschouwing van de dosis voor omwonenden kunnen de containers worden beschouwd aJs 

puntbronnen. Het dosistempo bij het dichtstbijzijnde woonhuis ten gevolge van één puntbron 
wordt gegeven door: 

met: 

D•t dosistempo op afstand 1 van de container [mSv/uur] 
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gegeven dosiau:mpo op afstand r van de container (mSv/uur] 

afstand van de cootainer waarop het dosistempo belcaJd is (m] 

afstand van de contai.ocr waarop bet dosistempO wordt gevraagd (m] 

Bij een afstand van 2S meter tu.uen transport en dichwbijzijnde buizen (een conservatieve 
raming), een dosistempO op 2 m van de container(- 3 meter van de bron) van 0,1 mSv/uur en een 

ABC-fac[Of van 0,25 kan worden berekend dat de ontvangen dosis per container 0,72 JJSv 
bedraagt. Bij negen containers per jaar (die in CODSt"rlatieve schatting alle oegc:n op dezelfde 

afstand van het woonhuis zijn gestationeerd) bedraagt de ma.x.imale jaarlijkse do5is van een 

omwonende van het rugeerterrein 6.S ~v. 

Med~erlcers ovenlagterrein 
Het verplaauen van containers (van de vrachtwagen naar de trein) wordt uitgevoerd door 

radiologisch penoocd van Transnobel dat tot de categorie radiologisch werkers behoort [9]. De 
radiologische risico's van dit pc:rsoneel bij deze transporten .zijn verdisconteerd in de reguliere 

stralingshygiënische .torg van Transnubel 

V oordat de transporten kunnen vertrekken zullen de wagons worden gecontroleerd door onder 

meer personeel van NS Cargo. 

Voor bet bepalen van de daarbij verwachtte dosis, wordt gebruik gemaakt van de ervaringen met 

overslag van containers met bestraalde splijtstofelementen in het buitenland. Er zijn twee 

referenties gebruilet ([3] en [ 4]), waarin transporten van B-containers per spoor in Groot Brittanië 

en van Frankrijk naar Duitsland beschreven zijn. 

In [3] is voor Groot Brittannië aangegeven wat de stralingsbelasting van het personeel betroleken 

bij overslag van bestt6lde splijtstof elementen in de praktijk is: Jaarlijb worden daar circa 

600 containers ventoerd in circa 130 transporten. Hierbij ontvangen havenpolitie en 

ladingcontrole~ een individuele dosis die lager is dan 100 J,l.Sv/jaar. In de praktijk zal. door 

wisseling van diensten, niet iedere medewerker bij alle transporten betrokken zijn. Omrekenen 

van dit getal naar een dosis per transport is niet zonder meer mogelijk. Op basis van de grote 

aantallen transporten in Groot Brittanni~ in vergelijking tot het in dit rapport beschouwde 

scenario, mag worden aangenomen, dat de individuele do&is voor de betrokken medewerkers op 

het overslagterrein kleiner is dan 100 J,.tSv/jaar. 

In [4] is de situatie beschreven ron<' de transporten van cpgewerkt afval van Frankrijk .nau 

Duitsland. De uitgangspunten in de studie zijn (onder meer) de volgende: Jaarlijks worden 

15 wagons met verglaasd afval en 50 wagons met elk twee containers met bitumineus afval per 

spoor getransporteerd van Valogne (nabij Cap La Hague in FrankriJK) naar Dannenberg (nabij 
Gorleben in Duitsland). 
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De jaarlijks te ontvaugcu individuele dosis voor de rangeentera bo hierbij oplopen rot 

200 ~v/jaar. De gemiddelde dosis per WlgOil i$ dus minder dan 3,1 pSv. Voor drie tranJpOtten 

van elk 3 wagons zou dit avemeukomen met minder dan 28 p.Sv/jur. 

De dosis van Duitse llledewerkers is hoger dan un die in Groot Britunnië, omdat de wagoas met 

radioactief afval in de Duitse studie :rijn opgenomen in reguliete goederentreinen. Dit brengt met 

zich mee dat op de tusseMggeadc 5tltion5 veel moet worden gennpml en er daardoor voor een 

beperkt aanral medewerkers spnke iJ van een bngete blootstellingsper. IJldien bij het 
transport van Borssele naar de Belgische gr:t:llS geen IDdcre gOederen dan cantaioets met 

gebruikte splijtstofelementen worden vetVoerd. mag worden aangenomen dat de situatie in 
Nederland vergelijkbaar zal zijn met die in Groot Brittanni!. Het coatrolerend personeel zal, bij 

overslag van 9 splijtstofcontainer-s per jW', een dosis ontvangen die kleiner is dan 100 ,..Sv/jaar. 
Ook indien « wel sprake is VlD extra rangeteil in verband met andere lading op de trein, dan kan 

(door zorgvuldige planning van wes:tzaamheden) er voor worden gezorgd dat de te ontvangen 

dosis voor de betrokleen medewe!kers onder de 100 pSv/jaar blijft. 

Treinreh:igen 
V oor zowel reizigen die op het peaoo wachten op een trein, terwijl het U'allSpott bet station 

passeert, als reizigers in een trein die wordt gepasseerd door het transport, kan dezelfde methode 

als voor omwonenden worden toegepast De (rela~e) snelheid wordt op 25 kmiuur gesteld en 
de afstand (overeenkomstig [3)) op 3 m. Hitmij wordt geen correctie voor afscherming toegepast. 
De dosis ontvangen per container passage bedtaagt zodoende: 

3,14 x 1,5/ (2S.l<Y x 3) = 6,3.10..s mSv. 

De dosis voor drie transponen per jaar komt daannee op: 
~ 

3 x 3 x 6,3.10.5 - 5,7.10_. mSv/jaa:r (0.57 J.ISvlja.ar) 

~t~eggebruüters 

De kans dat een individuele weggebruiker een transport 'tegen komt' is uitermate gering. Het 

transport over de weg bestriJlet slechts 3 km op een industrieterrein. Hier zijn geen ftles te 

verwachten. Het is onwaarschijnlijk dat een individuele weggebruiker in één jaar alle transporten 
zal tegenkomen. Toch wordc in de onderhavige analyse hiervan uitgegaan, hetgeen een 

conservatieve aanname is. 

Lokale wegen met in beide richtingen één baan zijn destijds ook in de analyses in {21 beschouwd 

en later verder uitgewerkt in [3]. Bij gebruik van de resultaten van [31 op basis van 9 containers 

per jaar, wonlt de berekende dosis. voor de medeweggebruiker op een tweebaansweg, 0.88 J,LSv 
per jaar. Hierbij is ook tijdelijk stilstaan achter een transport (zoals bij verk.een)lichten) 
beschouwd. 
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4.2 Risico-analyse niet-regullere situaties 

Met betrekking tot niet-reguliere situaties kan het referentie-traject in drie delen worden gesplitst. 

Het eerste deel is bet vervoer over de weg naar de haven. Vervolgens vindt overslag plaats en 

tenslotte vervolgt het tnmsport bet traject per spoor. 

Transport ovu ik weg 
In [16] is het traDsport van gebruikte splijtstof van de kernenergiecentrale Bonsele naar de 

Belgische grens volledig over de weg beschouwd. Geconcludeerd werd onder meer, dat het 
individueel risico op sterfte ten gevolge yan een ongeval tijdens het transport over de weg 

verwaarloosbaar is (maximaal 6.3.10·'~- In de beschouwing 'per spoot wordt slechts 3 km over de 
weg (door onbewoond gebied) afgelegd. terwijl in de bovengenoemde studie ruim 50 km werd 

afgelegd. Er kan dus redelijkerwijs worden gesteld, dat de risico's met betrekking tot niet

reguliere situatie& voor het deel vu het traject dat over de weg plaatsvindt eveneens 

verwaarloosbaar zijn. 

4.2.1 On(JBvsllen zonder loZing 

Overslag 

In [ 4] is venneld dat de Jeans dat een container uit een kraan valt circa 1.1.1 o-•o per uur is. Dit zou, 

bij drie transporten per jaar die elk 16 uur overslag met zich meebrengen. overeenkomen met een 

jaarlijkse valkans vu: 

Dit is een conservatieve benadering, want dit zou betekenen dat de contain& de gehele overslag

periode in de kraan hangt. Ook wordt in [ 4] gerefereerd aan een publicatie uit 1992 van 

Neuhauser waarin voor normale goederen-transportcontainers een valkans van 2,7.10-6 per 

containerverplaatsing W'ordt gegeven. Dit zou overeenkomen met een jaarlijkse valkans van : 

3 x 3 x 2,7.10-6 "= 2,4.10'1 

Er wordt opgemerkt dat de kans bij speciale transporten (zoals transport van gebruikte 

splijt.stofelementen). de kans lager zal zijn door gebruik van betere containers en beter getraind 

personeel. In de navolgende berekening wordt evenwel, in conservatieve benadering, de jaarlijkse 
valkans op 2,4.10·~ gesteld. 

Veronde."'Stdd wordt c~ at nam t een container uit een kraan gevallen is. een mcd ~e:ker gedurende 

8 uur in de nabijheid van de container moet werken en daarbij een dosis van 0,8 mSv ontvangt. 

Met een risicofactor voor late-sterfte van 5.10~2/Sv, wordt zijn individueel risico (ten gevolge van 

de radiologische con~equenties van het transport) per jaar. 

2,4.10~ x 0,8 [mSv l x 10-3 [Sv/mSv j x 5.10 2 [Sv 1
) ""' 9,6_10"10 
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Transport per .spoor 

De volgeode data betreffende ongevallal zijn uit [6] en [7] overgenomen. Omdat er geen 
statistisch relevante gegevens beschikbaar zijn over treinoagev.Uen bij het transport van 

containers met gebruikte splijt.uof per spoor (door bet zeer geringe untal treinongevaJlen bij 

dergelijke transporten). wordt gebruik gemaakt van meer algemene data met betrekking tot het 
goederenvervoer per spoor. Overeenlromstig een publicatie van het ministerie van VROM [17] 

wordt daarbij verwezen naar gegevens met betrekking rot uansport van gevaarlip gassen. 

Bij gebrele aan vrij beschikbare gegevens over de Nederlandse situatie. wordt gebruik gemaakt 
van gegevens uit andere West-Europese landen. Uit ongevalsstatistieken van het goederen verkeer 

per spoor in Groot Brittannie en Duitsland [6]. blijkt dat de kans op een ongeval ongeveer 2.6.to·• 

ongevallaJiwagon-km bedraagt (zie Tabel I). Bij ruwweg 10% van de ongevallen treedt brand 

op. De overige ongevallen geven aJJeeu botsingsschade. 

In [7] worden ongevalsftequenties gegeven voor verschillende typen ketelwagens (zie Tabel 1 ). 

Naarmate de inhoud van de wagen gevaarlijker eigenschappen heeft. neemt de kans op een 

ongeval af. De7.e Jagere kans wordt veroorzaakt door bet treffen van extra .maatregelen bij het 

transport van deze stoffen. 

Tabel 1. Ongevalsfrequenties bij goederentranspon per spoor. 

type wagon frequentie bron 

[ongevallen per wagon-km] 

diverse goederen 2.6.10 [6] 

vloeistof/ketelwagen 2,2.10-a [7] 

dru.kketelwagens. brandbaar gas en toxisch gas 2.8.10-'~ [7] 

drulletelwagens. zeer toxisch gas 5,6.10.10 [7] 

In de onderstaande berekening wordt als conservatieve ongevalsfrequentie 2,6.1 0 .. ongevallen per 

wagon-km uit [6] gehanteerd. De ongevalsfrequentie per trein-km komt voor een transport van 

drie wagons op: 

2,6.10 .. )( 3 ~ 7 ,8.10 .. 

Verondersteld wordt dat na een ongeval medewakeiS gedurende 8 uur in de directe nabijheid van 

de transportcontainer moeten werken om deze weer transportabel te maken en daarbij een dosis 

van 0.8 mSv ontvangen. Met een risicofactor op late-sterfte van 5.1 o·2/Sv, wordt her maximaal 
individueel risico bij drie transponen per jaar: 

3 x ?,8.10·• x 0,8 [mSv] x 10·3 [Sv/mSvJ x 5.10·2 [Sv.1] x 79 km- 7.4.10· 10 
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RJutgemerrein 
In [18] wordt een overzicht ~ van aantallen ongevallen ti jdcJis rangeten op het 

nll'lgecrtrn"Cin Bmli\IChwei&- Dit rmaeertmein heeft in verhoudil1g tot andere raopcrtmeincn 
grotere ongevalskansen. Dit komt omdat. op bet hier licht bellende spoor, voor trattsport van de 
wagons veelal niet van gemotoriscc:rde aandrijving gebruik wordt gema•kt. maar van de 
zwa.artekrachL Het gemiddeld aantal ongevallen in het (algemene) goed«envetber op 
Braunschweig bedraagt 7,5 per mlljoc:n wagons. Bij het rangeren van 9 wagons perjureneen 

veronderstelde dosis van 0,8 mSv per ~al volgt een jaarlijks individueel risico van: 

9 x 7,5.10-.6 x 0,8 x S.to-5 
• 2.7.10 .... 

Dit geeft een conservatieve benadering omdat het aantal ongevallen op Braunschweig groter is 

dan op rangeetterreinen waar alleen gemotoriseerd transport plaat&vindt. 

422 Ongeval/Bil met lozing 

Lozing uit een conbÜncr is dec:hts mogelijk nadat de container besduldigd is door een zeer hevige 

schok of door langdurige blootstelling un vuur. De container~; zijn ontworpen om tenminste een 

vrije val van 9 meter hoogte op een harde ondergrond c:n blootstelling aan 800 °C rondom 

gedurende 30 minuten te weerstaan. 

In de praktijk is lekkage van een B-<ontainer ten gevolge van een verkeersongeval nog niet 

voorgekomen [19]. In [5] is het gedrag van containen voor vervoer van gebruilcte splijtstof bij een 

extteem (hypothetisch) ongeval onderzochL 

Gebleken is dat een container van een hoogte van tenminste 30 meter op beton of asfalt moet 

vallen voordat er dusáanige beschadiging optreedt dat er een lozing Jean plaatsvinden. Een 
dergelijke valhoogte komt noch tijdens overslag noch op bet spoortraject voor. Een ander 

onderzocht "worst case" scenario is botsing met een locomotief of andere splijtstofcontainer op 

volle snelheid. Ook hierbij treden geen krachten op die groot genoeg zijn om de container te 

beschadigen. 

Als de container alzijdig wordt blootgesteld aan vuur van 800 oe. duurt het tenminste 2 uur, 

voordat de pa.kk.ingen doorslag gaan vertonen. Hierbij kunnen alleen bij splijting ontstane gassen 

uit beschadigde splijtstofstaven en besmetting op het oppervlak van de splijtstofelementen 

vrijkomen. V oordat de hulzen van de splijtstofsta\'en falen, moet het vuur tenminste 6 uur hebben 

geduurd. Dit zijn zeer onwaarschijnlijke condities. Er is evenwel Ïf\ dit rapport gebruik gemaakt 

van de (zeer conservatieve) aannames voor lozingstans uit [I]. 

V oor de betekening van het risico v:m een transportongeval waarbij de transportcontainer 

beschadigd raakt en een lozing van radioactieve stoffen optreedt, wordt gebruik gemaakt van de 

analysemethode van de NRPB uit [20] die al eerder is gebruikt in [1]. In [20] is uitgegaan van 
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gebruilae splijtstofelementen van lichtwaterreactorco (L WR). De hoeveelheid en samenstelling 

van de radionucliden in een L WR splijtstofelement worden grotendeels bepaald door de opbrand 

van de splijtstofelementen2
, uitgedrukt in MWd (MegaWatt.dag) of GWd (GigaWatt.dag). Bij 

gelijkblijvende ongevalscoodities is de dosis ten gevolge van een ongeval, evenredig met de 

opbrand van de splijtstofelementen. 

Bij een zending vm gebruikte KCB splijtstof zal een container een maximale hoeveelheid 

activiteit in de orde van 112 GWd bevatten [13]. Dit is een lading bestaande uit 

7 splijtstofelcmenteo. In een transport met drie containers bevindt zich ma:rima.al 336 GWd. In 
[20] wordt uitgegaan van eon hoeveelheid splijtstof met een totale opbrand van ongeveer 

110 GWd. Dit is ongeveer een factor 3,1 kleiner dan bij de zending KCB splijtstof. De door de 

ICRP gehanteerde risicofactor is 5.10'2/Sv (2,5.10'2/Sv in studie [1]). Verder wordt uitgegaan van 

de ongevalsfrequentie bij transpon per spoor van 2.6.104 per wa,gonkilomet:er-. Op een 
spoorsegment van I km lengte is de kans op een ongeval dan, uitga.ande van 3 trsnsporteo van 3 

wagons per jaar, gelijk aan 2.3.10'7• De te5ultaten zijn in de volgende tabel gegeven. Er zijn geen 

vroege effecten van straling bij deze ongevalslozingen te verwachten. In deze berekening wordt 

aangenomen dat aJJe drie containen iD een transpon beschadigd raken bij een ongeval. Dit is een 

conservatieve benadering. Overigeos geeft de verhouding tussen de lengte van het beschouwde 

spoordeel (I km) en de beschouwde reikwijdte (1 00 m) ook al aan, dat ook hier sprake is van een 

overschatting van de risico's. 

2?.-28 

-Naast de opbrand van de splijtstof is ook de koeltijd (tijd tus5cn laatste maal in bedrijf rijn van de 

splijtstof en de transportdabuu} van invloed op de nuclidensamcDSlCl~ Naarmare de koeltijd 

langer is, zal de concentratie van een aantal bij een lozing \Tijkomendc radionucliden {zoals Co-60, 

Kr-85 en D-134) door radioactief verval afnemen. Bij de lozingen Tl en T2 (rie Tabel 2) is een 

koeltijd van 5 jaar gehmtec:ni. Er is in dezelfde SbJdie ook un loûng T4 8edefinicerd waarbij de 

koeltijd ~jaar is. Daarbij is echter voor T4 ook de hoogte van het lozingspunt aangepast waardoor 
de resultaten niet eenvoudig te schalen rijn. Afhan1ceüjk van de afstand tot het lozingspunr is de 

berekende dosts bij de korte koeltijd 1,7 tot 4,4 keer zo hoog als bij de koeltijd van 5 jaar. 

De voor transport toe te passen koeltijd wordt mede bepuld door de tnnsportnormen met 

betrekking tot dosistempo op het oppervlak en op 2 rn afstand van hct transpon. Bij lco~ koellijden 

is her dosistempo van gebruikte splijtstofelcmmten hoog en wordt soms al bij lagere 

beladiiig&graad van de container de norm bereilct. D;urom worden in de praktiJk doorgaans 

koeltijden van enkele jaren gehanteerd. Als in een ongunstig geval de splijtstofelementen al na een 

koeltijd van een half jaar zouden worden getransporteerd, dan zouden de in deze paragraaf 

herekende risico's met niet meer dan een factor 4 1h toenemen, het geen nog :uimschoots binnen de 
gestelde eisen i!>. 
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Tabel2. Risico's V<UI omwonentkn (binlfen }(}() mi!ler van th weg) bij verondersttldt lotingen 

liG ttn ongeval met t!Ot spUjtsto~. Md/wde gt!baseerd op [20}. 

Scenario's Tl en T2 

kans op ongeval op kan.! op lozing na conditioneel risico Individueel risico, 
een segment I jaar ., een ongeval ~ op stel'fte na een late sterfte 4l 

I) 

c) 

lozing c) 

2,3.10"7 Tl: 10·2 7,8.10-4 1,8.10'"' 

2,3.10"7 T2.: 10"' 5,6.10"3 1,3.10'11 

9x 2, 6.ur ... z,3.1o· 
Bij t)Pe lmiSpOrtmlgeval Tl komt 3.UT'' deel van het caium, 0,3 deel van 4e edelgu:se~~ eo 2.5.10'1 deel van het 

cobah vrij, en 1.10.4 deel vao de andere çlijcinpproducten. Lozinl uit puntbron, duur l.S uur. 

Bij type T2 komt 0~ deel van de tdclpsaen ca 2.S.to·3 deel van het cobalt en 1.10·> deel van alle overige 11.ucliden 
vrij. De 1ozin& uit de Yei'CIIJdentdde oppervlaktebmn. duurt 3 minuten. 

Coaditiooed ri*o in 0.01 voor Tl e11 T2 ls rap. 2.5.10_. en 1,8.10"3• Venneniruldigen met l,ll.evert de &COllen 
in de tabesl. 
Lm lterfte is~ op de effec:lieve dosis door bestraling vanuit de wolk en de inhaWie "an radioactieve 

stoft'cn tijdens de lozin& tot op 100 rneter VIID d& lozin1. BU groten: ûstmden wordt deze effectieve dosis door 
afu.mJe vm de~ van z:adioactieve slOffen in de lucbt lager. 

Rangeerterrein 
De krachten die kunnen optreden tijdens botsing bij de lage snelheden tijdens rangeren zijn 

onvoldoende om mechanische beschadiging van de containers tijden& rangeren te veroorzaken. 

Uit [18] volgt dat gemiddeld bij 3,4% van de ongevallen met (algemene) goederentreinen op het 

rangeerterrein een brand met een temperatuur van 800 "C en een duur van 1 uur plaats zal vinden. 

Een dergelijke brand :at niet plaatsvinden tenzij bet brandbare materiaal uit een andere bron 

(bijvoorbeeld een ketelwagen met brandbare vloeistof) vriJ'komt. Uitgaande van een kans op een 

ongeval van 7,5.10-6 per wagon volgt, bij hanteren van bovenstaande sterk. conservatieve 

benadering, een individueel risico voor late sterfte bij een Tl- of Tl-type ongeval van 

respectievelijk 1,8.10.11 en 1.3.10"". Indien bij de transporten vanuit Borssele, anders dan in de 

genoemde studie, geen gemengde goederentransporten plaatsvinden, geeft het banteren van de in 

[ 18] genoemde kansen een nog grotere overschatting van de risico's. 

4.3 Altematlt:ve route per Fchip 

Als alternatieve route kan transport per scbip naar Frankrijk worden overwogen. Hierbij woroen 

dfl containers over de weg naar de haven van V1is&ingen vervoerd en vervolgens overgeslagen op 

een schip. Voor het deel van het transpon dat over land plaatsvindt, zijn de in dit rappon 
gegenereerde eetallen eveneens toepasbaar. 
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Mt!deweggt:bn.ûürs 

De route en omstandigbeden van het transport van de lcemenergiecente naar de haven zijn 

gelijk aan de eerder beschreven situatie. De in § 4.1 gegevc:u afwegingen en daar uit bereb:nde 

dosis zijn dus ook van toepassing op een reis naar de haven die wordt gevolgd door overslag naar 

een schip. 

Mt:dewt:rhrs ow:rslagterrt:ill 

De omstandigbec:lell en handelingen die worden uitgevoerd bij overslag van vrachtwagen naar 

schip wijken niet significant af van die bij overslag un vrachtwagen naar spoorwagon [8]. De in 

§ 4.1 gegeven afwegingen en daar uit volgende dosis zijn ook van toepassing bij overslag naar een 

schip. 

De n::fcrentiegroc:pen 'omwonenden rangeerterrein'. treinreizigers' en 'omwonenden traject' zijn 
niet van toepassing. 

4.32 rtslco-ana/yse niet-reguNere situaties 

De beschouwingen in § 4.2 met betrekking tot transport over de weg en overslag zijn eveneens 

van toepassing voor het traject naar het schip. De berekeningen aangaande transpon per spoor en 

rangeren zijn niet relevant voor het traject naar het schip. 

Lozing van radioactieve stoffen na een ongeval wordt niet voorzien. De bij een ongeval 
optredende mechanische krachten zijn te laag om lekkage van de container te veroorzaken en er is 

onvoldoende brandbaar materiaal in de directe n~bi,Jlleid van de containers om een 

ongecontroleerde brand (waarbij de container tenminste 1 uur aan 800 oe blootstaat) te laten 
ontstaan. 
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5. Conclusies 

De risico's van traDSporten per &poot' van coataloers met bc:stnaalde splijtstofelementen van de 

K.CB te Borssele via de Bclgi&che grertS naar Ffankrijk zijn betekend (voor bet deel VIU1 het 

transport dat plaatsvindt op Ncdc:r:lands grondgebied), uitgaande van constn'atieve aannames. In 
goede benadering mag bij deze berekening worden aangenomen dat het risico evenredig is met het 

aantal coutainen dat getransporteerd wordt. In de onderhavige studie zijn de risico's berekend 
voor een realistisch scenario van drie transponen per jaar. Per transport worden daarbij drie 

containers vervoerd. De in deze studie uitgevoerde berekeningen zijn dus gebasc:erd op 9 

containers met besttaalde splijtstofelemeaten per jaar. 

De betekeningen ûjn conservatief uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de waarden van parameters en 
kentallen m zijn gekozen, dat wotdt uitgegaan van eeu pessimistisch scenario. Er vindt dus een 
oversc:b.atting van de risico's plaats. 

Regulier transport 

Het radiologisch risico van omwonenden en verkeersdeelnemers bij regulier tnmsport is 

gekwantificeerd als de individuele effectieve dosis die jaarliJles door deze personen wordt 

ontvangen als een gevolg van de blootstelling un ioniserende straling afkomstig van de 

transporten. De individuele effectieve dosis van de groep van meest blootgestelde omwonenden 

langs het grootste deel van het traject bedraagt maximaal 0,042 j.J.Sv per jaar. Alleen omwonenden 

nabij het rangeerterrein bij station Roosendaal zouden, indien elk transport telkens twee uur op 

dezelfde plek zou stilstaan, jaarlijks een dosis van 6,5 jJ.Sv kunnen ontvangen. 

Het radiologisch risico~ reizigers is berekend voor zowel reizigers die op het perron wachten 

op een trein, terwijl het transport het station passeert. als voor reizigers in een trein die wordt 

gepasseerd door het transport. Indien de reiziger aan alle transporten wordt blootgesteld, bedraagt 

de maximale dosis 0,57 J..!Sv/jaar. Voor het deel van het transport dat over de weg plaatsvindt (van 

de kernenergiecentrale naar de haven), is berekend dat de meest blootgestelde weggebruiker 

(waarvan is verondersteld dat deze jaarlijks aan alle drie de transporten wordt blootgesteld) een 

dosis ontvangt van maximaal 0,88 JlSv per jaar. 

Op basis van studies in Groot Britta.nniè en Duitsland is geconcludeerd, dat de in een jaar te 

onl'langen C:osis voor ue.tewerkers van het overslagbedrijf d~e de containers van de vr..chtwagen 

op de trein plaatsen. kleiner is dan 100 J.!Sv. 

Ongevall~n zont:.kr lozing 

Het individueel risico op sterfte door een stralingsdosis ontvangen als gevolg van ongevallen 

tijdens het transport over de weg is kleiner dan 10"'. 
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Het individuc:d risico op sterfte door een stralingsdosis ontvangen als gevolg van onFvallen 

tijdens het transport over de rails is berekend voor een medewerker die 8 uur in de directe 
nabijbeid van bet transpOrt moet werkc:o om dit weer aansportabel te maken. Het jaarlijks 
individueel risico is hiabij 7,4.10-10

• Indien eeazelfde beschouwing wonit gemaakt voor een 

ongeval op een rangeerterrein volgt een individucel risico op sterfte van 2,7.HJ'9• Als de bos op 
val van c:cn container uit de kraan tijdens overslag in ogenschouw wordt genomen. volgt een 

individueel risico op sterfte van 9,6.1<r10
• 

Ongevalkn md lozing 

Het jaarlijks individueel risico op sterfte voor omwonenden, als gevolg van c:c:n spoorwegongeval 

waarbij de container ten gevolge \'In buiten-or1twerp condities toch faalt en radioactieve stoffen 

in de omgeving vrijkomen, is maximul 1,8.10-11
• Het jaarlijks individueel risico van sterfte voor 

omwonenden als gevolg van een dergelijk ongeval op een rangeerterrein is maximaal 1.8.1 o·••. 
Bij deze ongevalsanalyses is veronden;teld dal de container faalt met een kans van 10·3 tot 10"2 per 

ongeval afbankclijk van het type ongeval en de mate van falen, ondanks de aan container gestelde 
eisen (waarooder handhaving van de afschenning en insluiting na een val van 9 meter hoogte op 
een haJd voorwerp bij willekeurige orrenwie van de container eo bestendig zijn tegen een 

blootstelling un 800 °C geldureGde een half uur). 

Geconcludeerd mag worden dat de stralingsbelasting van omwonenden, medewerkers en 

verkeersdeelnemers, in tcanen van ontvangen stralingsdosis, bij regulier transport van 9 

containers per jaar, lager zijn dan de in het Besluit SttaliDgsbescberming Kernenergiewet van 
1996 gestelde grenzen. De maximale waarde van de individuele effectieve dosis voor 
omwonenden (met uitzondering van de omwonenden van het rangeenerrein in Roosendaal) is 

zelfs lager dm het zogenoemde secundaire niveau van 0,4 J.i.Sv per jaar. 

Het individueel I}sico op sterfte door een stralingsdosis, ontvangen als gevolg van 

transportongevallen tijdens drie tmnsporten per jaar van elk maximaal drie containers. is minder 
dan het maximaal toelaatbare risico (10-' per jaar} en zelfs kleiner dan 10 .. per jaar. een risico dat 
in dagelijks spràakgebruik verwaarloosbaar mag worden genoemd. 

Alt~rnatieve route 

Indien er voor wordt gekozen de containers met gebruikte splijtstofelementen in de haven van 

Vlissingen niet op een spoorwagon. maar op een schip over te laden. zijn de radiologische risico's 
verbonden aan het transport van de kemenergiecentnûe naar de haven en de overslag voor beide 
routes gel iJle. Het vervolgtraject per schip is in deze studie niet beschouwd. 
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