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STRALINGSNORMEN
Jarenlang heeft Nederland zIn eIgen nonnen gehanteerd m.b.t. fadloaktteve straling. Nu echter
worden de nonnen aangepast een de EG richtliJnen. In de praktijk betekent dit een verruiming
van de toegestane hoeveelheid stralIng. In het "besluit strallngsbeachennlng kernenerglewe~ I.
deze verruiming vastgelegd. De straUngsnonnen ziJn nu echter veel te soepel. aldus Lucu ReIJn...
ders van de stichting natuUr &: milieu.

Na de ramp met de kerncentrale
In Tslernobyl was er veel geha r
re war over hoeveel tadloaktlvl
telt In ons voedsel toelaatbaar
was. Als mast daarvoor gebruikt
men de Bequerel (Bq). De nonnen
voor toegestane straling In melk
varjeerden ven 3700 Sq/llter In
Frankrijk tot 20 In de duitse deel
staten HamblD'g en Hessen . Neder
land nam met 500 een middenpositie
In. Eind mei deed een EG·kommls·
,Ie een voorstel: 100 Bq/I In melk
en kinde rvoeding, en 500 rn overrg
voedsel. Na enig touwtrekken kwa
men de normen op resp. 370 en
600. Het geBt daarbij alleen om
Bequerel1en uit cesion. Hoewel
TNO meer dan 20 andere radto
aktleve stoffen vond In ons voed
set. worden deze niet meegrekend.
Kontrole naar de hoeveelheid ra
dioaktIviteit In voedsel door de
Nederlandse everbeid gebeurt in
tensief. De resultaten echter wcr
den s lechts zelden priJsgegeven.
Rapporten hierover zijn niet apen
haar. Zolang een artikel binnen
de nann bliJft, al Is het maar net,
merken we er ntks van en kun
nen we er dus ook niet voor kielen

maar le ts anders te kopen. De be
langen va n de fabr ikant tellen
zwaarder: ziJ zullen het nie t leuk
vinden als bekend wordt dat In
hun artikel een bepaalde hoeveel
heid radl08ktlvltelt Is gevonden.

kwetsbare groepen
Voor de straling waaraan een mens
blootstaat bestaat een andere maa t:
de rem. of tegenwoordig: de Sie
vert. Eb Sievert Is 100 rem. BIJ
eten van voedsel dat net onder
de nonn blijft loopt een volwassen
man per Jaar gemiddeld 400 mllirem
op, een grote eter al gauw twee
keer zoveel en kinderen tot ~~n

Jaar BOO tot 2200 mlllrem. Door
de snel le groei bouwt een kInder
lIchaam namelijk extra veel stoffen,
dus ook redte-ektleve stoffen, In.
Als nonn geldt maximaal een le
mtddelde .,an iOO mlllrem/Jaer,
en niet meer dan 500 In êên be
paald Jaar. waarvan ~ mens er
hooguit een paar In zlJn/haa t leven
mal beleven. Een van de bezwaren
van deze nonnstellinl Is dat ziJ
Is gebaseerd op gezonde mannen
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Het Is nog niet bewezen dat radio-aktleye besmetting enige Inyloetl op milieu en DlItuurzou
uitoefenen.

onduidelijkheden
Er is veel onduidelijkheid in het
beleid m.b,t. de normstelling. Deze
rust op twee poten: de maximale
belasting voor de gehele bevolking
naar de zgn. alara-norm (As Low
As Reasonably Achievable), en
de individuele dosislimieten, waar
niemand bovenuit mag komen. In
de voorlichting legt de overheid
afwisselend de nadruk op de ene
poot of op de andere. Dat schept
onduidelijkheid. Verantwoordelijke
ambtenaren hebben weinig behoefte
om helderheid te scheppen. Men
spreekt elkaar en zichzelf tegen.
Onduidelijkheden, onvolledigheden
en zelfs onjuistheden in uitspraken
zijn troef.
Ook aan de werking van de norm
stelling in de praktijk Is veel on
duidelijk. De verplichting om onder
de limiet te blijven berust bij ieder
die radio-aktiviteit uitstoot afzon
derlijk. Allen zijn ze verplicht
om onder de limiet te blijven,
maar gezamenlijk kunnen ze er
wel ver boven blijken te zitten.
Binnenkort ontvangt u een boekje
over deze normstelling en de vele
onduidelijkheden daarin, dat bij
Aktie Strohalm verschenen is:
"Straling, mag het een beetje meer
zijn?". van Els de Groen. Door
(20,- over te maken op giro 355925
o.v.v. straling ontvant u een pak
ketje van drie boekjes en een
aantal folders om aan kennissen
uit te delen.
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maai eén dode op de miljoen geac
cepteerd wordt. Daaraan voldoen
de stralIngsnormen lang niet.
De konklusie moet wel zijn dat
de stralIngsnormen scherper moe
ten, ook al wordt daardoor de
toepassing van kernenergie veel
moeilijker of zelfs onmogelijk.
Dat laatste zou wel eens de reden
kunnen zijn waarom de normen
tot nu toe zo soepel zijn. Want
de nucleaire industrie kan de veel
strengere veiligheidsmaatregelen
die nodig zouden zijn niet reali
seren.
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gevolgen straling

van gemiddelde leeftijd (40 jaar),
i.p.v. op de meest kwetsbare groe
pen: zwangere vrouwen en kinderen.
Een probleem van deze normstelling
is ook dat niet alle organen even
gevoelig zijn voor straling. Daar
om zijn zgn. weegfactoren inge
voerd: de factor, waarmee schade
aan bepaalde organen wordt omge
rekend in schade aan het hele
lichaam. Juist deze weegfactoren
zijn in het besluit strallngsbescher
mlng kernenergiewet veranderd.
Hierdoor is in aparte organen nu
tot acht maal zoveel straling toe
gestaan als voorheen, zonder over
schrijding van de norm voor het
hele lichaam.

Van de gevolgen van straling op
lange termijn (kanker, erfelijke
schade) is onvoldoende bekend.
Een veilige dosis bestaat in elk
geval niet: ~lke hoeveelheid geeft
een zeker risiko. De Nederlandse
regering gebruikt steeds de meest
optimistische onderzoeksresulta
ten, d.w.z. de laagste schadeschat
tingen. Deze houden In dat als
één miljoen mensen èèn rem oplopen
er 125 extra doden door kanker
zullen vallen. Dat accepteert men
blijkbaar. De stralingsnormen zijn
ook opvallend soepel vergeleken
met de normen voor diverse che
mische stoffen. In het algemeen
geldt dat per stof per jaar maxl-



KER(N)MIS VII: DE KERNCENTRALE

Een belangrIjke schakel In de splIJtstofcyclus Is de kerncentrale. In de kerncentrale wordt uit
eindeliJk de elektriciteit opgewekt. Evenals In conventionele centrales gebeurt dIt door het ver
wannen van water tot stoom, waarmee vla een turbine stroom wordt geproduceerd. Het verschil
Is dat In een conventionele centrale het water door wur verwarmd wordt, terwijl dit In een
kerncentrale door kernspllJtlng gebeurt. BIJ deze kernsplijting komt heel wat kiJken.

Het principe van kernsplijting Is
dat zware atoomkernen, zoals wa
nhm en plutonhm. door Inschieten
van een neutron tot splitsing ge
bracht worden. BIJ het wt elkeer
vallen van deze kernen komen
neutronen vrij , die weer andere
kernen kunnen doen spllteen, Zo
wordt het proces van atoomsplitsing
In stand gehouden: er vindt een
kettIngreaktie plaats. Het uranhm
en plutonllln valt uiteen In radio
aktleve Iscecpen, BIJ dat uiteen
vallen treedt een klein massaverlies
op. Volgens een door Einsteln ont
dekte formule: e_mc2• wordt deze
massa omgezet In energie. Hierin
Is e de hoeveelheid gevormde ener
gie en m de hoeveelheid omgezette
massa. c Is de lichtsnelheid: 300
000 km/sec. BIJ een klein massa
verlIes komt dus relatief zeer veel
energie vriJ. Met èèn ton splijtbaar
uranhm kan dan ook net zoveel
energie geproduceerd worden ols
met 2,5 miljoen ton steenkool .
Slechts 3% van het Ul'anhm In
een kerncentrale Is spliJtbaar, maar
dan nog komt uit èèn ton kern
brandstof net zoveel energie als
uit 75000 ton steenkool.

veiligheidsmaatregelen
Vanwege de radioaktiviteit van
de vervalprodukten moeten in een
kerncentrale vele veiligheidsmaat
regelen genomen worden om de
straling binnen te houden. De kern
splltsJng zelf vindt plaats In de
spllJtstorstaven . Dit zijn lange
dunne buizen van een speciaal
metaal. waarin tabletten wanllln
oxyde zitten. De efvelstcffen bliJ
ven In die buizen zitten. meer
de redteektleve straling gaat wel
door de wanden heen. De sptlJtstof
staven worden In bundels In het
reattorYat geplaBtst. waar door
heen water stroomt. Dit water
gaat langs de brandetcïetaven en
wordt tot stoom verhit door de

kerncentrale borssele

energie die biJ de kernsplitsing
vrij komt. Daarbij wordt deze
stoom ook radloaktler. Daarom
wordt niet deze radloaktleve stoom
langs de turbine gevoerd. maar
wordt de warmte vla een warm
tewisselaar afgegeven aan een
tweede water-stoom circuit. Het
nlet-radioaktleve stoom uit het
tweede circuit drijft de turbine
aan .
Dit meest voorkomende type kern
reaktor wordt een lichtwaterreak
tor genoemd. Hiervan zijn er weer
twee soorten. BIJ de drukwater
reaktor, zoals In Borssele, wordt
het water in het reaktorvat onder
hoge druk gebracht, zodat In het
eerste circuit geen stoom ont
staat. In de kokend water-reaktor

.,

ontstaat In het eerste circuit wel
stoom. De reaktor In Dodewaard
Is van dit type.
Het reaktorvat Is van binnen sterk
radloaktler. Om die radIoaktIvI
teit binnen het vat te houden zit
er een betonnen omhuUlng omheen
van ongeveer een meter dik. Daar
naast heeft het reaktorgebouw
meestal nog een contalnment en
een koepel . Binnen het contalnment
heerst meestal een lagere lucht
druk dan erbuiten. Dit Is om bij
een eventueel lek radlo.aktleve
gassen binnen te houden. De koepel
dient om gevaren van bulten tegen
te houden. Men gaat ervan uit dat
hiJ een neerstortend vliegtuig kan
weerstaan. Dat moet dan wel een
klein vliegtuigje ziJn.



afval
Bij normaal gebruik loost de kern
centrale maar weinig radioaktleve
stoffen. Alleen bevat het koelwa
ter enig radioaktlef tritium. Maat
het zijn vooral de uitgewerkte
splijtstofstaven. die om de drie
jaar vervangen worden. die sterk
radioaktief zijn. Na verwijdering
worden zij voor een of meer jaren
bewaard in basins bij de centrale.
Eventueel komen ze in aanmerking
voor opwerking. waarbij de nog
bruikbare brandstof eruit wordt
gehaald, maar tegelijk meer radio
aktief afval ontstaat. Er zijn echter
maar weinig opwerkingsfabrieken.
en die kunnen de toevoer aan uit
gewerkte splijtstofstaven iang niet
aan.

Ondanks de vele veiligheidsmaatre
gelen kan er in een kerncentrale
van alles mis gaan. Dat is al her
haaldelijk gebleken. De gevolgen
zijn dan al gauw enorm. Belangrijk
is dat er voldoende koelwater aan
wezig is. Daarom worden kern
centrales ook meestal langs grote
rivieren of aan zee gebouwd. Valt
de koeling weg. dan moet een
noodsysteem die onmiddelijk over
nemen. Anders worden de splijt
stofstaven zo heet dat zij gaan
smelten. Uiteindelijk kan dit ertoe
lelden dat ze door de bodem van
de centrale heen zakken en in
het grondwater terechtkomen. De
gevolgen zijn dan niet te over
zien. Dit gebeurde bijna in Tsjer
nobyl,
Uit onze rubriek "Nieuws dat be
kend. moet zijn" herrinnert u zich

misschien talrijke gebeurtenissen,
die aanleiding hadden kunnen zijn
voor dit soort rampzalige ongeluk
ken. Tot nu toe is het gelukkig
nog nooit zover gekomen. Meestal
zijn het menselijke fouten die
kleine of grotere oneffenheden
veroorzaakten. En die zijn nooit
te vermijden. Ook allerlei tech
nische mankementen kunnen optre
den. Er kunnen door de straling
haarscheurtjes ontstaan in het
reaktorvat of in koelwaterleidin
gen. Bij het repareren daarvan
staan lassers bloot aan hoge stra
lingsdoses. Als er echt iets mis
gaat Is het in een dicht bevolkt
land als het onze zeer moeilijk
om op tijd de omwonende bevolking
in veiligheid te brengen. Onder
zoek van de IAEA heeft aangetoond
hoe slecht het gesteld is met de
rampenplannen.



GOLFENERGIE IN NOORWEGEN
Sinds het begin van dit jaar zijn in Noorwgen twee golfenergiecentrales volledig in bedrijf.
Aan de Noorse kust wordt hiermee de theorie, dat er energie gewonnen kan worden uit de enor
me kracht van de zeegolven, omgezet in daden. In de praktijk van de schone energie is er hier
mee weer een potentiele energiebron bij.
Het volgende verslag is geschreven naar aanleiding van een artikel van Bas van Kleef in de
Volkskrant.

Nabij de Noorse stad Bergen op
de grens van de Noordzee en de
Atlantische Oceaan, staan nu de
eerste twee prototypes van elek
triciteitscentrales, die hun ener
gie halen uit de golfbeweging van
de zee. Het onderzoek naar de ex
ploitatie-mogelijkheden werd met
name rond de energiekrisis van
1974 verder opgevoerd. Het kwam
echter door de daarop volgende
dalende energieprijzen In de mees
te landen weer in een verdomhoek
je. Alleen in Noorwegen ging men
met flinke steun van de overheid
door met het onderzoek.

gunstig
De voorwaarden voor golgenergie
zijn voor de Noorse kust erg gun
stig. De golven vanuit de Atlan
tische Oceaan komen z-o krachtig
op de kust af, dat in theorie per
meter golffront een vermogen van
70 kilowatt Mn worden opgewekt.
Ter vergelijking: voor de Britse
kust zou dat 50 kilowatt zijn én
voor dé Nederlandse kust, vanuit
de Noordzee die ingepakt ligt tus
sen Skandlnavie en Groot-Brittan
ni~ slechts 7,5 kilowatt.

twee types

Het tweede type is het "trechter
slurf"type, dat op een geheel an
dere wij ze werkt. In de rotsen
is met dynamiet een 40 meter brede
inham gemaakt van enkele tiental
len meters diepte en 125 meter
lengte. Deze lange kunstmatige
zeearm wordt geleidelijk smaller
en ondieper en gaat over in een
90 meter lang taps toelopend be
tonnen kanaal, dat aan het begin
3 meter breed is en aan het einde
20 centimeter. De golven die bin
nen komen worden door de tapse
vorm steeds hoger opgevoerd tot
ze over de rand van het betonnen
kanaal spoelen. Het water komt
dan in een bassin dat hoger ligt
dan de oceaan, met een oppervlakte
van 5500 vierkante meter. Vanuit
dit bassin kan men het water terug
laten stromen In de oceaan, waar
bij een turbine in werking wordt
gesteld die de elektriciteit opwekt.

toepassingsmogelijkheden
De "waterkolom"centrale Is ont
worpen voor het gebruik langs
stijle kusten, terwijl de "trech
terslurf"centrale meer geschikt
is voor vlakke gebieden. Afhan-

kelijk van de golf- en kustomstan
digheden en afhankelijk van de
energieprijs ter plaatse, zijn er
nu reeds verschillende streken,
bijvoorbeeld eilanden in de Stille
Oceaan, waar deze golfcentrales
op rendabele wijze de: primaire
energiebron zouden kunnen zijn.
Voor vele andere gebieden kan
het als een goede aanvullende
duurzame energiebron gebruikt wor
den.
Beide types centrales zijn in theo
tie gemakkelijk op grotere schaal
te bouwen. Voor de centrales met
een groter vermogen zijn echter
nog wel 10 a 20 jaar van onderzoek
en testen nodig.

Uit zeer 'Iele ontwerpen koos de
Noorse overheid er twee waarvan
prototypes werden gebouwd. Deze
zijn aangesloten op het lokale
elektriciteitsnet en leveren stroom
voor enkele tientallen gezinnen.
Het eerste type is het "waterko
lom"type. Dit bestaat uit een onder
water gebouwd betonnen haventje,
waarop een twintig meter hoge
cylinder is gebouwd, in een ruimte
die Is uitgehakt In een stijle rots
wand. De aanrollende golf duwt
de luchtkolom in de cylinder om
hoog. Door deze luchtverplaatsing
wordt bovenin de toren een turbine
in gang gezet en wordt de stroom
opgewekt.



(nieuws dat bekend moet zijn !I
,

burgerinspraak

Op 17 december j.l. heeft het Bun·
desverwaltungsgerlcht In Berlijn
Coen Hamers In het gelijk gesteld,
HIJ wilde, als Nederlander. Inspraak
hebben In de bouw van de kern
centrale Llngen 11. vlak biJ de
Nederlandse grens. De uitspraak
gaat dwars In tegen het standpunt
dat deelstaat- en bondsregerhlg
altijd hebben Ingenomen. dat alleen
Inwonen van de bondsrepubliek
het recht hebben deel te nemen
aan Inspraak- en beroepsproc:e<fu.
res rond de bouw ven kernenergie
Installaties. De taktiek om derge
lijke obJekten steeds vlak biJ de
grens neer te zenen en zo een
groot deel van de oppositie ter
plaatse uit te schakelen Is daarmee
bntkracht.

stralende ruimte

Het Amerikaanse General Elektrlc
gaat een 300 MW ruimte-kernreek
tor bouwen. Deze rcaktor zal wor
den gebruikt voor militaire en
civiele ruImtemissies vanaf de jaren
90. Na 17 Jaar zal hiJ evenveel
afval bevatten als de Iall-cut van
30 Hlroshlma-bonmen. Als de reak
tor, door een botsing of een mis-

lukte lancering, terugvalt in de
dampkring zal deze door de httte
ontwikkeling Verbranden en de
gehele radioakUeve Inhoud van
de kern vr iJkomen. En als het
aantal satellieten blijft groeien
neemt de kans op een botsing dras
tisch toe. Op dit moment zweeft
er al bijna 1360 kilo radioaktIef
uranlum-235 en plutonium rond
de aarde.

elektriciteit goedkoop

Uit het onlangs verschenen jeee
overzicht elektriciteit In Neder
land 1986 blijkt dat elektriciteit
In Nederland relatief goedkoop
Is. De nederlandse elektricltelts·
prijzen kwamen In 1986 Interne
tlonaal gezien steeds gunstiger
rraar voren. Hiermee slaan de elek
ulclteltsproducenten zichzelf een
belangrijk argmlent voor kernener
gie uit handen: het Is Immers nu
niet meer nodig vanwege de ver
meende lage prijs kernenergie In
te voeren.

kerngeheim
Het dulese weekblad IIder Spiegel"
kreeg Informatie over 48 engelok
ken of storingen met kerncentrales

In de laatste 10 Jaar . AI deze on
gelukken zijn door de bedrijven
voor de bevolking geheimgehou
den . De meesten zijn te wtlten
geweest aan menselijke fouten.
BIJ navraag bleek de IAEA Iln
ternationaal Atoom Energie Agen
tschap) Infonnatle verzameld te
hebben over 250 van dergelijke
ongelukken over de bete wereld.
Het Is slechts aan gelukkig toeval
te danken geweest. geeft zelfs
de IAEA toe. dat er niet eerder
een ongeluk als In TsJernobyl Is
gebeurd.

afval anders genoemd
De Amerikaanse Nuclear Regulatory
CommIssion (NRC) zegt van plan
te ziJn hoog radloaktlet afval te
herdeffntêren, Hoog radloakttef
afval moet volgens de amerikaanse
kernafvalwet blijvend ge1'soleerd
worden. De kans bestaat dat afval
dat nu nog als hoog radioaktlef
wordt beschouwd straks onder het
laag radloaktleve afval gaat val·
ten, Er zijn dan minder strenge
voorwaarden en dm minder hoge
kosten verbonden aan de opslag.
Maar het zou een toename beteke
nen van de besmettIng van het
milieu.

Besparing Is onze belangrijkste
energiebron. Dat dringt langzamer
hand ook door tot de grote onder
nemers. Hoe energiebesparing vorm
kan krijgen Is te zien aan een
nieuw bankgebouw In de emster
damse Bijlmer • Het gebouw valt
op door zijn vele afwijkingen van
het gebruikelijke recht-toe-recht
aan principe. De hellende wanden
van het gebouw zorgen ervoor
dat straatgeluIden afgeleid worden
en zonnewarmte effectiever opge-
vangen. Ramen zijn op de zon
gericht. Zo wordt daglicht zoveel
mogelijk benut. Het gebruikte mete
rlaal en de constructie van het
gebouw verhinderen al te sterke
opwarming en afkoeling. Geautcma
tlseerde klimaatbeheersing ene
breekt, ramen kennen weer open
en dicht. Tenslotte wordt er ge·
brulk gemaakt van zonnewannte
voor het opwarmen van water.
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