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MILIEUDEFENSIE 
Vereniging Milieudefensie organi

seert op zaterdag 22 september een stra
tegiedag voor de anti-kernenergie bewe
ging . De dag loopt van 10.00 tot 17.00 
uur en vindt plaats in RASA, Pauwstraat 
13 te Utrecht. De dag is bedoeld voor 
alle plaatselijke groepen en landelijke 
organisaties die zich betrokken voelen 
bij de strijd tegen kernenergie. 
Doel van de bijeenkomst is de vaststel
ling van de belangrijkste gezamenlijke 
acties dit najaar en het komend voor
jaar. 
Het voorstel dat op tafel ligt, houdt 
in om de acties dit najaar te concen
treren op de veiligheid van kernenergie 
en de sluiting van de centrales in Do
dewaard en Borssele. Hoogtepunt in he.t 
voorjaar moet een demonstratie worden 
in Gasselte twee jaar na Tsjernobyl. 
Het voorstel houdt verder in om door 
het ja.ar heen een cempagne te voeren om 
mee.r bekendheid te geven aan het al ter
natief van de milieubeweging voor kolen 
en kergenergie. 
De opzet van het congres is om 's och
tends na een korte uiteenzetting over 
het actievoorstel in kleinere groepen 
over 'het plan te praten. 's Middags 
volgt dan eerst een plenair deel, waarna 
in groepen dit of een gewijzigd actie
voorstel zal worden uitgewerkt. 
Ter voorbereiding van de dag verschijnt 
een themanummer van het anti-kernenergie 
blad Allicht met achtergrondartikelen en 
discussiestukken. 

Meer informatie over de strategiedag is 
verkrijgbaar bij Vereniging Milieudefen
sie, Damrak 26 , 1012 LJ Amsterdam, tel. 
020-221366. 

MONGOLISME 
Het Westduitse Instituut voor Mense

lijke Genetica ontdekte een significan
te (= niet aan toeval te wijten) toena
me van het aantal gevallen met het Downs
syndroom (Trisomi-21; in de volksmond 
mongolisme) bij de kinderen die i:n ja-

nuari 1987 geboren zijn in West-berlijn. 
Men vermoedde een direct verband met 
Tsjernobyl (26 april 1986), daar het 
precies 9 maanden is van april 1986 tot 
januari 1987. 
Het onderzoeksterrein werd toen uitge
breid tot heel West-Duitsland. Er werden 
officiële gegevens verzameld uit gebie
den met zeer uiteenlopende besmettinge
graden (Beieren en Baden-WÜrtemberg wa
ren zeer besmet en Hamburg en Schleswig
Holstein minder). 
In totaal zijn er 29.000 prenatale chro
mosoomanalyses gedaan na vruchtwaterpunc
ties. Men vond in totaal 393 gevallen 
van afwijkende chromosomen op heel 1986 
(waarvan 237 Trisomi-21) en dat is ge
middeld 4, 5 Trisomi-21 gevallen per week. 
Bij kinderen, van wie de conceptie kort 
voor Tsjernobyl plaatsvond, komt een 
significant groter aantal gevallen van 
Trisomi-21 voor. Vond de conceptie plaats 
in de week 6 - 12 april, dan waren er in 
die groep 8 gevallen en bij conceptie in 
de week 13 - 19 april waren er 9 kinde
ren. Van deze 17 gevallen van Trisomi-21 
waren er 13 in die delen van Duitsland, 
die het meest besmet waren geraakt door 
fall-out van Tsjernobyl. 
In zijn conclusies zegt de schrijver van 
het onderzoeksrapport , K. Spermer, dat er 
geen aanwijzing is dat er een verband zou 
beetaan tussen de toename van Trisomi-21 
en laag-radioactieve straling. Maar Sper
mer zou met de Commie·sie Radiologische 
Bescherming gepraat hebben alvorens bet 
definitieve rapport veracheen en zijn 
conclusie is misschien op hun verzoek 
aangepast. Wat Spermer wel in zijn con
clusie zegt, is dat in gebieden met een 
hoge natuurlijke achtergrondstraling (Ke
rala/India, Yangjiang/China) meer Trisomt 
-21 voorkomt en dat grootschaliger onder
zoek nodig is. 
Dr. Klaus Bätjer van het Ecologische On
derzoeksinstituut in Bremen is één van de 
meneen die Spermers conclusies zeer ver
dacht vindt. Volgen$ D!~ j ~.J!!..t!!!t.!L:!.Y-.. 
veel breder spectr~ van radi~actie e ] 
stoffen vrij uit Te r t f1:McfJ'&;.lji!1 ~u:ri\. .. 
terugvinden in natu e ac ergro~-
straling. Daaronder I ijn o:'a.w·lfe 0áE'rtni-
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den (atoomnummers 89 tot 103), die zich 
ophopen in onze stofwisselingsorganen. 
Ze stralen alfa-deeltjes uit door spon
tane splijting; deze kunnen genetische 

schade aanrichten. Eén van de weinige 
zichtbare manifestaties van die geneti
sche schade is Trisomi-21. 
(WISE) 

Opslag radioactief afval in Westduitse zoutkoepels: West-Duitsland wordt door Nederlandle voontanden vu 
kemeneJ'IIe graag als voorbeeld genoemd voor de oplllac 
van kernafval in zoutkoepels. HerhaaldeUJk ~eswnles 
georpnlseerd naar de zoutkoepel te Alle In de l Ne
dersaksen. Dat leverde nogal eens lovende venlqell bi de 
media op. 

Stopzetten uitzichtloos 
onderzoek in Gorleben 

zou einde voor 
Ook Gorleben, aan de lll\!DS met de DDR. lulalt rea ' "' 
bet nieuws. De laatste keer vanweae een oapluk bij bet Uil· 
Ieaea van een schacht In de zoutkoepel. Dit oaaeJuk 1111 en· 
lldp vertragingen opleveren voor de plannen om radkiedief 
afval daar op te slaan. Dit is een van de vele tepnslagen bij 
bet onderzoek dat In deze zoutkoepel wordt uitaevoerd. 
Herman Damveld schetst de stand vu zakeD In A.ue ea 
Gorleben. 

kernenergie inluiden 
Herman Damveld 

De zoutkoepel bij Asse heeft drie 
schachten, waarvan er twee onder wa
ter staan. Derhalve werd schacht num· 
mer Un opgegeven, terwijl schacht 
nummer drie op 680 meter diepte met 
een betonprop werd afgesloten. In de 
schacht Asse-II zijn geen omvangrijke 
hoeveelheden vloeistof vastgesteld. 
Wel heeft men daar af en toe last van 
pekeltJellen. 
ln Asse-II werd tot 1964 zout gewon
nen. Vanaf 1969 is er radioactief afval 
opgeslll8en. In 197onl ging de Bonds· 
regering er van uit dat in Asse alle soor
ten atoomafval opgeslagen zouden 
worden; dat is echter niet gebeurd. 
Vanaf 1969 tot 1978zijn 124.000vaten 
lichtactiefen 1.300 vaten middelactief 
afval opgeborgen. Eind 1978 liep de 
vergunning af. Een nieuwe vergun· 
ningaanvraag is nog niet gedaan, omdat 
geen veiligheidsrapport is opgemaakt. 
Op een boorzitting van de Bondsdag op 
20 juni 1984 sprak professor Rothe· 
meyer van de Physikalisch Technische 
Bundesanstalt (PTB), de instantie die 
verantwoordelijk is voor de opslag van 
kernafval; volgens hem heeft Asse uit· 
sluitend nog een reservefunctie en zou 
na 1987 bekeken worden of opslag al· 
daar nodig en zinvol is. Hij stelde dat 
9S procent van het afval opgeslagen zal 
worden in de voormalige ijzerertsmijn· 
schacht Konrad en dat de rest, waaron· 
der het kemsplijtingsafval, in de zout
koe)Jel bij Gorleben zou moeten. Het is 
dit kernsplijtingsafval dat de meeste 
problemen veroorzaakt door de hoge 
radioactiviteit en de warmte-afgifte. 
Conclusie: in Asse is geen kemsplij· 
tingsafval opgeslagen en dat zal er ook 
niet komen. Asse is zeer waarschijnlijk: 
afgeschreven als opslagplaats voor nog 
meer licht- en middelactief afval. De 
zoutkoepel is uitsluitend nog te gebrui
ken voor onderzoeksdoeleinden. 

Gorleben 
In februari 1977 werd Gorleben aange
wezen als mogelijke opslagplaats voor 
kernafval en als vestigingsplaats voor 
een opwerkingsfabriek. Gorl.eben ligt 
aan de grehs met de DDR~ De zouttoe-

pel loopt tussen de plaatsen Gorleben 
(BRD) en Rambow in de DDR. De 
zoutkoepel is ongeveer 30 kilometer 
lang, waarvan 14 kilometer op terrein 
van de BRD. Vanwege deze ligging 
had de Bondsregering aanvankelijk 
overigens bezwaren tegen Gorleben. 
De nabijheid van de DDR zou volledig 
onderzoek onmogelijk maken. 
De aanwijzing van Gorleben was een 
verrassing. De Bondsregering had na· 
meiijk in 1975 drie andere zoutkoepels 
genoemd: Wahn, Lichtenhorst en Wee
sen-Lutterl'oh. Daar zou tevens een op
werkingsfabriek moeten komen. ln de
cember 1975 werden vergunningen 
voor proefboringen aangevraagd. De 
burgers reageerden door de oprichting 
van tal van actiegroepen. In de plaatsen 
rondom de zoutkoepel Wahn, in 
Hummling (ten zuiden van Papenburg 
bij Wippin gen) werden veel protestver
gaderingen gehouden. In juni 1976 
werd het boorterrein bij Lichtenhorst 
(ten noorden van Nienburg) bezet. Een 
boring bij Weesen- Lutterloh (in de 
buurt van Celle) in juli 1976 stuitte op 
veel.verzet. Daarop besloot de regering 
de werkzaamheden bij alle drie zout
koepels op te schorten. Daarmee be
landde het plan om bij drie zoutkoepels 
tegelijk vergelijkend onderzoek uit te 
voeren en er vervolgens 6én uit te zoe. 
ken voor het aanleggen van een 
schacht, in de bureaulade. 
In februari 1977 noemde de regering 
van Nedersaksen Gorleben als enige 
opslagplaats. De Bondsregerig stemde 
hiermee in, na enige aarzeling. Daar
mee werd het concept om vergelijkend 
onderzoek te doen opgegeven. In 1979 
werd besloten om in Gorlebe11 geen op
werkingsfabriek te bouwen. Daarmee 
verviel een van de argumenten voor 
Gorleben, namelijk een zeer lage be· 
volkingsdichtheid, een belangrijke fac· 
tor in verband met de uitstoot van 
radioactieve stoffen bij de aanvankelijk 
geplandè opwerkingsfabriek. 
In 1979 werd begonnen met proefbo
ringen. Er zijn l4S hydlogeologische 
boringen verricht, 44 zouespiegelborin· 
gen (tot juist in bet zout), vier boringen 
aan de flank tot diep in bet zout en twee 

boringen tot in het zout op plaatsen 
waar schachten aangelegd moeten wor
den. De top van de koe)Jelligtzo'n 2SO 
meter onder de grond. 
De proefboringen hebben de volgende 
resultaten opgeleverd. Aan de weste
lijke rand van de zoutkoeJJel steekt een 
tachtig meter hoge zouttoren omboog. 
Dit verschijnsel kan met de huidige 
theorieên over het ontstaan van zout. 
koepels niet verklaard worden. Over 
een gebied van ongeveer tien vierkante 
kilometer ontbreekt de zogenaamde 
gipshoed; dit is een laag gips die, naar 
men veronderstelde, de zoutkoepel af 
zou dekken. Het zout staat hier m:ht
streeks in contact met grondwater. 

Opgelost 
Professor Duphom van de Universiteit 
Kiel heeft in opdracht van de PT8 de 
resultaten van de proefboringen geana
lyseerd. Op basis van modelbetekenin
gen aan de hand van de boringen stelde 
Duphom vast dat de top van de zout
koe)Jel een miljoen jaar geleden min
stens veertig meter boven bet huidige 
zeeniveau lag. In die tijd wu de bodem. 
bevroren, maar later loste minalens 280 
meter van de zoutkoeJJel op. Tijdeal de 
Saaie-ijstijd, die 130.000 jaar geleden 
eindigde, loste nog eens 100 meter op. 
Deze resultaten zijn in strijd met de ver· 
wachtingen die een rol bebbellpspeelcl 
bij de keuze van Gorleben in 1977. 
Geologen als professor Venzlaffvu de 
Bundesanstalt fur Geo- wisseucbaftee 
und Robstoffen gingen er namelijk vu 
uit dat de Gorleben-zoutlroepeldeafge
lo)Jen 60 rniijoen jaar niet door water 
zou zijn aangetast. Dupbora rekeat 
echter uit dat sinds die tijd vier kubieke 
kilometer zout in bet water is opgelost. 
Nu nog lost jaarlijks zo'o tiendui~ 
kubieke meter zout op. Daarom is het 
volgens Dupbom niet~ 
Gorleben verder te ODdenoeten. Bo
vendien wijst hij erop dal tot 1101 toe 
tachtig mijnen. in Duitse ZOUitoepeJa 
volgelopen zijn met water en dat er een 
gasexplosie heeft plaatsgevonden bij 
een proefboring in 1969 in de IOIIIf.kDe.. 
)lel Rambow, diemet Godebea vetboD
den is. Bij die boring llOoGe men <ip gas 



in het zout. Dit gas ontbrandde, waarbij 
de boortoren werd vernield. 
De Bundesanstalt fur Geo-wissen
schaften und Rohstoffe heeft in een 
nota van maart 1985 moeten erkennen 
dat Gorleben anders is dan men zich 
had voorgesteld. In de nota wordt ge
steld dat weinig doorlatende kleilagen 
her en der voorkomen boven het cen
trale deel van de zoutkoepel, maar dat 
ze slechts geringe dikte hebben en soms 
helemaal ontbreken. 'Daarom is tevo
ren niet uit te sluiten dat besmettingen 
met langlevende radioactieve stoffen 
vanuit de zoutkoepel in de biosfeer 
kunnen komen'. 
De resultaten van de proefboringen vie,. 
len weliswaar tegen, maar dat was geen 
reden om te stoppen met onderzoek te 
Gorleben. Het argUment was: het is niet 
bewezen datGorleben ongeschikt is, en 
dus moet het onderzoek doorgang vin
den. Daarbij speelden de uitgaven ook 
een rol: tot 1984 is 200 miljoen gulden 
uitgegeven aan de proetboringen, ter
wijl de Bondsregering 300 miljoen gul-
den aan onderzoeksgelden heeft bijge
dragen. De PTB wilde derhalve niet 
verder gaan dan een pleidooi in mei 
1983, dat ook andere zoutkoepels on· 
derzocht zouden moeten worden. De 
Bondsregering besloot in mei 1983 
echter dat doorgegaan moest worden 
met uitsluitend Gorleben. De PTB 
kreeg van de regering de opdracht om te 
beginnen met de volgende fase, name
lijle het aanleggen van scbachten en een 
mijn, in uitsluitend Gorleben. De PTB 
heeft zi<:h dat besluit eigen gemaakt en 
ook de Bondsdag heeft er mee inge· 
stemd. 

Bevrleziaa 
Zoals gesteld staat de zoutkoepel in 
contact met grondwater. Men wil voor· 
komen dat bij het aanleggen van de 
schacht grondwater in de schacht kan 
stromen, waardoor nog meer zout op 
zou lossen. Daarom is op 2S oktober 
1985 gestart met de bevriezing van de 

omgeving waar de eerste schacht aan
gelegd moet worden. Daartoe zijn in 
een omtrek van 18 meter om de ge
plande schaebt in totaal 43 boorgaten 
gemaakt tot 264 meter diep, dat wil 
zeggen tot 13 meter in het zout. Deze 
boorgaten vormen een lering. 
Er wordt een koelvloeistof (glycol) in 
de boorgaten gepompt. Koelmachines 
met een capaciteit van zo'n 40.000 
koelkasten zorgen er voor dat de vloei
stof een temperatuur onder het vries
punt houdt. Aldus wordt de zaak bevro
ren. In de schacht zal tot op 70 meter in 
het zout een waterdichte laag aange
bracht worden. Zo wil men bereiken 
dat er geen water in de schacht stroomt 
als de koeling weer wordt uitgezet. Dat 
zou naar verwachting binnenlcort ge· 
beuren, maar het is onzeker of dit door
gaat. uver twee Jaar zoualles weer ont-
dooid zijn. Men hoopt binnenkort ook 
te beginnen met dè aanleg van schacht 
twee. Daarvoor zijn al48 boorgaten ge
maakt en gevuld met koelvloeistof. De 
schachten moeten zo'n 900 meter diep 
worden. De PTB verwachtte begin 
1987 dat de schachten in 1989 klaar 
zouden zijn. Het aanleggen van de 
schachten werd op 160 miljoen gulden 
begroot; het aanleggen van de verken~ 
nende ,mijn werd door de PTB geschat 
op 800 miljoen gulden, terwijl de uit 
bouw van de mijn nog eens 1.600 mil
joen zou kosten. 

Ongeluk 
In mei dit jaar was men met het aanleg
gen van de schacht gevorderd tot 235 
meter diep. Daar. vlak boven de zout
koepel, ligt een kleilaag. Er ontstonden 
echter problemen. De aardbewegingen 
waren sterker dan becijferd. De kleila
gen kwamen in beweging, waardoor de 
schacht dicht dreigde te slibben. Er 
werd besloten om 34 stalen ringen on· 
der in de schacht aan te brengen. Een 
van die ringen brak en viel veertien me
ter naar beneden, waar zeven mannen 
aan het werk waren. Deze werden allen 
gewond. Een man stierfkortdaarop aan 
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de verwondingen, twee lagen er begin 
juni nog in het ziekenhuis. De werk
zaamheden aan de schacht zijn stopge· 
zet. De onderste veertien meter zijn met 
vloeibaar beton gevuld. De PTB rekent 
met een vertraging van 6 maanden. In 
die tijd zal worden bekeken hoe de druk 
op de schacht verminderd kan worden. 
Het ongeluk is een gevolg van de situa· 
tie ter plekke. Al in 1982 heeft profes· 
sor Duphom gewaarschuwd voor de 
gevaren van de aanleg van de schacht. 
Hij stelde toen dat de schachten door 
een steile breukzone moeten lopen, 
waar veel water aanwezig is. Daardoor 
zwelt de klei op en kan het gemakkelijk 
gaan glijden, juist vanwege de steile 
breukzone. Duphom betreurt het dat de 
PTB zijn waarschuwingen in de wind 
heeft geslagen. 
De Grtlnen hebben inmiddels een aan
klacht ingèdiend tegen de PTB wegeas 
dood door schuld. Dit maakt het onze
ker of het werk aan de sc:hacbt t.rYat 
zal worden. Hetzou kunnenzijndat an
dere zoutkoepels naar voren geschoven 
worden voor opslag van kemafva.l. 
Zonder meer stoppen met Gorleben kan 
niet. Dan zou namelijk niet meer vol· 
daan worden aan de eisen van de ver· 
gunningen van kerncentrales, dat er on
der andere onderzoek naar definitieve 
opslag van leemafval plaats moet vin· 
den. Stoppen met Gorleben zonder dat 
er uitzicht is op een andere zoutkoepel 
zou derhalve de 'Ausstieg' uit de kern
energie betekenen. De vraag is nu hoe 
het probleem van de eindopslag aange
pakt zal worden. Misschien wonten er 
zoutkoepels naar voren geschoven vlalc 
aan de grens met Nederland. Daar wil 
de regering van Nedersaksen namelijk 
ook al chemisch afval opslaan. 

(Nieuwe Béta) 
1 t Is maar dat u het weet! 
Ook de Friese zoutkoepels 
staan in een kwade belang
stelling! 

STRALINGSNORMEN 
Eind mei stelde de Europese Commis

sie voor de wettelijke norm voor het ge
halte van radionucliden in voedingsmid
delen, die worden verkocht in en geëx
porteerd uit Europa, te verhogen. De 
huidige normen, van na Tsjernobyl, zijn 
370 Becquerel per liter (Bq/1) melk en 
600 Bq/kg andere voedingsmiddelen. De 
voorgestelde nieuwe normen zijn 1000 Bq 
/1 melk en 1250 Bq/kg andere voedings
middelen. In Zweden, dat geen lid van 
de EEG is, heeft het Voedingsbureau be
sloten de wettelijke norm van na Tsjer
nobyl op 3oo· Bq/kg of liter cesium te 
houden voor alle voedingsmiddelen, be
halve enkele zogenaamde "zelden gecon
sumeerde voedingsmiddelen", zoals ren-

dier- en elandvlees en meervis. Hier
voor is de norm opgetrokken tot 1500 Bq 
/kg. De Sami's leven van rendiervlees 
en viel 
Milieuactivisten in heel Europa zijn te
gen de nieuwe normen, omdat die volgens 
hen schadelijke gevolgen voor de gezond
heid hebben en betekenen dat een nieuw 
kernongeluk wordt aanvaard. De Westduit
se en Nederlandse regering zijn ook te
gen de soepeler normen. 
Begin jaren 1 60, toen de besmetting door 
kernwapenproeven een piek bereikte, stel
de West-Duitsland de landelijke norm 
voor melkbesmetting op niet meer dan 3,7 
Bq/1. 
Volgens Dr. Klaus Bätjer, een dokter uit 
Bremen, moet 507o van de straling waaraan 
Europeanen worden blootgesteld vanwege 



Tsjernobyl nog komen; de helft daarvan 
zal uit externe bronnen komen en de ande
re helft uit interne, via voedsel. Een 
deel hiervan is te voorkomen door stren
gere normen voor voedsel en door het 
treffen van andere maatregelen om de 
volksgezondheid te beschermen. Een net
werk van Duitse groepen, dat zich "Ouders 

4. 

tegen Kernenergie" noemt, heeft met suc
ces gelobbied bij firma's voor babyvoed
sel, om babyvoedsel te leveren waarin 
minder dan 1 Bq/1 zit: Eltern Initiative 
Geg.en eine Strahlende Zukunft, Ursela 
HÜhle, Frauen~teinerstr. 60 A, 62 Wiesba
den Dotzheim, BRD. 

NORMEN AANBEVOLEN DOOR EURATOM DESKUNDIGEN (IN BQ/KG OF BQ/LITER) 
melkproducten drinkwater andere 
o.a. babyvoedsel vloeibaar voedsel voedingsmidd. 

Jodium en Strontium isotopen 
met name I-131 en SR-90 400 400 3000 

Alfastraling afgevende isoto-
pen van Plutonium en transplu-
toniurn elementen zoals Pu-239 
en Am-241 20 10 80 

Andere nucliden met een half-
waardetijd van meer dan 10 da-
gen, met name Cs-134 en Cs-137 1000 800 1250 

Deze normen benaderen de hoeveelheid straling die de bevolking in de buurt van 
Tsjernobyl heeft opgelopen na het ongeluk. (WISE) 

ZANDBAKKEN 
In de omgeving van MÜnchen is geble

ken dat zandbakken van peuterspeelzalen 
en openbare speeltuinen ge•iddeld be
smet zijn met 49.300 Bq/m~ en dat bete
kent 109 Bq/kg. Wetenschappers van het 
Umwelt Institut in MÜnchen namen 20 
zandmonsters in Opper-Beieren. In één 
gebied maten zij niet minder dan 
109.000 Bq per vierkante meter • 293 Bq 
/kg.Ter vergelijking: de gemiddelde 
grondbesmetting in West Duitsland voor 
de ramp in Tsjernobyl was 1300 Bq per 
vierkante meter. 
Voor het eerst werd duidelijk gemaakt 
dat de besmetting over bepaalde plekken 
is verspreid, en in zogenaamde "hot 
spots" geconcentreerd is. Dit zijn radi
oactieve stofdeeltjes met een diameter 
van 1/1000 mm en ze zijn uitzonderlijk 
hoog-radioactief. Eén enkel deeltje ver
toont een activiteit van 400 à 1000 Bq. 
Met de gewone meetinstrumenten zijn hot 
spots niet op te sporen, omdat die al
leen de activiteit van een (kleine) op
pervlakte aangeven. Alleen de gamma
spectrometer onderscheidt de individue
le nucliden en draagt bij aan de identi
ficatie van de deeltjes. 
Hot spots zijn tot nu toe grotendeels 
genegeerd. Xaver Brenner van het Umwelt 
Institut had critiek op de wetenschap
pers, die verbonden zijn aan de anti-

kernenergie beweging, omdat ze deze kwes
tie veel te laat hebben opgepakt. De 
deeltjes zijn vooral gevaarlijk als ze 
in het lichaam komen via slokdarm of 
luchtpijp, wat gemakkelijker kan gebeu
ren bij kinderen. Daar kunnen ze de cel
structuur aantasten en vernietigen. Tij
dens een persconferentie in MÜnchen eis
ten het Umwelt Institut en MÜtter Gegen 
Atomkraft, dat het zand in de zandbakken 
zou worden vervangen. Er moeten zones 
gecreëerd worden, waar minder straling 
is, vooral voor kinderen, omdat juist 
zij gevoelig zijn voor laag-radioactie-
ve straling. (WISE) 

Bq 
Eén becquerel staat voor één kern

desintegratie of transformatie per se
conde. In een liter melk met één becque
rel is er één piepklein explosietja per 
seconde, 60 explosies per minuut en 
3600 per uur. 
Cesium•l37, de meest voorkomende besmet
te stof uit Tsjernobyl, blijft 70 à 100 
dagen in het lichaam van een volwassene 
en 30 à 50 dagen in dat van een kind, 
voordat het eruit verdwijnt langs natuur
lijke weg. Elk van die kleine explosie
tjee kan een celmutatie veroorzaken en 
die op zijn beurt kanker of genetische 
schade. 



BESMET VLEES 
Zweedse wetenschappers van de uni

versiteit yan Umea doen samen met het 
Zweedse leger onderzoek naar de gevol
gen van consumptie van radioactief ce
sium voor de gezondheid, zoals dit 
plaatsvindt bij de Sami's, die besmet 
vlees eten. Dit vertelde Peter Damman, 
een journalist uit Hamburg. Het onder
zoek workt gesteund door het Zweedse 
Nationale Instituut voor Stralingsbe
scherming (SSI). Blijkbaar worden de 
Sami's in centraal Zweden beschouwd als 
ideale proefkonijnen, omdat hun land 
zwaar besmet is geraakt door fall-out 
van Tsjernobyl. 
Bij 162 mensen in heel Zweden zijn van
af juni 1986 metingen verricht. Daarvan 
zijn er 43 Sami-rendierherders met hun 
jonge kinderen. Tegen de Sami werd ge
zegd dat ze van hun voorraad besmet 
rendiervlees moesten eten met de verze
kering dat dat absoluut veilig was. Dit 
vlees bevat echter een hoeveeelheid ra
dioactief cesium die 100.000 Becquerel 
per kilo produceert. 
Prof. Svensson, leider van het "Tsjerno
byl Project" van de universiteit van 
Umea, wijst op het feit dat schade voor 
de gezondheid niet met zekerheid is vast
gesteld. Bovendien is hij van mening dat 
besmettingsnormen van 300 Bq/kg niets te 
maken hebben met de bescherming van de 
gezondheid. Het zijn uitsluitend politie
ke normen. Een norm van 10.000 Bq/kg is 
voor alle soorten vlees absoluut onscha
delijk, aldus prof Svensson. Hij en zijn 
hele gezin doen ook mee aan de proeven. 

Sami Lars Svanni zei eind maart 1987: 
"Ik doe mee in een testgroep. In januari 
had ik 8000 Bq cesium, in februari meer 
dan 11.000 en nu heb ik meer dan 18.000 
Bq cesium in mijn lichaam. Gedurende de 
afgelopen weken heb ik vier maal per week 
rendiervlees gegeten met 10.150 Bq/kg ce
sium". Volgens onderzoek van het Duitse 
blad "Stern" had Lars Svanni een totale 
lichaamswaarde van 36.000 Bq, in mei. Op 
dat moment verliet hij de groep uit 
angst. 

Prof. Svensson rechtvaardigt zijn metho
den door te zeggen dat er bijna geen on
derzoeksgegevens zijn over de gevolgen 
van laag-radioactieve straling voor het 
menselijk organisme. Er waren nergens be
tere omstandigheden voor dergelijk onder
zoek dan in centraal Zweden. Er zijn 
geen (directe) bewijzen gevonden voor 
slechte gevolgen voor de gezondheid en 
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zodoende is zijn logische gevolgtrekking 
dat de experimenten absoluut ongevaar
lijk zijn. 
Damman antwoordt dat dergelijk onderzoek 
bij bestraalde mensen alleen toe te 
staan is als het dient tot het verla
gen van de stralingsbelasting. In Umea 
is sprake van het tegenovergestelde. De 
mensen worden niet gewaarschuwd voor 
gevaar; in feite worden ze aangemoedigd 
om meer cesium te consumeren. (WISE) 

WACKERSDORF 
De Bond voor Milieu- en Natuurbe

scherming in Duitsland (BUND) kreeg in
formatie, waaruit bleek dat de atoomin
dustrie in West Duitsland niet langer 
geÏnteresseerd zou zijn in het bouwen 
van de opwerkingsfabriek in Wackersdorf. 
Dit werd onthuld in een onderzoeksrap
port van VEBA, RWE en Bayernwerk (Duit
se electriciteitsbedrijven), dat tot nu 
toe geheim is gehouden. In dat rapport 
staat dat opwerking kan blijven plaats
vinden in La Haque (Frankrijk) en dat 
eindopslag in Gorleben mogelijk is. Het 
rapport raadt aan een "tijdelijke" af
val opslagplaats in Wackersdorf te bou
wen voor uitgewerkte brandstofstaven, 
die dringend nodig zou zijn. 
BUND doet de suggestie dat al stilge
legde kerncentrales daarvoor gebruikt 
kunnen worden in plaats van een nieuwe 
opslagplaats te bouwen. Nu moet blijken 
of de federale regering de moed kan op
brengen om terug te komen van Wackers
dorf, ondanks de ware veldslagen die 
daar plaatsvonden tussen de anti-kerne
nergie beweging en het gezag. De voor
zitter van BUND, Hubert Weinzierl, heeft 
in een brief aan de Westduitse kanselier 
gevraagd om de bevolking opheldering te 
verschaffen over de feiten. 
De sociaal-democratische burgemeester 
Joseph Reschen van het Oostenrijkse Salz
burg, zei tijdens een demonstratie op 14 
juni dat de bedoeling van de Oostenrijkse 
activiteiten op Beierse bodem is de meer
derheid van de West-Duitsers te overtui
gen van de waanzin van het project. Nog 
afgezien van de ecologische krankzinnig
heid, zo zei Reschen, wordt ook de econo
mische zinloosheid steeds duidelijker. 
(BUND) 

WELKE PRIJS 
ONS 

IS STROOM 
WAARD ? 



DOEHETZELVERS 
FRANKRIJK 

fiij de Europese Conferentie Straling 
en Gezondheid, die plaatsvond op 23 en 
24 mei te Amsterdam, gaf Dr. Denise 
Wohle van de Onafhankelijke Regionale 
Commissie voor Stralingsinformatie 
(CRII-Rad) een gedetailleerd verslag 
van stralingsmetins in Frankrijk, na 
Tsjernobyl. Dr Wohle vertelde daar dat 
CRII-Rad talloze metingen van radioacti
ve besmetting van lucht, water, bodem en 
voedingsmiddelen (o.a. melkproducten 
van koeien, geiten en schapen) heeft ge
daan en dat men een gedetailleerd over
zicht van de besmetting in Frankrijk 
heeft gélllaakt. CRII-Rad publiceert zijn 
gegevens elke twee maanden in het blad 
"Le Cri du Rad''; daarin verschijnea kaar
ten van Frankrijk met de mate van besmet
ting in allerlei regio's en lijsten met 
voedingsmiddelen onder vermelding van 
herkomst, datum, mate van besmetting met 
Jodium-131, Ruthenium-103, Cesium-134 en 
-137 en de totale galllila-activiteit .• Het 
blad geeft ook informatie over hoe je 
stralingsmetingen moet interpreteren, en 
over de biologische gevolgen van stra
ling. CRII-Rad geeft ook informatie per 
telefoon, computer en persagentschappen. 

WEST -DUITSLAND 
Na het ongeluk in Tsjernobyl was de 

informatie die de bevolking kreeg zeer 
gevarieerd; in sommige deelstaten was het 
goed (zoals in Hessen), in andere slecht. 
De regering gaf informatie op basis van 
gegevens over grote gebieden, maar het 
werd snel duidelijk dat er behoefte was 
aan ve.el meer plaatselijke info:rmatie om 
de meneen van advies te kunnen voorzien. 
Er werden verscheidene groepen gevormd, 
die dergelijke informatie doorgaven. Re
gelmatig publiceren zij besmettingscij
fers van voedingsmiddelen met naam en 
toenaam en met de productiedatum en -bo
dem. 

VERENIGDE STATEN 
"ditizens Monitoring Netwerk" is een 

groep mensen die in de buurt van de kern• 
centrale van Maine Yankee woont, in Wis
casset (Maine). Zij hebben zeven jaar 
lang onafhankelijke metingen van uitstoot 
verricht.CHN's waakzaamheid is waarschijn
lijk de belangrijkste reden waarom de 
Yankee-centrale nu een telefoonlijn heeft, 
die 24 uur per dag bereikbaar is voor be
woners van .Maine, die willen horen hoe
veel uitstoot van radioactief materiaal 
er gepland is. 
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De belangrijkste bevindingen van de 
groep, zo schrijft "Radiation Events 
l'bnitor", zijn misschien de resultaten 
van meetapparaatjes, die verbonden zijn 
met "rolkaart-recorders" waarmee de ge
gevens voortdurend op papier worden 
gezet, net als een seismograaf doet. 
Door de gegevens op die papierrol kon de 
groep zien hoe de radioactieve straling 
in de loop van de tijd vrijkwam. 
Het kenmerkende van de gewone manier om 
radioactiviteit te meten is, dat een cu
mulatieve (= opgetelde) dosis wordt weer
gegeven; film-buttons die steeds meer 
worden blootgesteld, kleverige oppervlak
ten die steeds meer radioactieve stof 
verzamelen. De meetresultaten zijn dan 
gemiddelden van opgetelde cijfers en ge
ven geen informatie over belangrijke in
grijpende, maar kortdurende gebeurtenis
sen, de zogenaamde "transients11 • In 1979 
en januari 1980 gaven de CMN-rolkaarten 
b.v. zo'n 40 van dergelijke transients 
aan. 

ENGELAND 
In juni 1986 werd plotseling een ver

bod op het slachten en vervoeren van. 
schapen van kracht in Cumbria, Noord Wa
les, het eiland Man en Schotland. Men 
verwachtte dat het verbod 3 weken van 
kracht zou blijven en dat de radioacti
viteit dan aanzienlijk zou zijn afgeno
men. Er zijn, tot op de dag van vandaag, 
beperkt toegangkelijke gebieden. Maar 
dat geeft geen garanties, zo bleek uit 
de onafhankelijke metingen van Friends 
of the Earth United Kingdom (FOE tJK). 
Zij ontdekten dat de fall-out helemaal 
niet gelijkelijk verdeeld is en vonden 
allerlei maten van besmetting. Dicht bij 
elkaar vond men veel en weinig neerslag, 
vaak in hetzelfde dal of op hetzelfde 
bouwland. Men vond sterke besmetting in 
gebieden waar de toegang niet beperkt is 
en omgekeerd kleine besmettingen in be
perkt toegangkelijke gebieden. 

!11t 
I 

I 

I 
"En als je nu niet gauw je 300 :eq 
opeet krijg je óók geen toetje." 
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