De kernrampteTsjernobylende Drinkwatervoorziening

Inleiding
Tijdens de periode van eind april tot en met
de tweede week in mei 1986,toen radioactieve straling afkomstig van Tsjernobyl op
Nederland neerdaalde, zijn regelmatig
metingen verricht in het oppervlaktewater
van Nederland. Ook werden metingen
verricht aan regenwateren het afgeleverde
drinkwater van sommige bedrijven.
De gevolgtrekkingen voor de toekomst
zullen na een analyse kunnen worden
opgesteld. Het isnuttig om nu reeds een
voorlopige balans op te stellen. Dit gebeurt
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Legenda:
A — de Lek te Hagenstein
B = het uit de transportleidingvan de WRK in de duinen ingelaten voorgereinigd Rijnwater door het
waterwinstation ir. Cornelis Biemond te Nieuwegein
C — hetoppervlaktewater indewaterleidingduinen vanGemeentewaterleidingen ophetpuntvaninnameinde Oranjekom
D = het water na de snelle filtratie (vóór de langzame filters)
E — het geleverde drinkwater.
TABEL II - Totaleß-activiteit inm BqperI.
Datum
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Meetgegevens
Een indruk van de totale ß-activiteit van de
neerslag in het waterwingebied van
Gemeentewaterleidingen te Leiduin geven
de volgende cijfers. Op 3 mei werd een
ß-straling van 550.000-600.000 milli
Becquerel per litergemeten. Deze nam aftot
ca. 400.000 m Bq per 1 op 5 mei en
ca. 100.000 m Bq per 1 op 8 mei. Omstreeks
20 mei was deze nog ca. 14.000 m Bq perI.
De normale radio-actieve ß-straling in
neerslag bedraagt ca. 200-400 m
Bq perl.
In het Nederlandse oppervlaktewater isde
normaal gemeten radio-activiteit, uitgedrukt
in ß-straling, ca. 200-250 m Bq/1.
In de genoemde periode werden waarden in
de Lek te Hagestein gemeten tot max. ca.
4.000 m Bq per 1, in de Rijn te Lobith tot
max. 14.000 m Bq per 1, in de Maas bij
Eysden en Keizersveertotmax. 18.000 m Bq
per 1.Op het IJsselmeer vond men waarden
tot max. ca. 8.000 m Bq perl.
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Legenda:
A — oppervlaktewater Loenderveense Plas
B — na ca. 9 mdiep onttrekkingspunt
C = na snelfiltratie te Loenderveen aangeleverde water te Weesperkarspel
D = het water na de snelle filtratie (vóórde langzamefilters)
E = het geleverde drinkwater.

Bij Gemeentewaterleidingen werd ook de
ß-radio-activiteit gemeten in het open water
van de waterleidingduinen te Leiduin en van
de Loenderveense Plas. De gemeten hoogste
waarden bedroegen 5.000-6.000 m Bq per1.
Interessant zijn enkele metingen van de
ß-radio-activiteit in en na de behandeling in
de drinkwaterbereidingsstations.
De volgende tabel (tabel I) geeft een indruk
over de periode 4 t/m 8 mei 1986 van de
gemeten ß-straling in diverse stadia, van
winning uit de Rijn tot en met levering van
drinkwater, voor het drinkwater-leveringsstation van Gemeentewaterleidingen te
Leiduin.

Loenderveense Plas en levering te
Weesperkarspel.
Voor de volledigheid geven de afb. 1 en 2de
schema's van dewaterbehandeling te Leiduin
en Weesperkarspel.

Tabel II geeft voor dezelfde periode de
meetgegevens voor de winning van
Gemeentewaterleidingen uit de

Legenda:
A — IJsselmeer nabij onttrekkingspunt in Enkhuizen
B = het water na voorreiniging
C = het verse slib.
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Tenslotte nog enige cijfers van het water
ingenomen uit het IJsselmeer te Enkhuizen
en voorgereinigd in het WRK Waterwinstation Prinses Juliana (tabel III).
Het zuiveringssysteem van Prinses Juliana
(IJsselmeer) isin het schema van afb. 3
aangegeven.
Evaluatie
De meetgegevens zijn'van beperkte omvang,
maar desondanks uiterst waardevol.
Een eerste conclusie isdat het dringend
noodzakelijk isde meetapparatuur uit te
breiden, up to date te maken en een aantal
mensen voor de bediening op te leiden.
Een bedrijf moet in een —potentiële rampsituatie ogenblikkelijk de beschikking
hebben over dejuiste meetwaarden om
daarop zijn handelingen te stoelen.
Uit de gegevensvalt optemaken, in overeenstemming met door anderen verrichte
metingen, dat op een gegeven ogenblik een
vrij grote hoeveelheid radio-activiteit in de
lucht boven Nederland aanwezig wasen met
een regenbui opdegrond werd gedeponeerd.
Dit leidde onder andere tot het verbod
koeien in de wei te laten grazen en tot het
doordraaien van verse spinazie.
De waarden van ß-radio-activiteit in het
oppervlaktewater varieerden van maximaal
ca. 5.000 m Bq per I in het IJsselmeer en de
Lek, tot maximaal ca. 14.000-18.000 m Bq
per 1 resp. in de Rijn bij Lobith en de Maas.
De hoge waarden in de Maas deden de
NV Brabantse Biesbosch besluiten de
inname van Maaswater inde spaarbekkens
van het bedrijf tijdelijk te onderbreken.
Daarmede werd bereikt dat het Maaswater
met hogere radio-activiteit uit de bekkens
werd gehouden.
De WRK-inname van het waterwinstation
ir. Cornelis Biemond aan de Lek werd niet
onderbroken omdat het voorgereinigde te
transporteren water nauwelijks een verhoogde radio-activiteit vertoonde. Dit was
het gevolg van de lagere waarden inde Lek,
maar ook door het zeer sterk terughouden
van de radio-activiteit in de zuiveringsinstallaties. De radio-activiteit 'hecht'zich
kennelijk vooral aan het slib. Dit wordt door
coagulatie en sedimentatie en vervolgens
snelle zand-filtratie van het water
afgescheiden. Het iseen gunstig resultaat
voor de kwaliteit van het eindprodukt: het
voorgereinigde water. Het bijprodukt, het
slib, wordt daardoor evenwel belast met de
teruggehouden radio-activiteit. Dit wordt
bevestigd door de metingen verricht aan het
verse slib van het waterwinstation Prinses
Juliana. Dit betekent, in de huidige situatie,
dat maatregelen dienen te worden genomen
ten aanzien van het verwerken van dit slib.
ten eerste uit een oogpunt van veiligheid van
het betrokken personeel en ten tweede met
het oog op de uiteindelijke verwerking.
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Dit geldt in principe ook voorde langzame
zandfilters.
Een mogelijkheid waardoor radio-activiteit
uit de lucht aan hetwaterzou kunnen worden
toegevoegd gedurende de zuivering is
beluchting en ozonisatie. Bij de ozonisatie
van het water uit de Bodensee iseen lichte
verhoging van radio-activiteit geconstateerd.
Voor Weesperkarspel valt hierover geen
conclusie te trekken.
Wat de metingen zelf betreft nog het
volgende. Naast de totale momentane
ß-radio-activiteit ishet van belang ook de
a eny-stralingtekennen en tevenshet gehele
spectrum van radio-nucliden met bijbehorende halveringstijden.
Conclusie
Uit het geheel van de gebeurtenissen en de
verrichte metingen vallen reeds enkele
voorlopige conclusies te trekken.
Het isgoed daarbij in herinnering te brengen
het RIWA* rapport van 6 december 1985,
dat werd uitgebracht naar aanleiding van het
voornemen van de regering kerncentrales te
plaatsen onder andere nabij oppervlaktewateren als IJsselmeer en Spaarbekkens
Biesbosch (Moerdijk). De conclusie van het
rapport, dat dit ten sterkste ontraadde, is
door de gebeurtenissen inTsjernobyl op
dramatische wijze onderstreept.
In de eerste plaats omdat nogmaals gebleken
is dat rampen met kerncentrales zich niet zo
gemakkelijk laten vangen in theoretische
risicoberekeningen. Dat blijkt uit het feit dat
zelfs weken later nognietexact bekend ishoe
de ramp teTsjernobyl heeft kunnen ontstaan.
Juist het optreden van onbekende factoren
en samenlopen van omstandigheden maakt
dat een theoretische risicoberekening
feilbaar is.
Als dat zo ismoet het zwaartepunt van de
overwegingen bij het aldan niet toestaan van
kerncentrales liggen bij de grootte van de
consequenties en niet bijde kansop een
ramp, hoe gering die ook is.
In een interview dat de heer F.G. de Ruiter
mij afnam voor het NRC Handelsblad zeiik
op 16april: 'Het maakt voor onsgeen verschil
of een calamiteit zich één keer in de duizend
of één keer in de honderdduizend jaar kan
voordoen. Het feit blijft dat het ééns zal
gebeuren en dat kan ook morgen zijn.'
Ik denk dat deconclusiemoet zijn:wieergens
een kerncentrale bouwt moet er rekening
mee houden dat deze te enigertijd een
calamiteit kan veroorzaken.
De conclusie van het RIWA-rapport wordtin
de tweede plaats sterk ondersteund door de
gemeten radio-actieve uitstoot (bronterm).
Hier isde werkelijkheid nog gevaarlijker
gebleken dan de RIWA-berekening. Ging
deze uit van een pluim radio-actieve uitstoot
van beperkte afmetingen (een straal van
ca. 50 km), nu isduidelijk geworden dat de

invloedsfeer veel en veel groter is,op zijn
minst honderden kilometers. Dat betekent
dat kerncentrales op die afstand calamiteuze
invloed kunnen hebben op het oppervlaktewater dat gebruikt wordt als bron voor
drinkwater. Tevens isduidelijk dat ook de
directe invloed op mens, plant en dieren via
lucht en bodem even ernstiggenomen moet
worden als de invloed op het drinkwater.
De openbare watervoorziening kan derhalve
niet voorbijgaan aan demogelijkheid van een
kernramp in de orde van grootte als te
Tsjernobyl heeft plaatsgevonden, op korte
afstand binnen Nederland of in de directe
omgeving er buiten (België, Duitsland,
Frankrijk). Niemand hoopt opeen dergelijke
situatie, maar er zal moeten worden
'doorgerekend' watdeconsequenties zouden
zijn. Wat betreft de drinkwatervoorziening
heeft de RIWA een werkgroep belast met
deze taak. Het gaatdan ineerste instantie om
de situatie die zich kan voordoen bij
oppervlaktewatergebruikende bedrijven.
Daarbij zal moeten worden bezien hoe de
radio-activiteit van hetoppervlaktewater kan
worden omzeild, bijvoorbeeld door het
hebben van voldoende grondwaterwinning
alsstandby. Voor de situatie van het
IJsselmeer, waarbij men gedurende enige
jaren een radio-activiteit boven de
grenswaarde kan verwachten, zaler geen
eenvoudige oplossing zijn, zodie er al iste
vinden.
Uit de recente ervaringen istevens naar
voren gekomen het vermogen van sommige
zuiveringstrappen om radio-activiteit tegen
te houden. Bij hevige en langdurige radioactiviteit zaldat leiden tot hoge concentraties
daarvan in het sliben wellicht in de
zuiveringsinstallaties alsgeheel.
De consequenties daarvan en hoe deze te
kunnen verwerken c.q. vermijden zal eveneens nauwkeurig moeten worden nagegaan.
Tenslotte bestaat grote behoefte aan meer
kennis over de toelaatbare dosis radioactiviteit zodat daarvan normen, ook voor
het drinkwater kunnen worden afgeleid.
De WHO geeft van drinkwater 1.000 m Bq
per liter aan.
Slotopmerking
Ik heb in het voorgaande uitdrukkelijk
gesproken van voorlopige conclusies en dan
met name voor het terrein van de openbare
drinkwatervoorziening. Een algemene
conclusie die ik trek isdat op zijn minst in de
Europese Gemeenschap een gezamenlijke,
deskundige en onafhankelijke inspectie
plaats dient te vinden van de bestaande
kerncentrales.
* Samenwerkende Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven.

