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Welke stalen heeft Greenpeace genomen ? 

Greenpeace heeft 21 stalen genomen van de oevers van de Molse 
Nete en deze laten analyseren op radioactiviteit. Er werden stalen 
genomen op 2 verschillende plaatsen: vlak bij het lozingspunt van de 
nucleaire smeerpijp van Mol-Dessel (in Ezaart, grondgebied Mol) en 
nabij de garage 'Lavrijssen' te Geel. Dit tweede punt bevindt zich 
3600 meter stroomafwaarts ten opzichte van het lozingspunt.

Op beide punten werd over een afstand van ca. 200 meter stalen 
genomen. Er werden boorstalen genomen met een metalen buis 
(diameter 10cm – zie foto) in lagen van 10cm en tot op een diepte 
van 80cm. De stalen werden genomen op een afstand van 1 tot 4 
meter van de oever van de rivier.

Zes van de 21 stalen overschrijden de normen. De grond op die 
plaatsen moet als kernafval beschouwd worden. Deze zes stalen komen uit de bovenste 20cm van de oevers.

Waar werden de stalen geanalyseerd?

De 21 stalen werden geanalyseerd in het Franse labo ACRO. Er werd een zgn. gammaspectrometrie uitgevoerd. 
Eén van deze stalen werd achteraf opnieuw geanalyseerd in het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) te Mol, om 
zo de correctheid van de analyses van ACRO te verifiëren. De analyse van het SCK stemt overeen met deze van 
ACRO (staal nr. 13). De resultaten van de analyses zijn bijgevoegd in bijlage.

Waarom zijn de oevers radioactief besmet?

Gedurende 50 jaar loost de nucleaire industrie van Mol-Dessel 
radioactief besmet afvalwater in de Molse Nete. Ook vandaag wordt 
nog geloosd. Sommige radioactieve stoffen sedimenteren in het slib 
van de rivier. 

De Molse Nete meandert sterk en de slibophopingen in de rivier 
vormen zich daardoor erg ongelijkmatig. Tot 1999 werd de Molse 
Nete om de paar jaar geruimd door een kraan om overstromingen te 
vermijden. Het opgeschepte slib werd dan op één van de beide oevers 
gestort, vnl. op de linkeroever. Daardoor onstond een laagsgewijze 
opstapeling van radioactief rivierslib die zich uitspreidt tot 4à5 meter 
van de oever van de rivier.

Op sommige plaatsen werd intussen door eigenaars van aanpalende 
gronden dit slib weggeschept of uitgespreid (o.a. bij sommige 
akkers). Op andere plaatsen (o.a. bij de Kievermontse Molen te Geel) 
werd het slib door de ruimingsdienst per vrachtwagen weggevoerd naar een onbekende bestemming.

Wie is verantwoordelijk voor de radioactieve lozingen in de Molse Nete?

Sinds 1957 wordt er in de Molse Nete radioactief besmet afvalwater geloosd. Het afvalwater is afkomstig van het 
hele nucleaire complex van Mol en Dessel met splijtstoffabricage (FBFC en Belgonucléaire), de verwerking van 
kernafval (Belgoprocess) en het nucleair onderzoek (SCK). Het belangrijkste deel van de lozingen is afkomstig van 
afvalverwerking in de voormalige opwerkingsinstallatie Eurochemic en behandeling van afvalstoffen in o.a. de 
verbrandingsinstallatie Cilva.

Greenpeace neemt boorstalen van de radioactief besmette
oevers van de Molse Nete

het lozingspunt in de Molse Nete van de
10km lange radioactieve smeerpijp 



De zgn. 'lozingspijp' is ca. 10km lang en wordt uitgebaat door Belgoprocess (Niras). De pijp verbindt de nucleaire 
sites van Dessel en Mol en mondt uiteindelijk uit in de Molse Nete te Ezaart, ter hoogte van de brug over de Molse 
Nete op de baan Ezaart – Geel.

Kan het slib als kernafval beschouwd worden en waarom?

De Europese Richtlijn 96/29 bepaalt normen. Als voor besmette materialen 
de maximumconcentraties en maximale hoeveelheden radioactiviteit 
overschreden worden valt het onder de bepalingen van de richtlijn. 

Het slib van de Molse Nete bevat een reeks kunstmatige isotopen die 
afkomstig zijn van de nucleaire industrie in de regio. De belangrijkste 
gedetecteerde isotopen zijn americium-241, kobalt-60 en cesium-137. Voor 
americium geldt een norm van maximaal 1000Bq/kg en 10.000Bq totale 
activiteit. Bij de stalen die gevonden werden zijn er 6 van de 21 boven deze 
norm (tussen 1000 en 2440Bq/kg). Op de plaatsen waar deze stalen werden 
genomen, moet het slib van de Molse Nete als kernafval worden 
beschouwd.

Welk gevaar lopen de omwonenden en zij die de oevers betreden?

Er stellen zich 2 verschillende problemen. Vooreerst is er de uitwendige 
bestraling. Het stralingsniveau op de oevers varieert sterk, maar bedraagt 
tot 0,8 micro-sievert/h. Dit betekent dat een persoon die zich op die plaats 
bevindt gedurende 12,5h de norm overschrijdt waaronder geen 
beschermende maatregelen nodig zijn. Het gevaar van deze uitwendige bestraling is niet verwaarloosbaar.

Veel belangrijker is echter het risico op inwendige besmetting. Er zijn veel scenario's denkbaar, zoals besmette 
modder die aan de schoenen blijft kleven en zo de huiskamer binnenkomt, waar het verder als droog stof kan 
ingeademd worden. Ook kinderen die op de oevers spelen kunnen besmette grond inslikken (via besmeurde 
handen) ofwel inademen (vooral als de ondergrond droog is). Deze stoffen kunnen een lange tijd in het lichaam 
blijven en weefsel bestralen. Dit is vooral een probleem bij besmetting met alfa-stralers zoals americium-241 of the 
plutoniumisotopen. Deze kunnen in de longblaasjes blijven kleven en daar longkanker veroorzaken.

Wat moet er concreet met het slib van de Molse Nete gebeuren? 

Vooreerst moet onderzocht worden hoe ver de besmetting zich uitspreidt. Tot welke afstand van het lozingspunt? 
Tot welke diepte in de ondergrond? Op welke plaatsen worden de normen overschreden?

Voorts is het belangrijk te begrijpen waarom de radioactiviteit aan de oppervlakte (de bovenste 20cm) hoger is dan 
dieper in de ondergrond. Dit is in strijd met de vaststelling dat in de jaren zestig en zeventig meer radioactiviteit 
geloosd is. Dus zou het slib dat in die jaren op de oevers is gestort – en dat zich dus dieper bevindt – ook hogere 
concentraties aan radioactiviteit moeten bevatten.

Op basis van deze studie moet een saneringsplan opgesteld worden. Het besmette slib moet dan als radioactief afval 
behandeld worden.

De Molse Nete: het topje van de kernafvalberg

Het slib van de Molse Nete is het zoveelste voorbeeld van onvoorziene nucleaire kernafvalproblemen. Daarnaast 
zijn er ook de zgn. nucleaire 'passiva' BP1 (de ontmanteling van de oude opwerkingsfabriek Eurochemic in Dessel) 
en BP2 (de opkuis van het kernafval van de vroegere site SCK-Waste in Mol), waarvan de sanering nu betaald 
wordt door de elektriciteitsconsument via een heffing of de kWh. De grootste hoeveelheden kernafval zijn echter 
afkomstig van de kerncentrales in Doel en Tihange. Er is nog geen zicht op welke technieken zullen toegepast 
worden voor het lange-termijn beheer ervan. Naar de kostprijs blijft het dan ook gissen. Komende generaties zullen 
deze lasten moeten dragen. Greenpeace pleit voor het versneld sluiten van de kerncentrales, om zo de hoeveelheid 
kernafval te beperken. Van Electrabel moet geëist worden dat ze meer financiële middelen ter beschikking stellen 
voor het afvalbeheer en het onderzoek naar mogelijke beheersstrategieën.

Voor meer informatie:
Greenpeace Belgium
Jan Vande Putte, campaigner: jputte@be.greenpeace.org  0496/161584
Marleen Houtmeyers, persverantwoordelijke: mhoutmey@be.greenpeace.org  0494/510991 
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Dhr. J. Vande Putte
Greenpeace België

Labo gamma-spectrometrie Haachtsesteenweg  159
GKD-70
Boeretang 200 1030    Brussel
2400   Mol 22603-00
Tel.    +32 14 33 28 28
Fax    +32 14 33 35 05
Email: gamma.spectrometrie@sckcen.be

A N A L Y S E      V E R S L A G

Onze referentie: SN5397

Uw referentie: 5372 160407-XGP-13

Resultaten : referentiedatum:   2007-05-15
uitgedrukt in becquerel per kg (uitgebreide onzekerheden k=2)
dichtheidscorrecties toegepast
129I bepaling buiten de scoop

54Mn <  2.1
58Co <  2.0
60Co 100   ±23
106Ru <  25

110mAg <  3.1
125Sb <  13
134Cs <  2.3
137Cs 1800   ±400
144Ce <  16

131I <  4
241Am 1700   ±380

Methode  : Hoge resolutie gamma-spectrometrie met Ge-detectoren volgens methode  MT.SNM.001
Geometrie : 250 ml
Meettijd : max. 900 minuten

Prijs van de meting (tarief 2007) excl. BTW 1 x 150,00 = 150,00 EUR

Staalvoorbereiding - extra nucliden(7) 1 x 152,00 = 152,00 EUR

TOTAAL  (factuur volgt) = 302,00 EUR
Operator spectrometrie

E. Daniëls
Laboverantwoordelijke

M. Bruggeman

De meetresultaten hebben uitsluitend betrekking op het beproefde staal.  Dit verslag mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd.

Niet voor publicatie
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