
 

 

Artikel 34 vragen “uranium in de Westerschelde” 

18-2-2019 

Naar aanleiding van een artikel, “Tussen de troep in de Westerschelde liggen ook walvisfossielen van 

miljoenen jaar oud” in de PZC van 27 januari 2019, stelt GroenLinks artikel 34 vragen aan het college. 

Het betreft het tekstblok waarin conservator Klaas Post van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam 

zich uitspreekt. 

Behalve de zoektocht naar fossielen, heeft Post onderzoek gedaan naar radioactiviteit in de 

Westerschelde. Volgens hem heeft dat niets te maken met de aanwezigheid van de kerncentrales in 

Borssele en Doel. Het is namelijk geen verrijkt uranium. De losse walvisbotten in de Westerschelde 

zitten barstensvol uranium. Het is veilig om die in de collectie te hebben, maar zoiets moet je wel 

melden bij de autoriteiten. Twee wervels hebben al meer uranium dan je in Nederland volgens de 

wet op één plek mag hebben. In het museum, is dat niet schadelijk, want de vondsten liggen in de 

kelder en de straling wordt heel snel diffuus. 

GroenLinks maakt zich zorgen om deze situatie en vraagt middels artikel 34 vragen het college om 

opheldering en duidelijkheid.  

1. Is het college bekend met deze situatie? 

2. Is bij het college bekend of er een melding hiervan is gedaan bij de autoriteiten? Welke 

autoriteiten gaan hier over? 

3. Hoe komt het dat er zulke grote hoeveelheden uranium in de walvisbotten zit?  

4. Is bekend waar het uranium in de Westerschelde vandaan komt? 

5. Is de gemeten hoeveelheid uranium in de Westerschelde schadelijk en gevaarlijk voor de 

visstand en visconsumptie? 

6. Is het gevaarlijk als dergelijke objecten door particulieren worden opgevist en bewaard? 

7. Is het college bereid om na te gaan of er onderzoeksrapporten beschikbaar zijn en deze 

op te vragen? 

8. Kan het college aangeven wat de gevolgen kunnen zijn van dergelijke hoeveelheden 

uranium in de Westerschelde? 
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