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Nieuws & Achtergrond

Kort na de ramp kondigden Japanse 
autoriteiten aan dat het niet veilig was 
om bepaalde groente te eten, vanwege 
‘drastisch’ verhoogde radioactiviteit. Ook 
onbewerkte melk, kraanwater en zeewa-
ter in de regio rondom de zwaar bescha-
digde Fukushima-1 kerncentrale zijn 
radioactief besmet. Overal ter wereld 
namen landen maatregelen. De Verenig-
de Staten banden direct groente en rau-

we melk uit de vier prefecturen rond de 
kerncentrale. In landen nabij Japan 
heerst grote paniek. De autoriteiten 
aldaar schroefden de controles flink op.

Actie
De Europese Unie ondernam snel actie. 
Op 15 maart ging een briefing uit via het 
Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF) met hierin de nadrukkelijke 
instructie om humane en dierlijke voe-
ding uit Japan streng te controleren op 

radioactiviteit. In de verstuurde lijst staan 
recente statistische data over voedsel-
import uit Japan en zijn ook de stralings-
normen voor de verschillende levensmid-
delen opgenomen. De Europese Com-
missie verzoekt alle 27 lidstaten 
verhoogde straling in producten direct te 
melden. Mocht zich een nucleair incident 
voordoen, dan zal alle informatie hier-
over worden verzonden via het Urgent 
Radiological Information Exchange sys-
tem (ECURIE), waarna EU-landen gepas-
te actie kunnen ondernemen. Het Euro-
pese RASFF staat ook in verbinding met 
INFOSAN, het informatie-uitwisselings-
systeem van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO).

Geen verhoogde radioactiviteit
Tot nu toe zijn nergens in Europa voe-
dingsmiddelen aangetroffen met ver-
hoogde radioactiviteit. Het RIVM, de 
nVWA, RIKILT en de douane werken in 
Nederland intensief samen in de voedsel-
controles. De voedselautoriteit en de 
douane zijn primair verantwoordelijk 
voor de controles, terwijl het RIVM en 
RIKILT wetenschappelijke ondersteuning 
verlenen. 
Hoewel Nederland nauwelijks voedsel uit 
Japan importeert, onderwerpen contro-
leurs alle ladingen uit Japan sinds 11 
maart aan scherpe inspecties. De focus 
ligt vooral op verse producten als verse 
bladgroenten, paddestoelen, fruit, melk, 
visserijproducten en zeewier. Maar ook 
diervoeders, plantaardig materiaal en 
consumentenproducten worden niet ont-
zien. Zouden er wel producten opduiken 
met een verhoogde radioactieve straling, 
dan wordt de lading apart gezet en ver-

der onderzocht. Hiervoor is een spe ciale 
opslagruimte beschikbaar. 

Calamiteitenorganisatie
Het RIVM registreert continu de straling 
op 150 locaties in Nederland. Het insti-
tuut maakt na metingen op 23 en 24 
maart bekend dat de concentraties stra-
ling uit Japan “verwaarloosbaar zijn” en 
ruim 10.000 keer lager liggen dan tijdens 
de kernramp in Tsjernobyl (Oekraïne) in 
1986. Sinds die tijd is er dan ook het een 
en ander veranderd. “Toen was er geen 
gestructureerde calamiteitenorganisatie 
en nu wel”, zegt Gerard Krijger, project-
groepleider radioactiviteit bij het RIKILT. 
Hij doelt op de Backoffice Radiologische 
Informatie (BORI), waarin de volgende 
partijen met elk hun eigen expertise zit-
ting hebben: RIKILT, VWA, RIVM, KNMI, 
KFD (Kernfysische Dienst), Defensie, 
Rijkswaterstaat, KWR (drinkwater). 
“Mocht er nu ergens in de wereld iets 
gebeuren dat van toepassing is op 
Nederland, dan komen deskundigen uit 
BORI bij elkaar om te bespreken welke 
maatregelen genomen dienen te wor-
den”, licht Krijger toe.  
Zolang de situatie in Japan zorgelijk 
blijft, zullen ze bij de nVWA en de douane 
hard door blijven meten. Onlangs kon-
digde de EU verscherpte controles aan 
door aanhoudende problemen met de 
kernreactor. Producten moeten voordat 
zij Japan verlaten worden gecontroleerd 
en daarna nog eens steekproefsgewijs bij 
aankomst in de lidstaten, liet de Europe-
se Commissie donderdagavond 24 maart 
weten.

Op 11 maart trof een vreselijke 

zeebeving Japan met 

duizenden doden tot gevolg. 

Door de daaropvolgende 

tsunami raakten twee 

kerncentrales zwaar 

beschadigd en er komt nog 

steeds radioactieve straling 

vrij. Autoriteiten in de hele 

wereld reageerden direct door 

het afkondigen van 

importstops en extra controles 

op voedsel uit Japan.

De nVWA meet zich suf 

‘Nederland importeert 
nauwelijks voedsel uit Japan’ 

De gamma-analist 
meet de gamma-
straling in groente-
monsters.
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