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‘ALLE PIJLEN WEZEN W
NAAR HET OOSTEN’

Luchtfoto uit 1986
van reactor 4 van
de kernreactor van
Tsjernobyl.

Dertig
jaar later
Deze maand is het precies
dertig jaar geleden dat de
wereld werd geconfronteerd met de grootste
kernramp in de geschiedenis. Op 26 april 1986
explodeert een reactor van
de centrale in Tsjernobyl
(in het noorden van Okeraine, tegen de grens met
Wit-Rusland) na een uit de
hand gelopen proef. Er
komt een ontzagwekkende
wolk radioactieve deeltjes
vrij, die zich verspreidt
over een groot deel van
Europa.
Het duurt dagen voor de
Sovjet-Unie opheldering
geeft over de catastrofe,
ook aan de eigen bevolking. Honderdduizenden
inwoners van Oekraïne,
Wit-Rusland en Rusland
slaan op de vlucht uit
angst voor de onzichtbare
straling. In een straal van
30 kilometer rond de
centrale worden alle inwoners geëvacueerd.
Op 2 mei 1986 bereikt de
radioactieve wolk Nederland.
Pas op 6 mei lukt het
brandweerlieden en militairen de brand in de reactor onder controle te krijgen. Zo’n vijftig liquidators, (rampbestrijders)
sterven omdat ze bij de
werkzaamheden aan extreem hoge stralingsdoses
zijn blootgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er door Tsjernobyl ruim vierduizend
mensen zijn overleden.
Andere organisaties noemen veel hogere aantallen.

Nederland is in rep en roer wanneer de Groninger
natuurkundige Rob de Meijer vrijdag 2 mei 1986
als eerste aantoont dat er na de ontploffing van de
kernreactor in Tsjernobyl radioactieve deeltjes in
ons land zijn beland. ,,Ik kreeg de indruk dat ze het
onder de pet wilden houden.’’

anneer Cliff Robinson op zaterdag 26
april 1986 zijn werkkamer in de Fosmark kerncentrale
bij Uppsala binnen wil gaan, gaat
het alarm af. De verbaasde Zweed
controleert zijn kleding en schoeisel
en kan zijn ogen niet geloven. Het
stralingsniveau dat hij meet is ongekend hoog.
Robinson verstijft en vertelt later
dat hij bang was dat er ergens een
atoombom was ontploft. Hij verliest
geen seconde en slaat alarm. De
zeshonderd werknemers van Fosmark worden vervolgens onderzocht op straling. Hun kleding blijkt
besmet. Onderzoekers ontdekken
dat het stralingsniveau in de lucht
rond de kerncentrale viermaal zo
hoog is als normaal. Maar aangezien
de centrale normaal functioneert en
niet lekt, moet de oorzaak elders
worden gezocht.
De volgende dag komen er berichten over stralingspieken uit andere
delen van Zweden en uit Finland.
Een blik op de weerkaart leert Stockholm dat de oorzaak vermoedelijk
in het oosten moet worden gezocht.
Er wordt geïnformeerd, onder meer
bij de Sovjet-Russische autoriteiten.
Die zwijgen in alle talen.
De Zweedse ambassadeur in
Moskou vraagt die avond op een
cocktailparty in zijn residentie de
Russen opnieuw wat er aan de hand
is. Als zijn gasten blijven ontkennen
dat er een probleem is, laat de ambassadeur weten dat Zweden alarm
zal slaan bij de IAEA, het internationaal atoomenergieagentschap in
Wenen. De volgende dag wordt er
op het Russische tv-journaal een
kort bericht voorgelezen over een
‘incident’ in een energiecentrale in
Tsjernobyl. De gevolgen worden
bestreden, er is een onderzoekscommissie ingesteld.
Het incident is in feite een regelrechte nucleaire nachtmerrie. In de
vroege ochtend van 26 april vliegt
om 01.23 uur reactor nummer 4 van
de kerncentrale in Tsjernobyl in
brand en explodeert. 6,7 ton radioactief materiaal wordt kilometers
hoog de lucht in geblazen. Bij de
ramp komt vierhonderd maal meer
straling vrij dan bij de atoombom
die de Amerikanen in augustus 1945
op Hiroshima gooien.
Hoewel de Sovjets destijds voorzichtig ontdooiden onder hun net
aangetreden nieuwe leider Gorbatsjov, zijn ze bepaald niet scheutig
met informatie. Ook niet jegens hun
eigen bevolking. Grootscheepse
evacuaties komen pas dagen na de
ramp op gang, als de hele omgeving
van de reactor al ernstig radioactief
besmet is.
METEN
Dr. Rob de Meijer (Amsterdam,
1940) schrikt zondagavond 27 april
als hij op het ANP-radiobulletin
hoort dat Zweden vermoedt dat er
een kernongeluk is geweest in de
Sovjet-Unie. De fysicus, die sinds
1973 bij het Kernfysisch Versneller
Instituut (KVI) van de Groninger
universiteit werkt en zich daar vooral bezighoudt met het meten van
natuurlijke achtergrondstraling en
stralingsbronnen in woningen, is
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geïntrigeerd. ,,Meteen was ik wantrouwig. De Zweden wisten toen al
dat de radioactiviteit niet bij hen
vandaan kwam. Alle pijlen wezen
naar het oosten. Maar de Sovjets
ontkenden alles. Op dat moment
realiseerde ik me dat ik als een van
de weinigen onafhankelijke metingen kon verrichten’’, zegt De Meijer
dertig jaar later in zijn woonboerderij op de grens van Peize en Roden.
Hij is emeritus hoogleraar nucleaire
geofysica van de RUG en werkt nog
steeds part time aan de University
of the Western Cape in Kaapstad.
,,Ik zei bij mezelf: wat er ook
gebeurt, al moet ik de hele wereld
rond, wij kunnen dit detecteren. We
hadden uiterst gevoelige apparatuur
voor het meten van straling. Bij een
oostelijke wind was Groningen als
eerste aan de beurt. Dus ben ik de
volgende morgen naar het lab gegaan. Ik zei tegen de directeur: vind
je het goed dat ik op het dak van het
KVI een meetopstelling maak?’’
De stralingsdeskundige gaat,
samen met enkele collega’s, meteen
aan de slag. ,,We hadden nog wat
filtertjes waarmee we radon hadden
gemeten en namen als pomp een
oude gasmeter. Zo maakten we een
geïmproviseerde meetopstelling
waarmee we lucht konden aanzuigen. Om de zoveel tijd haalden we
het filter waar de lucht doorheen
ging eraf en controleerden wat er op
zat. De gasmeter was nodig om te
weten hoeveel lucht we hadden
opgezogen. Je bepaalt de radioactiviteit immers per kubieke meter
lucht.’’
De Meijer neemt contact op met
de overheid. ,,Ik belde VROM, het
ministerie van Pieter Winsemius.
Het was me toen al duidelijk dat er
behoefte was aan onafhankelijke
informatie. Ik vind dat je als wetenschapper de plicht hebt om te zorgen dat informatie boven water
komt. We hebben toen met VROM
de afspraak gemaakt dat we in Groningen onafhankelijk zouden gaan
meten. Vonden we iets, dan zouden
we eerst het ministerie informeren
en daarna de pers.’’
De media zijn zeer geïnteresseerd
in zijn bevindingen. Hij krijgt zelfs
bij hoge uitzondering een dagelijkse
column op de voorpagina van het
toenmalige Nieuwsblad van het
Noorden. Compleet met een grafiek.
Op maandag 28 april begint De
Meijer met de metingen op het dak
van het KVI-gebouw. Op dat moment is er nog steeds een schreeuwend gebrek aan informatie over de
situatie in de brandende kerncentrale. Ook bij de Nederlandse regering.
Minister Winsemius, die het landelijk crisiscentrum aanvoerde, erkende een paar jaar geleden dat Den
Haag weinig wist. De informatie die
er wel was, kwam van de Nederlandse ambassadeur in Boedapest, die
toevallig een geigerteller in huis
had. ,,Hij ging op straat staan met
dat ding en gaf ons door hoeveel
straling er in de lucht zat.’’
De Meijer: ,,De eerste dagen vonden we niets. Maar op vrijdag 2 mei
werd het spannend. Ik zag een lichte
verhoging van de straling en een
piek in het spectrum die er niet
thuishoorde. Ik dacht: wat is dit?

Een helikopter Tsjernobyl tijdens de blus- en betonstortwerkzaamheden na
de kerncentraleramp.

Rob de Meijer (rechts) in het Kernfysisch Versneller Instituut.
Het bleek jodium te zijn. We vonden
in de luchtmonsters jodium 131 en
later ook tellurium 132, afkomstig
uit Tsjernobyl.’’
,,Je moet het zeker weten, dus we
hebben het gecheckt en gedubbelcheckt. Het piekje werd sterker.
Toen heb ik het ministerie gebeld.
Dat zei dat het RIVM (Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu)
het ook had gemeten, en er zou een
persbericht uitgaan. Nou, zei ik, dan
kan ik er ook mee naar buiten komen. Dat was even voor tienen,
weet ik nog. Ik belde het Nieuwsblad
en Radio Noord en zei: het is zo ver,
we hebben radioactiviteit gedetecteerd.’’
Om elf uur wordt er in het nationale nieuwsbulletin echter niets
gezegd, tot verbazing van De Meijer.
Daarna komt Radio Noord met het
regionale nieuws, met prominent de
melding over de eerste radioactieve
fall out van Tsjernobyl in Groningen. ,,Vanaf dat moment stonden
alle telefoons hier roodgloeiend. Het
werd een gekkenhuis. Een golf journalisten trok over ons heen.’’
Pas om vier uur komt de overheid
zelf met een verklaring. ,,Ze konden
niet anders meer. Ze werden plat
gebeld. Dat heeft Winsemius later
ook bevestigd. Hij zei
toen: als ze het in
Groningen
niet bekend

hadden gemaakt, hadden we het stil
gehouden. Waarom? Export en
handelsbelangen. Achteraf kreeg ik
in de gaten dat ze het onder de pet
wilden houden.’’
ROTJONGEN
,,Toen ik een paar jaar later Winsemius tegenkwam, keek hij me fronsend aan en zei: ‘Ben jij die rotjongen uit Groningen? Die het ons toen
zo lastig heeft gemaakt?’’’ De Meijer
lacht. Hij begrijpt de terughoudendheid van de overheid wel. ,,De paniek was groot, terwijl informatie
schaars was. Niemand wist precies
hoe groot het gevaar was. Je moet
geen paniek veroorzaken. Je moet je
informatie goed doseren. Dat hebben wij geprobeerd door het geheel
in een kader te trekken van de natuurlijke radioactiviteit waar mensen continue aan bloot staan. Je
moet het perspectief zien.’’
Nu de overheid niet thuis geeft,
vuren velen vragen af op De Meijer.
,,Ik kreeg telefoontjes van mensen
die ongerust waren. Mensen hadden
angst. Moesten ze binnen blijven?
Kon hun kind wel in de zandbak
spelen? Vrouwen die zwanger waren, mensen die wilden weten of ze
nog op vakantie konden. Veel
vragen over voedsel,
wat nog veilig
was. Vooral
spinazie,
konden

Rob de Meijer: ,,We hebben in feite maar een paar dagen iets gehad.’’

ze dat nog eten? Sommige mensen
vroegen of ik hun spinazie wilde
doormeten. Dat is goed, zei ik dan.
Neem dan gelijk twee porties mee,
want ik houd zelf erg van spinazie.’’
,,Een voetballer vroeg of hij het
weekeinde wel kon spelen. Natuurlijk, zei ik, je eet dat gras toch niet?
Ik heb altijd geprobeerd antwoord te
geven. Het enige waar je ongerustheid mee weg kunt nemen, is informatie. En de overheid was niet
scheutig met informatie. Dat sterkte
het wantrouwen.’’
De Meijer en zijn collega’s voeren
in die tijd niet alleen metingen uit
op het dak van hun instituut in
Groningen. Ze controleren tal van
producten op straling zoals wijn,
kersen en allerlei groenten. Vooral
spinazie, sla en peterselie blijken
besmet.
Melk heeft hun speciale aandacht.
De overheid kondigt inmiddels een
graasverbod af en alle koeien moeten vanaf 3 mei op stal omdat er
regen wordt verwacht waardoor de
radioactieve deeltjes zullen neerslaan op het land. Op verzoek van
De Meijer blijven een paar koeien
buiten. Hun melk kan zo worden
vergeleken met die van koeien die
wel op stal staan, in Peize en Leegkerk. Die beesten krijgen maïs te
vreten. De Meijer vindt al snel dat
de dieren buiten veel hogere gehalten aan jodium 131 in hun melk
hebben.
Hij zegt nu dat het graasverbod te
laat is ingesteld. ,,De koeien hadden
al volop gras gegeten waar behalve
jodium ook cesium op was neergeslagen, door dauw en regen. Daar
heeft de overheid het nooit over
gehad. En cesium heeft een fysische
halveringstijd van dertig jaar.’’
Na een paar dagen lijkt het ergste
voorbij. ,,De hele golf duurde maar
heel kort. We hebben in feite maar
een paar dagen iets gehad.’’
Toch haalt de onderzoeksgroep
nog een keer alle voorpagina’s. Dat
is in oktober 1986, als De Meijer en
zijn collega’s minuscule scherfjes
van de brandstofstaven van Tsjernobyl aantreffen op kleding en schoeisel die is gedragen in Minsk. Zo
laten ze zien dat bij de ontploffing
in de reactor plutonium tot zeker
300 kilometer ver is uitgespuugd
door de reactor. Ze publiceerden er
over in het Britse natuurwetenschapstijdschrift Nature.
Is de radioactiviteit uit Tsjernobyl
riskant geweest voor Nederlanders?
De Meijer denkt van niet. De hoeveelheid straling was beperkt, zeker
in vergelijking met de straling afkomstig van bovengrondse kernproeven en de natuurlijke straling
die we binnen- en buitenshuis oplopen. Bovendien was de fall out in
Groningen minder dan elders in het
land. Veel radioactieve cesiumdeeltjes zijn echter nog steeds in de
grond te vinden, weet De Meijer. Hij
berekende dat er in totaal 11 gram
cesium 137 uit de reactor van Tsjernobyl in ons land belandde. Daar is
nu ongeveer de helft van vervallen.
,,Het zit in de ondiepe ondergrond
en de bouwvoor. En als je naar een
heideveld gaat, kun je het waarschijnlijk nog vinden in de bovenste
centimeters.’’

DE
KOEIEN
HADDEN AL
VOLOP GRAS
GEGETEN

Gevaar
Het gevaar rond de stad
Tsjernobyl (waar destijds
15.000 mensen woonden)
is nog niet geweken. Er
wordt al jaren gebouwd
aan een betonnen sacrofaag, om de verwoeste
reactor af te sluiten van de
buitenlucht en straling
tegen te houden. Het
gebied is nu nog steeds
vrijwel onbewoond. Twee
jaar geleden bleken Duitse
wilde zwijnen radioactief.
De dieren wroeten veel in
de grond op zoek naar
plantenwortels en krijgen
zo radioactief cesium uit
Tsjernobyl binnen. Dat zit
nog steeds ingekapseld in
de grond.
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Dertig jaar na Tsjernobyl
Vandaag dertig jaar geleden voltrok zich in de kerncentrale van
Tsjernobyl het grootste nucleaire ongeluk ooit. Momenteel wordt de
ontplofte reactor afgesloten met een reusachtige stalen constructie die
in de loop van volgend jaar klaar moet zijn.
MICHEL BRANDSMA, ANDRÉ BROERE
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De ramp

Gebouw reactor
nummer 3
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26 april 1986 verwoest een explosie reactor nummer 4
Een enorme wolk radioactief materiaal ontsnapt
Binnen een straal van 30 kilometer worden 135.000
mensen voorgoed geëvacueerd
De radioactieve wolk drijft in noordwestelijke richting
over de Sovjet-Unie en Europa

Staalconstructie
De bouw van het nieuwe stalen
omhulsel is in 2010 begonnen

Gebouw reactor
nummer 4
Turbinegebouw

Verspreiding radioactieve wolk na de ramp
3 mei 1986

GBR

Oekraïne

LET
LIT
NED

RUS
WRU

Tsjernobyl lag ten
tijde van de ramp
in de Sovjet-Unie
en nu in Oekraïne

Helikopters droppen
duizenden tonnen
zand en lood om het
vuur in de ontplofte
reactor te
smoren

Tsjernobyl

OEK

Gewicht 31.000 ton
Overspanning 275 meter
Hoogte 150 meter
Lengte 150 meter

ZWARTE ZEE

KASP.
ZEE

Concentratie Caesium-137 (in Becquerel per m3)
100-1000
10-100
1-10
0,1-1
0,01-0,1

●

Kernreactor

Nederland

Zodra het vuur is
gedoofd wordt de
reactor afgesloten
met een betonnen
sarcofaag

De radioactieve wolk bereikt ons land op 2 mei 1986.
Het Kernfysisch Versneller Instituut in Groningen
meet de straling. De koeien moeten op stal om
besmetting van de melk te voorkomen, spinazie blijkt
radioactief jodium op te slaan en wordt vernietigd.
Op 7 mei mogen de koeien weer naar buiten, op 10 mei
is de spinazie terug in de winkels.

●

●

De constructie
wordt na voltooiing
op zijn plaats gereden
over met teflon beklede rails
Zo worden de ontplofte reactorkern
en de oude sarcofaag hermetisch
afgesloten
Een van aannemers is het Nederlandse hijsbedrijf Mammoet

Ontmanteling
●

Slachtoffers

●

Schattingen over het aantal doden als gevolg van kanker
door radioactieve besmetting lopen sterk uiteen.
● Wereldgezondheidsorganisatie: 4000 tot 9000
● Groenen in het Europees Parlement: 30.000 tot 60.000
● Greenpeace: 93.000

De overige drie
reactors blijven nog
tot 2000 in gebruik

Verboden zone

Excursies

Rond de centrale is een zone met een straal van 30
kilometer tot verboden gebied verklaard. Deze Exclusion
Zone (vervreemdingszone) staat niet onder gezag van de
gewone autoriteiten, maar van de Administratie van de
Vervreemdingszone. Speciale eenheden en de Oekraïense
grenswacht bewaken het gebied, dat alleen toegankelijk is
voor tijdelijk bezoek.

Vanuit Kiev
worden
dagexcursies
aangeboden
naar de
Vervreemdingszone.

●
●
●

De ontplofte reactor en de oude sarcofaag kunnen nog niet worden gesloopt
Daarvoor is het stralingsniveau veel te hoog
Pas over enkele tientallen jaren begint de ontmanteling
Dat gebeurt met robots
De omgeving van de centrale blijft al die tijd ongeschikt voor
permanente bewoning

Natuur
In de onbewoonde zone rond de
centrale leven nu meer dieren dan
voor de ramp, zo leert recent
onderzoek. Biologen benadrukken
dat straling niet goed is voor dieren,
maar altijd nog minder schadelijk
dan de aanwezigheid van mensen.

De spookstad Pripjat met op de achtergrond de centrale
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