Radio-activiteit inzuiveringsslib tengevolge vanhet Tsjernobyl-ongeval

1. Inleiding
Op 26 april 1986 vond in de Russische
kerncentrale te Tsjernobyl een ongeval
plaats. De ontstane grafietbrand bracht de
radio-activiteit hoog in de atmosfeer.
Als gevolg hiervan bereikte op 2 mei een
radio-actieve luchtstroming Nederland.
Door de regenval op 3 en 4 mei kwamen
belangrijke hoeveelheden radio-nucliden op
het aardoppervlak terecht en vertoonden
watermonsters uit het IJsselmeer en de grote
rivieren verhoogde stralingsniveaus.
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Vanaf die tijd was 'Tsjernobyl' een hot item
onder meer voor de waterbeheerders.
Op 29 april riepde Nederlandse regeringeen
bestuurlijke coördinatiegroepinhet levendie
als taak kreeg om alle activiteiten die uit het
Tsjernobyl-ongeval voortvloeiden te
coördineren. Deze bestuurlijke coördinatiegroep werd bijgestaan door een technsiche
werkgroep die op zijn beurt taakgroepen
instelde voor afzonderlijke deelproblemen
die ieder op zich een specifieke deskundigheid vereisten. Dit alles om snel en efficiënt
te kunnen werken. In deTaakgroep Waterhuishouding hadden naast vertegenwoor-

Afb. I - Spreiding van de
onderzochte rwzi's over het
land en de in het slib
gemeten Cs-137 waarden in
kBqlkgds.

digers van Rijkswaterstaat (hoofddirectie,
regionale directies, Dienst Binnenwateren/
RIZA) ook vertegenwoordigers van de Unie
van Waterschappen zitting.
Het opzetten en coördineren van een uitgebreid meetnet om de radio-activiteit te
meten en het verloop daarvan te volgen was
één van de eerste acties van de werkgroep.
Onder andere werd een meetprogramma
opgezet voor analyses in oppervlaktewater,
zwevend rivierslib, waterbodem en

'FABEL II — Overzicht radio-activiteitsmetingen in zuiveringsslib.
Datum
28
28
29
29
30
30
30
30
30
2
2
2
4
5
5

05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06

Dodewaard
Nijmegen
Eindhoven
Groningen/Garmerwolde
Amsterdam-Oost
Den Bosch
Haarlem
Harderwijk
Kralingse Veer
Denekamp
Enschede Zuid '
Nijverdal
Almelo Sumpel
Hulst
Mastgat

gescheiden rioolsysteem

Totaal-bèta-activiteit
in kBq/kg ds

Cesium-137
in kBq/kg ds

29 2
7.02
4.3
13.14
8,07
6,97
3.74
24.8
1,92
8,47
6,19

3,6
7,2
4,2
1.11
0,78
3,0
1,2
1,0
0,5
3,2
0,06
1,3
0,7.3
1,26
0,85

Slibsoort
na-indikker
uitgegist
vers
na-indikker
uitgegist
uitgegist
uitgegist
uitgegist
uitgegist
ingedikt surplus
ingedikt surplus
ingedikt surplus
ingedikt surplus
na-indikker
slibbcd

organismen. Daarnaast zijn radio-activiteitsmetingen uitgevoerd aan zuiveringsslib.
Een overzicht van hetmeetprogramma ende
eerste voorlopige resultaten zijn al eerder
gepubliceerd [lit. 1 en 8].In dit artikel wordt
meer uitgebreid ingegaan op de resultaten
van het onderzoek naar de radio-activiteitsmetingen inhetzuiveringsslibendeconclusies
die daaruit getrokken kunnen worden over
de afzet van het slib in de landbouw en over
het uitgevoerde onderzoek zelf.
2. Depositie en niveaus van radio-activiteit
Uit onderzoek van DBW/RIZA bleek dat
volgend op het Tsjernobyl-ongeval het
zwevende rivierslib een verhoogde radioactiviteitsconcentratie bezat. Verwacht werd
dat door adsorptie van radio-nucliden aan

TABEL I - Verdeling van totaalbèta-activiteit over de
vaste- en de waterfase.
Slib1
Vaste stof (g/l)
Totaal bèta-activiteit
in slib (Bq/kgds)
Totaal Bèta-activiteit
in waterfase (Bq I)
Totaal bèta-activiteit
aan slib (%)

39.0
8.417
14,0
95,9

Slib2
29,6
24.214
17,3
97,6
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gelijken met de zuiveringsslibgegevens.
Hieruit blijkt dat de installaties waarvan het
slib een hoge besmettingsgraad heeft, liggen
in de gebieden met een grote depositie.
De grootte van de depositie blijkt bepalend
te zijn voor de mate waarin het zuiveringsslib
isverontreinigd. Deze conclusie wordt
ondersteund door de radio-activiteit van het
slib afkomstig van de rwzi Enschede-Zuid,
die afvalwater zuivert afkomstig van een
gescheiden rioolsysteem, te vergelijken met
de activiteiten van het slib afkomstig van de
naburig gelegen installaties Almelo-Sumpel
en Denekamp, die zowel huishoudelijk
afvalwater alsvan verhard oppervlak afstromend regenwater zuiveren. Uit tabel II
blijkt dat de activiteiten van Cesium-137 in
het slib van Almelo-Sumpel en Denekamp
ruim tien- tot vijftigmaal hoger liggen dan de
activiteit in het slibvan de rwzi EnschedeZuid. De depositie en de mate van afvoer
daarvan op de rioolwaterzuiveringsinstallaties
isdus bepalend voor de activiteit in het slib.

Legende:
T o t a l e d e p o s i t i e van Cs -137 in k B q / m ?

0,5 1,5 3

4,5 6

particulair materiaal ook het zuiveringsslib
een verhoogde activiteit zou gaan vertonen,
zij het met enige vertraging gelet op de
verblijftijd (gemiddeld 30 dagen) vanhetslib
in de rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's), Begin mei 1986zijn daarom slechts
incidenteel radio-activiteitsmetingen aan
zuiveringsslib (surplusslib) uitgevoerd.
De resultaten wezen, zoals verwacht kon
worden niet op een significante verhoging.
Eind mei 1986werd eengestructureerd doch
globaal bemonsteringsprogramma opgezet
en kwamen meer radio-activiteitsgegevens
van een elftal rwzi's,verdeeld over het gehele
land, beschikbaar. In de aangevoerde
monsters werden zowel de totaal-bètaactiviteit (door DBW/RIZA) als het langlevende nuclide Cesium-137 (door RIVM)
gemeten. Uit een tweetal metingen in zowel
de vaste alsdewaterfase werdvastgesteld dat
circa 96% van de totaal-bèta-activiteit in de
aangevoerde slib-watermengsels aan het slib
was gehecht (tabel I). De maximale gemeten
activiteit van het langlevende nuclide
Cesium-137 in het zuiveringsslib van verschillende rwzi's verspreid over het gehele
land isweergegeven in tabel II.
Uit deze globale inventarisatie van eind mei

Afb. 2 - Kaart van
Nederland met isodepositielijrten voor de
geschatte locale natte plus
droge depositie van Cs-137.
Berekend door het RIVM
met behulp van een
regenkaart van het KNML
Omcirkelde waarden:
gemeten natte depositie plus
geschatte droge depositie
van Cs-137in kBqlm2.

1986blijkt een grote spreiding indemate van
radio-actieve besmetting. Zo variëren de
activiteiten van Cesium-137 van 0,06 tot
7,2 kilo becquerel per kilogram droge stof
(kBq/kg ds) in respectievelijk het slibvan de
rwzi's te Enschede-Zuid en Nijmegen.
Deze grote regionale verschillen in de mate
van besmetting zijn naarverwachting terugte
voeren op de verschillen in de depositie die
begin mei 1986 heeft plaatsgevonden.
Vooral in een smalle strook van Weert in het
zuidoosten tot Den Helder in het noordwesten vielen 3 en 4 mei 1986 grote
hoeveelheden radio-actief besmette regen.
Naast deze 'natte' depositie vond er ook nog
een zogenaamde droge depositie plaats.
Hieronder wordt verstaan het neerdalen van
stofdeeltjes zonder dat er regen valt.
In afb. 1isde ligging van de rwzi'sen de
Cesium- 137-activiteit die eind mei/begin
juni 1986 in het slibgemeten is,weergegeven. De verwachte relatie tussen de
activiteitsconcentratie in het sliben de
grootte van de depositie die begin mei heeft
plaatsgevonden, wordt bevestigd door de
door het RIVM, met behulp van een
regenkaart van het KNMI, berekende totale
depositie (zowel nat alsdroog) van het radioactieve nuclide Cesium-137 (afb. 2) te ver-

3. Activiteitsverloop
Op grond van de resultaten van het bovenvermelde meetprogramma werd besloten het
verloop van de radio-activiteit in het slib met
de toen bekende hoogsteconcentratie, zijnde
Eindhoven (Nijmegen wasnog niet bekend)
en de activiteit in het slibvan de installatie
met de landelijk gezien gemiddelde waarde,
zijnde Haarlem-Waarderpolder te volgen.
Door bij deze rwzi's tevens de verschillende
slibsoorten in het vervolgonderzoek te
betrekken isgetracht een beeld van de
verdeling van de radio-activiteit over de
gehele installatie te verkrijgen.
Voor een goed begrip zijn enkele karakteristieken (capaciteit, slibleeftijd en gisting) van
de in dit artikel betrokken rwzi'sen van een
'theoretische' rwzi en een aanduiding van de
monsterpunten opgenomen in het hiernavolgende overzicht.
De bemonsteringen werden uitgevoerd op
23 en 30 juni, 7 juli, 26 augustus, 8en
22 september en 6 en 20 oktober 1986.
Van de verkregen slibmonsterswerd de
totaal-bèta-activiteit bepaald en van enkele
monsters ook de activiteit van de afzonderlijke nucliden. Het verloop van de
bèta-activiteit isweergegeven in afb. 3.
Uit deze afb. blijkt dat de afname van de
radio-actieve besmetting inde verschillende
slibsoorten afkomstig van de installatie te
Eindhoven volgens een identiek patroon
verliep, waarbij de niveaus in het primaire
slib beneden die van het secundaire slib
lagen. Geheel volgens de verwachting
bevonden degehalten diegemeten werden in
het verse slib,zijnde eenmengselvan primair
en secundair slib,zich tussen de activiteitswaarden van de afzonderlijke slibsoorten in.
Eind oktober bereikten de totaal-bèta-
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activiteiten een niveau datovereenkwam met
de gemiddelde achtergrondwaarden van
0,8 kBq/kg ds, die in de periode tussen 1973
en 1976 in het slib van de installatie te
Eindhoven gemeten zijn. De achtergrondwaarde komt overeen met in Duitsland
gemeten achtergrondwaarden van
0,5-1 kBq/kg ds in de periode 1963 tot 1985
[lit. 7].
De afname vandeactiviteiten vanhet primair
en secundair slibvandeinstallatie te Haarlem
verliepen volgens hetzelfde patroon alsdie
van de slibsoorten te Eindhoven. De afname
van de activiteiten van het uitgegiste slib
verloopt echtermindersnelhetgeen verklaard
kan worden door de relatief lange verblijftijd
van het slib in de gistingstanks van ongeveer
60 à 70 dagen.
OVERZICHT.
Eindhoven
Actief-slibinstallatie
Slibleeftijd
Dwa (droogweerafvoer)
Rwa (regenweerafvoer)
Slibverwerking
Bemonstering van
—primair slib
—secundair slib
—'vers' slib

Haarlem- Waarderpolder
Actief-slibinstallatie
Slibleeftijd
Dwa
Rwa
Slibverwerking

Bemonstering van
—primair slib
—secundair slib
—"uitgegist" slib
Nijmegen
Actief-slibinstallatie
Slibleeftijd
Dwa

750.000 ie..
waarvan550.000 huishoudelijk.
9 dagen.
10.000 m 3 /h.
25.500 m 3 /h.
indikking en filtratie inMierlo.

Bemonstering van
—primair slib
—secundair slib
—"uitgegist' slib
Theoretische rwzi
Actief-slibinstallatie
Slibleeftijd
Dwa
Rwa
Slibverwerking
'Bemonstering' van
—primair slib
—secundair slib
—'uitgegist'slib

van het verdunningseffect. Het radio-actief
jodium isdan vrijwel geheel verdwenen
(zie tabel III). Het verval van langlevende
nucliden als Cesium iste verwaarlozen.
De afname van het radio-actief Cesium en
Ruthenium isdan ook geheel toe te schrijven
aan het verdunningsproces. In het meetprogramma zijn —de meting van begin mei
1986 te Eindhoven uitgezonderd—afnemen-

TABEL III - Radio-activiteit vandeafzonderlijke nucliden inhetslibvanderwziteEindhoven enHaarleminkBq/kg d.s.
Nucliden activiteit kBq/kg ds
Datum rwzi
20 05
23 06
30 06
7 07
22 09
30 05
23 06
30 06
7 07
14 07
il.;

ndhoven
ndhoven
ndhoven
ndhoven
ndhoven
larlem
iariem
arlem
larlem
arlem

Cs-137

Cs-134

J-131

Ru-103

Ru-106

Slibsoort

4.2
0.46
2.25
2,40
0.83

1,8
0.20
1.04
1.30
0,38

0,82
0,06
0,08
n.a.
0,12

12.0
1.27
3.80
3.90
0.33

4.7
0,41
2,09
2?
0.67

Vers
Vers
Vers
Vers
Sec.slib

1.2
2,3
0.63
0.79
0,43

0.30
1.1
0,29
0.40
0.25

0.22
0.16
0,08
n.a.
n.a.

4.4
5,0
1,1
1,3
0.65

1.6
2.2
0.66
0.34
0,3 1

Uitgegist
Primair
Primair
Primair
Primair

= niet aantoonbaar.

Afb.3

- Verloop van de totaal ß-activiteit in verschillende slibsoorten van derwzi teEindhoven en Haarlem,

kBq/k9ds

monster uit voorbezinktank;
monster uit nabezinktank;
monster van te Mierlo
te verwerken slib vóór
indikking zijnde een mengsel
van primair en secundair slib.

RWZI Eindhoven

•

28-

24-
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20-

175.000 ie..
waarvan 152.000huishoudelijk.
10 dagen.
2.500 m 3 /h.
5.000 m-Vh.
vóórgisting gevolgd door
nagisting met een totale
verblijftijd van 60 à 70 dagen.
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monster van slib afgetapt uit
de nagisting.
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285.000 i.e.
17dagen.

met

juni

juli

kBa/kods

Rwa

Slibverwerking

Van de meeste slibsoorten ontbreken de
radio-activitcitsniveaus van begin mei 1986.
Vanaf begin juni 1986 worden slechts afnemende concentraties gemeten. Deze afname
wordt enerzijds veroorzaakt door de verdunning van het besmette slib met nieuw,
minder besmet ofonbesmet sliben anderzijds
door radio-actief verval. Vanaf augustus 1986
is de afname vrijwel uitsluitend afhankelijk

gisting met een verblijftijd
van 30 dagen.

augustus

september

oktober

RWZI Haarlem

10 -

8

monster uit voorbezinktank;
monster van surplusslib:
monster van slib afgetapt uit
de nagisting.

V"-,.

6

\

62.000 i.e.
10 dagen.

gisting met een verblijftijd
van 30 dagen.
monster uit voorbezinktank;
monster van surplusslib;
monster van slib afgetapt
uit de nagisting.

-.

V^-^^

2-

• ^ t ^ = .
mei
Legende:

juni
i

—

juli

]

secundair slib

augustus

september

oktober

uitgegist slib
v e r s S l i b (mengsel primair en secundair!
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de waarden gemeten. De meting van de
afzonderlijke nucliden van 23 juni 1986
verstoort dit beeld. Aangezien de totaalbèta-meting wel goed binnen de meetreeks
past, moeten de Cesiumwaarden van dit
meetpunt met reserve worden behandeld.
Door de toch algemeen aanwezige dalende
tendens kunnen het tijdstip endegroottevan
de piek van deactiviteit inhetslibniet zonder
meer worden vastgesteld.
De werkelijke maxima behoeven dus niet
samen te vallen met de maximale gemeten
waarden welkeinhet onderzoeksprogramma
zijn waargenomen. Deze werkelijke maxima
kunnen mogelijk voor eind mei 1986 reeds
zijn bereikt. Voor een schatting van de
risico's van het omgaan met of het gebruik
van zuiveringsslib in de landbouw ishet
gewenst van de werkelijke maximale waarden
uit te gaan.
4. Benadering maximale waarden
Een grove schatting van de piekgrootte iste
verkrijgen door gebruik te maken van:
a. neerslaggegevensin kBqCesium-137per
m 2 , zijnde 1,5 kBq/m 2 voor Haarlem en
3 kBq/m 2 voor Eindhoven [lit.3];
b. gegevens betreffende het op de onderzochte rwzi's afvoerend verhard oppervlak
op basis van 50 m 2 per inwoner;
e. de hoeveelheden slibinderwzi's,opbasis
van 60 gram onvergist droog slib per i.e. per
dag of 42 gram vergist droog slibper i.e. per
dag [lit. 4];
d. veronderstellingen over de concentratie
en het tijdstip waarop het besmette materiaal
de rwzi bereikt. Dit wordt onder andere
bepaald door een vertraging van het transport
naar en door de riolering, hechtingvan radioactief materiaal aan straatvuil en rioolslib
en door verdunning met reeds aanwezig
onbesmet materiaal in het riool en in de
zuiveringsinstallatie (verblijftijd). Voorts
dient te worden opgemerkt dat de hoeveelheid van de radio-actieve natte depositie die
via de riolering de rwzi bereikt kleiner kan
zijn dan men op grond van neerslaggegevens
en afvoerend verhard oppervlak zal verwachten door tijdens onweersbuien
optredende riooloverstorten alsmede door
infiltratie.
Om een indruk te krijgen van de te verwachten waarden ishet gehele proces van
transport door de riolering en de rwzi
gemodelleerd. Daarbij isuitgegaan van de
volgende gegevens en veronderstellingen:
—•de uitgeregende hoeveelheid Cesium
wordt voor circa xh deel in een watervolume
van IV2 dwa gedurende 4 dagen naar de rwzi
afgevoerd. Aanvoer gedurende kortere tijd
had nauwelijks effect op de piek in het
uitgegiste slib;
—gezien de droge periode na de regen van
begin mei 1986 iseen verblijftijd van
30 dagen inderiolering voorhetoverige deel

van het Cesium aangenomen. Zowel een
langere alseen kortere verblijftijd leidde tot
een kleinere piek in het uitgegiste sliben een
afnemende correlatie tussen model- en
meetwaarden;
—de voorbezinktank van de rwzi'swordt als
scheidingstechniek voor opgelost en aan slib
geadsorbeerd Cesium beschouwd; dus zonder
verblijftijd;
—voor de verdelingscoëfficiënt van Cesium
tussen slib en water is30.000 liter per kilo
[lit. 10] aangenomen;
—de verblijftijd van het slib in de indikker
vóór gisting bedraagt 3,5 dag;
—in de beluchting adsorbeert al het Cesium
aan het slib;
—verblijftijden voor beluchting en gisting
zoals reeds eerder aangegeven.

uitgegiste slib (lange verblijftijd) tijdens of
juist voor de piek is gemeten.
Ter illustratie van het totale beeld ishet
verloop van de Cesium-137-activiteit in de
diverse slibsoorten voor de rwzi Haarlem
weergegeven in afb. 5. Hieruit blijkt dat
gedurende een korte tijd hoge concentraties
in het primaire slibaanwezigzijn.Indien deze
hoogbelaste hoeveelheid apart zou kunnen
worden opgevangen, zou dit tot een belangrijke verlagingvan het radio-activiteitsniveau
in het uitgegiste slib kunnen leiden.
Uit het voorgaande blijkt dat met het uitgevoerde meetprogramma opzich geen
maximale Cesium-137-waarden in het
zuiveringsslib zijn verkregen. Dit werd veroorzaakt doordat enerzijds te laat gestart is
met het verrichten van metingen, anderzijds
door de aard van de metingen. Vele meetwaarden van de totaal-bèta-activiteit
stonden ter beschikking maar slechts weinig
van de afzonderlijke nucliden. Dit laatste is
vooral veroorzaakt door de beperkte
analysecapaciteit in Nederland voor deze
afzonderlijke nucliden, waardoor het aanbod
van monsters bij,in dit geval, het RIVM
bijzonder groot was en dus uiterste terughoudendheid bij het aanbieden van extra
monsters werd betracht. Inmiddels isDBVV7
RIZA door aanschaf van een halfgeleider-

Een schema van het model isgegeven in
afb. 4. Met het model zijn naast piekkarakteristieken voor de rwzi's van Haarlem
en Eindhoven tevens die van Nijmegen en de
theoretische rwzi's berekend. De resultaten
zijn weergegeven in tabel IV.
Door de in tabel IV weergegeven berekende
tijdstippen voor het optreden van de maxima
te vergelijken met de tijdstippen waarop
maxima gemeten zijn (tabel III) blijkt dat in
het primaire, secundaire en verse slibnä het
optreden vande piek isgemeten endat inhet

TABHL IV - Karakteristieken van Cesium-137 pieken indiverse slibsoorten.
Slibsoorten
Secundair

Primair
rwzi
Haarlem
Eindhoven
Nijmegen
Theoretisch

Uitgegist

li

t

td

h

t

td

h

t

td

14.5

9 mei

5

10 mei

7

14 mei
14 mei
18 mei
14 mei

29
26
37
27

2,1

24,5

3.8
6.7
6,8
4.1

15juni
10 mei
6 juni
6 juni

105
11*
76
68

16.0
5.9
3.0

piekhoogte (kBq/kgds);
datumin 1986 van de piek;
tijdsduur van de piek op halve hoogte in dagen.

UI

Afb, 4 - Schema van hel model.
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detector zelf instaat dergelijke analysesuitte
voeren [lit. 5].
Voor risico-analyses zijn gegevens over
afzonderlijke nucliden noodzakelijk.
Omrekenen van totaal-bèta-activiteiten naar
een afzonderlijk nuclide isniet mogelijk
omdat bij de totaal-bèta-meting een
sommatie wordt verkregen van de diverse
nucliden die door verschil in radio-actief
verval niet steeds in een constante verhouding aanwezig zijn.
Om met de weinige beschikbare metingen
van Cesium-137 toch een maximum in het
slib te kunnen bepalen isgebruik gemaakt
van een model. De realiteitswaarde van de
hiermee verkregen Cesium- 137-concentraties
in het slib kan worden getoetst door deze
concentraties te vergelijken met die welke in
West-Duitsland zijn gemeten. De hoogste
gevonden Cesium-137-waarden in het surplusslib van de rwzi's in Zuid-Duitsland
variëren van 14 tot 66 kBq/kg ds [lit.6].
De radio-actieve depositie in Beieren was
vijf- à tienmaal groter dan in Nederland
[lit. 3]. Rekeninghoudend met deze factor
zijn in Nederland Cesium-137-concentraties
in het surplusslib te verwachten van 1,4 tot
13,2 kBq/kg ds.De berekende waarden in
het surplusslib bijde onderzochte rwzi's
variëren van 3,8 tot 6,8 kBq/kg dsen liggen
dus binnen de te verwachten range. Omdat
het model een aantal veronderstellingen
bevat, kan aan de berekende waarden geen
absolute betekenis worden toegekend.
Wel kan worden gesteld dat de berekende
waarden een orde van grootte aangeven die
redelijk in overeenstemming zalzijn met de
werkelijkheid.
5. Afzet inde landbouw
Het zuiveringsslibalsmeststof inde landbouw
zal voornamelijk indeomgevingvaneen rwzi
afgezet worden. Dit kan ertoe leiden dat de
landbouwgronden in die gebieden die gekenmerkt worden door een hoge mate van
depositie, extra belast worden met relatief
sterk verontreinigd radio-actief zuiveringsslib. Bij het opstellen van een risico-analyse
voor de afzet van radio-actief besmet
zuiveringsslib in de landbouw moet met
dergelijke extreme situaties rekening worden
gehouden. Al injuli 1986 isop basis van een
risico-analyse vastgesteld dat de radio-actieve
besmetting van het zuiveringsslib zogering is
dat maatregelen voor de afzet op bouw- en
grasland niet aan de orde waren [lit.2].
Deze risico-analyse ging uit van de toen
bekende hoogst gemeten Cesiumwaarde van
4,2 kBq/kg ds. In de analyse werden gangbare normen betrokken.
Op basis van de model-berekeningen moet
echter worden geconcludeerd dat de hoogste
waarde 16 kBq/kg ds (tabel IV) heeft
bedragen. Dit betreft echter slib uit
Eindhoven, dat niet in de landbouw wordt
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Afb. 5 - Verloop van Cs-activiteilzoals verkregen uithelgebruikte model, alsmede degemeten waardenindediverse
slihsoorten in de rwzi Haarlem.

afgezet. De waarden voor de overige rwzi's
liggen wel in dezelfde orde van grootte
(2,1-5,9 kBq/kg ds) alsdie waarmee de
risico-analyse isuitgevoerd zodat de conclusie
over de afzet onverkort overeind blijft.
Vermeldenswaard isverder dat ook in
West-Duitsland geen bijzondere eisen aan de
afzet van slib naar de landbouw zijn gesteld
[lit. 9], terwijl Cesium-137 activiteiten tot
30 kBq/kg ds bekend waren [lit. 7[.
6. Samenvatting en conclusie
Uit het onderzoek blijkt dat de mate van
radio-actieve verontreiniging van zuiveringsslib afhankelijk isvan de depositie; hierdoor
kunnen regionaal grote verschillen inde mate
van besmetting worden waargenomen.
De radio-activiteit in de installaties bleek
voor 96% aan het slibte zijn gehecht.
De gemeten totaal-bèta-concentraties
variëren van 1,9kBq/kg ds bij een
installatie met een gescheiden rioolstelsel
tot 29,2 kBq/kg ds voor een installatie met
een gemengd stelsel en gelegen in het gebied
met belangrijke regenval ten tijde van de
radio-actieve wolk.
Al de genoemde waarden hebben betrekking
op metingen uitgevoerd eind mei/begin juni
1986. Daarna zijn vrijwel steeds lagere
waarden gevonden. De snelle afname van de
radio-activiteit isvoornamelijk toe te
schrijven aan het verdunningseffect en
slechts in zeer beperkte mate aan het verval

van kortlevende nucliden. Het achtergrondniveau (van de totaal-bèta-activiteit
= 0,8 kBq/kg ds) werd in Eindhoven eind
oktober 1986, zesmaanden na het ongeval,
bereikt. In installaties met langere slibverblijftijden (> 30 dagen) zal het achtergrondniveau later bereikt worden.
Een piekbelasting isin de uitgevoerde serie
metingen niet waargenomen. Door modellering zijn de piekwaarden en tijdstippen
benaderd. Hieruit blijkt dat de piek in het
primaire slib rond 10 mei isopgetreden, in
het secundaire slib rond 14mei en in het
uitgegiste slib rond 10juni 1986.Dit betekent
dat in het primaire en secundaire slib te laat
met het verrichten van metingen is begonnen
en dat in het uitgegisteslibopofjuistvóórde
piek is gemeten.
Uit het model blijkt een hoge scherpe
activiteitspiek in het primaire slib.
Verwijdering vanditslibkan debelastingvan
het uitgegiste slib beperken. De mogelijkheden van verwijdering zouden moeten
worden onderzocht.
De via het model benaderde piekwaarden in
het uitgegiste slib liggen in dezelfde orde van
grootte (2-6 kBq/kg ds) alsde waarde
(4.2 kBq/kg ds)waarmee inde risico-analyse
van de Unie van Waterschappen is gerekend
ten behoeve van de afzet van slib in de
landbouw. De conclusie uitgenoemde risicoanalyse, dat maatregelen met betrekking tot

H2O(20) 1987.nr.21

Milieudefensie opdebresvoorbedreigd grondwater

de afzet niet aan de orde zijn, behoeft
derhalve geen wijziging.
Resumerend kan worden gesteld:
- dat afzet in de landbouw in dit specifieke
geval steeds verantwoord isgeweest;
- dat in dergelijke omstandigheden als het
Tsjernobyl-ongeval direct en uitvoerig moet
worden gemeten;
- dat het aanbeveling verdient na te gaan of
in voorkomende gevallen besmetting van het
uitgegiste slib kan worden voorkomen door
onttrekking van het meest radio-actief
belaste deel van het primaire slib.

De Vereniging Milieudefensie heeft een
boekje over ons grondwater open gedaan in
de eind september verschenen uitgave
"Grondwater Bedreigd'. Het isgeschreven
door Hans Muilerman en geeft een overzicht
van de problemen, de oorzaken en de
mogelijke oplossingen zoals Milieudefensie
voor ogen staan. Bij de introductie van het
boek ging de schrijver in op die oplossingen;
"Milieudefensie wilevenalshetministerievan
Milieubeheer het begrip "multifunctionaliteit
van de bodem' hanteren: elkgebruik mageen
andere functie van de bodem niet onherstelbaar aantasten. De drinkwaterwinning moet
daarmee - alsfunctie vandebodem- zonder
ingrijpende zuivering mogelijk blijven. Dit
geldt eveneens voor de kwetsbare plantengroei die van grondwater afhankelijk is,zoals
in sommige kwelgebieden. Verder zal de
grondwaterwinning beperkt moeten blijven
tot het gebruik als drinkwater.
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Maatregelen
De strengste maatregelen moeten genomen
worden direct rond de winputten van het
grondwater en mogelijke toekomstige winplaatsen. Het oogisdaarbij het komende jaar
volledig gericht op de provincies die voor
1 januari 1989 zones ingesteld moeten
hebben. De directe omgeving van de grondwaterwinputten ismeestal in handen van de
drinkwaterbedrijven, maarindebeschermingszone (de 25-jaarszône) vinden allerlei
activiteiten plaats.
Als men alle zones optelt komt men op circa
120.000 hectare uit,oftewel circa5%van het
Nederlandse landbouwareaal. Men zou
kunnen overwegen voorzover het cultuurgrond betreft deze uitde produktie te nemen;
EG-landbouwcommissaris Andriessen heeft
immers dit voorjaar eens gesteld dat in
Nederland toch 200.000 ha.cultuurgrond uit
de produktie genomen moest worden.

De schrijver van het boekje 'Grondwater bedreigd'. Hans Muilerman igeheel rechts)bijéén vandeketels op het
WMN-pompstation Socstduinen. waarintriuithet waterwordt verwijderd viaintensieve beluchting.

Of men zou alternatieve vormen van landbouw
kunnen toelaten, die minder mest en minder
bestrijdingsmiddelen uitstoten.
In gemeenten waar stedelijke gebieden in de
beschermingszone liggen, zal een zeer goed
milieubeleid gevoerd moetenworden. In acties
als 'Gemeente Gifvrij' en 'Gifexpres' van
Milieudefensie isgebleken dat het daar nog
wel eens aan schort bijvele gemeenten.
Buiten de beschermingszones moet óók het
een en ander gebeuren. Grondwater buiten
de zone kan toch vroeg of laat de winputten
bereiken en er zal bestrijding bijde bron
moeten plaatsvinden van stoffen, vooral de
verzurende stoffen, die van ver komen.
Buiten de waterwingebieden isde landbouw
de hoofdschuldige van de vervuilingen. Deze
zal haar manier van produceren grondig
moeten herzien en 'milieu' als nevendoelstelling moeten aanvaarden. Doorgaan op
dezelfde weg betekent niet alleen dat het
milieu afgeschreven kan worden, maar ook
dat de landbouw zelf steeds meer schade zal
ondervinden.
Milieuvriendelijker landbouw
Dat zo'n milieuvriendelijke landbouw
mogelijk is,tonen bedrijven aan die dit alin
de praktijk brengen.Te denken isniet zozeer
aan de bio-dynamische of biologische landbouw, hoewel die zeer milieuvriendelijk zijn,
maar vooral aandezogenaamde 'geïntegreerde
landbouw' of 'landbouw met een verbrede
doelstelling'. Het gaat daarbij om een duurzame, hoog ontwikkelde landbouw, diezuinig
is met energie en grondstoffen, meer arbeid
inzet, en die naast de produktiedoelstelling
ook de instandhouding van natuur en landschap in haar vaandel voert. De resultaten
van het akkerbouwbedrijf OBS (Ontwikkeling
Bedrijfssystemen) in Nagele in de polder
tonen aan dat de bedrijfsresultaten vergelijkbaar zijn met het ernaastgelegen 'normale"
bedrijf. Bestrijdingsmiddelen worden deels
vervangen door mechanische onkruidbestrijding, deels door het toepassen van een
ruime vruchtwisseling, of door het toepassen
van slechts curatieve bestrijding. Mest isveel
minder nodigdooreen nauwkeurige dosering
en het gebruik vanvlinderbloemige gewassen
en groenbemesters in het teeltplan.
Voor een veeteeltbedrijf ishet bedrijf
"Tinteler' in Putten een goed voorbeeld van
geïntegreerde landbouwwaar—in vergelijking
met bedrijven met een zelfde melkquotum goede bedrijfsresultaten behaald worden.
Deze voorbeelden tonen aandateen moderne
landbouw die goed met het milieu omspringt
mogelijk is;daarvoor hoeven we niet terug
naar de Middeleeuwen, zoals maar al te vaak
door cynici wordt gesuggereerd. Geïntegreerde landbouw isgeen systeem, het kan
met kleine stappen ontwikkeld worden en
vormt daarmee een reëel alternatief voorde
moderne landbouw.

