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VERENIGING MILIEUDEFENSIE START AKTIE TEGEN TE HOGE STRALINGSNORMEN 

Woensdag 10 december om 11.00 uur zullen aktievoerders van Vereniging 
Milieudefensie voedsel dat mogelijk teveel Cesium bevat aanbieden aan de 
burgemeester van de Bilt, mr . A. baron van Barinxma thee Slooten. De 
gemeente de Bilt behoort tot de plaatsen die na de kernramp in Tsjernobyl 
in Nederland het meest radio-aktief besmet zijn geraakt. Met deze aktie 
protesteert Milieudefensie tegen de te soepele normen die gelden voor 
radio-~ktief Cesium in voedsel. 

In een brief aan Minister Braks (Landbouw) en Minister Nijpels (Milieu
beheer) vraagt Vereniging Milieudefensie de Nederlandse regering de norm 
voor radio-aktief Cesium in voedsel met tenminste een factor tien te ver
lagen. De norm is nu 600 becquerel per kilo. Volgens de milieuorganisatie 
is de norm strijdig met de totale stralingsbelastingsnorm van 100 millirem 
per jaar. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met risicogroepen, zoals 
kleine kinderen. Verder baseert de norm zich op de meest optimistische 
schatting van de gevolgen van lage stralingsdoses . Tot slot zijn de 
stralingsnormen een factor tien soepeler dan gebruikelijk is bij milieu
normen. 

Op dit moment zijn in Nederland verscheidenen producten te koop die meer 
dan 60 becquerel Cesium per kilo bevatten. Bet gaat hierbij onder andere 
om fruit, jam en wijn, om honing, om noten, om paddestoelen en om thee. 
Milieudefensie is van mening dat de overheid, zolang zij de normen nog 
niet heeft verlaagd, verplicht is de consument voor te lichten over deze 
verhoogde radio-aktiviteit, zodat deze zelf zijn of haar keuze kan bepalen. 

Ter ondersteuning van haar eis roept de milieuorganis·atie plaatselijke 
aktiegroepen op o~ voedsel waarvan men vermoedt dat het meer dan 60 
becquerel Cesium per k.ilo bevat aan te bieden aan de burgemeester in de 
woonplaats. Deze is op grond van artikel 47 van de Kernenergiewet 
verplicht het voedsel in ontvangst te nemen en hiervan onverwijld aangifte 
te doen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Vereniging Milieudefensie 

De brief aan de Ministers Braks en Nijpels is toegevoegd. 

We nodigen u uit aanwezig te zijn bij de overhandiging van het voedsel 
aan burgemeester van Harinxma thee Sloeten wo. 10 december 11.00 uur in 
gebouw Jachtlust, Soestdijkseweg 173-Zuid te Bilthoven. 

Nadere inlichtingen bij Emile Poelman, Sible Schöne of 

Aangesloten bij Friends of the Earth ( FOE) International 


