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1.

Inleiding

In het kader van hun normale werking zijn de nucleaire inrichtingen van klasse I vergund om, onder
voorwaarden, op gecontroleerde wijze beperkte hoeveelheden radioactiviteit1 te lozen:



In de atmosfeer, in de vorm van gasvormige lozingen.
In het oppervlaktewater, in de vorm van vloeibare lozingen.

Deze lozingen worden aan strikte regels onderworpen en maken het voorwerp uit van een permanent
toezicht door de exploitanten en de overheden.
Het voortdurende toezicht op deze lozingen door de overheid maakt deel uit van een veel groter
programma van radiologisch toezicht op het Belgische grondgebied. Dit omvat het analyseren van een
reeks compartimenten van de biosfeer (lucht, bodem, water, fauna, flora,... ) en de voedselketen en
streeft aldus de volgende doelstellingen na:




Ervoor zorgen dat de wettelijke en reglementaire milieuverontreinigingseisen worden
nageleefd.
Na te gaan of lozingen in het milieu worden uitgevoerd in overeenstemming met de toegestane
normen en beperkingen.
Het publiek op een objectieve wijze informeren en, indien nodig, de potentiële doses evalueren
waaraan bepaalde bevolkingsgroepen mogelijkerwijs werden blootgesteld.

Dit informatiedossier wil enerzijds het publiek inlichten over de modaliteiten m.b.t. de radioactieve
lozingen van de nucleaire inrichtingen van klasse I, evenals over de radiologische impact van deze
lozingen op de lokale bevolking, anderzijds ook op het volledige toezichtsprogramma op het Belgische
grondgebied.
Uit de resultaten van het afgelopen jaar, die in dit dossier worden voorgesteld, kan worden vastgesteld
dat de lozingen van deze inrichtingen (kwalitatief en kwantitatief) conform blijven met de aan de
exploitant toegekende vergunningen. De resultaten van het toezichtsprogramma maken het ook
mogelijk om de radiologische toestand van het Belgische grondgebied te bepalen. De radiologische
impact die met deze lozingen gepaard gaat, wordt tevens voor elke inrichting weergegeven.

1

De cursief gedrukte termen worden verklaard in het glossarium achteraan het dossier.
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2.

Nucleaire inrichtingen in België
1. De inleiding van de inrichtingen

Afhankelijk van hun aard en hun kenmerken, worden de Belgische nucleaire inrichtingen onderverdeeld
in vier klassen: I, II, III en IV.
De inrichtingen van klasse I, onderwerp van dit informatiedossier, komen overeen met de belangrijkste
nucleaire installaties: reactoren voor de elektriciteitsproductie, onderzoekscentra, centra voor het
beheer van radioactief afval…

2. De inrichtingen van klasse I
In België beschikken vier nucleaire sites over een of meerdere inrichtingen van klasse I :





de site van Doel, in de provincie Oost-Vlaanderen (Vlaanderen),
de site van Fleurus, in de provincie Henegouwen (Wallonië),
de site van Mol-Dessel, in de provincie Antwerpen (Vlaanderen),
de site van Tihange, in de provincie Luik (Wallonië).

Daarenboven bevindt er zich een Franse nucleaire site (Chooz) vlak bij de provincie Namen (Wallonië),
op korte afstand van de grens (3 km).

Figuur 1: Nucleaire sites in België en dicht bij de grenzen met een of meerdere inrichtingen van klasse I.
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a. Site van Doel
De site van Doel is bestemd voor nucleaire
elektriciteitsproductie.
Ze bevat vier drukwaterreactoren uitgebaat
door ENGIE Electrabel in de gemeente
Beveren-Waas (9130):




Doel 1-2: tweelingreactor van 445
MWe elk, in bedrijf gesteld in 1975,
Doel 3: reactor van 1006 MWe, in
bedrijf gesteld in 1982,
Doel 4: reactor van 1039 MWe, in
bedrijf gesteld in 1985.

De site bevat tevens een installatie voor de
droge opslag van gebruikte kernbrandstof en
een eenheid voor de verwerking van afval en
effluenten.

Figuur 2: ENGIE Electrabel in Doel.

b. Site van Fleurus
De site van Fleurus bevat onder andere een
installatie voor de productie van radioactieve
isotopen die onder andere in de geneeskunde
worden gebruikt voor diagnose en therapie,
voornamelijk 99Mo en 131I.
Deze installatie, die in 1971 in bedrijf werd
gesteld, wordt uitgebaat door het Nationaal
Instituut voor Radio-elementen (IRE) in de
gemeenten Fleurus (6220) en Farciennes
(6240).

Figuur 3: IRE aan Fleurus en Farciennes.
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c. Site van Mol-Dessel
De site van Mol-Dessel omvat de volgende activiteiten:




Beheer van het radioactief afval.
Wetenschappelijk en technologisch onderzoek.
Metrologie en toegepast onderzoek.

Het beheer van het radioactief afval gebeurt door Belgoprocess (BP), dat in de gemeenten Dessel
(2480) en Mol (2400) twee centra uitbaat voor de verwerking en opslag van radioactief afval dat van
grote nucleaire exploitanten en van andere producenten (industrieën, hospitalen…) afkomstig is.
De uitbating van de installaties van de site 1, uitgevoerd vanaf 1966 door Eurochemic, werd in 1984
door Belgoprocess overgenomen. De uitbating van de installaties van site 2, uitgevoerd vanaf 1956
door het SCK CEN, werd in 1989 door Belgoprocess overgenomen.
Op beide sites zijn bepaalde installaties op dit ogenblik in de ontmantelingsfase.

Figuur 4: Belgoprocess in Dessel (site 1).

Figuur 5: Belgoprocess in Mol (site 2).

De activiteiten voor wetenschappelijk en
technologisch onderzoek worden uitgevoerd
door het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK
CEN), dat experimentele reactoren en
gespecialiseerde laboratoria uitbaat in de
gemeente Mol (2400).
De eerste installatie van het Studiecentrum
werd in 1956 in bedrijf gesteld.
De reactor BR3 wordt op dit ogenblik
ontmanteld.

Figuur 6: Het SCK CEN te Mol.
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De activiteiten inzake metrologie en toegepast
onderzoek worden uitgevoerd door het Joint
Research Centre (JRC) van de Europese
Commissie, dat meerdere laboratoria en
deeltjesversnellers uitbaat in de gemeente Geel
(2440).
De eerste installatie van het Instituut werd in
1962 in bedrijf gesteld.

Figuur 7 : JRC-Geel.

En tenslotte waren er nog twee bedrijven voor de vervaardiging van kernbrandstof.
Het Frans-Belgisch bedrijf Franco-belge de
fabrication du combustible International (FBFC
International) baatte in de gemeente Dessel
(2480) een installatie uit voor de vervaardiging
van kernbrandstof op basis van verrijkt uranium
en de montage van splijtstofelementen op basis
van verrijkt uranium, of op basis van uranium en
plutonium (MOX).
Deze inrichting werd in 1963 in bedrijf gesteld
en is nu in ontmanteling, De ontmanteling zal in
de loop van 2021 beëindigd worden.
Belgonucleaire baatte tevens in de gemeente
Dessel (2480) een installatie uit voor de
vervaardiging van kernbrandstof op basis van
uranium en plutonium (MOX). De ontmanteling
van deze inrichting werd in 2019 afgerond en
de site is nu vrijgegeven.

Figuur 8: FBFC International te Dessel.
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d. Site van Tihange
De site van Tihange is bestemd voor nucleaire
elektriciteitsproductie.
Ze bevat drie drukwaterreactoren die worden
uitgebaat door ENGIE Electrabel in de
gemeente Hoei (4500):
 Tihange 1: reactor van 962 MWe, in
bedrijf gesteld in 1975.
 Tihange 2: reactor van 1008 MWe, in
bedrijf gesteld in 1983.
 Tihange 3: reactor van 1038 MWe, in
bedrijf gesteld in 1985.
De site bevat tevens een installatie voor de
natte opslag van gebruikte kernbrandstof in
dokken en een eenheid voor de verwerking van
afval en effluenten.

Figuur 9: Engie Electrabel in Tihange.

Wil u hierover meer weten…
Website van Belgoprocess (Dessel, Mol)
Website van ENGIE Electrabel (kerncentrale van Doel)
Website van ENGIE Electrabel (kerncentrale van Tihange)
Website van FBFC International (Dessel)
Website van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) (Fleurus)
Website van het Joint Research Centre (JRC) (Geel)
Website van het SCK CEN (Mol)
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3.

Het reglementair kader van de radioactieve lozingen en het
radiologisch toezicht
1. De vereisten van toepassing op de inrichtingen van klasse I

De uitbating van de nucleaire inrichtingen van klasse I wordt omkaderd door verschillende
regelgevende teksten van de federale overheid, bestemd om de bevolking en het leefmilieu tegen
de ongewenste effecten van de ioniserende straling te beschermen.
De belangrijkste wettelijke en reglementaire vereisten die van toepassing zijn op deze inrichtingen zijn
ontstaan uit:




de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu
tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle,
het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming
van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende
stralingen.
het koninklijk besluit van 30 november 2011 betreffende de veiligheidseisen van nucleaire
installaties.

Deze regelgevende teksten werden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
Met de wet van 15 april 1994 werd de oprichting van
het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
(FANC) ingevoerd en één van de opdrachten van dit
Agentschap is het toezicht en de controle op de
radioactiviteit op Belgisch grondgebied. Deze
opdracht omvat de regelmatige bepaling van de
radioactiviteit in de lucht, het water, de bodem en de
voedselketen, evenals de evaluatie en het toezicht
op de doses ten gevolge van ioniserende straling
waaraan de bevolking wordt blootgesteld.
Het koninklijk besluit van 20 juli 2001, dat genomen
werd ter uitvoering van voornoemde wet, specificeert
in detail de regels die van toepassing zijn op de
nucleaire inrichtingen van klasse I, met name voor
wat de lozing betreft van de vloeibare en
gasvormige radioactieve effluenten bij normale
werking.
Figuur 1: Het Belgisch Staatsblad.

Volgens de bepalingen van het koninklijk besluit is voor de uitbating van een nucleaire inrichting van
klasse I het voorafgaand verkrijgen van een vergunning vereist die door het FANC en zijn technisch
filiaal Bel V worden behandeld en door de Koning, na inzage van een door de exploitant ingediend
dossier, wordt afgeleverd.
Dit dossier omvat een wetenschappelijke studie van de mogelijke effecten van de installatie op
haar omgeving, waarin alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen op korte, middellange en lange
termijn worden beschreven, en, meer in het bijzonder, de gevolgen in verband met de ioniserende
straling.
Er moeten door de exploitant tevens beoordelingscriteria worden aangevoerd om de belangrijkste
alternatieve voorziene oplossingen te kunnen voorstellen voor zijn project en de redenen uiteen te
zetten voor de keuzes die uit de bestudeerde opties in aanmerking werden genomen, gezien de
mogelijke gevolgen ervan voor het leefmilieu.
Het koninklijk besluit bepaalt daarenboven de lozingscondities m.b.t. de vloeibare en gasvormige
radioactieve effluenten voor een exploitant van klasse I waarvan het dossier werd goedgekeurd.
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De lozingslimieten moeten op een zo laag als redelijkerwijze mogelijk niveau worden vastgelegd,
waarbij de “redelijke” aard geval per geval wordt beoordeeld, rekening gehouden met technische
(gebruik van de best beschikbare technologieën, toepassen van de beste internationale praktijken…)
en met economische en maatschappelijke factoren (nastreven van het beste resultaat voor een
aanvaardbare kostprijs voor de Belgische samenleving).
In alle gevallen moeten de toegestane lozingslimieten compatibel zijn met de reglementaire limieten
voor de blootstelling van het publiek aan ioniserende straling. In de Europese richtlijnen die in
Belgisch recht werden omgezet, werd deze limiet vastgelegd op 1 mSv (millisievert) per jaar. Deze
waarde is exclusief van toepassing op de bijkomende blootstelling die wordt veroorzaakt door de
menselijke activiteiten (in dit geval, de uitbating van een inrichting van klasse I), en dit onafhankelijk
van de natuurlijke blootstelling (kosmische straling, radon…), of de medische blootstelling
(radiografieën, scanners…). Het komt er in feite op neer dat de toegelaten lozingslimieten voldoende
laag moeten zijn zodat ze slechts kunnen leiden tot een fractie van de reglementaire limiet voor de
meest blootgestelde lokale bevolking.
Op basis van deze principes stelt het FANC voor elke exploitant van klasse I een vergunning op voor
de lozing van de vloeibare en gasvormige effluenten bij normale werking. De vergunning preciseert
de aard van de radioactieve stoffen die kunnen worden geloosd (radiologische samenstelling van de
effluenten) en, desgevallend, de lozingsmodaliteiten (maximale en gemiddelde radioactieve
concentratie van de effluenten, maximale hoeveelheid uitgestoten radioactiviteit tijdens een bepaalde
duur…).

2. Wettelijk en reglementair kader van het radiologisch toezicht
Iedere lidstaat van de Europese Unie is ertoe gehouden een radiologisch toezicht te houden op het
grondgebied en de bevolking (artikels 35 en 36 van het EURATOM-verdrag en de Europese Richtlijn
2013/51/EURATOM).
Deze verplichting is uitgewerkt door de artikels 21 en 22 van de wet van 15 april 1994 en door de
artikels 70 en 71 van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. Zij voorzien dat de
controle op de radioactiviteit van het grondgebied in zijn geheel en op de door de bevolking ontvangen
doses tot het bevoegdheidsdomein van het FANC behoren. In het kader van zijn opdracht initieert het
FANC dus radiologische toezichtprogramma’s in België.
Deze toezichtsprogramma's zijn ook ontworpen om volledig in overeenstemming te zijn met
internationale vereisten. Deze internationale regelgevingsverwachtingen zijn beschikbaar op de
website van het Agentschap (wettelijk en reglementair kader van het radiologisch toezicht).

3. De transparantie en de informatie van het publiek
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur bepaalt het algemeen kader
voor de toegang van het publiek tot bestuursdocumenten die door een federale administratieve
overheid worden bewaard. Behalve bij uitzonderingen, voorziet de wet dat ‘eenieder elk
bestuursdocument ter plaatse kan inzien, dienomtrent uitleg kan krijgen en mededeling in afschrift ervan
kan ontvangen.’
De wet van 15 april 1994 houdende oprichting van het FANC, definieert meer specifiek de
informatieopdrachten t.a.v. het publiek die aan het Agentschap binnen zijn bevoegdheidsgebied zijn
opgelegd.
Volgens de termen van de wet is het Agentschap belast met de verspreiding van neutrale en objectieve
informatie op nucleair gebied. Het Agentschap zorgt tevens voor het overbrengen van technische
informatie inzake nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
De wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie
herbevestigt deze wil tot transparantie en breidt deze uit tot alle activiteitengebieden, inbegrepen buiten
de nucleaire sector. De wet kent aan alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut
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die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de federale overheid, actieve
informatieopdrachten t.a.v. het publiek toe op het gebied van het leefmilieu binnen hun respectieve
bevoegdheidsgebieden, met name door gebruik te maken van de elektronische communicatiemiddelen.
Sinds zijn oprichting neemt het FANC actief
deel aan de informatie van het publiek op het
gebied van de nucleaire veiligheid en de
stralingsbescherming, in het bijzonder via zijn
website.
Dit informatiedossier draagt bij tot het bereiken
van deze doelstelling.

Figuur 11: Website van het FANC.

Wil u hierover meer weten…
Website FANC (regelgeving)
Website FANC (wettelijk en reglementair kader van het radiologisch toezicht):
Website Belgisch Staatsblad
Website Bel V
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4.

De lozing van radioactieve effluenten
1. Soorten radioactieve effluenten

De dagelijkse werking van de nucleaire installaties genereert twee soorten radioactieve effluenten: de
vloeibare en de gasvormige effluenten.
De vloeibare effluenten bevatten radioactieve stoffen in de vorm van een oplossing, wanneer het
gaat over opgeloste ionische zouten, of in de vorm van een suspensie, wanneer het gaat over vaste
partikels vermengd met de effluenten.
Deze effluenten zijn hoofdzakelijk afkomstig van de proceskringen, bijvoorbeeld de kringen voor de
behandeling van primair koelwater in de kerncentrales.
Ze worden tevens gevormd door het sanitair afvalwater (douches, lavabo’s…) en het
schoonmaakwater van de vloeren in de nucleaire zones die als mogelijk radioactieve effluenten
worden beheerd, hoewel ze normaal gezien geen radioactiviteit bevatten.
De gasvormige effluenten bevatten radioactieve stoffen in gasvorm (gas en stoom), of in de vorm
van aërosolen wanneer het gaat over vaste of vloeibare partikels in suspensie in de uitgestoten lucht.
Deze effluenten zijn afkomstig van bepaalde proceskringen die bijvoorbeeld in de kerncentrales
voorzien zijn om de ontgassing van het primair koelwater te verzekeren.
De gasvormige effluenten zijn tevens afkomstig van de algemene ventilatie van de nucleaire
gebouwen. In alle nucleaire installaties wordt door de veiligheidsregels opgelegd dat de lucht die binnen
de gebouwen aanwezig is, permanent ververst moet worden door geforceerde ventilatie. De naar buiten
uitgestoten luchtvolumes, die afhankelijk zijn van het volume van de gebouwen en van de debieten van
de ventilatie, zijn eigen aan elke installatie.

2. De samenstelling van de radioactieve effluenten
De radiologische samenstelling van de vloeibare en gasvormige effluenten die door de nucleaire
installaties worden gegenereerd, is specifiek voor het type installatie en de activiteiten die er worden
uitgevoerd. Er is dus geen universele lijst met de kenmerken van de radioactieve effluenten in het
algemeen. Bepaalde representatieve radio-elementen kunnen evenwel vermeld worden. Ze vormen de
karakteristieke tracers of merkers van bepaalde nucleaire activiteiten.
Tritium (3H) is een -straler met korte halfwaardetijd (12,3 jaar).
Het wordt hoofdzakelijk geproduceerd in het primair koelwater van de kernreactoren wanneer deze
circuleert in de kern. Het bestaat in de vorm van getritieerd water (HTO) of tritium gas (HT) en het kan
dus tegelijkertijd in de vloeibare en gasvormige effluenten worden aangetroffen.
Tritium komt tevens in de natuur voor, door interactie van de kosmische straling met de stikstof in de
lucht in de hoge lagen van de atmosfeer.
Koolstof-14 (14C) is een -straler met lange halfwaardetijd (5 730 jaar).
Het wordt hoofdzakelijk geproduceerd in het primair koelwater van de kernreactoren wanneer deze in
de kern circuleert. Het kan tegelijkertijd in de vloeibare en in de gasvormige effluenten in de vorm van
koolstofdioxide worden aangetroffen. Koolstof-14 komt tevens voor in de natuur, door interactie van de
kosmische straling met de stikstof in de lucht in de hoge lagen van de atmosfeer.
Kobalt-60 (60Co) is een - en -straler met korte halfwaardetijd (5,3 jaar).
Het wordt hoofdzakelijk geproduceerd in het primair koelwater van de kernreactoren wanneer deze in
de kern circuleert. Het kan in de vloeibare effluenten worden aangetroffen en in de vorm van aërosolen
in de gasvormige effluenten.
Kobalt-60 wordt niet in natuurlijke toestand in het leefmilieu aangetroffen.
Krypton-85 (85Kr) is een - en -straler met korte halfwaardetijd (10,7 jaar). Het behoort tot de familie
van de “edelgassen”.
Het wordt geproduceerd door de splijting van de kernbrandstof in de kern van de reactoren. Het komt
enkel in gasvorm voor en dus enkel in de gasvormige effluenten.
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Krypton-85 komt tevens voor in de natuur, door de interactie van de kosmische straling met het krypton
in de lucht in de hoge lagen van de atmosfeer.
Strontium-90 (90Sr) is een -straler met korte halfwaardetijd (29,1 jaar).
Het wordt geproduceerd door de splijting van de kernbrandstof in de kern van de reactoren. Het kan
als oplossing of in suspensie in de vloeibare effluenten worden aangetroffen en in de vorm van
aërosolen in de gasvormige effluenten.
Strontium 90 komt niet in natuurlijke toestand voor in het leefmilieu.
Jodium-131 (131I) is een - en -straler met korte halfwaardetijd (8 dagen).
Het wordt geproduceerd door de splijting van de kernbrandstof in de kern van de reactoren. Het wordt
tevens bewust geprepareerd voor toepassingen in de nucleaire geneeskunde, eerst in
onderzoeksreactoren, vervolgens in laboratoria voor de productie van radio-elementen. Het kan worden
aangetroffen in de vloeibare effluenten en in de vorm van gas in de gasvormige effluenten van deze
installaties.
Jodium-131 komt niet in natuurlijke toestand voor in het leefmilieu.
Xenon-133 (133Xe) is een - en -straler met korte halfwaardetijd (5,2 dagen). Het behoort tot de familie
van de “edelgassen”.
Het wordt geproduceerd door de splijting van de kernbrandstof in de kern van de reactoren. Het komt
uitsluitend in gasvorm voor en we vinden het dus enkel in de gasvormige effluenten.
Xenon-133 komt niet in natuurlijke toestand voor in het leefmilieu.
Cesium-137 (137Cs) is een - en -straler met korte halfwaardetijd (30 jaar).
Het wordt geproduceerd door de splijting van de kernbrandstof in de kern van de reactoren. Het kan
worden aangetroffen in de vloeibare effluenten en in de vorm van aërosolen in de gasvormige
effluenten.
Cesium-137 komt niet in natuurlijke toestand voor in het leefmilieu.
Uranium-235 en uranium-238 (235U, 238U) zijn - en -stralers met lange halfwaardetijd (respectievelijk
704 miljoen jaar en 4,47 miljard jaar).
Ze worden hoofdzakelijk gebruikt als kernbrandstof voor de kernreactoren en ze worden tevens gebruikt
in de installaties voor de vervaardiging, verwerking, of het onderzoek van nieuwe of gebruikte
kernbrandstof. Ze kunnen worden aangetroffen in de vloeibare effluenten en in de vorm van aërosolen
in de gasvormige effluenten van deze installaties.
Uranium-235 en uranium-238 komen in natuurlijke toestand voor in het leefmilieu.
Plutonium-239 (239Pu) is een -straler met lange halfwaardetijd (24 100 jaar).
Het wordt geproduceerd in de kern van de reactoren vanuit het uranium-238 dat aanwezig is in de
kernbrandstof en kan tevens worden gebruikt in de installaties voor de verwerking van, of het onderzoek
naar gebruikte kernbrandstof, evenals in de fabrieken voor de vervaardiging van nieuwe kernbrandstof
op basis van plutonium. Het kan worden aangetroffen in de vloeibare effluenten en in de vorm van
aërosolen in de gasvormige effluenten van deze installaties.
Plutonium-239 komt niet in natuurlijke toestand voor in het leefmilieu.

3. De zuivering van de effluenten vóór de lozing
Voor ze worden geloosd, worden de vloeibare en gasvormige effluenten gezuiverd d.m.v. fysischchemische processen, om zodoende zo veel mogelijk radioactieve stoffen op te vangen die dan
vervolgens geconditioneerd worden in de vorm van afval.
Voor de vloeibare effluenten kunnen de aangewende zuiveringstechnieken één of meerdere filtering-,
adsorptie-, uitvlokking-, sedimentatie-, precipitatie-, en/of distillatiebehandelingen omvatten, afhankelijk
van de aard en de initiële concentratie van de radioactieve stoffen.
Voor de gasvormige effluenten bestaat de zuivering in één of meerdere filtering- of adsorptie- en/of
spoelbehandelingen, afhankelijk van het geval.
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Bepaalde effluenten kunnen tevens tijdelijk
worden opgeslagen in reservoirs in afwachting
van hun radioactief verval.
Deze systematische praktijken beantwoorden
aan de doelstelling van de toepasselijke
regelgeving die tot doel heeft om de
hoeveelheden geloosde radioactieve stoffen in
het leefmilieu te beperken tot een zo laag als
redelijkerwijze mogelijk niveau. De geloosde
vloeibare en gasvormige effluenten bevatten na
deze opeenvolgende behandelingen inderdaad
veel
minder
radioactiviteit
dan
de
ongezuiverde effluenten.
Figuur 12: Filterbatterijen voor aërosolen op een
ventilatienetwerk van het IRE vóór hun lozing via de
schoorsteen.

4. De controle van afvalwaterlozingen
De exploitanten van de nucleaire installaties zijn verplicht om te allen tijde hun lozingsvergunningen
voor radioactieve effluenten na te leven. Om zich hiervan te verzekeren, worden de exploitanten ertoe
aangezet om hun lozing te controleren volgens vooraf bepaalde modaliteiten.
Naargelang van het geval worden controles voorafgaand aan de lozing uitgevoerd om na te gaan of
de kenmerken van de effluenten (concentratie bijvoorbeeld) conform de lozingsvergunningen zijn.
Hiertoe kunnen vloeibare of gasvormige stalen bijvoorbeeld in reservoirs van de installaties worden
genomen en in laboratoria worden geanalyseerd.
Indien de analyseresultaten ongunstig zijn, bepaalt de exploitant welke maatregelen hij zal nemen,
bijvoorbeeld de tijdelijke opslag van de effluenten in de installatie in afwachting van hun radioactief
verval.
Permanente controles tijdens de lozing worden tevens in bepaalde installaties (met name de nucleaire
installaties) uitgevoerd om in real time na te gaan of de in de vergunning bepaalde lozingsmodaliteiten
worden nageleefd (maximale en gemiddelde concentratie van de effluenten, maximale hoeveelheid van
de uitgestoten radioactiviteit…).
Hiertoe staan er radiologische meettoestellen in de installaties op elke pijpleiding voor de vloeibare
lozingen en op elke schoorsteen voor de gasvormige lozingen opgesteld. Deze voorzieningen
analyseren continu de karakteristieken van de lozingen op dat ogenblik en maken de resultaten
onmiddellijk over aan controledesks die op hun beurt onder toezicht staan van personeel van de
installaties.
In geval van anomalieën, of wanneer één van de gecontroleerde parameters riskeert te worden
overschreden, wordt de lozing onderbroken.
De leidingen voor de lozing van de vloeibare effluenten en de schoorstenen voor de lozing van de
gasvormige effluenten van elke nucleaire installatie zijn beperkt in aantal en duidelijk geïdentificeerd,
wat de uitvoering van deze ogenblikkelijke controles vergemakkelijkt.
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Figuur 13: Toestellen voor de permanente controle
van de gasvormige lozingen in de kerncentrale van
Tihange.

Figuur 14: Automatisch bemonsteringstoestel voor de
vloeibare lozingen in Belgoprocess (site 2).

Figuur 15: De lozingscontroles door de exploitanten.
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5. Het rekening houden met de omgevingsomstandigheden
Wanneer de nucleaire installaties overgaan tot de lozing van radioactieve effluenten, worden de stoffen
die ze bevatten verspreid in het omgevingsmilieu. Voor de vloeibare effluenten is het ontvangend
milieu een waterloop die zich over het algemeen in de nabijheid van de betrokken installatie bevindt.
Voor de gasvormige effluenten is het ontvangend milieu de atmosfeer.
Om een optimale vermenging en verspreiding van de geloosde effluenten in het ontvangend milieu
te bekomen, worden van bij het ontwerp van de installaties praktische maatregelen voorzien.
Zo zal er, om een goede verspreiding van de vloeibare effluenten te bekomen, voor worden gezorgd
dat de lozingsleidingen in die zones van de waterloop uitmonden waar er voldoende stroming is.
Zo worden voor de gasvormige effluenten de hoogte van de schoorstenen enerzijds, en de snelheid
van de uitstoot van de gassen anderzijds, zodanig bepaald dat de effectieve lozingshoogte voldoende
hoog is t.o.v. de grond en de gebouwen.
Met de omgevingscondities van het ontvangend milieu werd tevens rekening gehouden bij de
lozingsmodaliteiten van bepaalde installaties (kerncentrales). In de mate van het mogelijke gebeurt de
lozing bij voorkeur wanneer de dispersiecondities het meest gunstig zijn.
Voor de vloeibare lozing impliceert dit bijvoorbeeld dat de waterloop een voldoende debiet moet
hebben. Wanneer het debiet laag is, met name in een periode van laagste waterstand, dan kan de
lozing over een langere periode worden gespreid zodat het gehalte van de effluenten in de waterloop
beperkt blijft. De lozing kan tevens worden uitgesteld tot de waterloop terug een voldoende debiet heeft.
in dat geval worden de vloeibare effluenten tijdelijk opgeslagen in de installaties.
Voor de gasvormige lozing zijn de meteorologische condities het meest gunstig bij droog (zonder
neerslag) en winderig weer.

6. De opvolging van de lozing van effluenten
De radioactieve lozingen vanuit nucleaire installaties van klasse I worden op verschillende manieren
door het FANC gecontroleerd:







TELERAD-stations worden geplaatst rondom de locaties en in de stromen waar vloeibare
effluenten geloosd worden. Deze bakens activeren een alarm bij het FANC in geval van
abnormale lozingen van een nucleaire installatie.
Maandelijks moeten de uitbaters van de nucleaire installaties hun lozingen aan het FANC en
aan Bel V aangeven. Deze aangifte is in de vorm van een spreadsheet verstuurd. De
veiligheidsautoriteit controleert dan de naleving van de lozingslimieten en de afwezigheid van
een plotse belangrijke toename van deze lozingen.
Jaarlijks moeten de uitbaters van de nucleaire installaties een verslag over de lozingen van het
afgelopen jaar naar het FANC en naar Bel V sturen. Dit verslag bevat een samenvatting van
de geloosde activiteit voor elk type lozingen, alsook de berekening van de dosisimpact van de
lozingen van de installatie voor het publiek. Tegen 1 oktober van elk jaar, publiceert het FANC
een informatiedossier over de radioactieve lozingen, met de samenvatting van deze verslagen.
De wijze waarop deze lozingsaangiften gebeuren, wordt in een FANC-nota uiteengezet (Nota
010-106-NL).
Het FANC voert jaarlijks, voor elke site, een inspectie uit over de radiologische impact van de
nucleaire installaties, waarbij de opvolging van de radioactieve lozingen ter sprake komt. Bel V
voert ook controles uit die gelinkt zijn met het beheer van radioactieve lozingen. Deze controles
en inspecties maken deel uit van hun algemene toezichtsopdracht in de nucleaire veiligheid en
de stralingsbescherming. Deze inspecties en controles bestaan met name uit:
o
o
o

verifiëren dat de in de installatie opgestelde meetsystemen voor radioactieve lozingen
aangepast zijn aan de aard van de lozing,
verifiëren dat de exploitatie- en onderhoudsprocedures van deze meetsystemen goed
worden toegepast en dat deze systemen gebruikt worden in de omstandigheden die
voorzien waren bij het ontwerp,
de coherentie tussen de door de exploitant aangeleverde gegevens en de gegevens
verstrekt door de meetsystemen nagaan.
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De inspecties van het FANC en de controles door Bel V maken deel uit van een geïntegreerde strategie
die over meerdere jaren gedefinieerd wordt. Ze kunnen geprogrammeerd worden (de exploitant wordt
op voorhand op de hoogte gebracht), of onaangekondigd gebeuren (de exploitant wordt niet op
voorhand op de hoogte gebracht) en kunnen zowel overdag als ’s nachts plaatshebben, weekends en
feestdagen inbegrepen. Ze kunnen door het Agentschap en Bel V uitgevoerd worden, hetzij op basis
van vooraf gedefinieerde thema’s, hetzij als reactie op een bijzondere gebeurtenis (niet-beheerste
lozing aangegeven door de exploitant, anomalie gemeten in de omgeving van een site) of op vraag van
derden (bijvoorbeeld het Parket).

Wil u hierover meer weten…
Website FANC (controle nucleaire installaties)
Website FANC (geïntegreerde inspectie- en controlestrategie)
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5.

Het radiologisch toezicht op het milieu
1. De principes van het toezicht

Na een lozing zullen de radioactieve stoffen die in de vloeibare en gasvormige effluenten zitten, zich
verspreiden in het leefmilieu volgens de watercyclus en meteorologische fenomenen.
De stoffen die in de waterlopen worden geloosd, zullen hoofdzakelijk door de stroming worden
meegenomen, terwijl een gedeelte zich zal afzetten in het sediment op de bodem van de bedding van
de waterloop. Afhankelijk van de bestemming van het water (landbouwirrigatie bijvoorbeeld) of het
sediment, kan een deel van deze stoffen tevens op het land terechtkomen.
Zo wordt ook het grootste deel van de in de atmosfeer uitgestoten stoffen meegenomen met de wind,
terwijl een deel zich zal afzetten op de bodem door progressieve sedimentatie en door uitregening.
Na verloop van tijd zal een fractie van deze radioactieve stoffen eventueel door de fauna en de flora
geabsorbeerd worden en zo in de voedselketen terechtkomen.
In de waterlopen kunnen de algen, vissen en andere waterorganismen rechtstreeks radioactiviteit
opnemen door contact met het lozingwater.
Op het vasteland kan de plantengroei mogelijks aan de oppervlakte radioactiviteit opnemen door de
atmosferische afzetting, en eveneens via de wortels bepaalde stoffen opvangen die door het
irrigatiewater, of door de bodemafzetting worden aangevoerd. Zo is er bijgevolg ook een overdracht
van de radioactiviteit van de planten naar de herbivoren mogelijk.
Deze mechanismen worden voor elke nucleaire site in milieueffectstudies bestudeerd die bij elk
reglementair dossier voor de aanvraag van een exploitatievergunning worden gevoegd.
Om de effectieve impact van de werking van de installaties te kunnen nagaan en eventueel
anomalieën op te sporen, wordt de omgeving van de site door bepaalde exploitanten zelf
(Belgoprocess, SCK CEN) regelmatig gecontroleerd, evenals door het FANC op het ganse Belgische
grondgebied. Dit toezicht impliceert periodieke metingen en het volgen van de ontwikkeling in de
tijd van bepaalde radioactieve stoffen die in het milieu worden geloosd.
Rondom de sites worden de aard, lokalisatie en frequentie van de uit te voeren bemonsteringen in het
milieu bepaald met inachtneming van het plaatselijk milieu.
Voor het toezicht op de radioactieve stoffen die in een waterloop door vloeibare lozingen vrijkomen,
kunnen de bemonsteringen betrekking hebben op:
 het water zelf (concentratie van radioactiviteit in de waterloop),
 het sediment (afzetting van radioactiviteit in de bedding van de waterloop),
 de algen, de waterplanten (overdracht van radioactiviteit van het water naar de waterflora),
 de vissen, schaaldieren (overdracht van radioactiviteit van het water naar de waterfauna).
Deze bemonsteringen gebeuren stroomop- en stroomafwaarts van het lozingspunt, op verschillende
afstanden van de site. De bemonsteringen die stroomopwaarts gebeuren, kunnen dienst doen als
referentie om de radiologische voetafdruk van de installatie t.o.v. de natuurlijke achtergrondstraling van
de omgeving te evalueren.
Voor het toezicht op de radioactieve stoffen die vrijkomen in de atmosfeer door gasvormige lozingen,
kunnen de bemonsteringen betrekking hebben op:
 de omgevingslucht (aërosolen in de atmosfeer, gassen),
 het regenwater (uitregening van de aërosolen en de gassen in de atmosfeer),
 de bodem (atmosferische afzetting),
 het gras (atmosferische afzetting, overdracht van de radioactiviteit via de wortels vanuit de
bodem),
 de melk (overdracht van de radioactiviteit van het veevoer naar het vee).
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Figuur 16: Bemonsteringen in het leefmilieu.

2. Het door de exploitanten uitgevoerd radiologisch toezicht
Naast hun verplichting om hun lozingsvergunningen m.b.t. de radioactieve effluenten na te leven, zijn
bepaalde exploitanten er tevens toe gehouden een milieutoezichtsprogramma uit te voeren. Dit
programma beschrijft met name:






de soorten metingen en de in het leefmilieu uit te voeren bemonsteringen,
de lokalisatie van elk meetpunt en de bemonsteringen binnenin en rondom de site,
de frequentie van de metingen en bemonsteringen,
het(de) radio-element(en) waarnaar in de stalen wordt gezocht,
het (de) type(s) van de op de stalen uitgevoerde radiologische analyse(s).

Voor wat de bemonsteringen betreft, worden de
stalen rechtstreeks door de exploitant
verzameld.
De analyse van deze stalen gebeurt tevens
door de exploitant. Hiertoe dient hij over
radiologische
analyselaboratoria
te
beschikken.

Figuur 17: Bemonstering van het oppervlaktewater in
de rivier de Molse Nete door Belgoprocess.
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3. Radiologisch toezicht uitgevoerd door het FANC
Naast het onderzoek van de lozingsaangiften van de exploitanten en de opvolging van hun evolutie in
de tijd, voert het FANC periodiek zijn eigen metingen van de radioactiviteit in het leefmilieu uit in
het kader van het radiologisch toezicht op het grondgebied. Het wettelijk en regelgevend kader
waaronder deze monitoring wordt uitgevoerd, is beschikbaar op de website van het FANC.
Het radiologisch toezicht op het Belgische grondgebied wordt op drie complementaire manieren
uitgevoerd:





Een bemonsteringsprogramma dat is gebaseerd op talrijke periodieke monsters van de
verschillende voorgenoemde leefmilieucomponenten over het hele grondgebied, en in het
bijzonder rond nucleaire sites, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Belgische kust,
gevolgd door radioactiviteitsanalyses.
Een NORM-bemonsteringsprogramma dat ook is gebaseerd op talrijke monsters maar in het
bijzonder gericht zijn op bepaalde niet-nucleaire industriële sites, stortplaatsen en
bouwmaterialen die allemaal een verhoogde natuurlijke radioactiviteit hebben.
Een automatisch TELERAD-netwerk dat continu radioactiviteit meet op talrijke vaste punten.

Deze bemonsteringsprogramma's vertegenwoordigen ongeveer 4000 - 4500 monsters die elk jaar in
heel België worden verzameld en resulteren in bijna 25000 radiologische analyses. De uitgevoerde
metingen, in het bijzonder nabij de nucleaire sites, maken het mogelijk te bevestigen dat de kwaliteit
van het milieu in de loop van de tijd bevredigend blijft.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) neemt deel aan dit toezicht
voor het gedeelte dat tot zijn bevoegdheden behoort, met staalnames in slachthuizen en bij
groothandelaars, zoals vismarkten. Bij de ingevoerde voedingsmiddelen kan het FAVV het land van
oorsprong van de producten hertraceren op basis van de importgegevens aan bepaalde invoerpunten
op ons grondgebied (douane).
De resultaten van deze twee bemonsteringsprogramma's worden in de volgende hoofdstukken
gepresenteerd.

Figuur 18: Bemonstering van het regenwater door het
FANC in de buurt van de site van Tihange.

Figuur 19: Verzameling van melkstalen door het FANC
op het Comité du lait de Battice.

Naast deze programma's zorgt het FANC voor permanente bewaking van het grondgebied via het
TELERAD-netwerk. Het TELERAD-netwerk is een automatisch telemetingnetwerk voor radioactiviteit
op het Belgisch grondgebied. Het bestaat uit ongeveer 254 stations die voortdurend de radioactiviteit
in de lucht en het water van de rivieren meten.
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Deze meetstations zijn verdeeld over het
volledige nationale grondgebied, met een
grotere densiteit rond de nucleaire installaties
van Tihange, Doel, Mol-Dessel en Fleurus,
evenals in de agglomeraties rondom deze
installaties en nabij Chooz in Frankrijk (Figuren
20 en 21). Deze meetpunten zijn verbonden
met een centraal systeem dat automatisch
wordt gewaarschuwd als een drempelwaarde
van radioactiviteit wordt overschreden. Het
netwerk wordt vervolledigd door meteomasten
die de windsnelheid en -richting meten en door
mobiele (dosisdebiet) meetstations die overal in
het land kunnen worden ingezet

Figuur 20: Meetstation voor de omgevingsstraling,
opgesteld in Bourseigne-Neuve dicht bij de site van
Chooz.

Meer informatie over de verschillende stations is beschikbaar op de website van het FANC en de
meetresultaten zijn voor het publiek beschikbaar via de website van het TELERAD-netwerk.

Figuur 21: Verdeling van TELERAD-stations op het Belgisch grondgebied in december 2020.

Het TELERAD-netwerk heeft twee doelstellingen:



het continue registreren van stralingsniveaus die in het land zijn gemeten,
het in werking stellen van een alarm boven een vooraf gedefinieerde drempelwaarde.

In een normale situatie meet het netwerk het omgevingsdosistempo ten gevolge van
gammastraling. Dit dosistempo is afkomstig van natuurlijke radioactiviteit, dit wordt de natuurlijke
achtergrond genoemd. De geregistreerde metingen maken het dus mogelijk om de gemiddelde niveaus
van gammastraling op verschillende punten in het grondgebied te beoordelen. In het geval van een
abnormale stijging van het niveau boven een vooraf gedefinieerde drempelwaarde, worden
waarschuwingen automatisch gerapporteerd aan het FANC voor analyse en monitoring (24/24, 7/7
wachtrol).
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Wat de lozingen van effluent betreft, is het TELERAD-netwerk daarom meer ontworpen als een
instrument voor crisisbeheersing, bedoeld om in real-time een abnormale situatie op te sporen die,
afhankelijk van de ernst ervan, zou kunnen leiden tot het activeren van het noodplan voor nucleaire
risico's.
Zijn rol is in de eerste plaats situaties vast te stellen waarbij waarschijnlijk aanzienlijke hoeveelheden
radioactief materiaal betrokken kunnen zijn. Routinematige uitstoot van faciliteiten die van nature een
laag radioactiviteitsniveau hebben, veroorzaken dan ook geen waarschuwingen op het netwerk.
Het TELERAD-netwerk meet continu een dosistempo (µSv/u) en het is mogelijk om baken voor baken
de jaardosis van gammablootstelling te berekenen. Door vergelijkbare waarden onder dezelfde kleur
te groeperen, is het dus
mogelijk om een isodosiskaart
te maken (Figuur 22). Deze
kaart illustreert de natuurlijke
achtergrond als gevolg van
gammaradioactiviteit en geeft
de jaarlijkse blootstelling weer
uitgedrukt in mSv (externe
blootstelling gammadosis) die
op het grondgebied wordt
ontvangen.
De
gemiddelde
blootstellingsdosis
aan
gammastraling in België is 1
mSv/jaar. Het varieert van 0,6
tot 0,7 mSv/jaar in het
noorden, 0,8 tot 0,9 mSv/jaar
in het centrum en tot 1,0 tot 1,1
mSv/jaar in Wallonië en meer
in het bijzonder in de
Ardennen.
Figuur 22: Isodosiskaart van externe gammastraling ontvangen op het Belgisch grondgebied in 2020.

De
blootstelling
varieert
voornamelijk volgens de aard
van de bodem. De doses op
oude rotsgronden zijn in het
algemeen hoger (zoals kalken leisteen, psammiet en
gemengde zanden met kalk
enz.) dewelke voorkomen in
België in de Ardennen en het
Condroz gebied (Figuur 23). In
Vlaanderen, waar de bodem
hoofdzakelijk
bestaat
uit
sedimentaire grond (zand,
leem en klei) zijn de doses
lager. In het zuiden van het
land, een streek met mergel en
kleigrond met zand-leemlagen
op een kalksubstraat, daalt de
dosis
tot
waarden
die
vergelijkbaar zijn met die in het
noorden van het land.
Figuur 23: Kaart van de geologie van de Belgische bodem.
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De dosislimiet van ioniserende straling waaraan de bevolking mag worden blootgesteld, vastgesteld op
1 mSv/jaar, houdt geen rekening met de natuurlijke straling ten gevolge van de kosmische straling,
straling van bodem en ondergrond en de stralingen gebruikt voor medische doeleinden. Derhalve is ze
hier niet van toepassing (natuurlijke achtergrondstraling van de omgeving).
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6.

De impact van de radioactieve lozingen
1. De blootstellingswijzen van het publiek

Personen die in de buurt van nucleaire sites wonen, of regelmatig verblijven, kunnen in bepaalde mate
aan de radioactieve stoffen worden blootgesteld die afkomstig zijn van de lozingen van de vloeibare en
gasvormige effluenten van de installaties.
De blootstellingswijzen zijn gekend en worden ondergebracht in twee verschillende categorieën: de
externe blootstelling en de interne blootstelling.
Een persoon ondergaat een externe blootstelling wanneer hij wordt blootgesteld aan ioniserende
straling waarvan de bron zich buiten het organisme bevindt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij medische
diagnoses via radiografie of scanner, waarbij het lichaam van de patiënt aan röntgenstraling wordt
blootgesteld.
Een persoon ondergaat een interne blootstelling wanneer hij wordt blootgesteld aan ioniserende
straling waarvan de bron zich binnen het organisme bevindt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij medische
diagnoses via scintigrafie, waarbij radioactieve tracers in het lichaam van de patiënt geïnjecteerd
worden ten einde bepaalde pathologieën te identificeren.

Figuur 24: Externe blootstelling aan ioniserende
straling.

Figuur 25: Interne blootstelling aan ioniserende
straling.

Voor wat de gasvormige effluenten betreft, zijn de verschillende blootstellingswegen van het publiek de
volgende:



externe blootstelling:
o door radioactieve gassen en aërosolen,
o door afzetting van radioactieve aërosolen op de bodem.
interne blootstelling:
o door inademing van radioactieve gassen en aërosolen,
o door inname van plantaardig voedsel (fruit, groenten, graangewassen…) dat
radioactiviteit opgenomen heeft door de afzetting op de bodem en/of door inname
van vlees en dierlijke producten (melk, kaas…) afkomstig van dieren van de lokale
veeteelt en die zelf dergelijke gewassen hebben gegeten.

Voor wat de lozing van de vloeibare effluenten betreft, is de belangrijkste blootstellingswijze van de
bevolking de interne blootstelling die resulteert uit:


het gebruik van het water waarin de geloosde vloeibare effluenten terechtkomen, voor de:
o productie van drinkwater (indien van toepassing),
o consumptie van vissen en andere producten van de visvangst.
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de irrigatie van plantaardige producten bestemd voor:
o menselijke consumptie (fruit, groenten, graangewassen…),
o dierlijke consumptie (veevoer…).

Figuur 26: De blootstellingswegen van het publiek.
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2. De referentiegroepen rondom de nucleaire sites
De blootstelling van personen die in de omgeving van nucleaire sites wonen, of regelmatig verblijven,
is dus afhankelijk van verschillende factoren:




de geografische lokalisatie van hun verblijfsplaats, met name de nabijheid van een site of de
positie onder dominante windrichtingen.
hun dieet, met name de consumptie van lokale landbouwproducten (fruit, groenten,
graangewassen, vlees, melk, kaas…), producten uit de tuin, producten uit de pluk
(champignons…), evenals producten uit de visvangst en de jacht.
het gebruik van water, met name het huishoudelijk gebruik of de irrigatie van
landbouwgronden.

Daarenboven verschilt de gevoeligheid van personen die aan ioniserende straling worden blootgesteld
met de leeftijd. In het koninklijk besluit van 20 juli 2001 worden zes verschillende leeftijdscategorieën
in aanmerking genomen om met deze gevoeligheid rekening te houden:




de baby’s: leeftijd jonger dan 1 jaar,
de kinderen: leeftijden tussen 1-2 jaar, 2-7 jaar, 7-12 jaar, en 12-17 jaar,
en de volwassenen: leeftijd ouder dan 17 jaar.

Rekening gehouden met deze variabiliteiten worden er modellen opgesteld van theoretische
referentiegroepen (samengesteld uit fictieve individuen) van de lokale bevolking om zo voor ieder van
hen de radiologische impact die verband houdt met de lozing van de nucleaire installaties te kunnen
evalueren.
Deze groepen bevinden zich op karakteristieke afstanden van de site (aan de afsluiting van de site, de
eerste woningen, de eerste dorpen,…) en hebben betrekking op verschillende representatieve
leeftijdscategorieën. De lokalisatie en de leeftijd van de referentiegroepen bepalen de
blootstellingswijzen (dominante windrichtingen, dieet,…) en de gevoeligheid van de betrokken
personen.

3. De berekening van de radiologische impact
Om over een alomvattende evaluatie te kunnen beschikken, wordt er rekening gehouden met
ongunstige hypotheses voor de berekening van de radiologische impact voor elke referentiegroep.
Dit leidt tot een overschatting van de reële blootstelling van de betrokken personen.
In de berekening wordt rekening gehouden met de totale activiteit (uitgedrukt in Becquerel) die in de
loop van het jaar in de vorm van vloeistoffen en gassen wordt geloosd en met hun overdracht op de
blootgestelde personen. Men gaat er tevens van uit dat deze personen daar permanent aanwezig zijn
en dat ze zich grotendeels voeden met producten uit de tuin en de lokale landbouwbedrijven, evenals
met lokale producten van de jacht en de visvangst.
Het resultaat van de berekening van de radiologische impact voor elke referentiegroep wordt
vervolgens vergeleken met de reglementaire limietwaarde voor het publiek, die gelijk is aan 1 mSv
(millisievert) per jaar.
In een situatie van normale werking leidt de lozing van vloeibare en gasvormige radioactieve
effluenten van de nucleaire installaties slechts tot een fractie van de reglementaire limiet voor
de meest blootgestelde en meest gevoelige personen van de bevolking.
Ter vergelijking: de gemiddelde blootstelling van de bevolking aan de natuurlijke radioactiviteit is van
de grootteorde van 2,5 tot 3 mSv per jaar in België.
De resultaten van de berekening van de impact in de buurt van de sites voor het afgelopen jaar worden
in dit informatiedossier voorgesteld.
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Wil u hierover meer weten…
Website FANC (jaarlijkse gemiddelde blootstelling aan ioniserende straling in België)
Website FANC (blootstelling aan radon in België)
Website FANC (kosmische straling)
Website FANC (vorige verslagen m.b.t. het radiologisch toezicht op het grondgebied)
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7.

Lozingen en radiologisch toezicht voor het jaar 2020

Deze sectie presenteert de jaarlijkse resultaten van de lozingen van vloeibaar en gasvormig radioactief
afvalwater en de bijbehorende radiologische impactberekening voor elke nucleaire inrichting van klasse
I. Deze cijfers worden door de uitbaters overgemaakt in het kader van hun rapporteringsverplichtingen.
Ze omvatten het geheel van de individuele installaties aanwezig binnen elke inrichting, onafhankelijk
van het aantal schouwen of kanalen voor lozing in de omgeving.
Ook worden alle gegevens van de radiologische monitoring van het territorium gepresenteerd. Deze
monitoring beantwoordt aan de eisen van internationale organisaties en richt zich op de regio's rond
nucleaire sites, maar ook op Brussel, de Belgische kust en de voedselketen. De analyses worden
uitgevoerd in samenwerking met de op pagina 2 genoemde externe instellingen.
Lozingen van vloeibare en gasvormige radioactieve effluenten:
 De lozingsresultaten per inrichting voor het jaar 2020 bleven in overeenstemming met de
exploitatievergunningen.


Met uitzondering van incidenten op het SCK CEN in 2019, is de vrijgavetrend globaal stabiel in
vergelijking met voorgaande jaren en liggen de vrijgaven nog steeds ruim onder de limieten die
zijn aangegeven in de vrijgaveautorisaties.



De resultaten van de stralingsimpactberekeningen voor het jaar 2020 in de nabijheid van
nucleaire sites bleven in overeenstemming met de reglementaire limiet voor het publiek van 1
mSv per jaar.



De trend van de radiologische impact in 2020 is globaal stabiel in vergelijking met voorgaande
jaren.

Radiologische monitoring van het grondgebied:
 De radiologische besmetting van de geanalyseerde monsters is over het algemeen extreem
laag, het merendeel van de metingen ligt onder de detectielimieten van de meetinstrumenten.
Natuurlijke radioactiviteit is verreweg de belangrijkste en meer aanwezig dan de meeste door
de mens gemaakte β-γ-stralers. Het toezichtsprogramma toont aan dat het in staat is om de
impact van radionucliden op het milieu en uiteindelijk op de mens nauwlettend te volgen: er
worden regelmatig sporen van kunstmatige radioactiviteit gedetecteerd, aanzienlijk lager dan
natuurlijke radioactiviteit.


De lozingslimieten worden goed gerespecteerd door de exploitanten van nucleaire installaties.
De nucleaire sites van Tihange, Doel en Fleurus hebben immers geen meetbare impact op hun
omgeving. Sommige nucleaire installaties in de regio Mol-Dessel hebben een meetbare, zij het
geringe, radiologische impact op het milieu. Dit geldt ook voor de historische lozingen van de
voormalige voedselfosfaatindustrie - NORM-industrie - in de regio Tessenderlo (nu
ontmanteld). Dit betekent dat de sedimenten van de Molse Nete relatief veel splijtingsproducten
(137Cs) en sporen van zware kunstmatige radionucliden (239+240Pu en 241Am) bevatten. 226Raactiviteit is ook hoog in de sedimenten van Grote Laak en Winterbeek bij Tessenderlo. Toch is
de radiologische impact van nucleaire installaties in het noordoosten van het land de laatste
jaren sterk afgenomen. Alhoewel de radiologische situatie in België volkomen bevredigend is,
moet het hydrografische netwerk Laak-Winterbeek-Nete-Schelde van nabij worden opgevolgd
vanwege de hoge belasting van kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit (226Ra), versterkt door
menselijke activiteit.



De verzameling, analyse en publicatie van deze gegevens tonen aan dat België, zoals in het
verleden, zijn nationale en internationale verplichtingen respecteert.
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1. Lozingen en toezicht op de nucleaire site van Tihange
Site van Tihange

ENGIE Electrabel

Vestiging:

Hoei (4500), Luik, Wallonië

Belangrijkste activiteit(en):

Elektriciteitsproductie

Type(s) installatie(s):

Drukwaterreactoren, opslag van gebruikte kernbrandstof,
afvalbehandeling en effluenten

Eerste inbedrijfstelling:

1975

Huidige toestand:

In bedrijf

Controle van potentiële lozingen:

Vloeibare:

 tritium (getritieerd water HTO)
 -stralers (235U, 239Pu, 241Am…)
 --stralers (60Co, 90Sr, 124Sb, 131I, 137Cs…)

Atmosferische:

 tritium (getritieerd water HTO)
 jodium (131I)
 edelgassen (85Kr, 133Xe…)
 -aërosolen (235U, 239Pu, 241Am…)
 --aërosolen (60Co, 90Sr, 124Sb, 137Cs…)
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A. Lozingen
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium (TBq)

40,6

28,4

45,7

32,5

46,6

-stralers (MBq)

2,5

2,21

3,48

1,85

2,61

--stralers (GBq)

15,3

15,8

23,3

13,4

9,1

Totale geloosde activiteit

Atmosferische lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium* (GBq)

7400,0

8940,0

7840,0

8560,0

5867

Jodium (MBq)

8,0

7,8

11,0

10,0

11,5

Edelgassen** (TBq)

4,9

5,1

5,07

5,38

3,63

-aërosolen*** (kBq)

-

-

-

-

-

--aërosolen (MBq)

320,0

269,0

221,4

228

224,1

* berekend op basis van het geproduceerde vermogen voor CNT1 en gemeten voor CNT2 en CNT3
** uitgedrukt in equivalent 133Xe
*** de a-aërosolen worden in de gasvormige lozingen slechts gemeten als de gemiddelde activiteit van de a-emitters in de primaire kring een vooraf
bepaalde drempel overschrijdt

Interpretatie van de resultaten voor het jaar 2020
De lozingen van vloeibare en gasvormige radioactieve effluenten uit de inrichting bleven in 2020
voldoen aan de eisen van de lozingsvergunning.
Gedurende het jaar zijn geen overschrijdingen van de lozingsgrenzen geconstateerd.
Wat de lozingen van vloeistoffen betreft, zijn de variaties van jaar tot jaar voornamelijk te wijten aan het
bestaan van een vertraging tussen de productie van een primair effluent, de behandeling ervan en de
lozing ervan.
De gasvormige lozingen in 2020 zijn van dezelfde orde van grootte als in 2019, met uitzondering van
tritium. De totale activiteiten die vrijkomen uit tritium en koolstof-14 in de gaseffluenten van Tihange in
2020 worden berekend op basis van enerzijds de lozingen berekend voor Tihange 1 en anderzijds de
gemeten lozingen voor Tihange 2 en Tihange 3. Deze nieuwe metingen zijn aanzienlijk lager (34% voor
tritium) dan eerdere schattingen.
De berekende maximale radiologische impact voor de bevolking in 2020 door de lozing van vloeibare
en gasvormige radioactieve effluenten uit de inrichting varieert tussen 0,0088 en 0,028 mSv. Dit
resultaat is beduidend lager dan alle voorgaande jaren (tussen 0,015 en 0,049). Het houdt rekening
met de metingen die nu worden uitgevoerd op de uitstoot van tritium en koolstof-14 uit Tihange 2 en 3
en deze laatste zijn in feite aanzienlijk lager dan de waarden die al jaren theoretisch worden geschat.
Met andere woorden, deze daling van de dosisimpact op de populatie moet worden opgevat als een
beste schatting van de reële impact van de Tihange-releases op de populatie en er kan redelijkerwijs
worden aangenomen dat alle waarden van de voorgaande jaren overschat zijn. Ten slotte blijft de
impact dus in lijn met de reglementaire grens voor het publiek van 1 mSv per jaar.
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B. Toezicht rond de nucleaire site van Tihange
Het programma houdt toezicht op de lozingen die worden uitgestoten door de 3 reactoren van de
kerncentrale van Tihange, gelegen langs de Maas tussen Hoei en Ampsin, evenals door verschillende
grote agglomeraties (Namen, Luik) waaronder veel ziekenhuizen of onderzoekscentra. De Maas wordt
ook vervuild door zijn zijrivier, de Samber. Bemonstering rond deze site omvat:






Compartiment lucht: luchtmonsters (verzameling van aerosolen en stofdeeltjes afgezet op
filters) door geautomatiseerde luchtvolumemonsternemers in de buurt van Tihange en Lixhe.
Op deze twee locaties worden deeltjes van oppervlakteafzettingen verzameld via
depositiebakken waarbij een dunne laag water met gekend oppervlakte fijne deeltjes (droge
afzetting) of deeltjes via regen (natte afzetting) opvangt. De analyse van deze totale afzetting
wordt uitgevoerd op het filter en het residu.
Compartiment bodem: bodembemonstering bij Tihange en Lixhe (grens België-Nederland).
Compartiment rivier: wateren, sedimenten en monsters van flora en fauna van de Maas.
Vloeibaar lozingen: analyse van de vloeibare lozingen van de nucleaire site.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht - bemonsteringsprogramma in de praktijk)
Alle resultaten van de analyses rond de nucleaire site van Tihange in 2020 zijn beschikbaar in Tabel
S1 (bijlage).
a. Radioactiviteit in de lucht
Luchtstofanalyse is een effectieve methode om het vrijkomen
van radioactief materiaal in de atmosfeer te detecteren.
Aerosolen (deeltjes > 0.5 μm) zijn immers een van de vormen
van atmosferische lozingen uit nucleaire installaties. ze
bevatten voornamelijk splijtingsproducten (β-γ stralers) die
opnieuw op een deeltjeskern zijn geïdentificeerd. Deze
methode voor het detecteren van radioactiviteit in de lucht
werd met name gebruikt voor het monitoren van
atmosferische kernproeven wanneer deze werden beoefend
(“fallout") en voor het volgen van de doorgang van
radioactieve wolken na het ongeluk in Tsjernobyl. Het stof uit
de lucht wordt verzameld met behulp van pompen, waarbij
lucht door een filter gaat dat het stof adsorbeert (Figuur 27).

Figuur 27: Verzameling van luchtstof
voor analyse.

Dit stof kan direct op de grond worden afgezet (droge
depositie) of door regen worden uitgeloogd (natte depositie).
Het stof wordt alzo verzameld in depositiebakken waar het
door een dunne waterfilm verspreid over een gekend
oppervlak wordt opgevangen (Figuur 28).

Figuur 28: Afzuigtank voor
opvangen van het luchtstof.

het
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De resultaten voor het atmosferische compartiment (Tabel S1) tonen dat:






Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de zeer lage mate van
radioactieve besmetting van de lucht. 7Be (natuurlijk kosmogeen) wordt zeer goed gemeten.
De gemeten waarden hebben dezelfde orde van grootte als in andere Europese landen
(Zweden, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië, enz.) waar ze over het algemeen
variëren van 1 tot 30.10-3 Bq/m3. Sporen van 3H (kunstmatig) worden soms gemeten, maar
blijven op extreem lage niveaus.
De kerncentrale van Tihange in routinebedrijf heeft geen meetbare radiologische impact op zijn
milieu. Afgezien van elk ongevalsscenario is de impact op de atmosfeer en indirect in het milieu
altijd verwaarloosbaar of niet meetbaar. Alleen sporen van bètastralers (totale β metingen) voornamelijk van natuurlijke oorsprong – worden gedetecteerd.
De radiologische toestand van de lucht is uitstekend in de buurt van deze locaties.

b. Radioactiviteit van de bodem
Contaminatie van de bodem (weilanden/oppervlaktebodems) is voornamelijk te wijten aan de neerslag
van radioactieve stoffen die in de atmosfeer aanwezig zijn (meestal geassocieerd met zeer fijne deeltjes
of aerosolen) door droge of natte afzettingen (uitspoeling van de atmosfeer door regen).
Bodemmonsters worden eenmaal per jaar verzameld in de buurt van Tihange en Lixhe en dit in de
dominante windrichting. De mogelijke afzetting van radioactiviteit wordt onderzocht door middel van
grasmonsters (oppervlakte afzettingen). Detectielimieten variëren afhankelijk van de hoeveelheid en
dichtheid van de verzamelde bodems, de geometrie die wordt gebruikt om de metingen uit te voeren
en het totale activiteitsniveau van het monster. De bodemdichtheid varieert van 1,6 tot 1,8 kg/L en de
bemonsteringsdiepte is 20 cm. Metingen van radioactiviteit in de bodem (Tabel S1) tonen dat:






Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor de mate van radioactieve
besmetting van de bodem. Inderdaad, de resultaten tonen het grote overwicht van de
natuurlijke radioactiviteit aan die wordt uitgezonden door de 40K in de bodems dat zich
chemisch gedraagt als stabiel kalium (40K vertegenwoordigt 0,0119% van het totale kalium)
waarvan de concentratie varieert van de ene bodem tot de andere, alsook volgens de
seizoenen. Natuurlijke alfa-stralers (226,228Ra, 234,235,238U, 228Th) worden ook regelmatig
gedetecteerd.
Wat kunstmatige radioactiviteit betreft worden overal sporen van 137Cs gemeten, met een
concentratie variërend van 2 tot 30 Bq/kg. Deze sporen zijn afkomstig van de gevolgen van het
ongeluk in Tsjernobyl en de veel oudere gevolgen van de atmosferische kernproeven (die in
de jaren zestig een hoogtepunt bereikten). De lange persistentie van radiocesium in de
omgeving verklaart waarom sommige sporen vandaag de dag nog steeds worden gemeten
(halfwaardetijd ≈ 30 jaar). Sporen van 90Sr worden in sommige jaren gedetecteerd. Deze bètaemitter (halfwaardetijd ≈ 29 jaar) is nog steeds aanwezig in de biosfeer na de atmosferische
kernwapenproeven. Kunstmatige transurane alfastralers (Pu en Am) zijn in het algemeen niet
meetbaar.
De kerncentrale van Tihange heeft geen significante radiologische invloed op de bodem in
diens omgeving.
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c.

Radioactiviteit in de rivieren

De Maas ontvangt radioactieve lozingen van de Franse
nucleaire site Chooz, Tihange en het IRE via zijn zijrivier
de Samber. Deze twee rivieren verzamelen ook
radioactieve lozingen van ziekenhuizen en laboratoria
in grote agglomeraties. De Maas is na behandeling een
bron van drinkwater voor een aanzienlijk deel van de
Belgische en Nederlandse bevolking, daarom is de
analyse van radionucliden vrij uitgebreid.
Het water wordt automatisch opgevangen door de
onafhankelijke collectoren (PPMOS) geïnstalleerd in de
containers van de TELERAD rivierbakens (Figuur 29).
Om het potentieel voor de radioactiviteit van zwevende
materialen en fijne sedimentdeeltjes te beoordelen, die
een belangrijk compartiment vormen voor de fixatie van
radionucliden, worden analyses uitgevoerd op
sedimenten die maandelijks in sedimentbakken worden
verzameld (Figuur 30). Deze bakken worden
geïnstalleerd in de containers van TELERAD-bakens
voor continue meting van gammaradioactiviteit in
rivieren. Ze verzamelen continu de zwevende deeltjes
in het water via een bypass van het waterpompsysteem
in de TELERAD-bakens.

Figuur
29:
Rivierwatercollectoren
geïnstalleerd in de containers van TELERADrivierbakens.

Figuur 30: Sedimentatietank
opvangen van riviersedimenten.

voor

het

De bemonstering omvat ook aquatische biocenose: mossen (Cinclidotus danubicus), waterplanten
(Salix sp.) en tweekleppige weekdieren (Dreissena polymorpha) die goede biologische indicatoren
("bioindicatoren") zijn van de aanwezigheid van radioactiviteit. Watermos en waterplanten zijn op korte
en middellange termijn bijzonder gevoelig voor vloeibare lozingen, omdat deze organismen een hoog
potentieel hebben om stabiele of radioactieve chemische elementen te concentreren. Dreissena zijn,
net als alle filterende tweekleppige weekdieren, zeer goede integrators van radioactiviteit over
middellange periodes (ongeveer een maand).
De meetpunten voor de radioactiviteit van water, sediment en biocenose zijn zo gekozen om de
radiologische impact van de site van Tihange langs de Maas te verifiëren:




De plaatsen Hoei, Andenne, Lives-sur-Meuse of Gives omvatten de bijdrage van de Samber
en de lozingen van ziekenhuizen in de agglomeraties Namen en Charleroi en maken
radiologische analyse van de rivier stroomopwaarts van Tihange mogelijk.
De plaatsen Ampsin of Amay en Flémalle, stroomafwaarts van Tihange, maken het mogelijk
om in vergelijking met de gegevens van Hoei de radiologische impact van de vloeibare lozingen
van Tihange op de Maas te bepalen.
De site van Lixhe integreert alle Belgische bijdragen tot aan de Nederlandse grens.
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De metingen van de radioactiviteit van de Maas (Tabel S1) tonen dat:






Natuurlijke radioactiviteit (40K, en in mindere mate 226,228Ra en 228Th) voornamelijk
verantwoordelijk is voor de radioactiviteit van de verschillende compartimenten van de rivier.
Inderdaad, in sedimenten van de Maas schommelt het gemiddelde in 40K van 361 tot 422 Bq/kg
droog, 226Ra van 39 tot 46 Bq/kg droog, 228Ra rond 37 Bq/kg droog en 228Th van 34 tot 40 Bq/kg
droog. In flora wordt 40K gemeten met concentraties variërend van 296 tot 592 Bq/kg droog in
mossen.
Wat kunstmatige radioactiviteit betreft wordt alleen tritium (3H) routinematig gemeten in water
(tot maximaal 60-70 Bq/L) stroomafwaarts van Tihange. De concentraties zijn echter lager dan
de referentiewaarde van 100 Bq/L gedefinieerd in Richtlijn 2013/51/EURATOM waarin de eisen
voor de bescherming van de volksgezondheid met betrekking tot radioactieve stoffen in water
bestemd voor menselijke consumptie zijn vastgelegd. Jodium (131I) wordt nooit gemeten in de
verzamelde sedimenten (alle metingen vallen onder de detectielimieten).
De kerncentrale van Tihange heeft geen significante radiologische impact voor de Maas.

d. Vloeibare lozingen
Voor de site van Tihange zijn primaire vloeibare lozingen het meest radioactief. Deze lozingen komen
niet als zodanig vrij, ze worden verdund door "koude" lozingen uit technische ruimtes en gebouwen,
evenals door condenswater dat wordt teruggewonnen uit de koeltorens. Op basis van deze resultaten
zijn er geen radiologische problemen te melden.

Samenvatting van het toezichtsprogramma rond de nucleaire site van Tihange:



De radiologische toestand van de lucht en de bodem rond Tihange is uitstekend en levert
geen enkel radiologisch probleem op.
De radiologische impact van de installaties van Tihange op de Maas is verwaarloosbaar en
heeft geen gevolgen voor de gezondheid van de mens. Alleen tritium wordt regelmatig
aangetroffen in het Maaswater (enkele tientallen Bq/L) en bij andere radionucliden liggen de
gerapporteerde gehaltes meestal nauwelijks boven de detectiedrempels van de
meetapparatuur.
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2. Lozingen en toezicht op de nucleaire site van Fleurus
Site van Fleurus

Nationaal Instituut voor Radio-elementen

Vestiging:

Fleurus (6220) en Farciennes (6240), Henegouwen, Wallonië

Belangrijkste activiteit(en):

Productie van radioactieve isotopen voor medische toepassingen

Type(s) installatie(s):

Productiecellen

Eerste inbedrijfstelling:

1971

Huidige toestand:

In bedrijf

Controle van potentiële lozingen:

Vloeibare:  --stralers (60Co, 106Ru, 124Sb, 131I…)
Atmosferische:

 jodium (131I, 133I)
 edelgassen (133Xe, 135Xe…)
 --aërosolen (99Mo, 99mTc, 106Ru, 137Cs…)
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A. Lozingen
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen

--stralers (GBq)

2016

2017

2018

2019

2020

2,8

0,65(a)

0,5

0,86

0,39

a) Een nieuwe procedure voor de bepaling van de activiteit van de geloosde vloeibare effluenten werd toegepast op de lozingen van 2017. Met
dezelfde procedure zou een jaarlijkse lozing van 0,57 GBq in 2016 zijn verkregen in vergelijking met de 0,65 GBq die in 2017 werd genoteerd.

Totale geloosde activiteit

Atmosferische Lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Jodium** (MBq)

1973,0

1594,0

2023

1640

1906

Edelgassen*** (TBq)

1764,0

2008,4

2626,1

2778,3

2011

* de lozingen van --aërosolen door het IRE liggen lager dan de reglementaire drempels waarvoor een vergunning vereist is
** uitgedrukt in equivalent 131I
*** uitgedrukt in equivalent 133Xe

Interpretatie van de resultaten voor het jaar 2020
De lozingen van vloeibare en gasvormige radioactieve effluenten uit de inrichting bleven in 2020
voldoen aan de eisen van de lozingsvergunning.
Gedurende het jaar zijn geen overschrijdingen van de lozingsgrenzen geconstateerd.
De radioactieve activiteit die in 2020 vrijkomt in vloeibaar afvalwater is van dezelfde orde van grootte
als in voorgaande jaren.
Tussen 2016 en 2020 schommelden de atmosferische emissies, uitgedrukt in jodium-equivalent, tussen
1600 en 2000 MBq. Deze schommelingen vinden hun oorsprong in verschillende elementen zoals
mogelijke kleine incidenten die plaatsvinden in een gecontroleerd gebied of klimatologische
omstandigheden. De uitstoot van edelgassen is in 2020 fors gedaald. Deze daling is waarschijnlijk het
gevolg van het steeds frequentere gebruik van laag verrijkt uraniumproductiefaciliteiten die xenon beter
insluiten.
De berekende maximale radiologische impact voor het publiek in 2020 door de lozing van vloeibare en
gasvormige radioactieve effluenten uit de inrichting is gelijk aan 0,009 mSv. Dit resultaat
vertegenwoordigt minder dan 1% van de wettelijke limiet voor het publiek, namelijk 1 mSv per jaar.
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B. Toezicht rond de Fleurus nucleaire site
Het programma volgt de lozingen op van de nucleaire site van Fleurus (IRE) en door verschillende
grote agglomeraties zoals Charleroi, doorkruist door de Samber, die veel ziekenhuizen of
onderzoekscentra omvat. Bemonstering rond deze site omvat:





Compartiment lucht: luchtmonsters (verzameling van aerosolen en stofdeeltjes afgezet op
filters) door geautomatiseerde luchtvolumemonsternemers in de buurt van het IRE. Op deze
locatie worden deeltjes van oppervlakteafzettingen verzameld via depositiebakken waarbij een
dunne laag water met gekend oppervlak fijne deeltjes (droge aanslag) of deeltjes via regen
(natte afzetting) opvangt. De analyse van deze totale afzetting wordt uitgevoerd op het filter en
het residu.
Compartiment bodem: bodembemonstering bij Fleurus.
Compartiment rivier: monsters van de flora en fauna van de Samber.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht - bemonsteringsprogramma in de praktijk)
Alle resultaten van de analyses rond de nucleaire site van Fleurus in 2020 zijn beschikbaar in Tabel S2
(bijlage).
a. Radioactiviteit in de lucht
Meer informatie over de analyses van de radioactiviteit in de lucht is te vinden p.32.
De resultaten voor het atmosferische compartiment in de buurt van de nucleaire site van het IRE tonen
dat:





Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het zeer lage niveau van
radioactieve besmetting in de atmosfeer.
De nucleaire site van Fleurus, in routinebedrijf, heeft geen meetbare radiologische impact op
zijn omgeving. Afgezien van elk ongevalsscenario is de radiologische impact van de nucleaire
installaties op de atmosfeer en indirect in het milieu nog steeds verwaarloosbaar of niet
meetbaar. Alleen sporen van bètastralers (totale β metingen) - voornamelijk van natuurlijke
oorsprong - zijn detecteerbaar.
De radiologische toestand van de lucht is uitstekend in de buurt van de site.

b. Radioactiviteit van de bodem
Contaminatie van de bodem is voornamelijk te wijten aan de neerslag van radioactief materiaal in de
atmosfeer (meestal geassocieerd met zeer fijne deeltjes of aerosolen) door droge of natte afzettingen
(uitspoeling van de atmosfeer door regen).
Bodemmonsters worden één keer per jaar verzameld in de buurt van het IRE in Fleurus in dominante
windrichting ten opzichte van de site. De mogelijke afzetting van radioactiviteit wordt gezocht door
middel van grasmonsters (oppervlakte afzettingen). De bodemdichtheid varieert van 1,6 tot 1,8 kg/L en
de bemonsteringsdiepte is 20 cm. Detectielimieten variëren afhankelijk van de hoeveelheid en dichtheid
van de verzamelde bodems, de geometrie die wordt gebruikt om de metingen uit te voeren en het totale
activiteitsniveau van het monster.
De metingen van de radioactiviteit van de bodem (weilanden/oppervlaktegronden) te Fleurus tonen dat:


Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het niveau van
radioactieve besmetting van bodems met een groot overwicht van 40K. Natuurlijke alfa-stralers
(226,228Ra, 234,235,238U, 228Th) worden ook regelmatig gedetecteerd.
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c.

Wat de kunstmatige radioactiviteit betreft, worden sporen van 137Cs (5,7 Bq/kg) gemeten die
afkomstig zijn van de gevolgen van het ongeval in Tsjernobyl en van de oudere atmosferische
kernproeven. De lange persistentie van 137Cs in het milieu verklaart waarom vandaag de dag
nog steeds soms sporen worden gemeten.
De nucleaire installaties op de IRE-locatie hebben geen significante radiologische impact op
de bodem van hun omgeving.
Radioactiviteit in de rivieren

Meer informatie over de analyse van de radioactiviteit in de rivieris te vinden p.34.
De Samber verzamelt radioactieve lozingen van ziekenhuizen en laboratoria in Charleroi, evenals
mogelijke vloeibare lozingen uit het IRE voordat ze in de Maas terechtkomen. Om de radiologische
toestand te verifiëren, worden monsters van flora en fauna genomen in Floriffoux, Mornimont of
Sambreville.
De metingen van de radioactiviteit van de Samber (Tabel S2) tonen dat:





Het overgrote deel van de radioactiviteit die wordt gedetecteerd in de flora en fauna van de
Samber is natuurlijke radioactiviteit (40K, 7Be en in mindere mate 226,228Ra en 228Th).
Er worden sporen van 3H (kunstmatig) gemeten, maar de niveaus zijn erg laag (gemiddeld 44
Bq/kg droog voor mossen en 36 Bq/kg droog voor waterplanten).
Jodium (131I) wordt niet gedetecteerd in de fauna en flora van de Samber, terwijl dit radionuclide
door het IRE kan worden geloosd. De waarden liggen onder de detectielimieten.
De installaties van de site hebben geen significante radiologische impact op de Samber.

Samenvatting van het toezichtsprogramma rond de nucleaire site van Fleurus:



De lucht en bodem in de buurt van de nucleaire installaties leveren geen radiologisch
probleem op. De gemeten gehaltes liggen allemaal onder of dicht bij de - zeer lage –
detectiedrempels van de meettoestellen.
De radiologische impact van de nucleaire installaties voor de rivierwateren zijn
verwaarloosbaar en hebben geen gevolgen voor de gezondheid van de mens.
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3. Toezicht op het Belgisch grondgebied rond de Franse nucleaire site van Chooz
Het programma volgt de uitstoot van de Franse kerncentrale Chooz en de mogelijke impact op het
Belgisch grondgebied op. Rondom de laars van Givet, op het Belgisch grondgebied, beoogt een
uitgebreide bodemcontrole de goede radiologische toestand van de landbouwgebieden en hun
plantaardige productie te verifiëren. Bemonstering rond deze site omvat:





Compartiment lucht: In Heer-Agimont, net aan de Frans-Belgische grens, worden deeltjes van
oppervlakteafzettingen verzameld in depositiebakken waarbij een dunne laag water met
gekend oppervlak de fijne deeltjes (droge aanslag) of uitgeloogd door regen (natte afzetting)
opvangt. De analyse van deze totale afzetting wordt uitgevoerd op het filter en het residu.
Compartiment bodem: grondverwijderingen uit een permanente weide in Heer-Agimont. Rond
de laars van Givet worden ook Belgische landbouwbodems en landbouwproductiemonsters
geanalyseerd.
Compartiment rivier: wateren, sedimenten en monsters van de fauna en flora van de Maas in
Heer-Agimont.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht - bemonsteringsprogramma in de praktijk)
Alle resultaten van de analyses van het Belgische grondgebied rond de Franse nucleaire site van Chooz
in 2020 zijn beschikbaar in Tabel S3 (bijlage).
a. Radioactiviteit in de lucht
Meer informatie over radioactiviteit in de lucht is te vinden p.32.
De resultaten voor het atmosferische compartiment in de buurt van site van Chooz (Heer-Agimont aan
de Frans-Belgische grens in België) tonen dat de radiologische situatie van de lucht in de buurt van de
site iuitstekend is (Tabel S3). Er wordt opgemerkt dat:






Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het zeer lage niveau van
radioactieve besmetting in de atmosfeer: 40K en 7Be (natuurlijk kosmogeen), enz.
Sporen van 3H (kunstmatig) - nauwelijks hoger dan de detectielimieten van de apparaten worden soms gemeten.
Afgezien van elk ongevalscenario is de radiologische impact van deze nucleaire installaties op
de atmosfeer en indirect op het milieu altijd verwaarloosbaar of zelfs niet meetbaar: alleen
sporen van bètastralers (totale β-metingen) - voornamelijk van natuurlijke oorsprong - zijn
detecteerbaar.
De radiologische impact van de nucleaire site van Chooz is volledig onmeetbaar en kan dus
als nihil worden beschouwd.

b. Radioactiviteit van de bodem
Contaminatie van de bodem is voornamelijk te wijten aan de neerslag van radioactief materiaal in de
atmosfeer (meestal geassocieerd met zeer fijne deeltjes of aerosolen) door droge of natte afzettingen
(uitspoeling van de atmosfeer door regen).
In Heer-Agimont worden eenmaal per jaar permanente graslandbodemmonsters genomen. Bovendien
wordt rond de laars van Givet, op het Belgisch grondgebied, een grondige check uitgevoerd om de
goede radiologische toestand van landbouwbodems en hun plantaardige productie te verifiëren. Zo
worden van de 24 vooraf gedefinieerde locaties er 12 jaarlijks geanalyseerd (bodem- en
plantproductieanalyses). Deze controle maakt deel uit van het Frans-Belgische akkoord over de
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kerncentrale van Chooz. De bodemdichtheid varieert van 1,6 tot 1,8 kg/L en de bemonsteringsdiepte is
20 cm. Detectielimieten variëren afhankelijk van de hoeveelheid en dichtheid van de bemonsterde
grond, de geometrie die is gebruikt om de metingen uit te voeren en het algehele activiteitsniveau van
het monster.
De radioactiviteitsmetingen van de bodem (permanente
plantenproductie) rond de laars van Givet (Tabel S3) tonen dat :





weilanden,

landbouwgrond

en

Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het niveau van
radioactieve besmetting van bodems met een groot overwicht van 40K. Natuurlijke alfa-stralers
(226,228Ra, 234,235,238U, 228Th) worden ook regelmatig gedetecteerd.
Wat kunstmatige radioactiviteit betreft worden overal in de bodem sporen van 137Cs gemeten
(2 tot 10 Bq/kg) die afkomstig zijn van de neerslag van het ongeval in Tsjernobyl en van de
oudere neerslag van atmosferische kernproeven (piek in de jaren zestig). De lange persistentie
van 137Cs in het milieu verklaart waarom nog steeds soms sporen worden gemeten. Sporen
van 90Sr worden in de landbouwproductie gedetecteerd. Deze β-straler is nog steeds aanwezig
in de biosfeer na de atmosferische kernwapenproeven. Kunstmatige transurane alfastralers
(Pu en Am) zijn over het algemeen niet meetbaar.
De kerncentrale van Chooz heeft geen significante radiologische impact op de omringende
bodem.

Tabel 1 geeft de concentratie van 3H (kunstmatig) in de landbouwproductie rond de laars van Givet
sinds 2015. Het aantal monsters waarin 3H wordt gedetecteerd en gemeten, fluctueert in de loop van
de tijd. Tot 2019, lagen de gedetecteerde hoeveelheden in de afgelopen jaren nauwelijks boven de
detectielimieten. In 2020 zien we echter een aanwezigheid van 3H in bijna alle monsters en een
toename van de gemeten concentraties.
Tabel 1: Concentratie van 3H in de landbouwproductie rond de laars van Givet sinds 2015. Alle waarden zijn uitgedrukt in
Bq/kg droge stof (DS: droge stof).

Campagne

Gevallen van 3H
detectie in planten

2015
2016
2017
2018
2019
2020

9 / 24
0 / 24
3 / 12
0 / 12
7 /12
11 / 12

c.

Detectie limiet in geval van
afwezigheid van detectie
(Bq/kg DS)
4.9 tot 5.7
11.3 tot 12.2
11.1 tot 13.5
13.4 tot 13.9
12 tot 13.3
19,2

Gemiddelde concentraties
geobserveerd in geval van
detectie (Bq/kg DS)
7,5
/
19,6
/
18,4
46,4

Radioactiviteit in de rivieren

Meer informatie over de analyses van de radioactiviteit in de rivieren is te vinden op p.34.
Monsters van water, sediment, fauna en flora worden verzameld en geanalyseerd in Heer-Agimont,
Rivière of Godinne om de radiologische toestand van de Maas te verifiëren wanneer deze België
binnenkomt en na de lozingen van de Franse kerncentrale. De Maas is na behandeling een belangrijke
bron van drinkwater, vandaar de reden waarom hier uitgebreide analyses worden uitgevoerd.
De metingen van de radioactiviteit van de Maas stroomafwaarts van de kerncentrale chooz op het
Belgische grondgebied (Tabel S3) tonen dat:


Natuurlijke radioactiviteit (40K, 7Be en in mindere mate 226,228Ra en 228Th) voornamelijk
verantwoordelijk is voor de radioactiviteit van de verschillende compartimenten (water,
sediment, fauna en flora) van rivieren.
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Wat kunstmatige radioactiviteit betreft, wordt 3H in water gedetecteerd (gemiddeld: 18 Bq/L),
maar ver onder de parametrische waarde van 100 Bq/L die is gedefinieerd in de richtlijn
2013/51/EURATOM. Sporen van 137Cs worden ook in de sedimenten gedetecteerd, maar
komen van de gevolgen van het ongeluk in Tsjernobyl en van de oudere atmosferische
kernproeven.
De kerncentrale van Chooz heeft geen significante radiologische impact voor de Maas.

Samenvatting van het toezichtsprogramma rond de nucleaire site van Chooz:



Lucht en bodem vertonen geen enkel radiologisch probleem. De gemeten gehaltes zijn
allemaal lager dan de – zeer lage - detectiedrempels van de meettoestellen. De stijging van
tritium gemeten in de landbouwproductie moet nog in 2021 worden bevestigd.
De radiologische impact van nucleaire installaties op de Maas is verwaarloosbaar en heeft
geen gevolgen voor de gezondheid van de mens. In feite wordt alleen tritium regelmatig in
water aangetroffen (ongeveer tien Bq/L). Met betrekking tot andere radionucliden liggen de
gerapporteerde niveaus meestal nauwelijks boven de detectiedrempels van de
meettoestellen.
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4. Lozingen en toezicht op de nucleaire site van Mol-Dessel
Site van Mol-Dessel

Belgoprocess site 1

Vestiging:

Dessel (2480), Antwerpen, Vlaanderen

Belangrijkste activiteit(en):

Verwerking en opslag van radioactief afval

Type(s) installatie(s):

Verwerkingsinstallaties en opslaggebouwen

Eerste inbedrijfstelling:

1984

Huidige toestand:

In bedrijf, gedeeltelijk in ontmanteling

Controle van potentiële lozingen:

Vloeibare:  Geen directe lozing van vloeibare radioactieve
effluenten (behandeld op site 2 van Belgoprocess te Mol)

Atmosferische:

 tritium (getritieerd water HTO)
 radon (222Rn)
 -aërosolen (238Pu, 239Pu, 241Am…)
 --aërosolen (60Co, 90Sr, 137Cs…)
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A. Belgoprocess lozingen site 1
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen

Site 1 van Belgoprocess loost geen vloeibare radioactieve effluenten (lozing gebeurt via site 2 van Belgoprocess).

Totale geloosde activiteit

Atmosferische Lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium (GBq)

5,0

6,1

2,8

4,9

5,3

Radon (GBq)

1,4

1,1

1,1

1,4

1,6

169,1

256,3

288,9

403,9

175,9

0,4

0,5

0,3

0,17

0,35

-aërosolen (kBq)
--aërosolen (MBq)

Interpretatie van de resultaten voor het jaar 2020
In 2020 zijn de radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting conform gebleven aan de
voorschriften van de lozingsvergunning.
Geen enkele overschrijding van de lozingslimieten werd genoteerd gedurende het jaar.
De totale hoeveelheden tritium, radon en vrijkomende aërosolen () zijn vergelijkbaar met die van
de vorige jaren.
De maximale berekende radiologische impact voor het publiek in 2020 die toe te schrijven is aan de
radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting, is lager dan 0,001 mSv. Dit resultaat is stabiel
vergeleken met de voorbije jaren en is conform de reglementaire limiet voor het publiek van 1 mSv per
jaar.
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Site van Mol-Dessel

Belgoprocess site 2

Locatie:

Mol (2400), Antwerpen, Vlaanderen

Belangrijkste activiteit(en):

Verwerking en opslag van radioactief afval

Type(s) installatie(s):

Verwerkingsinstallaties en opslaggebouwen

Eerste inbedrijfstelling:

1956 (installaties toen beheerd door het SCK CEN)

Huidige toestand:

In bedrijf, gedeeltelijk in ontmanteling

Controle van mogelijke Lozingen:

Vloeibare:  tritium (getritieerd water HTO)
 -stralers (238Pu, 239Pu, 241Am…)
 --stralers (60Co, 90Sr, 134Cs, 137Cs)
Atmosferische:

 tritium (getritieerd water HTO)
 radon (222Rn)
 -aërosolen (238Pu, 239Pu, 241Am…)
 --aërosolen (60Co, 90Sr, 137Cs…)

45

B. Lozingen van Belgoprocess site 2
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium (TBq)

0,9

1,1

0,9

1,8

1,3

-stralers (MBq)

60,7

25,0

17,5

29,7

49,7

--stralers (GBq)

0,7

0,4

0,2

0,36

0,26

Totale geloosde activiteit

Atmosferische lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium (GBq)

0,4

0,5

6,5

1,2

0,75

Radon (GBq)

12399,0

12996,0

11874,9

11012,3

8190,4

-aërosolen (kBq)

12,2

15,8

17,4

48,9

41,8

--aërosolen (MBq)

0,05

0,07

0,09

0,34

0,08

Interpretatie van de resultaten voor het jaar 2020
In 2020 zijn de radioactieve vloeibare en gasvormige lozingen van de inrichting conform gebleven aan
de voorschriften van de lozingsvergunning.
Geen enkele overschrijding van de lozingslimieten werd genoteerd gedurende het jaar.
De radioactieve vloeibare lozingen voor het jaar 2020 zijn afgenomen vergeleken met die van 2019 te
wijten aan een daling van de tritiumlozing. Het geloosde tritium in het afvalwater is afkomstig van het
afvalwater van de nucleaire onderzoeksreactor BR2 van het SCK CEN.
Wat de atmosferische lozingen betreft is er een duidelijke afname van de geloosde radonactiviteit, dit
is ten gevolge van het stopzetten van de activiteiten in de alfakamer van gebouw 236X in de loop van
2020
De maximale berekende radiologische impact voor het publiek in 2020 die toe te schrijven is aan
gasvormige radioactieve lozingen van de inrichting, is ongeveer 0,010 mSv. Dit resultaat is lager
vergeleken met 2019 (0.012 mSv). Belgoprocess gebruikt sinds 2020 een nieuw model voor het
bepalen van de dosisimpact van vloeibare lozingen, dat rekening houdt met strengere scenario's dan
voorheen, de dosisimpact van de vloeibare lozingen blijft evenwel beperkt (0,666 µSv voor 2020). De
radiologische impact voor het publiek in 2020 is conform de reglementaire limiet van 1 mSv per jaar.
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Site van Mol-Dessel

FBFC International

Vestiging:

Dessel (2480), Antwerpen, Vlaanderen

Belangrijkste activiteit(en):

Vervaardiging van kernbrandstof, montage van splijtstofelementen

Type(s) installatie(s):

Productiewerkplaatsen

Eerste inbedrijfstelling:

1963

Huidige toestand:

In bedrijf, gedeeltelijk in ontmanteling

Controle van potentiële lozingen:

Vloeibare:

 -stralers (235U, 239Pu, 241Am…)

Atmosferische:

 -aërosolen (235U, 239Pu, 241Am…)

47

C. Lozingen van FBFC International
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen

De vloeibare lozingen van FBFC International waren steeds lager dan de reglementaire drempels waarvoor het
verkrijgen van een lozingsvergunning vereist is en werden stopgezet in september 2016.

Totale geloosde activiteit

Atmosferische lozingen

-aërosolen (kBq)

2016

2017

2018

2019

2020

662,1

87,0

18,6

2,0*

5,1

* Lozingen via de schouw van gebouw 5 werden in april 2019 gestopt, en lozingen via de schouw van gebouw 2 werden in mei 2015 gestopt.

Interpretatie van de resultaten voor het jaar 2020
In 2020 zijn de radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting conform gebleven aan de
voorschriften van de lozingsvergunning.
Geen enkele overschrijding van de lozingslimieten werd genoteerd gedurende het jaar.
We kunnen een sterke daling vaststellen van de radioactieve gasvormige effluenten in 2019 ten
opzichte van het jaar 2018, als gevolg van de vooruitgang in de ontmantelingswerken. De atmosferische
lozingen werden stopgezet eind april 2020.
De maximale berekende radiologische impact voor het publiek in 2020 die toe te schrijven is aan de
radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting, is ruim onder 0,0001 mSv. Dit resultaat is stabiel
vergeleken met de voorbije jaren en is conform de reglementaire limiet voor het publiek van 1 mSv per
jaar.
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Site van Mol-Dessel

JRC-Geel

Vestiging:

Geel (2440), Antwerpen, Vlaanderen

Belangrijkste activiteit(en):

Metrologie en toegepast onderzoek

Type(s) installatie(s):

Laboratoria, deeltjesversnellers

Eerste inbedrijfstelling:

1962

Huidige toestand:

In bedrijf

Controle van potentiële lozingen:

Vloeibare:  Geen directe lozing van vloeibare radioactieve
effluenten (behandeld door Belgoprocess)

Atmosferische:

 -aërosolen (235U, 239Pu, 241Am…)
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D. Lozingen van JRC-Geel
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen
Het JRC-Geel loost geen vloeibare radioactieve afvalstoffen.

Totale geloosde activiteit

Atmosferische Lozingen

-aërosolen (kBq)

2016

2017

2018

2019

2020

1,1

1,5

1,4

1,4

0,5

Interpretatie van de resultaten voor het jaar 2020
In 2020 zijn de radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting conform gebleven aan de
voorschriften van de lozingsvergunning.
Geen enkele overschrijding van de lozingslimieten werd genoteerd gedurende het jaar.
De maximale berekende radiologische impact voor het publiek in 2020 die toe te schrijven is aan de
radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting, is lager dan 0,0001 mSv. Dit resultaat is stabiel
vergeleken met de voorbije jaren en is conform de reglementaire limiet voor het publiek van 1 mSv per
jaar.
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Site van Mol-Dessel

SCK CEN

Vestiging:

Mol (2400), Antwerpen, Vlaanderen

Belangrijkste activiteit(en):

Wetenschappelijk en technologisch onderzoek

Type(s) installatie(s):

Onderzoeksreactoren, laboratoria…

Eerste inbedrijfstelling:

1956

Huidige toestand:

In bedrijf, BR3-reactor in ontmanteling

Controle van potentiële lozingen:

Vloeibare:  Geen directe lozing van
effluenten (behandeld door Belgoprocess)
Atmosferische:

vloeibare

radioactieve

 tritium (getritieerd water HTO, tritium gas HT)
 jodium (131I)
 edelgassen (41Ar, 85mKr, 87Kr, 88Kr, 133Xe)
 -aërosolen (235U, 239Pu, 241Am…)
 --aërosolen (60Co, 110mAg, 125Sb, 137Cs…)
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E. Lozingen van SCK CEN
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen
Het SCK CEN loost geen vloeibare radioactieve effluenten.

Totale geloosde activiteit

Atmosferische lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium (GBq)

2455,6

1982,0

1779,3

1895,7

2610,0

Jodium (MBq)

2,0

2,8

7,34

2,64

4,49

Edelgassen (TBq)

20,4

93,0

33,7

31,8

17,6

-aërosolen (kBq)

21,5

22,9

26,2

25,6

27,1

--aërosolen (MBq)

0,8

1,3

0,52

16600,3

0,38

Interpretatie van de resultaten voor het jaar 2020
In 2020 zijn de radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting conform gebleven aan de
voorschriften van de lozingsvergunning.
Geen enkele overschrijding van de lozingslimieten werd genoteerd gedurende het jaar.
De radioactieve gasvormige lozingen voor 2020 zijn stabiel vergeleken met deze van de voorbije jaren
waarbij wordt opgemerkt dat er in 2019 sprake was van een overschrijding van de lozingslimieten voor
de uitstoot van  aërosolen welke toegeschreven kon worden aan twee incidenten met betrekking tot
selenium (Se-75) die in mei en augustus 2019 hebben plaatsgevonden.
De maximale berekende radiologische impact voor het publiek in 2020 die toe te schrijven is aan de
radioactieve gasvormige lozingen van de inrichting, is lager dan 0,00055 mSv wat ruim voldoet aan de
reglementaire limiet voor het publiek van 1 mSv per jaar.
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F. Toezicht rond de nucleaire site van Mol-Dessel
Het programma volgt de lozingen op van de site van Mol-Dessel, die de onderzoekscentra SCK CEN
en JRC Geel herbergt en Belgoprocess, verantwoordelijk voor de behandeling en opslag van radioactief
afval
van
kerncentrales,
de
industriële
sector,
ziekenhuizen,
laboratoria
en
ontmantelingswerkzaamheden. FBFC International, een fabrikant van 235U-verrijkte nucleaire brandstof
en van MOX, en Belgonucleaire, voormalige fabrikant van MOX brandstof, zijn ook aanwezig op de site
maar aan het einde van de ontmanteling. Bemonstering rond deze site omvat:






Compartiment lucht: luchtmonsters (verzameling aerosolen en stofdeeltjes afgezet op filters)
door geautomatiseerde luchtvolumemonsternemers in Mol-Dessel. Op deze locatie worden
deeltjes van oppervlakteafzettingen verzameld in depositiebakken waarbij een dunne laag
water met gekend oppervlak de fijne deeltjes (droge aanslag) of deeltjes uitgeloogd door regen
(natte afzetting) opvangt. De analyse van deze totale afzetting wordt uitgevoerd op het filter en
het residu.
Compartiment bodem: bodemstalen bij Mol.
Compartiment rivier: water, sediment en flora monsters van de Molse Nete.
Vloeibare lozingen: analyse van vloeibare lozingen van de nucleaire site Mol-Dessel. Deze
lozingen worden uitgevoerd in de Molse Nete via de Belgoprocess 2 installaties. Hoewel de
vloeibare lozingen van FBFC International in september 2016 werd gestopt, worden er nog
steeds analyses uitgevoerd in de piezometers van de site.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht - bemonsteringsprogramma in de praktijk)
Alle resultaten van de analyses rond de nucleaire site van Mol-Dessel in 2020 zijn beschikbaar in Tabel
S4 (bijlage).
a. Radioactiviteit in de lucht
Meer informatie over de analyses van de radioactiviteit in de lucht is te vinden p.32.
De resultaten voor het lucht compartiment rond de site van Mol-Dessel onthullen geen radiologische
problemen (Tabel S4). Er wordt opgemerkt dat:




Natuurlijke radioactiviteit voornamelijk verantwoordelijk is voor het zeer lage niveau van
radioactiviteit in de lucht: 40K, 7Be (kosmogeen), enz.
Sporen van 3H (kunstmatig) worden soms gemeten in het filtraat van de totale afzetting maar
liggen nauwelijks boven de detectielimieten.
De radiologische impact van nucleaire installaties op de atmosfeer en indirect op het milieu is
verwaarloosbaar of niet meetbaar: alleen sporen van alfa- en bèta-stralers (metingen in totale
α en totale β) - voornamelijk van natuurlijke oorsprong - zijn detecteerbaar in de buurt van de
site van Mol-Dessel.

b. Radioactiviteit van de bodem
Contaminatie van de bodem is voornamelijk te wijten aan de neerslag van radioactief materiaal in de
atmosfeer (meestal geassocieerd met zeer fijne deeltjes of aerosolen) door droge of natte afzettingen
(uitspoeling van de atmosfeer door regen). Eenmaal per jaar worden bodemmonsters genomen uit een
permanente weide bij Mol (in dominante windrichting ten opzichte van de site). De mogelijke afzetting
van radioactiviteit wordt onderzocht door het nemen van monsters van gras en oppervlaktegrond.
Detectielimieten variëren afhankelijk van de hoeveelheid en dichtheid van de verzamelde bodems en
van de geometrie die wordt gebruikt om de metingen uit te voeren en het totale activiteitsniveau van
het monster. De bodemradioactiviteitsmetingen in de regio Mol-Dessel (Tabel S4) tonen dat:
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c.

Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het niveau van
radioactieve besmetting van bodems met een groot overwicht van 40K. Natuurlijke alfa-stralers
(226,228Ra, 234,235,238U, 228Th) worden ook regelmatig gedetecteerd.
Wat kunstmatige radioactiviteit betreft, worden alleen sporen van 137Cs (2,9 Bq/kg) gemeten en
zijn afkomstig van de gevolgen van het ongeluk in Tsjernobyl en die van de oudere
atmosferische kernproeven (die in de jaren zestig een hoogtepunt bereikten). Zware elementen
zoals plutonium (Pu) of americium (Am) - die door de installaties van de site geloosd hadden
kunnen worden – konden niet worden gedetecteerd. De site omvat de installaties van
Belgoprocess 1 (Cilva - verbrandingsoven voor vast afval, Pamela - een verglazingsinstallatie
voor afval met een hoog radioactiviteitsniveau), Belgoprocess 2 (voormalige SCK CEN-faciliteit
voor de behandeling van vloeibare lozingen) en het voormalige Belgonucléaire; allen
activiteiten die betrokken zijn bij lozingen van alfa- en Pu-stralers. FBFC International is hier
niet bij betrokken omdat de atmosferische lozingen verwaarloosbaar zijn in termen van
activiteit. Deze laatste is ook in ontmanteling en wordt eind 2020 - begin 2021 opgeleverd.
Het terrein van Mol-Dessel heeft geen meetbare radiologische impact op omliggende bodems
(via atmosferische lozingen).
Radioactiviteit van de rivier

Meer informatie over de analyses van de radioactiviteit in de rivier is te vinden op p.34.
De belangrijkste betrokken waterloop is de Molse Nete (Figuur 31), die de vloeibare lozingen ontvangt
van Belgoprocess 2. Deze installatie voor de behandeling van vloeibaar radioactief effluent ontvangt
nu immers alle vloeibare radioactieve afvalstoffen van de aanwezige installaties op de site Mol-Dessel
(SCK CEN, en Belgoprocess).

Figuur 31 : Het gehele Nete-bekken.

De lozingslimieten in de Molse Nete zijn in 2020 verlaagd en mogen niet hoger zijn dan 10 GBq/maand
aan alfa-, bèta- en gammaradioactiviteit, volgens de volgende formule:
2,5 [α totaal] + 0,4 [90Sr-90Y] + 2,5 10-5 [3H] + [60Co] + 1,5 [134Cs] + 1,5 [137Cs] + 0,1 [β] ≤ 10 GBq/maand
(50 GBq/jaar maximum met een concentratie limiet van 15 MBq/m³) in de rivier de Molse Nete.
met [β] = [β totaal] – ([90Sr-90Y] + [60Co] + [134Cs] + [137Cs])

De radioactiviteitsanalyse van de Molse Nete wordt uitgevoerd in de buurt van de monding van het
lozingspunt van Belgoprocess 2 en omvat: water, vers afgezette sedimenten in de rivierbedding en in
de buurt van de oevers (sedimentbakken) alsook de aquatische flora. De analyses hebben betrekking
op de totale alfa en totale bèta radioactiviteit, gammaspectrometrieanalyses en specifieke
radiummetingen.
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De radioactiviteitsmetingen in de Molse Nete (Tabel S4) tonen dat de kunstmatige radioactiviteit
(voornamelijk 3H) wordt gemeten. Er wordt opgemerkt dat:





Over het algemeen, is de radioactiviteit van de verschillende compartimenten van de Molse
Nete voornamelijk afkomstig van natuurlijke radioactiviteit (40K en in mindere mate 226Ra, 228Th
en 234,238U).
In het water, wat de kunstmatige radioactiviteit betreft, meten we voornamelijk 3H, wat
schommelt van 8 tot 451 Bq/L (jaarlijks globaal gemiddelde: 56 Bq/L) en sporen van transurane
radionucliden (241Am, 238,239Pu) met een maximum van respectievelijk 3,2.10-3 Bq/L en 5.10-4
Bq/L.
In sedimenten is radioactiviteit voornamelijk van natuurlijke oorsprong (Be, K en Ra). Radium
is gemakkelijk detecteerbaar in de Molse Nete (van 10 tot 120 Bq/kg droog). De niveaus dalen
naarmate men verder in het bassin naar de Schelde toe beweegt (zie volgend deel). Wat
kunstmatige radioactiviteit betreft, vertonen de verse sedimenten van de Molse Nete:
o
o
o



137Cs met 9 tot 540 Bq/kg droog,
Pu en Am, respectievelijk 1 tot 33 Bq/kg droog en 2 tot 86 Bq/kg droog,
99Tc, soms gedetecteerd als sporen en tot 60 Bq/kg droog.

Deze kunstmatige radioactiviteit wordt geleverd door de vloeibare uitstoot van Belgoprocess 2
(lozingen die aan de toegestane limieten voldoen) en een mogelijke re-suspensie van oudere
sedimentaire afzettingen. Deze radioactiviteit wordt snel zeer moeilijk op te sporen naarmate
men zich verder van het lozingspunt in de richting van het estuarium bevindt (zie volgend punt).
In flora is 40K de belangrijkste bron van radioactiviteit. 137Cs wordt echter soms gedetecteerd in
de waterplanten van de Molse Nete met concentraties van 4 tot 12 Bq/kg droog, ook signatuur
van lozingen van kunstmatige radioactiviteit die wordt geleverd door Belgoprocess 2.

Discussie over de ecologische situatie van de Molse Nete
De ecologische situatie van de Molse Nete is problematischer vanuit het oogpunt van chemische
verontreiniging in het algemeen. Vanuit radiologisch oogpunt bevat deze stroom kunstmatige
radionucliden (met name cesium en tritium), een gevolg van de nucleaire industriële activiteit op de site
Mol-Dessel, die niettemin de daarvoor vastgestelde lozingslimieten respecteert. De situatie is de
afgelopen jaren echter verbeterd. Er zij op gewezen dat deze wateren niet voor menselijke consumptie
als zodanig kunnen worden gebruikt. Ze stromen echter door landbouwgebieden die lokaal kunnen
worden verontreinigd - vooral chemisch (oevers, gebieden waar baggerslib wordt gestort, enz.). Het is
aangewezen de toevoer van chemische en radioactieve verontreinigingen in de toekomst te
verminderen.
De situatie is des te problematischer als men kijkt naar het gehele Nete-bekken (Figuur 31):





Grote Laak en Winterbeek, die lozingen ontvingen van de productiesite voor veevoederfosfaat
in Kwaad-Mechelen en Tessenderlo (226Ra lozingen).
De Grote Nete waarin de Molse Nete en de Grote Laak uitmonden.
de Rupel waar de Grote Nete eindigt, ontvangt ook het water van de Winterbeek via de Demer
die op haar beurt uitmondt in de Dijle, die tenslotte in de Rupel uitmondt.
de Schelde die het hele Netebekken afwatert en in een estuarien (mariene) gebied belandt
alvorens de Noordzee in te stromen.

Aangezien deze stromen zijn geclassificeerd als "NORM Industries and Historically Contaminated
Sites", worden ze ook besproken in de volgende sectie.
Radioactiviteit in de Grote Netevallei
De radiologische situatie in het Grote Netebekken was al besproken in eerdere radiologische
monitoringrapporten van het gebied. Ondanks het stopzetten van de productie van fosfaatproducten
eind 2013, en daarmee het stopzetten van bijbehorende lozingen, wordt de radiologische
verontreiniging in de vallei van de Grote Laak nog steeds - zij het in sterk verminderde concentraties
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ten opzichte van de periode van de lozingen – door de rivier getransporteerd. De "erfenis" aan de
oevers van de Grote Laak moet nog worden verholpen, terwijl de sanering van de Winterbeek aan de
gang is. De radiologische anomalien waargenomen voor 226Ra komen bovenop een veel ernstiger
probleem: dat van de hoge chemische vervuiling door zware metalen, samen met radium.
Historisch gezien heeft de uitgebreide radiologische karakterisering van rivieroevers en sedimenten
zich gericht op waterlopen die directe lozingen ontvangen: Molse Nete, Winterbeek en Grote Laak.
Studies die het Vlaamse gewest begin jaren 2000 uitvoerde, toonden echter aan dat de oevers van de
Grote Nete - die water ontvangt van Molse Nete en Grote Laak - ook verontreiniging van 226Ra
vertoonden in overstromingsgebieden bij de stad Lier, vergelijkbaar met die aan de oevers van de Grote
Laak. Hieruit blijkt dat een deel van het radium van de lozingen tientallen kilometers stroomafwaarts
van de monding van de Grote Laak is afgezet. Aangezien de geïdentificeerde gebieden grotendeels
ontoegankelijk zijn en het radiologische risico verwaarloosbaar is, was een meer gedetailleerde
karakterisering van de gebieden nauwelijks mogelijk of gerechtvaardigd.2
Onlangs is de aanwezigheid van radium in de Grote Nete echter weer op de agenda gekomen na de
ontdekkingen die werden gedaan in het kader van de geplande werkzaamheden door het Vlaamse
Gewest in deze vallei met het oog op de ontwikkeling van de bedding en de oevers (Sigmaplan). Bij het
ecologisch onderzoek van bepaalde gebieden werden op diezelfde plaatsen ook sterk verhoogde
concentraties zware metalen gemeten. Daarom heeft het FANC contact opgenomen met OVAM, die
bevoegd is voor de niet-radiologische vervuiling.
FANC en OVAM identificeerden verschillende gebieden in de monding van de Grote Nete waar een
oriënterend bodemonderzoek op korte termijn aangewezen is. Deze aanvullende studie bevestigde dat
er 226Ra-besmetting is in gebieden die in het verleden vaak overstroomd werden (hetzij door incidentele
overstromingen, hetzij door de invloed van de getijden). De waarden zijn in een orde van grootte van
een paar Bq/g van 226Ra.
Eind 2016 is op initiatief van OVAM een bodemonderzoek gestart, met als doel de chemische en
radiologische vervuiling van de bedding en de oevers van de Grote Nete tussen Geel en Lier te
identificeren en te karakteriseren. In dit verband bestudeert FANC het radiologische aspect en OVAM
het chemische aspect. Het FANC volgt de ontwikkelingen in het bodemonderzoek op de voet en zal
waar nodig passende maatregelen nemen.
d. Vloeibare lozingen
Vloeibare lozingen van de nucleaire site van Mol-Dessel vinden plaats in de Molse Nete via de
Belgoprocess 2-installaties. Deze lozingen, die ruim binnen de vastgestelde limiet blijven, zijn niettemin
detecteerbaar, zoals blijkt uit de radioactiviteitsmetingen die in de rivier zijn uitgevoerd (water, sediment
en flora). Deze controles moeten bij de bron en in het milieu worden gehandhaafd. Tabel S4 geeft een
overzicht van de radioactiviteitsmetingen van vloeibare lozingen van de nucleaire site, die in de
afvoerleiding, vlak voor de lozing, zijn genomen. Gezien deze resultaten zijn er geen radiologische
problemen te melden.
Vloeibare lozingen van FBFC International, een installatie voor de assemblage van nucleaire brandstofen MOX, vinden plaats in een sterfput op het terrein. Deze lozingen bereiken de Molse Nete niet. Ze
worden niettemin maandelijks gecontroleerd. De productie van UO2 pellets is sinds begin 2012
stopgezet. De assemblage van de MOX-brandstofelementen (een mengsel van Pu- en U-oxiden) ging
door maar werd in 2015 stopgezet. Sinds 2011 is echter begonnen met de ontmanteling van een deel
van de faciliteiten, die eind 2020 - begin 2021 klaar moet zijn. Tabel S4 rapporteert
radioactiviteitsmetingen uit de piezometers van FBFC International.

2

VMM (2002) Aanvulling op de inventarisatie en karakterisering van verhoogde concentraties natuurlijke
radionucliden van industriële oorsprong in Vlaanderen.
(http://www.milieurapport.be/upload/main/miradata/MIRA-T/02_themas/02_06/ioni_O&O_03.pdf)

56

Het stoppen van de productie van UO2 pellets resulteert in een afname van lozingen. Meetbare
hoeveelheden alfastralers worden nog steeds maandelijks uitgestoten: tot 0,3 Bq/L (er wordt een daling
vastgesteld ten opzichte van 2001-2002, die nog sterker is sinds 2011-2013). Houd er rekening mee
dat de detectielimieten kleiner zijn dan 0,03 Bq/L, wat aangeeft dat deze lozingen nauwelijks meetbaar
zijn. Ter herinnering: de installatie mag niet meer dan 20 Bq/L in totaal alfa uitstoten (ARBIS). Aan de
andere kant resulteerde de ontmanteling van een deel van de faciliteiten in een lichte detectie van
transurane lozingen (Pu). Er zijn geen radiologische problemen geconstateerd met betrekking tot de
FBFC International site.

Samenvatting van het toezichtsprogramma rond de nucleaire site van Mol-Dessel:





De lucht nabij de site levert geen radiologisch probleem op. De gemeten gehaltes liggen
allemaal onder of dichtbij de – zeer lage - detectiedrempels van de meettoestellen.
De wateren van het Netebekken (Molse Nete) moeten aan strenge controles worden
onderworpen vanwege de vloeibare lozingen van kunstmatige radioactiviteit van de site van
Mol-Dessel en het radium dat historisch geloosd werd door de installaties in Tessenderlo
(Grote Laak, Winterbeek). De aanwezigheid van bepaalde radionucliden (waaronder 3H) in
het water van de Molse Nete wordt bevestigd, hoewel de nucleaire industriële activiteiten in
de regio de gestelde lozingslimieten respecteren.
De natuurlijke radioactiviteit ten gevolge van 226Ra (zeer radio-toxisch, halfwaardetijd ≈ 1620
jaar), met als vervalproducten het gas 222Rn, 210Pb (halfwaardetijd ≈ 22 jaar) in de Grote Laak
en Winterbeek is niet verwaarloosbaar. Ook moet de radiologische situatie van het Neteriviersysteem nauwlettend in het oog gehouden worden. Sinds 2016 zijn er door het FANC
acties gestart om de situatie in en aan de oevers van de Grote Nete stroomafwaarts van de
Grote Laak beter te karakteriseren.
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5. Lozingen en toezicht op de kerncentrale van Doel
Site van Doel

ENGIE Electrabel

Vestiging:

Beveren-Waas (9130), Oost-Vlaanderen, Vlaanderen

Belangrijkste activiteit(en):

Elektriciteitsproductie

Type(s) installatie(s):

Drukwaterreactoren, opslag van gebruikte kernbrandstof,
afvalbehandeling en effluenten

Eerste inbedrijfstelling:

1975

Huidige toestand:

In bedrijf

Controle van potentiële lozingen:

Vloeibare: • tritium (getritieerd water HTO)
• α-stralers (235U, 239Pu, 241Am…)
• β-γ-stralers (60Co, 90Sr, 124Sb, 131I, 137Cs…)
Atmosferische:

• tritium (getritieerd water HTO)
• jodium (131I)
• edelgassen (85Kr, 133Xe…)
• α-aërosolen (235U, 239Pu, 241Am…)
• β-γ-aërosolen (60Co, 90Sr, 124Sb, 137Cs…)
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A. Lozingen
Totale geloosde activiteit

Vloeibare lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium (TBq)

41,8

37,9

35,1

35,9

37,5

-aërosolen (MBq)

5,7

3,4

4,1

2

2

--aërosolen (GBq)

3,8

4,2

3,6

2,6

3,7

Totale geloosde activiteit

Atmosferische Lozingen
2016

2017

2018

2019

2020

Tritium (GBq)

4453,0

2165,2

3635,3

3024,0

3155,0

Jodium (MBq)

26,5

6,3

23,1

21,6

20,6

Edelgassen (TBq)

48,2

27,4

55,1

32,2

39,2

-aërosolen (MBq)

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

--aërosolen (MBq)

83,7

58,8

40,7

30,7

24,5

Interpretatie van de resultaten voor 2020
In 2020 bleven de lozingen van vloeibaar en gasvormig radioactief afvalwater van de faciliteit in
overeenstemming met de vergunningsvereisten.
In de loop van het jaar werden geen excessen van de lozingslimieten geregistreerd.
Vloeibare radioactieve lozingen blijven over het algemeen stabiel in vergelijking met voorgaande jaren.
In termen van radioactieve gasuitstoot is de lozing van tritium en edelgas stabiel ten opzichte van 2019,
na de specifieke toename’s van deze lozingen in 2016 en 2018 als gevolg van de lange
stilleggingsperiodes van de reactoren in die jaren. Hierdoor dienden de reactorgebouwen vaker
geventileerd te worden. In 2017 was de geloosde jodiumactiviteit uitzonderlijk laag. Jodiumuitstoot voor
2020 is stabiel ten opzichte van 2016, 2018 en 2019. De gerapporteerde lozing van aerosolen is de
voorbije jaren stelselmatig aan het dalen, wat het gevolg is van de verhoging van het
betrouwbaarheidsinterval, aanpassing van de spectrometrie en het verminderen van het geloosd
volume.
De maximale radiologische impact die in 2020 voor de bevolking is berekend ten gevolge van de lozing
van vloeibare en gasvormige radioactieve effluenten van de faciliteit, ligt voor de meest kwetsbare
categorie van personen op 0,0223 mSv. Dit resultaat is stabiel in vergelijking met voorgaande jaren en
is in lijn met de wettelijke limiet voor het publiek van 1 mSv per jaar.
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B. Toezicht rond de nucleaire site van Doel
Het programma bewaakt de lozingen van de 4 reactoren van de nucleaire site van Doel, gelegen langs
de Schelde, alsook de lozingen die worden uitgestoten door grote agglomeraties zoals Antwerpen, dat
veel ziekenhuizen en onderzoekscentra omvat. De Schelde ontvangt ook de wateren van het bassin
Molse Nete, die een bijzondere aandacht vereisen. Bemonstering rond deze site omvat:






Compartiment lucht: luchtmonsters (verzameling van aerosolen en stofdeeltjes afgezet op
filters) door geautomatiseerde luchtvolumemonsternemers in de buurt van Doel. Op deze site
worden deeltjes van oppervlakteafzettingen verzameld in depositiebakken waarbij een dunne
laag water met gekend oppervlak fijne deeltjes (droge aanslag) of deeltjes uitgeloogd door
regen (natte afzetting) opvangt. De analyse van deze totale afzetting wordt uitgevoerd op het
filter en het residu.
Compartiment bodem: bodemstalen uit een permanente weide nabij de nucleaire site Doel.
Compartiment rivier: water, sedimenten en monsters van fauna en flora van de Schelde bij
Doel.
Vloeibare lozingen: analyse van de vloeibare lozingen uit de kerncentrale van Doel.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht - bemonsteringsprogramma in de praktijk)
Alle resultaten van de analyses rond de nucleaire site van Doel in 2020 zijn beschikbaar in Tabel S5
(bijlage).
a. Radioactiviteit in de lucht
Meer informatie over de analyse van radioactiviteit in de lucht is te vinden p.32.
De resultaten voor het atmosferische compartiment in de buurt van de kerncentrale van Doel onthullen
geen radiologische problemen (Tabel S5). Er wordt opgemerkt dat:




Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het zeer lage niveau van
radioactieve besmetting in de atmosfeer (40K,7Be).
De radiologische impact van de nucleaire installaties op de atmosfeer en indirect op het milieu
verwaarloosbaar of niet meetbaar is: alleen sporen van alfa- en bèta-stralers (metingen van
totaal α en β) - voornamelijk van natuurlijke oorsprong - zijn detecteerbaar in de buurt van Doel.
De kerncentrale van Doel heeft geen meetbare radiologische impact op de atmosfeer.

b. Radioactiviteit van de bodem
Radiocontaminatie van de bodem is voornamelijk te wijten aan de neerslag van radioactief materiaal in
de atmosfeer (meestal geassocieerd met zeer fijne deeltjes of aerosolen) door droge of natte
afzettingen (uitspoeling van de atmosfeer door regen). Eenmaal per jaar worden monsters genomen
uit permanente graslanden in de buurt van Doel en dit in de dominante windrichting ten opzichte van
de site. De mogelijke afzetting van radioactiviteit wordt onderzocht door het nemen van monsters van
gras en oppervlaktegrond.
De analyses richten zich op de detectie van gamma-, bèta- en alfa-stralers. Detectielimieten variëren
afhankelijk van de hoeveelheid en dichtheid van de verzamelde bodems, de geometrie die wordt
gebruikt om de metingen uit te voeren en het totale activiteitsniveau van het monster. De
bodemradioactiviteitsmetingen in Doel (Tabel S5) tonen dat:


Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het niveau van
radioactieve besmetting van bodems met een groot overwicht van 40K en in mindere mate de.
natuurlijke alfa-stralers (226,228Ra en 228Th).
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c.

Wat kunstmatige radioactiviteit betreft, worden sporen van 137Cs (5 Bq/kg) gemeten en zijn
afkomstig van de gevolgen van het ongeluk in Tsjernobyl en die van de oudere atmosferische
kernproeven. De lange persistentie van radiocesium in de omgeving verklaart waarom nog
steeds soms sporen worden gedetecteerd. Transurane kunstmatige alfastralers (Pu en Am)
zijn niet meetbaar.
De kerncentrale van Doel heeft geen meetbare radiologische impact op nabijgelegen bodems
(via atmosferische lozingen).
Radioactiviteit van de rivier

Schelde voert niet alleen de radioactieve lozingen uit de kerncentrale van Doel en uit ziekenhuizen en
laboratoria in Antwerpen, maar ook het hele nete-probleembassin af. De Schelde eindigt in een
estuarien (marieme) gebied voordat deze de Noordzee instroomt.
De bemonstering omvat water, sedimenten en aquatische biocenose: zoetwater mossen (Cinclidotus
danubicus), planten en algen (Fucus vesiculosus) (indien beschikbaar), maar ook zeemosselen (Mytilus
edulis) of wilde oesters, garnalen (Crangon sp. ) - voor het Schelde estuarium - die goede biologische
indicatoren ("bioindicatoren") voor de aanwezigheid van radioactiviteit zijn. Volgende bemonsteringsen controlepunten voor radioactiviteit werden gekozen:



Op de Schelde nabij Doel voor water en sediment.
Verder in het estuarium voor fauna (garnalen en zeeoesters) en flora (algen): te Kieldrecht bij
Doel (garnalen), Kloosterzande of Hoofdplaat (oesters en zeewier) gelegen op het estuariene
deel ten noorden van de Belgisch-Nederlandse grens.

De radioactiviteitsmetingen in de Schelde (Tabel S5) tonen dat:






De radioactiviteit van de verschillende rivier compartimenten voornamelijk afkomstig is uit
natuurlijke radioactiviteit (40K en in mindere mate 226Ra en 228Th). Radium, dat gemakkelijk te
detecteren was in de sedimenten van de Molse Nete met niveaus van 10 tot 120 Bq/kg droog,
vermindert naarmate men verder in het bekken afdaalt naar de Schelde toe (van 27 tot 61
Bq/kg droog). Verder, in de estuariene omgeving worden soms nog sporen van 226Ra
gedetecteerd in mariene flora en fauna (waterplanten, oesters, garnalen).
Wat kunstmatige radioactiviteit betreft wordt tritium (3H) routinematig gemeten in het water
(jaarlijks globaal gemiddelde:11 Bq/L) stroomafwaarts van de kerncentrale. Sporen van
americium (241Am), cesium (137Cs) en kobalt (60Co) kunnen soms worden gedetecteerd in water,
sedimenten en flora en fauna. De verse sedimenten van Molse Nete vertoonden echter sporen
van kunstmatige radioactiviteit (137Cs van 9 tot 540 Bq/kg droog, Pu en Am met gehaltes
variërend van respectievelijk 1 tot 33 Bq/kg droog en 2 tot 86 Bq/kg droog, 99Tc soms
gedetecteerd als sporen tot 60 Bq/kg droog) die veel hoger liggen omdat deze radionucliden
worden aangevoerd door de vloeibare lozingen van Belgoprocess 2 (lozingen die voldoen aan
de toegestane limieten) en een mogelijke resuspensie van oudere sedimentaire afzettingen.
Hieruit blijkt dus dat deze radioactiviteit snel zeer moeilijk aantoonbaar wordt naarmate men
zich verder van het lozingspunt verwijdert in de richting van het estuarium.. Evenzo is in de
flora en fauna het 137Cs-gehalte, dat de signatuur is van de kunstmatige lozingen van
radioactiviteit door de site Mol-Dessel (die door de Belgoprocess 2-installaties wordt
geëxploiteerd), veel lager dan het gehalte dat soms wordt aangetroffen in de mossen en
waterplanten van de Molse Nete.
De kerncentrale van Doel heeft geen meetbare radiologische impact op de Schelde.

d. Vloeibare lozingen
In de kerncentrale van Doel zijn vloeibare lozingen van primaire effluenten het meest radioactief. Deze
lozingen komen niet als zodanig vrij, ze worden behandeld en verdund door "koude" lozingen uit
technische ruimtes en gebouwen, evenals door condenswater dat wordt teruggewonnen uit de
koeltorens. Gezien deze resultaten zijn er geen radiologische problemen te melden.

61

Samenvatting van het toezichtsprogramma rond de nucleaire site van Doel:




Er zijn geen radiologische problemen met de lucht in de buurt van de nucleaire site van Doel.
De gemeten niveaus liggen allemaal onder of dicht bij de zeer lage detectiedrempels van de
meetapparatuur.
De kerncentrale van Doel heeft geen meetbare radiologische impact op de omliggende
bodems (via atmosferische lozingen).
De radiologische impact van de nucleaire installaties op de Schelde is verwaarloosbaar en
heeft geen gevolgen voor de volksgezondheid. Specifiek voor de kerncentrale van Doel is er
geen meetbare radiologische impact. Echter, deze rivier vereist bijzondere aandacht omdat
het de wateren van het Nete-bekken verzamelt, dat bijzonder gecontroleerd wordt wegens
de vloeibare lozingen van kunstmatige radioactiviteit van de site Mol-Dessel en de historische
radiumlozingen van de installaties van Tessenderlo (Grote Laak, Winterbeek).
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6. Toezicht op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het programma houdt toezicht op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als referentiegebied voor het
Belgische grondgebied. Het doel is immers om periodiek monsters te nemen die niet worden beïnvloed
door mogelijke lozingen van kunstmatige en / of natuurlijke radioactiviteit die door mensen wordt
gecreëerd bij hun activiteiten op het hele grondgebied. Daarnaast maakt de hoge bevolkingsdichtheid
(1/10 van de totale bevolking van België) het ook een interessant representatief gebied. De
bemonstering in de regio omvat:




Compartiment lucht: luchtmonsters (verzameling van aerosolen en stofdeeltjes afgezet op
filters) door geautomatiseerde luchtvolumemonsternemers in Brussel (site van het Koninklijk
Belgisch Meteorologisch Instituut - KMI te Ukkel). Ook worden deeltjes van
oppervlakteafzettingen verzameld via depositiebakken waarbij een dunne laag water met
gekend oppervlak fijne deeltjes (droge aanslag) of deeltjes uitgeloogd door regen (natte
afzetting) opvangt. De analyse van deze totale afzetting wordt uitgevoerd op het filter en het
residu.
Compartiment bodem: bodemmonsters genomen op de site van het Koninklijk Belgisch
Meteorologisch Instituut (KMI) in Ukkel.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht - bemonsteringsprogramma in de praktijk)
Alle resultaten van de analyses van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 zijn beschikbaar in
Tabel S6 (bijlage).
a. Radioactiviteit in de lucht
De resultaten voor de atmosfeer (luchtstof en afzettingen verzameld in de depositiebakken (filtraten en
residuen van droge en natte afzettingen)) tonen dat de lucht in de regio Brussel geen radiologische
problemen oplevert (Tabel S6). De gemeten niveaus liggen onder of dichtbij de - zeer lage detectielimieten van de meetapparatuur. Natuurlijke radioactiviteit is voornamelijk verantwoordelijk voor
het zeer lage niveau van de radioactieve besmetting van de atmosfeer.
b. Radioactiviteit van de bodem
Eenmaal per jaar worden bodemmonsters genomen. De mogelijke afzetting van radioactiviteit wordt
onderzocht door monsters van grasachtige oppervlaktebodems te nemen (oppervlakte afzettingen)..
De detectielimieten variëren afhankelijk van de hoeveelheid en dichtheid van de verzamelde bodems,
de geometrie die wordt gebruikt om de metingen uit te voeren en het totale activiteitsniveau van het
monster. De resultaten voor bodems in Brussel tonen dat:



Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het niveau van de
radioactieve besmetting van bodems met een groot overwicht van 40K en in mindere mate de
natuurlijke alfa-stralers (226,228Ra, 228Th).
Wat de kunstmatige radioactiviteit betreft, worden sporen van 137Cs gemeten in de bodem en
zijn ze afkomstig van de gevolgen van atmosferische tests van kernwapens in de jaren zestig
en van de passage van de radioactieve wolk van Tsjernobyl. De gemeten niveaus zijn
logischerwijs lager dan die in het bekken Samber-Maas, waar de afzettingen als gevolg van
Tsjernobyl iets groter waren. Transurane kunstmatige alfa-stralers (241am) zijn niet meetbaar.

Samenvatting van het toezichtsprogramma voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
De radiologische situatie in de Brusselse regio is uitstekend.
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7. Toezicht op de Belgische kuststreek
Het programma houdt toezicht op de Noordzee, die vloeibare lozingen ontvangt van verschillende
nucleaire sites (Franse kerncentrales in Gravelines, gelegen nabij de zee tussen Calais en Duinkerken,
Paluel en Flamanville, Engelse kerncentrales in Dungeness, Bradwell en Sizewell, de
opwerkingsfabriek La Hague (Frankrijk) en Sellafield (Verenigd Koninkrijk)) en niet-nucleaire sites. De
Noordzee is ook de culminatie van verschillende rivieren die zelf radioactief afvalwater ontvangen van
nucleaire sites. Dit is de reden waarom de Noordzee nauwlettend wordt gevolgd door de landen die
eraan grenzen. De bemonstering omvat:




Compartiment lucht: luchtstofmonsters (filters) in de buurt van Koksijde.
Compartiment bodem: bodemstalen uit graslanden in de buurt van Koksijde.
Compartiment zee: water, sediment en faunamonsters (schaaldieren, tweekleppigen, vissen)
en flora (algen). Voor de Belgische kust zijn verschillende bemonsteringspunten gekozen waar
4 keer per jaar staalnamecampagnes voor zeewater-, sediment- en bodemvissen worden
georganiseerd door het oceanografische schip Belgica (Figuur 32). Twaalf monsternemingen
worden uitgevoerd over een strook van 5 tot 25 km uit de kust langs de steden Koksijde,
Nieuwport, Oostende en
Blankenberge (een punt ligt 37 km van de
kust
boven
Wenduine
nabij
Blankenberge). Aan de kust worden
voornamelijk algen, vissen, weekdieren en
schaaldieren verzameld die, vanwege hun
accumulatie- en concentratievermogen,
uitermate geschikt zijn om de belangrijkste
splijtings- en activeringsproducten te
meten, evenals Th, Pu en U.

Figuur 32: De Belgica (foto genomen vanaf de site van de
Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van
de Noordzee).

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht - bemonsteringsprogramma in de praktijk)
Alle resultaten van de analyses van de Belgische kust in 2020 zijn beschikbaar in Tabel S7 (bijlage).
a. Radioactiviteit in de lucht
De metingen van de radioactiviteit in de lucht (luchtstofdeeltjes) van de Belgische kust tonen duidelijk
aan dat lucht in het Koksijdegebied (Belgische kustlijn) geen radiologisch probleem vormt (Tabel S7).
De metingen liggen allemaal onder of dicht bij de – zeer lage - detectielimieten van de apparatuur.
Alleen natuurlijke radioactiviteit (40K) kan voldoende worden gemeten:
b. Radioactiviteit van de bodem
Bodemmonsters worden eenmaal per jaar verzameld uit graslanden in Koksijde. De mogelijke afzetting
van radioactiviteit wordt onderzocht door middel van monsters te nemen van gras en
oppervlaktebodems (oppervlakteafzettingen). Detectielimieten variëren afhankelijk van de hoeveelheid
en dichtheid van de verzamelde bodems, de geometrie die wordt gebruikt om de metingen uit te voeren
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en het totale activiteitsniveau van het monster De metingen van de radioactiviteit van de bodem
(weilanden /oppervlaktebodems) van de Belgische kust (Tabel S7) tonen aan dat:



c.

Natuurlijke radioactiviteit in de eerste plaats verantwoordelijk is voor het niveau van
radioactieve besmetting van bodems met een groot overwicht van 40K en in mindere mate
de.natuurlijke alfa-stralers (226,228Ra en 228Th).
Wat de kunstmatige radioactiviteit betreft, worden sporen van 137Cs in de bodem gemeten die
afkomstig zijn van de gevolgen van het ongeluk in Tsjernobyl en van de veel oudere
atmosferische kernproeven. Aan de andere kant zijn de gemeten niveaus logischerwijs lager
dan die in het bekken Samber-Maas, waar de afzettingen als gevolg van Tsjernobyl iets groter
waren dan in Vlaanderen.
Radioactiviteit van het mariene milieu

Verschillende bemonsteringspunten worden elk
kwartaal bezocht door het oceanografische schip
Belgica. Ze liggen in een rand van 5 tot 25 km van
de kust voor de steden Koksijde, Nieuwpoort,
Oostende en Blankenberge (een punt ligt 37 km van
de kust boven Wenduine nabij Blankenberge).
Zeewiermonsters (Fucus vesiculosus) worden ook
genomen vanaf een pier in Oostende, garnalen
(Crangon sp.) en mosselen (Mytilus edulis) worden
ook bemonsterd.
Zeewaterstalen worden genomen met behulp van
"Niskin" flessen (Figuur 33).
Figuur 33: "Niskin"-fles voor bemonstering van
zeewater.

De sedimenten worden bovengehaald met behulp
van een "Van Veen" container (Figuur 34), een soort
grijper die aan het uiteinde van een staalkabel op
de zeebodem wordt neergelaten met zijn kaken
open. Zodra de kaken de bodem raken, komt de
veer vrij die deze open houdt. Op het moment van
stijgen sluiten de kaken en vangen ze een
hoeveelheid zand of sediment van de zeebodem.

Figuur 34: "Van Veen" emmer voor bemonstering
van zeesedimenten.

Met behulp van een sleepnet worden monsters van de fauna (vissen) verzameld om te worden
geconditioneerd voor latere radioactiviteitsanalyses (Figure 35).
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Figuur 35: Sleepnetten voor het verzamelen van monsters van fauna (vissen).

De radioactiviteitsmetingen voor het mariene milieu: water, sediment, flora (algen) en fauna
(mosselen/garnalen en platvissen) bevestigen dat er geen probleem is met de radiologische toestand
van het mariene milieu (Tabel S7). Er wordt opgemerkt dat:




Natuurlijke radioactiviteit (40K) voornamelijk verantwoordelijk is voor de radioactiviteit van de
verschillende compartimenten van het mariene milieu aan de Belgische kust.
137Cs en 238,(239+240)Pu - 241Am, kunstmatige elementen die worden geproduceerd en uitgestoten
door kerncentrales en opwerkingsinstallaties voor gebruikte splijtstof, zijn niet detecteerbaar,
alle gehaltes bevinden zich op het niveau van de detectielimieten.
Er wordt geen kunstmatige radioactiviteit gevonden in vissen.

Samenvatting van het toezichtsprogramma voor de Belgische kuststreek:
De radiologische situatie van het zeegebied leidt niet tot bijzondere opmerkingen en vereist geen
actie. Inderdaad, alleen natuurlijke radioactiviteit wordt gemeten (40K), sporen van kunstmatige
radioactiviteit (137Cs en transuranen in vissen) worden soms gedetecteerd (zij het nabij de
detectielimieten van de meetapparatuur), maar ze blijven volledig verwaarloosbaar.
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8. Toezicht op de voedselketen
Het programma volgt de producten van de voedselketen in heel België op om - op zo breed mogelijk
manier - alle routes van inkomende radioactiviteit bij mensen te beoordelen. De voedselketen op
Belgisch grondgebied kan potentieel besmet worden door alle genoemde nucleaire en niet-nucleaire
sites en door de invoer van voedsel uit landen die getroffen zijn door incidenten of ongevallen
(Tsjernobyl en Fukushima).
De in België uitgevoerde controles hebben betrekking op:


Drinkwater: afkomstig uit distributienetten (kraan) op
verdeelde punten in België.



Melk: verzameld uit het hele land in zuivelfabrieken en op
landbouwbedrijven. Melk is een gevoelige vector voor radioactieve
besmetting zoals jodium 131I, dat snel van het gras naar koeien gaat en
in melk terechtkomt. Omdat de melkdistributieketen snel is, zou het
jodium snel door de bevolking worden ingenomen met de bijbehorende
risico's van schildklierbestraling.



Levensmiddelen (vlees, zee- en riviervis en groenten): Monsters worden
verzameld in supermarkten en markten. Zeevissen worden
gecontroleerd vanuit de visserij aan de Belgische kust.



De controlemaaltijden: maandelijks ingezameld in bedrijfsrestaurants in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaanderen en Wallonië).

gelijkmatig

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (radiologisch toezicht op de voedselketen : drinkwater, melk, voedingsmideelen
en controlemaaltijden)
Alle resultaten van de voedselketenanalyses in 2020 zijn beschikbaar in Tabel S8 (bijlage).
Monsters van distributiewater, melk, levensmiddelen en controlemaaltijden worden regelmatig
verzameld en geanalyseerd om hun radionuclidegehalte te bepalen. Kunstmatige radioactiviteit in de
voedselketen is voornamelijk te wijten aan de mogelijke aanwezigheid van langlevende
splijtingsproducten (90Sr en 137Cs, die voornamelijk het resultaat zijn van atmosferische kernproeven in
de jaren zestig). In het geval van een ongeval (Tsjernobyl) zal een toename van radiocontaminatie
voornamelijk op korte termijn worden veroorzaakt door de mogelijke aanwezigheid van131I en op lange
termijn door die van 137Cs, 134Cs, 90Sr, mogelijk 103-106Ru, enz.

67

a. Drinkwater
Tot 1998 waren er geen Europese normen voor radioactiviteit in drinkwater waar het beginsel "ALARA"
("As Low As Reasonably Achievable" d.w.z. zo laag als redelijkerwijs haalbaar) van toepassing was. In
een aanbeveling van de WHO werden echter de volgende niveaus vastgesteld: 7800 Bq/liter in 3H, 5
Bq/liter in 90Sr, 20 Bq/liter in 60Co. 6 Bq/liter in 131I, 10 Bq/liter in 137Cs, 1 Bq/liter in 226.228Ra, enz.
In november 1998 werd Richtlijn 98/83/EC van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit
van water bestemd voor menselijke consumptie gepubliceerd, waarin microbiologische, chemische
en radioactieve aspecten werden behandeld. Technische bijlagen met de uit te voeren
radioactiviteitsanalyses en de toepassingsmethoden van de richtlijn zijn nooit gepubliceerd. In deze
richtlijn zijn echter twee parametrische waarden gespecificeerd die moeten worden gerespecteerd:



3

H < 100 Bq/L.
Totale indicatieve dosis (TID) < 0,1 mSv/jaar.

De TID is de effectieve dosis die wordt opgelopen als gevolg van een jaarlijkse opname (inname) van
730 L water (2 L per dag) van alle natuurlijke en kunstmatige radionucliden die in een waterdistributie
worden gedetecteerd. Zij houdt bij haar berekening geen rekening met de bijdrage van 3H, 40K, 222Rn
en haar vervalproducten met korte halfwaardetijd. Deze dosis wordt berekend op basis van
radionuclideconcentraties en dosiscoëfficiënten die geschikt zijn voor volwassenen en kinderen ouder
dan 10 jaar.
Op 22 oktober 2013 heeft de Europese Commissie de richtlijn 2013/51/EURATOM van de Raad
gepubliceerd waarin de eisen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking met
betrekking tot radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie zijn
vastgelegd. Deze Richtlijn bevat de technische bijlagen die in richtlijn 98/83/EC zouden worden
opgenomen en voegt een derde referentieniveau toe met betrekking tot radon: 222Rn < 100 Bq/L.
Wat betreft de noodzaak om al dan niet de totale indicatieve dosis te berekenen, werd in de technische
bijlagen gekozen voor twee methoden die zich baseren op sorteerwaarden of zogenaamde "screening"waarden. De lidstaten kunnen één van beide methoden kiezen naar gelang hun gewoonten en
voorkeuren inzake radiologisch toezicht op het leefmilieu en de bevolking. Deze "screening"-waarden
vereenvoudigen de controle van het water en maken onnodige, dure analyses overbodig, maar
garanderen niettemin dat het leidingwater voldoet aan de normen. In beide gevallen dient de
parameterwaarde van 100 Bq/liter voor tritium eveneens als "screening"-waarde.
 De eerste methode, de zogenaamd "globale" methode, berust op een evaluatie van de globale
natuurlijke en kunstmatige radioactiviteit met "screening"-waarden van 0,1 Bq/liter voor totale
alfa en 1 Bq/liter voor totale bèta. Deze waarden maken een snelle "sortering" van het water
mogelijk. Als deze niveaus worden overschreden, moet worden nagegaan of de natuurlijke
radioactiviteit verantwoordelijk is voor de gemeten niveaus en anders moet een maximum aan
radionucliden (γ-, β- en α-spectrometrie) worden geanalyseerd.
Dit is de aanpak die België heeft gekozen in het kader van zijn radiologisch
toezichtsprogramma voor drinkwater waarbij de omzetting van de Europese Richtlijn in
Federale wetgeving gerealiseerd werd via koninklijk besluit van 31 mei 2016 (Koninklijk besluit
betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in water
bestemd voor menselijke consumptie), aangevuld met het FANC-besluit van 24 november
2016 (Besluit houdende de nadere uitvoeringsregels voor de controle op radioactieve stoffen
in water bestemd voor menselijke consumptie). In België is de screeningwaarde voor bètastralers vastgesteld op basis van de residuele bèta (bèta totaal - 40K) op 0,2 Bq/L.


De tweede methode, de zogenaamde "specifieke analyses van radionucliden", is gebaseerd
op de meting van een aantal radionucliden waarvoor de activiteit minder dan 20% van de
referentieactiviteitswaarde moet bedragen (wat overeenkomt met de concentratie van een
radionuclide die alleen de dosis van 0,1 mSv zou opwekken):
 Uranium.
 14C en 90Sr voor bèta's.
 239-240Pu, 241Am voor alfa's.
 60Co, 134-137Cs, 131I voor gammastralen.

68

Om deze regelgeving te handhaven en na te leven, heeft België, dat honderden winningspunten telt
een grootschalig toezichtsprogramma opgezet waarin elke leverancier van water bestemd voor
menselijke
consumptie
(drinkwaterproducenten
of
voedselproducenten)
een
jaarlijks
zelfmonitoringsprogramma moet indienen bij het FANC en periodieke radioactiviteitsanalyses moet
uitvoeren.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (controle van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie)
Het radiologisch toezichtsprogramma bewaakt de kwaliteit van het water dat in elke provincie als in
Brussel wordt verdeeld. De radioactiviteitscontrole omvat totale alfa-, totale bèta stralers, 226Ra en 40K
(natuurlijk) en tritium 3H (kunstmatig). De resultaten in het kader van de controle van de radioactiviteit
van het drinkwater (Tabel S8) tonen aan dat:








Lage 3H (kunstmatige) activiteiten worden gedetecteerd in Gent, Namen, Brussel, Reningelst
(bij Poperinge) en Fleurus, al blijven de metingen ruim onder de parameterwaarde bepaald in
de Europese richtlijn inzake drinkwater (100 Bq/L in 3H).
Sporen van 222Rn (natuurlijk kankerverwekkend gas) worden bijna overal gedetecteerd
(behalve in Namen), hoewel de metingen de detectielimieten van de meettoestellen amper
overschrijden, wanneer ze significant zijn. De provincie Luxemburg heeft iets hogere niveaus
tot 28 Bq/L, maar die zijn veel lager dan de parameterwaarde die in de richtlijn is gedefinieerd
(100 Bq/L in 222Rn).
De meeste bètaradioactiviteit wordt verklaard door de aanwezigheid van 40K, een natuurlijk
radionuclide waarvan de bijdrage niet in aanmerking moet worden genomen bij de berekening
van de dosis die aan de mens wordt gegeven.
Water bestemd voor menselijke consumptie voldoet aan de normen. Twee locaties, Reningelst
en Fleurus, vragen speciale aandacht vanwege de totale alfa-stralers, waarvan de grootste
bijdrage afkomstig is van 226Ra (natuurlijk), die soms de screeningswaarde overschrijden (α
totaal groter dan 0,1 Bq/L). Zelfs als de TID nooit de parametrische waarde van 0,1 mSv/jaar
bereikt, moeten dit water bijzonder worden opgevolgd. De oorsprong van de overschrijdingen
in Reningelst is de vermenging van water dat afkomstig is uit Wallonië (regio Fleurus/Bergen)
dat van nature meer radium bevat. Ook op het hoofddistributienet in Poperinge worden
controles uitgevoerd, maar er worden hier nauwelijks overschrijdingen geconstateerd. De
routinecontrole houdt dus rekening met de stad Poperinge, naast die van Reningelst.
De radiologische impact van de nucleaire industrie is niet meetbaar op gedistribueerd
drinkwater: het voldoet aan de normen van de Europese drinkwaterrichtlijn.
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Radiologische toestand van het grondwater in België
In het kader van haar diverse activiteiten verzamelt het FANC regelmatig gegevens over de natuurlijke
radioactiviteit in het grondwater uit de verschillende aquifers die in België aanwezig zijn. Met name
binnen de NORM-aangiftedossiers zijn analyses van het grondwater rond de betrokken site vereist, zij
het als deel van het aangiftedossier of vanuit monitoring van de site. Daarenboven is er een hoeveelheid
gegevens beschikbaar uit de wetenschappelijke literatuur of uit eerdere studies.
Hoewel deze analyses niet het primaire doel hebben om de radiologische toestand van de betrokken
watervoerende laag te beoordelen, maken zij het op langere termijn toch mogelijk de gemiddelde
niveaus vast te stellen die globaal in het water van de verschillende aquifers worden aangetroffen.
Daarom heeft het FANC in 2014 een actie opgestart om deze gegevens te verzamelen om zo een
globaal beeld te krijgen van de radiologische toestand van het Belgische grondwater. De actie is nog
steeds lopende, maar het is desalniettemin nuttig om een samenvatting te geven van de gegevens die
tot nu toe werden verzameld.
FANC werkt samen met ISSeP in Wallonië en Leefmilieu Brussel om radiologische analyses uit te
voeren op monsters van hun respectieve grondwaterkwaliteits-controlenetwerk. In 2020 heeft ISSeP
van volgende Waalse grondwaternetwerken 37 monsters aan het FANC ter beschikking gesteld:
-

E013 – Kalksteen van Peruwelz-Aat-Zinnik
E030 – Krijt van het bekken van de Haine
E032 – Krijt van de vallei van de Deule
E033 – Alluvium en zand van de vallei van de Haine
E051 – Zand van het Brusseliaan
E060 – Tournaisaan kalksteen
E061 – Zanden van Vlaanderen
E160 – Sokkel van Brabant
M011 – Kalksteen van het bekken van de Maas (noordrand)
M012 – Kalksteen van het bekken van de Maas (zuidrand)
M021 – Kalksteen en zandsteen van de Condroz
M023 – Kalksteen en zandsteen van de Calestienne en de Famenne
M040 – Krijt van het bakken van de Geer
M041 – Zand en krijt van de Méhaigne
M073 – Alluvium en grind van de Maas (Engis - Herstal)
M091 – Conglomeraat van het Rhetiaan (Boven Trias)
M092 – Onder Lias (Sinemuriaan)
M093 – Boven Lias (Domeriaan)
M100 – Zandsteen en schist van het Ardeens massief: Lesse-Ourthe-Amblève
M103 – Zandsteen en schist van het Ardeens massief: Semois-Chiers en Viroin
M142 – Kalksteen en zandsteen van het bekken van de Vesder
M151 – Krijt van het land van Herve

Van alle metingen die sinds 2017 zijn uitgevoerd op Waalse grondwaterlichamen, overschrijdt slechts
8% van de monsters de totale alfa screening waarde (0,1 Bq/L). Dit komt over het algemeen overeen
met een hogere waarde voor de 226Ra-activiteitsconcentratie. Dit wordt geïllustreerd door Figuur 36 die
de verdeling van de resultaten toont voor totale alfa en voor 226Ra van alle grondwatermonsters.
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Figuur 36: Verdeling van wereldwijde alfawaarden en
sinds 2017.
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Ra op monsters van Waalse grondwatermassa's geanalyseerd

Tabel 2 toont de gemiddelde waarden van de screeningsparameters die werden gemeten in
Belgische grondwaterlagen waarvoor minstens 3 onafhankelijke analyseresultaten ter beschikking zijn.
Voor vier aquifers, overschrijdt het gemiddelde van de alfa-totaal-waarde het screeningsniveau van 0,1
Bq/L voorzien in de Kaderrichtlijn 2013/51/EURATOM. Voor drie anderen overschrijdt de som van het
gemiddelde en de standaardafwijking deze waarde. We noteren ook de overschrijding van de
screeningwaarde voor radon (100 Bq/L) in de aquifer van het Ardeens Massief. Voor sommige aquifers
beschikt het FANC over verschillende analyseresultaten van de volledige natuurlijke radiologische
vector. Deze aquifers en de gemeten waarden worden weergegeven in de Tabel 3.
Tabel 2: Waarden van de screeningsparameters in het Belgische grondwater. De waarden zijn uitgedrukt in Bq/L. Iedere
waarde is het gemiddelde ± standaardafwijking van minstens 3 analyses. De gemiddelden die hun screeningwaarde
overschrijden zijn aangeduid in vet onderlijnd. De waarden waarvan het gemiddelde met de standaardafwijking hun
screeningwaarde overschrijden zijn aangeduid in vet italic.
40K

Beta-T

Alfa-T

Rn-222

-

1

0,1

100

0,44 ± 0,28

0,6 ± 0,5

0,27 ± 0,17

68 ± 29

0,38 ± 0,09

0,54 ± 0,12

0,27 ± 0,14

17 ± 9

0,06 ± 0,03

0,14 ± 0,04

0,24 ± 0,15

29 ± 30

0,14 ± 0,10

0,22 ± 0,14

0,13 ± 0,09

12 ± 4

Devoonkalk van Dinant

0,08 ± 0,06

0,11 ± 0,07

0,083 ± 0,023

11 ± 2

Landeniaan

0,23 ± 0,17

0,18 ± 0,10

0,06 ± 0,04

23 ± 9

Krijt

0,26 ± 0,06

0,25 ± 0,15

0,06 ± 0,04

Kolenkalk van Dinant

0,057 ± 0,020

0,090 ± 0,009

0,06 ± 0,01

19 ± 15

Virtoniaan

0,032 ± 0,016

0,078 ± 0,017

0,053 ± 0,023

13 ± 3

Brusseliaan

0,044 ± 0,013

0,12 ± 0,09

0,0447 ± 0,027

0,03 ± 0,04

0,06 ± 0,04

0,029 ± 0,015

Parameter
Screeningwaarde (Bq/L)
Cambro-Siluur: Massief van
Brabant
Kolenkalk van het
Tournaisaan
Kolenkalk van het Bassin van
Namen
Krijt van het Bassin van
Bergen

Ardeens Massief

128 ± 101
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Tabel 3: Metingen van radioactiviteit in het Belgische grondwater. De waarden zijn uitgedrukt in Bq/L. Gemiddelden die de
filterwaarden overschrijden, worden vetgedrukt en onderstreept weergegeven. Waarden waarvan de gemiddelde ±
standaarddeviatie de filterwaarde overschrijdt, zijn vet cursief weergegeven. De indicatieve dosis wordt berekend door voor elk
radionuclide de gemeten activiteitconcentratie te delen door de screeningwaarde (2013/51/EURATOM), en vervolgens de som
te nemen van deze ratios. Een som van 1 komt overeen met een jaarlijkse dosis van 0,1 mSv/jaar.

Kolenkalk van het
Tournaisiaan

Cambro-Siluur:
Massief van
Brabant

Ardeens Massief

Parameter

Screeningwaarde
(Bq/L)

N=2

N=3

N=2

222Rn

100

17 ± 9

68 ± 29

128 ± 101

238U

2,8

< 0,003

0,011 ± 0,005

< 0,002

234U

3

0,010 ± 0,007

0,019 ± 0,016

< 0,003

226Ra

0,5

0,31 ± 0,04

0,059 ± 0,009

< 0,021

228Ra

0,2

0,07 ± 0,05

0,101 ± 0,015

< 0,028

210Po

0,1

< 0,02

0,004 ± 0,004

0,03 ± 0,03

210Pb

0,2

0,015 ± 0,007

0,045 ± 0,003

0,0333 ± 0,0016

Indicatieve
dosis

0,1 mSv/an

0,104 ± 0,026

0,090 ± 0,009

0,05 ± 0,03

Deze samenvatting bevat, ondanks dat ze gebaseerd is op slechts een beperkt aantal analyses, enkele
belangrijke elementen:



Het water afkomstig van de Kolenkalk-aquifer van het Tournaisiaan vertoont van de vier
onderzochte lagen de hoogste waarden in natuurlijke radioactiviteit. De indicatieve dosis, zoals
gedefinieerd in 2013/51/EURATOM, overschrijdt de 0,1 mSv/jaar. De grootste bijdrage tot deze
dosis komt van de aanwezigheid van 226Ra en 228Ra. Deze vaststelling is van groot belang,
gezien de aquifer een van de belangrijkste bronnen van distributiewater in Wallonië vormt.
Daarbij moet evenwel worden vermeld dat het hier gaat om onbehandeld grondwater, en dat
het grootste deel van de radioactieve elementen uit het water worden verwijderd bij
behandeling zoals filtratie of ionenwisseling.



De sokkel van het Massief van Brabant vertoont verhoogde niveaus 228Ra, alsook een 222Rnconcentratie die dicht tegen de screeningwaarde van 100 Bq/L aanligt. Daarnaast dragen de
vervalproducten van radon, zoals 210Pb, bij aan een relatief hoge indicatieve dosis.



Het Ardeens Massief is goed gekend voor zijn radifere eigenschappen, wat zich vertaalt naar
water rijk aan radon, 210Pb en 210Po. Daarbij moeten we hier tegelijkertijd de opvallende
afwezigheid van uranium en radium vermelden.

Het uiteindelijke doel van deze oefening is het bepalen van referentiewaarden die kunnen dienen als
ijkpunt voor elke aquifer of geografisch deel van een aquifer. Deze waarden laten vervolgens beter toe
om radiologische anomalieën van menselijke activiteit op te sporen en de risicozones af te bakenen in
het kader van de controle van water bestemd voor menselijke consumptie. De komende jaren zal de
tabel vervolledigd worden met historische gegevens voor alle andere Belgische aquifers, wat voorlopige
gemiddelde waarden zal opleveren. Deze houden geen rekening met de geografische variaties die
kunnen optreden binnen éénzelfde aquifer. In een tweede fase zal een geografische analyse worden
uitgevoerd, die op termijn een cartografie van de natuurlijke radioactiviteit in het Belgische grondwater
moet toelaten.
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b. Melk
Melk is een voedingsproduct dat in grote hoeveelheden wordt geconsumeerd door zuigelingen en ook
een belangrijke biologische indicator van de overdracht van radionucliden op de mens is via de
voedselketen. Daarom wordt deze met bijzondere aandacht gecontroleerd. Een regelmatige controle
van de radioactiviteit van melk afkomstig van zuivelbedrijven is te verkiezen boven het bemonsteren
van geconsumeerde voedingsmiddelen wat vaak te willekeurig is. Deze meting weerspiegelt vrij goed
de gemiddelde totale ingestie van kunstmatige radionucliden door de bevolking.
De zuivelbedrijven, verspreid over het grondgebied, verzamelen de melk van koeien die een rol spelen
van “integrator” van de op geconsumeerde planten neergeslagen of vastgehechte radioactiviteit.
Hierdoor geeft de contaminatie van de melk een tamelijk correct en snel beeld van de radioactieve
contaminatietoestand van een grondgebied.
In routine, kan de detectie van 137Cs in een gewogen mengsel van melk volstaan om de collectieve
dosis door de voeding te berekenen. Toch wordt ook melk van boerderijen en melkerijen verzameld.
De melkerijen die worden geselecteerd voor de staalnamen bevinden zich in een kleine straal rond de
kerncentrales (20 km) en worden gekozen op basis van de omvang van hun productie. Ze
vertegenwoordigen nagenoeg de volledige melkproductie van de streek (Chooz, Fleurus en Tihange).
Voor de sites Doel en Mol-Dessel, bevinden de geselecteerde boerderijen van hun kant zich in de lijn
van de dominante windrichting nabij deze nucleaire sites. Daarnaast worden melkstalen verzameld in
Beersel (Brussel) welke het nationale referentiepunt is.
De radionucliden die in melk worden gezocht zijn 40K (natuurlijk) en
De radioactiviteitsmetingen (Tabel S8) laten zien dat::


90Sr, 134,137Cs

en 131I (kunstmatig).



Natuurlijke radioactiviteit (40K) veruit de meest overheersende is. Het gemiddelde gehalte van
één liter melk blijft constant op ongeveer 45-50 Bq.
Kunstmatige radioactiviteit is niet meetbaar voor 134-137Cs en 131I, en nauwelijks detecteerbaar
voor 90Sr (sporen).
De in België gedistribueerde melk voldoet volledig aan de door de EC vastgestelde
grenswaarden: maximaal 370 Bq/kg aan 134Cs en 137Cs in melk en zuivelproducten
(communautaire verordening in radioprotectienr. 737/90 van 22 maart 1990, verlengd bij de
verordeningen 686/95 van 28 maart 1995 en 616/2000 van 20 maart 2000).
Nucleaire installaties hebben geen invloed op de radiologische kwaliteit van melk in België.

c.

Levensmiddelen




Een bemonstering van verschillende levensmiddelen vindt plaats op het nationale grondgebied door
zich te richten op kleine en grote distributieketens, markten, slachthuizen, visboeren, enz:




De geanalyseerde groenten en fruit zijn zeer gevarieerd: sla, prei, selderij, kool, broccoli,
wortelen, witloof, asperges, tomaten, komkommers, paprika's, courgette, spinazie, appels,
nectarines, kiwi's, pruimen, sinaasappels, enz.
Vlees is afkomstig van markten en slachthuizen: rund-, kalfs-, varkens-, schapen- en
geitenvlees, konijn, lam, gevogelte, hert, enz.
De vissen zijn afkomstig van visserijbedrijven en vishandelaren: zoetwatervis (tilapia, meerval,
enz.) en open zee (tonijn, zwaardvis, zeebrasem, zeebaars, kabeljauw, haring, wijting, zalm,
enz.) en bodemvissen (schol, tong enz.).

Naast dit bemonsteringsprogramma voert het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de
Voedselketen (FAVV) ook honderden radiologische analyses uit via zijn eigen toezichtsprogramma's.
FAVV richt zich specifiek op (binnenkomende) grensposten voor invoer uit niet-Europese landen,
douanediensten, slachthuizen, boerderijen, magazijnen, fabrikanten en groothandelaren.
Bij hetzelfde dier concentreren de organen radionucliden anders. Deze verschillen zijn gerelateerd aan
de metabolische routes die door radionucliden worden gebruikt om zich te verspreiden en zich
uiteindelijk in het lichaam te vestigen. Cesium hecht zich bijvoorbeeld voornamelijk aan spieren (en op
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langere termijn in botten), strontium gedraagt zich als calcium en hecht zich aan botstructuren.
Fysiologische concentratiefactoren, zoals verschillen in vet- en watergehalte van organen, kunnen ook
de concentratiemechanismen van radionucliden beïnvloeden. Het eetbare deel bestaat echter meestal
uit de spieren. Het is ook voldoende om naar het radiocesiumgehalte van spieren (vlees) te kijken om
een algemeen idee te krijgen van de hoeveelheid radioactiviteit die op mensen kan worden
overgedragen.
De metingen van de radioactiviteit van levensmiddelen in België (Tabel S8) tonen dat:





De monsters vertonen vrijwel geen detecteerbare kunstmatige radioactiviteit.
De resultaten bevestigen ruim de positieve bevindingen van voorgaande jaren: het voedsel dat
in België in omloop wordt gebracht en de nationale productie zijn van een uitstekend
radiologisch niveau, er zijn geen problemen te noemen. Deze levensmiddelen voldoen volledig
aan de door de Europese Commissie vastgestelde grenswaarden: maximumconcentratie van
600 Bq/kg aan 134Cs en 137Cs.
Metingen van 90Sr op voedselmengsels (vlees-, vis- en groentefruitmengsels) laten nooit toe
deze te detecteren (detectielimieten schommelen tussen 0,2 en 2,5 Bq/kg).

De in België courant geconsumeerde levensmiddelen vertonen geen problemen wat hun radiologische
toestand betreft. Deze controle is echter noodzakelijk omdat het een goed instrument is om een nucleair
incident of ongeval op te sporen, omdat de gemeten producten vaak fungeren als indicator voor
radioactieve vervuiling.
d. Controlemaaltijden
Controlemaaltijden worden maandelijks ingezameld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Drogenbos), Vlaanderen (Mol-Tessenderlo) en Wallonië (Fleurus) in lokale restaurants, supermarkten
of bedrijfsrestaurants om radiologisch te analyseren. De radioactiviteitsmetingen voor deze
controlemaaltijden (Tabel S8) bevestigen de bevindingen uit de voorgaande radioactiviteitsanalyses
van de levensmiddelen: geen radiologisch probleem voor de Belgische consument.

Samenvatting van het toezichtsprogramma voor de voedselketen:



De radiologische toestand van drinkwater, melk, voedsel en controlemaaltijden is in België
volledig normaal.
Tientallen jaren van analyses bevestigen dat er geen aanwijzingen zijn voor enige invloed
van de nucleaire installaties op het voedsel.
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8.

NORM industrie en historisch besmette sites in 2020

België kent nog een aantal NORM-industrieën in activiteit, vooral in de fosfaat- of titaandioxide sector.
De afvalstoffen worden in sommige gevallen op mono-storten bewaard. Omwille van de belangrijke
volumes (verschillende miljoenen m³) kan de radiologische impact van deze mono-storten op de
omgeving betekenisvol zijn, waardoor het aangewezen is een monitoringsysteem hiervoor in stand te
houden.
Hiernaast bestaan er in België een aantal gecontamineerde sites ten gevolge van industriële activiteiten
in het verleden (“historisch vervuilde sites” of “legacy sites”). Behalve de sites, gelinkt aan de NORMindustrie, zoals de oude storten van fosforgips, zijn er ook sites die gelinkt zijn aan de vroegere
activiteiten van radium-extractie.
Sinds 2013 werden een aantal van deze sites geïntegreerd in het radiologisch toezichtsprogramma van
het FANC. In sommige gevallen wordt de omgevingsmonitoring uitgevoerd door de exploitant van de
site.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (NORM industries)

1. Sites gelinkt aan de fosfaatindustrie
1.1. Sites gelinkt aan de activiteiten van Tessenderlo Chemie NV
Tessenderlo Chemie nv produceerde dierenvoeders op basis van sedimentaire fosfaten afkomstig uit
noord Afrika. De fosfaatafdeling heeft eind 2013 haar deuren gesloten en is in 2015 grotendeels
ontmanteld. De ontsluiting van de fosfaatmineralen gebeurde aan de hand van zoutzuur. Hierdoor
werden belangrijke hoeveelheden afval met als basis calciumfluoride geproduceerd. Deze werden in
een mono-stort (slibbekken) opgeslagen.
a. Grote Laak en Winterbeek
Tot in de jaren 1990 werd er een belangrijk deel van het in de fosfaatmineralen aanwezige radium
afgevoerd via het lozingswater. De radiumconcentraties in het lozingswater konden zo tot 20 à 25 Bq/L
oplopen. Teneinde deze concentraties te verlagen werd het systeem van co-precipitatie met barium
geïntroduceerd, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de radiumconcentraties in het lozingswater.
Vanaf het jaar 2000 werden de lozingen van Tessenderlo Chemie rechtstreeks gemeten in het
lozingskanaal dat uitmondt in de Winterbeek. De stopzetting van de fosfaatproductie eind 2013 en de
ontmanteling van de installaties heeft de bron van de radiumlozingen verwijderd. Controlemetingen
hebben bevestigd dat de concentraties aan Ra-226 in de lozingen verwaarloosbaar waren geworden.
Deze natuurlijke radioactiviteit kwam dus door kunstmatige lozingen eerst terecht in het Nete bekken
via de Grote laak en later ook via de Winterbeek in het Demer bekken.
Dat heeft geleid tot een contaminatie van de Laak en de Winterbeek en hun bodems. Het ruimen van
de beken en de afzetting van de baggerspecie op de oevers hebben geleid tot een vervuiling van de
oevers. Radiumconcentraties in de orde van meerdere Bq/g werden vastgesteld. De sanering van de
Winterbeek (rivierbedding, oevers en overstromingsgebieden) is in 2017 gestart en wordt opgevolgd
door een werkgroep waarvan het FANC ook deel uitmaakt. In het kader van het radiologisch toezicht
werden controlemetingen uitgevoerd op het saneringsmateriaal. Deze tonen een gemiddelde
concentratie aan Ra-226 van 0,9 Bq/g met een maximum van 10,6 Bq/g.
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b. De stortplaatsen
Het slibbekken « Veldhoven » waarop Tessenderlo Chemie nv haar vaste residuen stort maakt ook
deel uit van een radiologische opvolging. Sommige afvalstromen van de ontmantelingsactiviteiten
werden ook op Veldhoven gestort – de voorwaarden daarvan werden in een door het FANC verleende
vergunning vastgelegd. De radonconcentratie in de buitenlucht op en rond de stortplaats wordt
opgevolgd. Tabel 4 bevat de radonconcentraties gemeten sinds 2014. De zones S1 en S2 zijn de
oudste zones van het slibbekken. De tabel bevat ook de radonconcentratie (in Bq/m³) op een oud
slibbekken die zich binnen de omheining van het bedrijfsterrein bevindt.
Tabel 4: Radonconcentratie (in Bq/m³) op een voormalige stortplaats gelegen op de bedrijfsterreinen van Tessenderlo
Chemie NV.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Op en nabij de S1en S2-gebieden van
de stortplaats
45
40
35
40
50
40
35

S3

Stortomgeving

Kwijting op het terrein van de
onderneming

35
25
25
25
25
30
25

15
15
15
15
15
15
15

58
37
32
22
17
23
20

Naast het slibbekken Veldhoven dat nog (gedeeltelijk) in activiteit is, bezit Tessenderlo Chemie ook
andere stortplaatsen en waterbekkens die niet meer in exploitatie zijn.
Tessenderlo Chemie heeft ook op de oude stortplaats Kepkensberg een saneringsberging ingericht.
Deze faciliteit huisvest de materialen die resulteren uit de sanering van de Winterbeek en, in de
toekomst, de Grote Laak alsook de saneringsmaterialen van verschillende Tessenderlo Chemie sites.
Er is eveneens radiologische monitoring opgelegd voor deze saneringsberging.
1.2. Sites gelinkt aan de activiteiten van Prayon SA
Het bedrijf Prayon nv produceert fosforzuur en meststoffen. Het gebruikt het procedé van oplossing met
zwavelzuur waardoor er fosforgips residu’s geproduceerd worden. De onderneming bezit momenteel
twee productiesites in België: één in Puurs en één in Engis nabij Luik.
Momenteel gebeurt de productie op de site van Puurs rechtstreeks a.d.h.v. fosforzuur, waardoor er
slechts marginale hoeveelheden fosforgips worden geproduceerd. De site van Engis gebruikt als
grondstof fosfaatertsen hoofdzakelijk van magmatische oorsprong. Deze bevatten aanzienlijk minder
natuurlijke radioactieve stoffen dan de sedimentaire fosfaatertsen.
Prayon nv beschikt naast zijn productiesite te Engis over een mono-stortplaats in exploitatie te Engihoul
- in Wallonië ook Centres d’Enfouissement Technique of CET van klasse 5.23 - genoemd, waar de
overblijvende hoeveelheid van fosforgips afkomstig van het productieproces gedeponeerd wordt.
In Engis is er ook een historische stortplaats van fosforgips aanwezig, de site van Hardémont, die
momenteel niet meer in exploitatie is (cf. het radiologisch toezichtsrapport van 2010). De radonconcentraties in de buitenlucht van de sites Engihoul en Hardémont worden opgevolgd, alsook het
water rondom de Engihoul site.

3

CET klasse 5.2: mono-stort voor niet-gevaarlijk afval.
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1.3. De site van de onderneming ex-Rhodia Chemie te Gent
De stortplaats van fosforgips gelegen in het grensgebied van de gemeenten Zelzate en Gent werd
tussen 1925 en 2009 ontgonnen, eerst door de onderneming Rhodia en vervolgens door Nilefos nv.
Deze laatste is in 2009 failliet verklaard. De stortplaats beslaat ongeveer 65 ha en het totale volume
fosforgips op het stort bedraagt ~18 miljoen ton.
De waarden van alfa- en bèta-totaal in het grondwater en in het percolaat van deze stortplaats worden
trimestrieel opgevolgd. Voor het grondwater bedraagt de maximale alfa (en bèta) totaal waarde < 0,24
Bq/L (resp. 0,91 Bq/L). De waarde van alfa-totaal in het percolaat bedraagt 0,21 Bq/L. De waarde van
bèta-totaal is in 2020 gedaald tot 31 Bq/L.
Het FANC heeft samen met de betrokken stakeholders de problematiek van bodemverontreiniging
buiten het stort, binnen de perimeter van de voormalige productiesite, verder opgevolgd.
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2. Andere NORM-sites
2.1. Rivier sedimenten in Vlaanderen en Wallonië
In 2020 zette FANC haar samenwerking met de VMM in Vlaanderen en de ISSeP in Wallonië voort om
radioactiviteitsanalyses uit te voeren op de sedimenten van de verschillende rivieren van het land. De
VMM en ISSeP beheren een sedimentmonitoringsnetwerk in hun respectieve regio's en hebben aan
FANC een sedimentmonster voor de geselecteerde rivieren ter beschikking gesteld.
In Wallonië werden 27 sedimentmonsters van de volgende waterlopen geanalyseerd:
-

De Ton in Rouvroy.
De Semois in Chiny en in Vresse-sur-Semois.
De Houille in Gedinne.
De Mehaigne in Wasseiges.
De Lienne in Stoumont.
De Oosterlijke Ourthe in Houffalize.
De Westerlijke Ourthe in Libramont en in La Roche-en-Ardenne.
De Hoëgne in Theux.
De Dijle in Grez-Doiceau.
De Viroin in Viroinval.
De Rulles in Habay.
De beek van Alleines in Betrix.
De Amblève in Comblain-au-Pont.
Het Kanaal Charleroi-Brussel in Courcelles en in Chapelle-lez-Herlaimont.
De stroomopwaarts Maas in Dinant en in Namen.
De stroomafwaartse Maas in Namen en in Visé.

De concentraties van isotopenactiviteit in de thoriumvervalketen (Ra-228 en Th-228) variëren van 20
tot 80 Bq/kg. Deze waarden zijn vergelijkbaar met de "bodem"-waarden in Waalse bodems. Voor de
uraniumvervalketen (U-238 en Ra-226) bedraagt de Ra-226-concentratie meer dan 100 Bq/kg voor het
monster dat in de Westelijke Oerthe in Libramont is genomen. Voor dit monster is de Ra-226concentratie aanzienlijk hoger dan de U-238-concentratie.
Van de kunstmatige isotopen werd alleen cesium-137 systematisch geïdentificeerd. Verschillende
waarden zijn hoger dan 20 Bq/kg. Dit is het geval bij de stalen van de Hoegne in Theux en de Rulles
in Habay4 – waarschijnlijk in verband met de neerslagen van het Tjernobyl ongeval. De stalen van de
Maas in Dinant en Namen op de volledige dikte tonen ook een activiteitsconcentratie aan Cs-137 hoger
dan 20 Bq/kg wat de resultaten van de vorige jaren bevestigt. Sporen van kobalt-60 zijn ook te zien in
het ondiepe bed van de Maas in Visé. Dit kunstmatig isotoop is typerend voor lozingen van
kerncentrales. De gemeten concentratie ligt echter ver onder de vrijgavewaarde van het ARBIS (100
Bq/kg).
Figuur 37 vergelijkt de concentraties radium-226, uranium-238 en cesium-137 in alle onderzochte
Waalse rivieren in 2019.

4

De concentratie van Cs-137 in de Rulles in Habay is vergelijkbaar met de gemeten waarde in 2017 (17 Bq/kg).
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Figuur 37: Concentratie van de activiteit van uranium-238 (in blauw), radium-226 (oranje) en cesium-137 in Waalse
riviersedimenten.
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In Vlaanderen werden 23 sedimentmonsters van het VMM-netwerk geanalyseerd. De conclusies voor
deze monsters zijn identiek, met concentraties van natuurlijke isotopen lager dan de waarden in
Wallonië (7 tot 900 Bq/kg), als gevolg van lagere "achtergrond" waarden in Vlaamse bodems. Cesium137 concentraties variëren van 0,3 tot 17 Bq/kg.
2.2. Brownfiels 5 in Wallonië
In het kader van de overeenkomst tussen FANC en SPAQuE6 werden radioactiviteitsanalyses
uitgevoerd op grondwater en bodem van enkele Waalse locaties die deel uitmaken van of worden
onderzocht door het SPAQuE-monitoringnetwerk. De keuze van deze locaties werd met name bepaald
door de aard van de industriële activiteiten die daar plaatsvonden of het afval dat daar werd begraven.
In 2020 zijn zeven locaties geselecteerd:
-

De walserij van la Rochette in Chaudfontaine.
De stortplaats van de papierfabriek van Genval in Rixensart.
De stortplaats van Mellery in Villers-la-Ville.
De stortplaats van de Isnes in Gembloux.
De stortplaats van des Fonds de Morvau in Binche.
De stortplaats van Ormont in Tournai.
De stortplaats van Marais in Boussu.

Op elk watermonster werden systematisch metingen van alfa, residuele bèta, uranium en radium-226
uitgevoerd. Op alle onderzochte locaties werden ook externe stralingsmetingen uitgevoerd.

De conclusies voor het grondwater:




Anormale concentraties aan uranium werden bevestigd in het grondwater van de stortplaats
van Ormont. De concentraties aan radium-226 zijn blijkbaar toegenomen in vergelijking met
2019. De matige verhoging van de externe straling in de buurt van de actieve koolfilters werd
ook bevestigd maar de analyses - uitgevoerd op deze filters - tonen geen bijzondere risico’s.
Niet-triviale concentraties aan uranium werden in sommige piezometers van de stortplaats
van Marais gedetecteerd. Deze concentraties blijven lager dan de referentieniveaus.

De conclusies voor bodems en taluds:
Er werden geen significante verhogingen van het extern stralingsniveau vastgesteld op de
onderzochte sites. Sommige bakstenen en slakken stalen van de site “Walserij van la Rochette” en
van de stortplaats van Marais bevatten concentraties aan natuurlijke radionucliden die hoger zijn dan
de typische achtergrondwaarden in bodems. Deze waarden zijn evenwel typisch voor reststoffen uit
de metallurgie en blijven onder de aangifteniveaus van het FANC.

2.3. Metingen van grondwater en percolaat van deponieën in exploitatie
In Vlaanderen werd het percolaat en grondwater van de deponieën van OVMB in Gent geanalyseerd.
Deze stortplaats is door het FANC erkend om NORM-reststoffen te aanvaarden. De resultaten vertonen
geen abnormale waarden.

5

Verlaten braakliggende industrieterreinen.
Overeenkomst van 26 maart 2009 betreffende de uitwisseling van milieugegevens tussen het FANC en SPAQuE
en toegang tot het SPAQuE-meetnetwerk.
6
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In Wallonië werden analyses uitgevoerd op het grondwater en/of percolaat van de sites ‘CET’ van
Cronfestu in Morlanwelz en Erachem-Comilog in Saint-Ghislain. Alle gemeten waarden waren kleiner
dan de referentiewaarden voor drinkwater.
2.4. Productie van titaniumdioxide: de site van Kronos Europe
Kronos Europe in Gent produceert titaniumdioxide. Het productieproces is gebaseerd op het aanvallen
van ertsen met zoutzuur. De reststoffen van de productie (voornamelijk filterkoeken) worden gestort op
een locatie binnen de site van het bedrijf: zie het toezichtsrapport van 2012.
Het bedrijf is onderworpen aan de aangifteplicht zoals voorzien door artikel 9 van het ARBIS. Binnen
dit kader heeft het FANC een aantal monitoringsmaatregelen opgelegd m.b.t. analyse van radioactiviteit
in lozingswater (Ra-226 en Ra-228) en in het grondwater onder de actieve deponie.
De activiteitsconcentraties van Ra-226 en Ra-228 in het lozingswater worden trimestrieel opgevolgd.
De waarden schommelen tussen < 0,03 en 1,04 Bq/L (resp. 0,063 en 0,72 Bq/L) voor Ra-226 (resp.
Ra-228). De maximale waarden blijven echter onder de lozingslimieten van het ARBIS.
Op één piezometer nabij de actieve deponie werden alfa- en bèta-totaal geanalyseerd. De resultaten
zijn onder de detectieniveaus en onder de drinkwater screeningwaarden.
2.5. Varia
De metallurgische onderneming Umicore nv in Olen is ook onderworpen aan de aangifteplicht zoals
voorzien in artikel 9 van het ARBIS in het kader van zijn productieactiviteiten van kobalt en andere nonferrometalen7. De opvolging van de radioactiviteit van het grondwater en percolaat van de actieve
stortplaats ("De Rendelaer") werd door het FANC opgelegd. Het percolaat vertoont significante
concentraties van uranium (max. 63 µg/L in 2020), waarschijnlijk historisch van aard. In één piezometer
werden ook sporen van uranium (2 µg/L) gevonden.

Samengevat:
De huidige radiologische impact van de NORM-industrieën die nog steeds actief zijn in België is
beperkt. Niettemin rechtvaardigen de activiteitsniveaus van residuen die door sommige producenten
op mono-stortplaatsen worden gestort, radiologische controle van deze stortplaatsen. In het bijzonder
zal voor elk nieuw gebruik van deze stortplaatsen een radiologische effectenbeoordeling moeten
worden uitgevoerd.

Daarnaast blijft het noodzakelijk de verschillende historische NORM sites op te volgen. Hoewel hun
milieu-impact momenteel nog beperkt blijken te zijn, dient elke verandering in het gebruik van deze
vervuilde terreinen gepaard te gaan met een risicoanalyse. Tevens zijn de radonexhalaties van
fosforgips belangrijk en kan een eventuele reconversie van bestaande stortplaatsen met fosforgips die
gepaard gaat met bebouwing (hetzij werkplaatsen, hetzij woningen) kunnen leiden tot een aanzienlijke
blootstelling indien bij de bouw van deze gebouwen geen voorzorgsmaatregelen tegen infiltratie van
radon worden genomen. Deze sites worden door het FANC dan ook beschouwd als antropogene radon
risicozones.

7

Onafhankelijk van zijn historische activiteiten in de productie van radium en uranium, besproken in 8.2.3
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3. Andere historisch vervuilde site: UMICORE site te Olen
Tussen 1922 en 1969 was de metallurgische fabriek van ex-Union Minière (nu Umicore) te Olen
(Provincie Antwerpen) actief in de extractie van radium en uranium en in de productie van radiumbronnen. Naast haar activiteiten van radiumextractie was het bedrijf ook actief in de productie van
andere metalen, zoals kobalt. Een deel van de productieresidu’s (tailings, radiumnaalden,…) alsook
afval van de ontmanteling werd ondergebracht in de tijdelijke vergunde opslag, de zgn. UMTRAP
installatie (Uranium Mill Tailings Remedial Action Project).
Tussen 2006 en 2008 werden de oevers van de Bankloop, die gecontamineerd waren als gevolg van
de activiteiten van de onderneming, gesaneerd. Het materiaal afkomstig van deze sanering werd
ondergebracht in een andere vergunde tussentijdse opslagplaats.
Besmet materiaal dat werd uitgegraven tijdens infrastructuurwerken binnen de site van het bedrijf werd
opgeslagen in een derde vergunde opslaginstallatie (“LRA”).
Deze drie vergunde installaties bevinden zich op een site van de onderneming en maken onderdeel uit
van een radiologische opvolging, opgelegd door de veiligheidsautoriteit. De radonconcentraties in de
buitenlucht alsook de radiumconcentraties in het ondiepe - en diepe grondwater worden rond beide
installaties opgevolgd. Tabel 5 toont de minimum en maximum waarde voor elke grootheid gemeten in
2019 rond de UMTRAP-, Bankloop- en lRA -opslaginstallaties. De variaties zijn te wijten o.a. aan de
posities van de meetpunten en aan atmosferische condities.
Tabel 5: Minimum- en maximumwaarden voor elke gemeten hoeveelheid in 2020 rond de installaties "UMPTRAP",
"Bankloop" en "LRA".

UMTRAP
#
meetMin
Max
punten
Concentratie Rn-222
in buitenlucht (Bq/m3)
Concentratie Ra-226,
ondiep grondwater
(mBq/L)
Concentratie Ra-226,
grondwater (mBq/L)
Concentratie Ra-226,
percolaat (mBq/L)

Bankloop

LRA

# meetpunten

Min

Max

#
meetpunten

Min

Max

3

36

98

6

7

177

3

7

158

2

11,7

20,1

2

8,6

58

2

9,3

28,4

4

<5

14,9

4

8,7

94

2

9,3

54

NA

-

-

1

6,1

6,8

NA

-

-

Hoewel de radiumconcentraties in het grondwater normaal zijn, wijst monitoring van grondwater rond
deze installaties op een uraniumbesmetting in het water (met een maximale uraniumconcentratie van
150 µg/L).
Naast het materiaal opgeslagen in deze drie vergunde installaties bevinden er zich op en rond de site
van de onderneming nog verschillende terreinen waar een radiumcontaminatie niet verwaarloosbaar is
en die in de toekomst nog gesaneerd moeten worden.
In het bijzonder zijn er bepaalde afvalstromen afkomstig van de productie en van de ontmanteling van
de extractie-eenheid voor radium gestort op twee bepaalde stortplaatsen, D1 en S1.
De stortplaats D1 toont de hoogste waarden van contaminatie : de gemiddelde activiteitsconcentratie
van Ra-226 voor het geheel van het gestorte volume (217.000 m³) bedraagt tussen de 5 en de 20 Bq/g,
maar de maximale concentratie op sommige ‘hot-spots’ loopt op tot 1 kBq/g.
De stortplaatsen D1 en S1 zijn echter niet publiek toegankelijk, dus is de huidige radiologische impact
niet significant.
Radiumbesmettingen zijn ook te vinden buiten deze twee stortplaatsen, met name op het eigen terrein
van het bedrijf, maar ook in sommige straten in Olen en Geel en ook in de omliggende paden van de
stortplaats D1. De meeste van deze verontreinigingen werden vastgesteld tijdens meetcampagnes in
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de jaren negentig. Het FANC heeft in 2020 follow-upmetingen uitgevoerd in het kader van de
voorbereiding van infrastructuurwerken in Olen en Geel.

Wil u hierover meer weten...
Website van het FANC (historische radiologische verontreiniging in Olen)

Synthese:
De actuele radiologische impact van de gecontamineerde terreinen als gevolg van de radiumextractie
vereist geen dringende maatregelen. De radiologische impact kan evenwel belangrijk worden indien
de bestemming en gebruik van de betreffende terreinen verandert. Het niveau van de contaminatie
maakt de voortzetting van de monitoring echter noodzakelijk.
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9.

Analyse van de natuurlijke radioactiviteit in bouwmaterialen in
2020
1. Inleiding

De Europese Richtlijn 2013/59/EURATOM (basisnormen voor stralingsbescherming - art. 75) stelt een
referentieniveau van 1 mSv/jaar vast voor de externe blootstelling van de bevolking aan
bouwmaterialen. Het verzoekt de lidstaten ook een lijst op te stellen van materialen die vanuit het
oogpunt van stralingsbescherming mogelijk "zorgwekkend" zijn. Een indicatieve lijst van dergelijke
materialen is opgenomen in Annex XIII van de Richtlijn: Deze bevat enerzijds natuurlijke
bouwmaterialen zoals graniet, en anderzijds bouwmaterialen die bepaalde additieven uit de NORM
industrie bevatten, zoals bijvoorbeeld vliegassen of slakken.
Om mogelijke bouwmaterialen "zorgwekkend" in België te identificeren, heeft FANC het monitoren van
de natuurlijke radioactiviteit van bouwmaterialen opgenomen in haar radiologisch toezichtsprogramma.
In 2020 zijn in totaal 16 bouwproducten geanalyseerd.

2. Analyses en resultaten
Overeenkomstig de voorschriften van de Richtlijn 2013/59/EURATOM werden de monsters door
gammaspectrometrie geanalyseerd om de concentraties representatieve natuurlijke isotopen te
bepalen: Ra-226, Th-232 en K-40. De richtlijn definieert een screeningsindex I - gewogen som van de
concentraties van deze drie isotopen waarbij de activiteitsconcentraties worden uitgedrukt in Bq/kg:
I = CRa-226/ 300 + CTh-232/ 200 + CK-40/ 3000



Als index I lager is dan 1, is er geen risico dat het referentieblootstellingsniveau van 1 mSv/jaar
zoals gedefinieerd in de EURATOM-richtlijn, wordt overschreden.
Als I groter is dan 1, moet het gebruik en de specifieke eigenschappen van het materiaal
(dichtheid, dikte,...) in aanmerking worden genomen om het blootstellingsrisico te evalueren

Tabel 6 toont het aantal monsters per productcategorie en de minimum-, maximum- en gemiddelde
waarden van index I.
Tabel 6: Aantal monsters geanalyseerd in 2020 per productcategorie en minimum-, maximum- en gemiddelde waarden
van de screeningsindex I.

Categorie
Natuurstenen - zandsteen
Natuurstenen - kwartszand
Cement
Keramische tegels

Monsters
2
1
11
2

I min
0,21
0,07
0,20
0,76

I max
0,24
0,07
0,62
1,04

I gemiddeld
0,23
0,07
0,38
0,90

De gemiddelde waarden per productcategorie worden weergegeven in Figuur 38.
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Figuur 38: Gemiddelde waarde van de screeningsindex I voor de verschillende productcategorieën.

3. Evaluatie van de externe dosis
De resultaten van de meetcampagne (tabel 6, I max) laten zien dat alleen een keramische tegel een
activiteitsindex heeft die groter is dan 1. Deze platen en tegels zijn echter oppervlakkige materialen en
de activiteitsindex is veel te conservatief om hun werkelijke impact op de externe dosis van de bevolking
te beoordelen. Het Europees Comité voor Standaardisatie (CEN) heeft hiervoor een formule8 uitgewerkt
die rekening houdt met de dichtheid en de dikte van het materiaal om de dosis te berekenen:

[281 16,3d  0,0161d 2 ]  C 226

Ra


2
D   [319  18,5d  0,0178d  ]  C 232 Th   106


2
 [22,3  1,28d  0,00114( d ) ]  C 40 K 
met




ρ
d
C

=
=
=

dichtheid (in kg/m3).
dikte (in m).
activiteitsconcentratie (in Bq/kg).

Indien het bouwmateriaal dient voor oppervlakkig gebruik (d ≤ 30 mm), bekomt men de dosis voor het
publiek door 0,19 mSv toe te voegen aan de meetwaarde berekend volgens deze formule.
Voor een graniettegel met een Index I = 1,45 (ρ =2,7. d=30 mm), levert de toepassing van de formule
een externe dosis van 0,73 mSv. Voor een keramische tegel met index I = 1,14 zou de externe dosis
0,36 mSv zijn. Deze schattingen zijn al lager dan 1 mSv per jaar, maar blijven conservatief, gezien het
feit dat de CEN formule gebaseerd is op de hypothese dat de ruimte volledig afgedekt is (muren,
plafond, vloer) met het beschouwde materiaal.
Meer realistische berekeningen kunnen bekomen worden door bijvoorbeeld de tabellen en het
technisch rapport van CEN te gebruiken en zo de bijdrage van elk bouwmateriaal aan de totale externe

8

Technical Report, CEN/TR 17113:2017 E, Radiation from Construction Products – Dose assessment of emitted
gamma radiation, European Committee for Standardization (CEN), 2017.

85

dosis te bepalen. Een gelijkaardige berekening kan gemaakt worden aan de hand van een numerieke
code zoals deze van RESRAD-BUILD.
Een dergelijke berekening laat toe de externe blootstelling van een persoon te evalueren die leeft in
een ruimte van standaardafmetingen samengesteld uit bouwmaterialen die in 2019 of tijdens eerdere
meetcampagnes werden geanalyseerd. We beschouwen de standaardruimte van het CEN met
afmetingen 4 x 3 x 2,5 m. De elementen van de kamer bestaan uit volgende materialen:
-

De muren zijn van baksteen en bedekt met keramische tegels.
De vloer is van beton en bedekt met porfierplaten.
Het plafond bestaat ook uit een laag beton.

De gegevens die voor de berekening worden gebruikt, zijn opgenomen in Tabel 7. De waarden van de
activiteitsconcentraties in bouwmaterialen zijn afkomstig van 2019 (er is geen significante verandering
in 2020) - (porfierplaat, beton, keramische tegels, bakstenen en betonblokken). Voor elk materiaal
werden de in de overeenkomstige productcategorie gemeten maximumactiviteitswaarden gebruikt.
Tabel 7: Waarden van parameters die worden gebruikt om externe blootstelling in een standaardkamer te beoordelen.

C (Ra-226)
C (Th-232)

Bq/kg

C (K-40)

Porfier tegels

Bakstenen

Beton

Keramische
tegels

68

38

29

122

214

51

5

61

1500

750

87

874

Index I

-

1,3

0,63

0,15

1

D

Cm

1

20

20

0,9

R

g/cm3

2,7

2

2,35

2,28

Massa per oppervlakteeenheid

kg/m2

27

400

470

20,5

De berekening leidt tot een externe dosis9 voor de persoon die in deze standaardruimte leeft van 0,22
mSv per jaar, wanneer men de methode van het CEN gebruikt. Wanneer men dezelfde berekening
maakt voor een ruimte waar de vloer niet uit porfiertegels bestaat en de muren niet met keramische
tegels bedekt zijn, daalt de externe dosis tot 0,14 mSv per jaar met de CEN methode. De verhoging
van de dosis door de aanwezigheid van oppervlak bedekkende materialen met een activiteitsindex iets
groter dan 1 (porfieren vloerplaten en keramische muurtegels) is dus 80 µSv/jaar. Figuur 39 geeft de
respectievelijke bijdrage van elk onderdeel van de standaardruimte tot de externe dosis.
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Bijkomend bij de achtergrondwaarde.
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Figuur 39: De respectieve bijdragen van de elementen van het "standaardgedeelte" aan de uitwendige dosis.

De externe dosis in een kamer die is gemaakt van bouwmaterialen die in het kader van het toezicht op
het grondgebied zijn geanalyseerd, is slechts een fractie van het referentieniveau van 1 mSv/j.

Besluit:
Van alle in 2020 geanalyseerde bouwmaterialen kon geen enkel materiaal als ‘zorgwekkend’
geïdentificeerd worden. Voor de meeste stalen is de activiteitsindex lager dan de screeningwaarde
I=1 met uitzondering van een keramische tegel. Deze laatsten worden echter enkel in oppervlakkige
toepassingen gebruikt in de bouw, waardoor de resulterende externe dosis steeds beneden de
referentiewaarde van 1 mSv per jaar blijft.
De externe dosis voor een persoon die in een ‘standaardruimte’ leeft, gemaakt van de materialen die
zijn geanalyseerd in het kader van het toezicht op het grondgebied, overschrijdt de waarde van 0,22
mSv per jaar niet.
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10.

Glossarium

Activiteit: aantal radioactieve transformaties dat per seconde in een gegeven monster wordt
waargenomen
Radioactief aërosol: vast of vloeibaar partikel in suspensie in de lucht, gevormd door één of meerdere
radioactieve stof(fen), of waarop zich radioactieve stoffen kunnen vastzetten
Becquerel (Bq): radiologische eenheid kenmerkend voor de activiteit van een bepaald staal, vaak
uitgedrukt in veelvouden van Bq
1 kBq (kilobecquerel) = 103 Bq = 1 000 Bq
1 MBq (megabecquerel) = 106 Bq = 1 miljoen Bq
1 GBq (gigabecquerel) = 109 Bq = 1 miljard Bq
1 TBq (terabecquerel) = 1012 Bq = 1 000 miljard Bq
Achtergrondstraling: gemiddeld niveau van de natuurlijke omgevingsradioactiviteit op een bepaalde
plaats
Radioactief verval: progressieve verdwijning van een radio-element na verloop van tijd omwille van
de opeenvolgende radioactieve transformaties
Dosis: grootheid (uitgedrukt in sievert) kenmerkend voor de gezondheidseffecten van een blootstelling
aan ioniserende straling, afhankelijk van de hoeveelheid door het organisme ontvangen straling en van
het soort beschouwde straling (α, β, γ, X…)
α-straler: radioactief atoom dat zich spontaan transformeert door alfastraling uit te zenden (partikel met
een intern blootstellingsrisico)
β-straler: radioactief atoom dat zich spontaan transformeert door bètastraling uit te zenden (partikel
met een extern en intern blootstellingsrisico)
γ-straler: radioactief atoom dat zich spontaan transformeert door één of meerdere gammastra(a)l(en)
uit te zenden (elektromagnetische straling met een extern en intern blootstellingsrisico)
β-γ-straler : radioactief atoom dat zich spontaan transformeert door bèta en/of gammastraling uit te
zenden
Edelgas: familie van de gasvormige elementen waartoe helium, neon, argon, krypton, xenon en radon
behoren
Halfwaardetijd: periode na welke de radioactiviteit van een bepaald radio-element met de helft is
afgenomen
Bij conventie:
korte halfwaardetijd = 30 jaar of minder
lange halfwaardetijd = meer dan 30 jaar
Radioactief: eigenschap van een atoom die zich spontaan transformeert in een ander atoom met
emissie van één of meerdere ioniserende straling(en)
Radio-element: radioactief chemisch element
Ioniserende straling: straling die voldoende energetisch is om de stoffen die ze op haar weg
tegenkomt te ioniseren (voorbeelden: röntgenstralen, α, β, γ-straling…)
Sievert (Sv): gezondheidseenheid die de gevolgen van de ioniserende straling op het organisme
weergeeft, vaak uitgedrukt in fracties van Sv
1 mSv (millisievert) = 10-3 Sv = 1 duizendste van een Sv
1 µSv (microsievert) = 10-6 Sv = 1 miljoenste van een Sv
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11.

Vragen/antwoorden

Zijn radioactieve effluenten radioactief afval?
De radioactieve effluenten en het radioactief afval zijn allebei afkomstig van de uitbating van nucleaire
installaties, maar ze vertonen een fundamenteel verschil: vanuit radiologisch standpunt is de
concentratie van de radioactieve effluenten veel lager dan deze van het afval. Dit onderscheid is
essentieel omdat op basis hiervan wordt bepaald hoe het afval, enerzijds, en de effluenten, anderzijds,
beheerd en verwijderd worden.
De strategie voor de verwerking van radioactief afval heeft tot doel om de radioactiviteit ervan – daar
waar mogelijk - meer te concentreren, door het geometrisch volume ervan te reduceren (bijvoorbeeld
door compactering). Zo kan er een gegeven hoeveelheid radioactiviteit binnen een minimaal volume
worden opgeslagen. Dit beperkt de omvang van de opslag van het radioactief afval voor eenzelfde
hoeveelheid opgeslagen radioactiviteit.
Aan de andere kant hebben de radioactieve effluenten een te lage concentratie om doeltreffend
geconcentreerd te kunnen worden en op significante wijze in volume beperkt te worden met het oog op
hun definitieve opslag. De verwijderingsstrategie geeft dan ook de voorkeur aan een gecontroleerde
dispersie in het ontvangend milieu (de atmosfeer voor de gasvormige effluenten, en een waterloop voor
de vloeibare effluenten).
Is de uitstoot van radioactieve effluenten onontbeerlijk voor de werking van de nucleaire
installaties?
De normale werking van elk industrieel proces houdt de productie in van vloeibare en gasvormige
effluenten in variabele hoeveelheden die, afhankelijk van de betrokken activiteitssector, bijzondere
karakteristieken vertonen.
De chemische of petroleumindustrieën genereren effluenten die minerale chemische substanties
(ammoniak, chloor…), of organische substanties (koolwaterstof, solventen…) bevatten, afhankelijk van
het soort bewerkte producten en de gebruikte procédés.
De nucleaire inrichtingen hebben op zich de bijzonderheid dat ze effluenten produceren die radioactieve
stoffen bevatten. De radiologische samenstelling, de concentratie en de hoeveelheden van de
geproduceerde effluenten hangen af van het soort installatie en de operaties die er worden uitgevoerd.
Vanuit technisch standpunt maakt de productie van vloeibare en gasvormige (al dan niet radioactieve)
effluenten deel uit van de normale werking van elke installatie en kan ze niet volledig worden
weggewerkt. Toch moet bij de ontwerp-, bouw- en exploitatiekeuzes de vermindering van deze
effluenten voorop stellen om zo de geloosde hoeveelheden in het milieu te beperken en hun impact op
het leefmilieu zo veel als redelijkerwijze mogelijk te minimaliseren. Het FANC en Bel V verzekeren er
zich van dat deze principes door de exploitant goed worden toegepast.
Wat is het verschil tussen een lozing van radioactieve effluenten bij normale werking en een
accidentele lozing van radioactieve effluenten?
Bij normale werking gebeurt de lozing van de effluenten beheerst: het zijn gecontroleerde lozingen die
de modaliteiten naleven die worden bepaald in de door de federale overheid verstrekte vergunningen
(hoeveelheid geloosde radioactiviteit, concentratie van radioactieve stoffen, duur van de lozingen…).
De hoeveelheden geloosde radioactieve stoffen zijn beperkt en worden verspreid over een gans jaar.
Deze categorie van lozingen maakt deel uit van de gebruikelijke uitbating van de installaties.
De accidentele lozingen zijn ongewilde of slecht beheerste lozingen ten gevolge van technische
mankementen of menselijke fouten. De hoeveelheden radioactiviteit kunnen zo groter zijn en op een
kortere termijn vrijkomen dan wat voorzien is in de lozingsvergunningen.
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Deze categorie van lozingen, die zeer uitzonderlijk blijft, stemt overeen met een verstoorde werking van
de installaties en moet onmiddellijk aan het FANC en aan Bel V worden gemeld. In deze situaties kan
het FANC de tijdelijke of definitieve stillegging van de installatie opleggen, eisen dat er corrigerende
(technische, organisatorische, menselijke) maatregelen worden getroffen, administratieve boetes
opleggen en overgaan tot gerechtelijke vervolgingen (strafrechterlijke, civiele) tegen de betrokken
exploitanten.
Houdt de lozing van radioactieve effluenten door de nucleaire installaties een gezondheidsrisico
in voor de bevolking?
De gevolgen van de ioniserende straling voor de levende organismen zijn gekend.
Bij hoge doses leidt deze straling tot systematische biologische effecten die zich voordoen van zodra
de blootstellingdrempels worden overschreden.
Bij lage doses zijn er mogelijks biologische gevolgen met een waarschijnlijkheidsgraad die toeneemt
met de dosis.
Bij normale werking kunnen de lozingen van radioactieve effluenten van de nucleaire installaties over
een jaar slechts tot zeer lage stralingsdoses leiden. Ter vergelijking: deze doses vertegenwoordigen
slechts een kleine fractie van de gemiddelde blootstelling van het publiek aan de natuurlijke
radioactiviteit. De waarschijnlijkheid dat er zich een door de radioactieve lozingen van de nucleaire
installaties geïnduceerd gezondheidseffect voordoet, is dus zeer klein.
In het geval van een accidentele lozing kan de stralingsblootstelling van de bevolking aanzienlijker zijn
en daarom kunnen de autoriteiten er in die gevallen toe worden gebracht om de bewoners te vragen
om te gaan schuilen of om te evacueren, evenals om beperkingen m.b.t. de consumptie van bepaalde
voedingsmiddelen in het kader van de noodplanning op te leggen.
Ik woon in de nabijheid van een nucleaire installatie, kan ik zonder risico voor mijn gezondheid
groenten uit de tuin eten?
Bij normale werking zijn de radioactieve lozingen van de nucleaire installaties voldoende gering om een
vrij gebruik van producten uit de groentetuin toe te laten.
In het geval van een accidentele lozing kunnen de autoriteiten er geval per geval toe worden gebracht
om de consumptie van in de tuin geteelde groenten tijdelijk af te raden in de betrokken zones,
afhankelijk van de lokale radiologische condities. Deze restricties zullen het voorwerp van een officiële
berichtgeving aan de inwoners uitmaken.
Mijn landbouwbedrijf ligt in de buurt van een nucleaire installatie, kan mijn productie voor
verkoop worden verboden?
Bij normale werking zijn de radioactieve lozingen van de nucleaire installaties voldoende gering om elke
maatregel tot restrictie van verkoop of consumptie van landbouwproducten te kunnen uitsluiten.
In het geval van een accidentele lozing, kunnen de autoriteiten ertoe worden gebracht om, geval per
geval, de commercialisering en de consumptie van bepaalde landbouwproducten afkomstig van de
betrokken zones te beperken, of tijdelijk te verbieden, en dit afhankelijk van de lokale radiologische
omstandigheden. Deze restricties zullen het voorwerp uitmaken van een officiële informatie aan de
producenten en consumenten.
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Ik vis in de rivier stroomafwaarts van een nucleaire installatie, mag ik de vis die ik vang zonder
risico voor mijn gezondheid opeten?
Bij normale werking zijn de radioactieve lozingen van de nucleaire installaties voldoende gering om de
vrije consumptie van producten uit de visvangst toe te laten.
In het geval van een accidentele lozing, kunnen de autoriteiten ertoe worden gebracht om, geval per
geval, de visvangst in de betrokken zones te beperken of tijdelijk te verbieden, en dit afhankelijk van de
lokale radiologische omstandigheden. Deze restricties zullen het voorwerp uitmaken van een officiële
informatie aan de bevolking.
Opgelet: in bepaalde waterlopen kan de consumptie van producten van de visvangst omwille van
andere redenen verboden zijn (bijvoorbeeld: oude chemische vervuiling, besmetting door microorganismen…). In geval van twijfel is het aangewezen om bij de regionale autoriteiten inlichtingen in te
winnen om kennis te nemen van de eventuele restricties.
Ik jaag in een gebied dicht bij een nucleaire installatie, kan ik dit wild zonder risico voor mijn
gezondheid consumeren?
Bij normale werking zijn de radioactieve lozingen van de nucleaire installaties voldoende gering om de
vrije consumptie van producten van de jacht toe te laten.
In het geval van een accidentele lozing, kunnen de autoriteiten ertoe worden gebracht om, geval per
geval, de jacht in de betrokken zones te beperken of tijdelijk te verbieden, en dit afhankelijk van de
lokale radiologische omstandigheden. Deze restricties zullen het voorwerp uitmaken van een officiële
informatie aan de bevolking.
Opgelet: in bepaalde zones kan de jacht omwille van andere redenen verboden zijn (bijvoorbeeld:
vogelgriep…). In geval van twijfel is het aangewezen om bij de regionale autoriteiten inlichtingen in te
winnen om kennis te nemen van de eventuele restricties.
Is het mogelijk om bijkomende informatie te verkrijgen over de radioactieve lozingen van de
nucleaire installaties?
Het FANC beschikt over een meldpunt op zijn website voor alle vragen m.b.t. radioactieve lozingen, en
meer in het algemeen voor al wat betrekking heeft op de nucleaire veiligheid en de
stralingsbescherming. Het publiek kan met het FANC per telefoon, fax, brief, mail, of via het op de site
beschikbare contactformulier communiceren.
Voor wat de lozing in ongevalsomstandigheden betreft, is er aanvullende informatie voor het publiek,
alsook beschermingsmaatregelen m.b.t. de voedselketen, beschikbaar op de website ”Nucleair Risico”.
Er kunnen tevens rechtstreeks inlichtingen worden verkregen bij de betrokken nucleaire exploitanten.

Wil u hierover meer weten…
Website FANC (meldpunt)
Website “Nucleair Risico"
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