
IS HET VEILIG
Ja … Het is veilig.
Zoals reeds eerder vermeld worden alle eventueel onveilige plaatsen vermeden. We ne-
men geen onnodige risico’s! We blijven steeds als groep samen en luisteren naar de 
richtlijnen van de lokale gids en van Thierry. Gelieve op geen enkel ogenblik de groep te 
verlaten zonder iemand op de hoogte te brengen.  

We houden steeds rekening met de staat van de gebouwen vooraleer deze te betreden en 
hebben constant een Geiger-Muller teller ter beschikking om de hoeveelheid straling na 
te gaan.

HOE ZIT HET NU MET DIE STRALING?

Radioactieve isotopen zijn “zwaar” en zakken elk jaar dieper in de bodem. Dit aan een 
gemiddeld tempo van 1cm per jaar. Gezien de ramp 30 jaar geleden gebeurde is de stra-
ling slechts een fractie van wat ze toen was. Zich verplaatsen in het gebied kan dus op 
een veilige manier. 

We blijven nooit zeer lang op één en dezelfde locatie waardoor de blootstelling aan stra-
ling tot een minimum beperkt zal worden. De gekende meer radioactieve plaatsen wor-
den uiteraard vermeden ! Gedurende de 3 dagen ter plaatse komen we in contact met 
een hoeveelheid straling die te vergelijken valt met het ondergaan van anderhalve RX-fo-
to van de longen, ofwel met de hoeveelheid straling die we oplopen tijdens een transat-
lantische vlucht. Straling wordt gemeten in microSievert/uur. 

Tijdens de trip krijgen we gemiddeld een 6tal microSievert straling binnen. De wereld-
wijde veiligheidslimiet waar je als particulier blootgesteld mag aan worden ligt op 1000 
microSievert per jaar. We zitten daar dus ver beneden. Elke avond bij het verlaten van 
de zone wordt het materiaal gemeten op straling en dient iedereen door een machine te 
passeren die de straling meet. Indien er een radioactief deeltje “zou” blijven kleven aan 
schoenen of kledij dan wordt dit ter plaatse met wat water afgewassen en klaar.        


