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HET KERNONGEVAL

Wat er gebeurde op
11 maart 2011
Door de tsunami kwamen de noodgeneratoren echter onder water te staan. De koeling
kon nog een aantal uren draaien op accu’s,
maar toen die leeg waren, viel de koeling van
de kernreactoren uit. Er vond vervolgens een
kernsmelting (meltdown) plaats bij de drie
reactoren. De kernbrandstof smolt daarbij
en kwam terecht op de bodem van de
reactor. Er volgde ook een reeks ongelukken
De drie operationele reactoren in de kern- in verschillende reactoren in het complex,
centrale werden binnen enkele seconden na waaronder explosies van waterstofgas.
het begin van de aardbeving automatisch
stilgelegd door middel van een noodstop. Het Vanwege de grote lozing van radioactieve
gewone elektriciteitsnet was beschadigd en stoffen die met het ongeval gepaard ging,
daarom moesten de koelpompen voor de werden meer dan 100.000 mensen na de
centrales draaien op elektriciteit van een ramp uit hun huizen geëvacueerd om hen te
beschermen tegen radioactieve besmetting.
noodstroomvoeding.

2

Foto’s: ©Shutterstock

Het is vrijdag 11 maart 2011. Nabij de Japanse
havenstad Sendai doet zich een zeebeving
voor met een kracht van 9,0 op de Schaal van
Richter. De beving veroorzaakt vervolgens
een tsunami, die ook de kerncentrale
Fukushima Daiichi bereikt. De vloedgolf
heeft op dat moment een hoogte van maar
liefst 14 à 15 meter.
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RADIOACTIEVE BESMETTING, IONISERENDE
STRALING & DE EFFECTEN ERVAN
Alles wat tastbaar is,
bestaat uit atomen: de
natuur, het menselijk
lichaam, alles rondom
ons. De meeste atomen zijn stabiel. Hun
kern verandert niet.
Sommige atomen hebben echter een onstabiele kern. Ze zijn als het ware op zoek naar
een andere gedaante waarin ze zich stabieler
voelen.
Tijdens die gedaanteveranderingen komt er
energie uit de kern vrij, in de vorm van
deeltjes of elektromagnetische golven. Die
bijzondere energie noemen we ‘ioniserende
straling’. Dat is straling die voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil
van een atoom weg te kunnen slaan.

Ioniserende straling heeft voldoende energie
om elektronen uit atomen te verwijderen.
Tijdens dat proces van ionisatie blijven
elektrisch geladen deeltjes (ionen) achter op
atoomniveau.
Niet-ioniserende straling daarentegen, zoals
radiostraling (radiogolven), zichtbaar licht of
ultraviolette straling bevat onvoldoende energie om een ionisatieproces op gang te brengen.
Natuurlijke radioactiviteit
Onze planeet wordt voortdurend gebombardeerd door hoogenergetische deeltjes. Dat
verschijnsel noemen we kosmische straling.
Een groot deel daarvan wordt geabsorbeerd
door onze atmosfeer. De sterkte van de
kosmische straling verschilt bovendien op
verschillende plaatsen op aarde, afhankelijk van het hoogteverschil en de invloed van
het aardmagnetisch veld. Daarnaast vind je
overal om ons heen zogenaamde radionucliden (elementen met een onstabiele
atoomkern die spontaan vervalt en daarbij
ioniserende straling uitzendt): in de grond, in
de lucht, in onze voeding en zelfs in ons eigen
lichaam.

Die transformatie en emissie van ioniserende straling wordt ‘radioactiviteit’ genoemd.
Sommige atomen ondergaan hun metamorfose in een paar miljoenste van een seconde,
andere in enkele miljarden jaren. Ioniserende
straling is onzichtbaar en je kan ze ook niet
ruiken, voelen of horen, je kan ze enkel meten.
Ioniserende straling wordt in de volksmond
vaak ‘radioactieve straling’ genoemd, maar
dat is eigenlijk een verkeerde term, want Kunstmatige radioactiviteit
‘radioactief’ slaat op het materiaal waarin de
onstabiele atomen zitten, niet op de straling Kunstmatige radioactiviteit is het gevolg van
zelf.
menselijke activiteiten, zoals de uitbating
van kernreactoren of versnellers van hoogenergetische deeltjes. De radioactiviteit wordt
ook gebruikt voor industriële doeleinden (elektriciteitsproductie, productie van radioisotopen, controle van lasnaden, voedselsterilisatie ...) en voor medische doeleinden
(radiotherapie en nucleaire geneeskunde).
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De effecten van blootstelling aan
ioniserende straling op een organisme
Aangezien radioactiviteit aanwezig is in de
natuur, worden we in normale omstandigheden allemaal blootgesteld aan natuurlijke radioactiviteit. Dat betekent dat het
lichaam voortdurend wordt doorkruist door
ioniserende straling. Wanneer die straling
door ons lichaam heen gaat, kan ze onze
lichaamscellen beschadigen. Meestal is dat
niet erg, omdat het menselijk lichaam de
schade kan herstellen.
Wanneer we echter heel intens of langdurig
worden blootgesteld aan ioniserende straling,
slagen de herstelmechanismen in ons lichaam
er minder goed in de beschadigde cellen
te herstellen. Sommige cellen worden vernietigd. Andere kunnen zich ongecontroleerd
in het lichaam vermenigvuldigen met hun
beschadigde DNA, waardoor bijvoorbeeld een
kwaadaardige tumor kan ontstaan.

De effecten variëren volgens:
Dosis & duur van de blootstelling
Bij hoge doses, zelfs gedurende een korte
periode, zijn er onmiddellijke en soms zeer
ernstige effecten (bv. brandwonden).
Bij lagere doses wordt vooral gevreesd voor
later optredende effecten zoals kanker en
genetische afwijkingen bij het nageslacht. Hoe
kleiner de ontvangen dosis, hoe kleiner het
risico op dergelijke vertraagde effecten. Hoe
groot het risico precies is bij blootstelling aan
een zeer kleine dosis ioniserende straling
weten we niet. Daarom wordt er veiligheidshalve bij het vastleggen van wettelijke bepalingen rekening mee gehouden dat ook kleine
doses kunnen leiden tot kanker, weliswaar
met een kleine waarschijnlijkheid.
De wijze waarop radioactieve stoffen zich
in het lichaam gedragen
Sommige radioactieve atomen verspreiden
zich homogeen doorheen het lichaam (bv.
cesium), terwijl andere zich op één of meerdere organen concentreren (bv. jodium, dat
zich richt op de schildklier).
De stralingsgevoeligheid van de
blootgestelde personen
De risico’s zijn bij gelijke doses toch ook sterk
verschillend van persoon tot persoon. Foetussen, kinderen en zwangere vrouwen zijn het
meest gevoelig voor de gevolgen van ioniserende straling.
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“Van zodra complottheorieën verspreid geraken,
is het bijzonder moeilijk om die onjuistheden de wereld uit te helpen”

JURGEN CLAES WERKTE BIJ HET FANC
OP HET MOMENT VAN DE RAMP IN
FUKUSHIMA
Jurgen Claes is bij het FANC een van de verantwoordelijken voor het radiologisch toezichtsprogramma op
het grondgebied. Het team houdt een extra oogje in het
zeil in de onmiddellijke omgeving van de nucleaire sites
in ons land (de kerncentrales van Doel en Tihange en de
nucleaire bedrijven en onderzoekscentra in Mol, Dessel
en Fleurus), maar meet ook de stralingswaarden op de
rest van het grondgebied. Dat gebeurt op twee manieren:
enerzijds meet het automatische netwerk TELERAD
continu de radioactiviteit in het hele land en anderzijds
gebeuren er regelmatig staalnames van de bodem,
rivieren, landbouwproducten, enzovoort.
Op 11 maart 2011 was Jurgen dus een van de eersten die
werd geconsulteerd toen er telefoontjes van ongeruste
burgers binnenliepen bij het FANC.
“We werden niet overstelpt met vragen, maar we
probeerden wel zoveel mogelijk proactief te communiceren”, vertelt Jurgen. “De mensen vergeleken de ramp
in Fukushima immers meteen met die in Tsjernobyl
in 1986. Maar de situatie in Japan was heel anders.
De veiligheidscultuur was daar toen al van een enorm
hoog niveau, Japan hanteerde zelfs strengere normen

Jurgen Claes
FANC
45 jaar
Expert radiologisch
toezichtsprogramma
op het grondgebied

voor bijvoorbeeld voedselveiligheid dan de Europese
Unie. De EU heeft haar normen
toen wel naar hetzelfde niveau
opgetrokken. Om maar te
zeggen dat we ons hier in
België geen zorgen hoefden te
maken over de correcte aanpak en de transparante communicatie van de Japanners. Ik wil
niet onverschillig klinken, maar
als expert maakte ik me geen
zorgen over een mogelijke
impact voor België en Europa.
Wat niet wegneemt dat ik de
situatie ter plaatse uiteraard
wel heel erg vond.”
“Wat me vooral is bijgebleven
na Fukushima, is hoe moeilijk
het is om de bevolking ervan
te overtuigen dat je hen als
overheidsinstantie, vanuit je
expertise, de waarheid vertelt.
Van zodra complottheorieën
verspreid geraken, is het
bijzonder moeilijk om die
onjuistheden de wereld uit te
helpen.”

De ravage na de aardbeving en de daaropvolgende tsunami.
©IAEA
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Internationale gegevensuitwisseling
De experts ter zake stonden in direct contact
met hun buitenlandse collega’s, via het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
en ECURIE (European Community Urgent
Radiological Information Exchange). Dankzij
hun communicatiekanalen was er een vlotte
informatiedoorstroming. Het FANC kon de
Belgische autoriteiten en de bevolking via
die internationale contacten ook voortdurend updates bezorgen van de situatie in
de rest van Europa.
De eerste dagen na de ramp was er
uiteraard nog helemaal niets van te merken
in Europa, de wind had eventuele deeltjes
nog niet tot bij ons kunnen verspreiden.
Een tweetal weken later, rond 24 maart,
werd in het zuiden van Europa een zeer
lichte verhoging van jodium-131 vastgesteld.
Het ging om deeltjes die enkel waarneembaar zijn met mastodonten van air samplers
(toestellen die luchtstalen nemen) en die
enkel nuttig zijn voor wetenschappelijk
onderzoek. Het Belgische TELERAD-systeem
geeft pas alarm als de radioactiviteitsniveaus
dusdanig stijgen dat er moet worden onderzocht waar de verhoging vandaan komt en
of er een mogelijke impact is op de bevolking.

Een delegatie van het IAEA ter plaatse.
©IAEA

of minder geen enkele betekenis.” Even
heel technisch: de deeltjes jodium-131
konden worden gedetecteerd in de neerslag,
aangezien neerslag de radioactiviteit in de
lucht uitwast en daardoor als ‘concentraat’
makkelijker meetbaar is.
Sneeuwwitje
Naar aanleiding van het ongeval in Fukushima heeft het nucleair studiecentrum
SCK CEN in Mol wel een JL-900 Early
Warning System aangekocht, dat ‘Snow
White’ werd gedoopt. De installatie is
operationeel sinds 2018 en zuigt grote

“Het is als een zandkorrel in een zandbak gooien en

dan proberen om die extra korrel op te pikken met je
meetapparatuur. Op het gebied van stralingsbescherming
heeft die korrel meer of minder geen enkele betekenis.
De high volume air samplers registreerden
waarden van 0,0001 tot 0,00001 Bq/m³
(Becquerel (Bq) is de meeteenheid voor
radioactiviteit). “Dat is peanuts”, verklaart
Jurgen. “Je kan het vergelijken met een
zandkorrel in een zandbak gooien en dan
proberen om die extra korrel op te pikken
met je meetapparatuur. Op het gebied van
stralingsbescherming heeft die korrel meer

hoeveelheden lucht (tot 900 m³/uur) op en
duwt die door filters.
Daardoor kan het systeem heel lage concentraties aan radioactiviteit detecteren. Zo
blijven lozingen van radioactiviteit, zelfs al
vinden ze hun oorsprong in het buitenland,
niet onder de radar.
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Detecties van lage concentraties kunnen op
een abnormale uitstoot, zoals een verborgen
lekkage, wijzen of een nucleair incident tot
ver buiten de landsgrenzen signaleren en opvolgen. Maar ‘Snow White’ heeft dus meer te
maken met wetenschappelijk onderzoek dan
met stralingsbescherming en valt daarom
buiten de bevoegdheden van het FANC.”
Geen risico voor België
In de periode na de kernramp in Fukushima
is gebleken dat er nooit een risico is geweest
voor België. Er was geen sprake van radiologische besmetting in bodem, lucht of voedsel. Het Franse Institut de Radioprotection et
de Sûreté Nucléaire (IRSN) heeft een simulatie gemaakt op basis van de hoeveelheden
radioactief jodium die eind maart waarneembaar waren in het zuiden van Europa, maar
zelfs bij zeer sterke assumpties bleef de berekende impact miniem. Toch bleef het een
hele opgave voor het FANC en andere instanties om de bevolking daarvan te overtuigen.

©IAEA

Jurgen deelt in die context een anekdote:
“Op een bepaald moment werden we gecontacteerd door een man die net een Japanse
auto had gekocht en die bang was dat de
wagen radioactief besmet zou zijn en dat hij
hem dus niet meer zou kunnen gebruiken.
Japan voerde zelf zeer strenge controles uit
op al zijn exportproducten, dus wisten we dat
er sowieso geen probleem was. Omdat we er
niet in slaagden de man te overtuigen, is er
uiteindelijk iemand van ons team metingen
gaan uitvoeren op die auto. Compleet symbolisch natuurlijk, en het FANC kan uiteraard
niet op elk individueel geval ingaan, maar op
die manier hebben we toch iemand gerust
kunnen stellen en soms hebben mensen
daar echt behoefte aan.”

©IAEA

7

Fukushima - 10 jaar later

FUKUSHIMA: WAAR DE TIJD STILSTAAT
Yves Stevens, woordvoerder Nationaal Crisiscentrum

In

november 2019 werd ik door het
Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
uitgenodigd als docent voor de workshop
‘Communication with the public in a nuclear
or radiological emergency’. De workshop
vond plaats in Koriyama, een klein stadje in
de Japanse prefectuur Fukushima. Een gebied
waar regelmatig aardbevingen plaatsvinden.
In 2011 waren een zware aardbeving en de
daaropvolgende tsunami de rechtstreekse
oorzaak van een van de zwaarste nucleaire
rampen. Nu, tien jaar later, is de zone rond de
de kerncentrale nog steeds onbewoonbaar en
ontoegankelijk. Tijdens de workshop hadden we
de mogelijkheid om onder strikte begeleiding
de geëvacueerde zone te bezoeken. Een zeer
unieke ervaring, die een enorme indruk heeft
nagelaten.

De geëvacueerde zone omvat minder dan 3%
van de totale oppervlakte van de prefectuur
Fukushima, in totaal gaat het om 370 km2.
Op de weg naar de geëvacueerde zone geen
verkeersinformatie op de digitale borden, wel
informatie over het niveau van radioactiviteit.
Op de toegangswegen tot de geëvacueerde
zone zorgen controleposten ervoor dat enkel
bevoegde mensen toegang krijgen tot de
zone. Als de hekken opengaan en de bus de
geëvacueerde zone binnenrijdt, overvalt je
onmiddellijk een onbehagelijk gevoel. Hier is
de tijd letterlijk blijven stilstaan. Auto’s staan
al tien jaar werkeloos stil op de oprit, planten
overwoekeren woningen en de winkels
hebben al jaren geen klant meer gezien.
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Maar het meest aangrijpende is een ‘bezoek’
aan een lokaal schooltje: op de vensterbank
staan nog knutselwerkjes, schoolboeken
liggen nog op de lessenaars, sportschoenen
netjes op een rij in de gang en de fietsen in
het fietsenrek. Het zou een normaal schooltje
kunnen zijn, maar hier zijn de
leerlingen en leerkrachten in
allerijl moeten vluchten voor
een tsunami. Niemand kon
toen vermoeden dat het een
definitieve vlucht zou zijn.

We blijven steeds noordelijk ten opzichte van
de centrale, want door de overheersende
windrichting tijdens het incident is het
stralingsniveau aan de zuidkant veel hoger.
We kunnen de centrale naderen tot op
minder dan een kilometer.

Het stralingsniveau in de geëvacueerde zone is opvallend laag.
We kunnen rondlopen zonder
beschermingsmateriaal.

Ondanks het feit dat het een verlaten zone
is, is er een enorme bedrijvigheid. Het
wegvoeren van vervuilde grond zorgt voor
heel veel activiteit in de geëvacueerde zone.
Elke dag brengen 2.500 vrachtwagens
verontreinigde grond naar tijdelijke
opslagruimtes. Meer dan 4.500
werknemers werken dagelijks in
deze ‘nieuwe business’.

Foto’s: ©Yves Stevens

De voornaamste voorzorgsmaatregel is de verplichting
om op de geasfalteerde weg te
blijven.
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NUCLEAIRE VEILIGHEID POST-FUKUSHIMA
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in
Fukushima werden in de Europese landen
extra weerstandstesten uitgevoerd, de zogenaamde ‘stresstesten’. Die hebben ook in
België tot een versterking van de veiligheidsmaatregelen geleid. Zo werd in Tihange
bijvoorbeeld een overstromingsmuur gebouwd, omdat de kerncentrale zich in de
vallei van de Maas bevindt. De stresstesten
beperkten zich niet enkel tot de kerncentrales, maar werden bij uitbreiding ook uitgevoerd op de andere grote nucleaire sites,
zoals het nucleair studiecentrum SCK CEN en
het Nationaal Instituut voor Radio-elementen
(IRE).
Het FANC heeft de veiligheidseisen in België
trouwens nog hoger gelegd dan de Europese
normen. Belgische kerncentrales moeten
niet alleen bestand zijn tegen aardbevingen
en overstromingen, maar ook tegen blikseminslagen, bosbranden, elektriciteitspannes,
gasontploffingen, cyberaanvallen, enzovoort.
Continue verbetering
Menselijke fouten kunnen nooit volledig
worden uitgesloten. Het nulrisico bestaat
niet, net zoals in andere sectoren. Maar de
hoge veiligheidseisen en de gedetailleerde
procedures in de Belgische kerncentrales
zorgen wel voor een optimale veiligheidscultuur. Er gaat ook veel aandacht naar de
voortdurende verbetering van de procedures.
De procedures beschrijven de handelingen
bij ieder mogelijk aspect van het werk in een
kerncentrale: normale uitbating, bewaking,
onderhoud, technische testen, incidenten of
ongevallen, enzovoort. Daarnaast worden
op regelmatige basis in de verschillende
installaties noodplanoefeningen gehouden
om de waakzaamheid van het personeel
en de effectiviteit van de procedures na te
gaan en indien nodig te verbeteren.

Nucleair en radiologisch noodplan
Het FANC werkt continu nauw samen met het
Crisiscentrum en werkt in de eerste plaats
preventief. Het beste noodplan is immers
datgene dat je nooit hoeft te gebruiken.
Maar mocht het toch tot een crisissituatie
komen, dan nemen de deskundigen van
het FANC deel aan verschillende activiteiten
van de expertgroepen die samenkomen bij
de afkondiging van het noodplan. Het FANC
coördineert de evaluatiecel en de meetcel.
In de evaluatiecel evalueren de experts
de toestand op radiologisch vlak om een
advies te kunnen geven aan het Federaal
Coördinatiecomité over beschermingsmaatregelen voor de bevolking en het leefmilieu.
De meetcel schakelt alle mogelijke menselijke en materiële middelen in om de
radiologische besmetting van een gebied
door radioactieve stoffen in kaart te brengen.
Hun meetresultaten gaan naar het coördinatie- en crisiscentrum, waar de nucleaire
specialisten ze analyseren en interpreteren.
Het FANC maakt ook deel uit van de
informatiecel, die zorgt voor de crisiscommunicatie naar de media en de bevolking.
Internationale samenwerking
Als er iets gebeurt in het buitenland, dan
krijgen we in België via het Europese netwerk
EURDEP meteen een beeld van de situatie.
Daarnaast volgt het FANC het radioactiviteitsniveau in ons land ook continu op via
TELERAD, een netwerk van maar liefst 250
meetstations over heel België. Alle meetpunten van het netwerk zijn verbonden met
een centraal systeem dat automatisch wordt
gealarmeerd als er abnormale verhogingen
van de radioactiviteit worden gedetecteerd.
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Het FANC volgt de meetwaarden de klok
rond op en waakt zo over de gezondheid
van de bevolking en het leefmilieu. Het FANC
publiceert de meetwaarden ook in real time
op de website www.telerad.be.

roep kunnen doen op de andere lidstaten
voor hulp in geval van een noodsituatie.

Als er dus iets zou gebeuren in het buitenland en als de wind de radioactiviteit tot
bij ons zou brengen en zo een mogelijke
Er gebeuren ook regelmatig staalnames en impact zou kunnen hebben op ons land,
analyses op het terrein, in samenwerking dan zou het FANC dat meteen detecteren.
met het nucleair onderzoekscentrum SCK En dan zouden er indien nodig ook snel
CEN en het Nationaal Instituut voor Radio- beschermingsmaatregelen kunnen worden
elementen (IRE).
genomen.
Er zijn ook allerlei conventies met het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
die ervoor zorgen dat de lidstaten een be-

Veiligheid van onze Belgische kerncentrales
Nucleaire veiligheid is een zeer breed begrip: het omvat het geheel van technische en
organisatorische maatregelen die genomen worden in alle stadia van het ontwerp,
de bouw, de werking en het stilleggen van de nucleaire installaties, om incidenten
en ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.
Zo zijn de voorschriften voor de bouw en de uitbating van de Belgische kerncentrales
vastgelegd in een oprichtings- en exploitatievergunning. Die wordt verleend via
koninklijk besluit. Een aantal van de voorwaarden die erin zijn opgenomen, hebben
betrekking op het vermijden van een mogelijke verspreiding van radioactieve
stoffen in het milieu. In de kerncentrales worden 3 opeenvolgende barrières
ingebouwd: eerst de splijtstoftabletten, die dan op hun beurt in hermetisch gesloten
splijtstofstiften zitten. Die zijn gebundeld in splijtstofelementen die in de reactorkuip
worden geplaatst. Dat is een stalen kuip met een wanddikte van ongeveer 20 cm.
Daarnaast zijn de Belgische reactoren voorzien van een dubbel omhulsel dat de
actieve splijtstof van de buitenwereld scheidt. Een primair omhulsel belet dat
radioactieve stoffen uit het reactorgebouw kunnen ontsnappen, omdat het bestand
is tegen sterke druk van binnenuit. Een secundair omhulsel uit gewapend beton
beschermt de installaties tegen externe gebeurtenissen.
De Belgische kerncentrales ondergaan bovendien om de tien jaar een veiligheidsevaluatie, waarbij de uitbater van de centrales moet aantonen dat de reactoren
voldoen aan de regels, normen en handelingen die op dat moment internationaal
van kracht zijn. In de nucleaire sector worden er bovendien regelmatig peerreviews
gehouden tussen verschillende landen, om de wettelijke kaders en de prestaties
van de uitbaters op het gebied van nucleaire veiligheid continu aan elkaar te toetsen
en te evalueren.

11

