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l. 

INLEIDING. 

De 'WERKGROEP KERNENERGIE ZEEUWS-VLAANDEREN' kwam tot het samen
stellen van deze brochure, teneinde de gevaren van de kerncentra
les te DOEL meer onder de aandacht van de bevolking te brengen. 

Zowel in Zeeuws-Vlaanderen, als in de rest van Nederland, is er 
een grote onbekendheid ten opzichte van die gevaren. 
Zo houdt o.a. "DE VOLKSKRANT" vol, dat de Belgiese kernenergie
produktiemaatschappijen semi-overheidsbedrijven zijn, terwijl het 
in feite privé-maatschappijen zijn. 

Dit, en ook andere onderbelichte feiten, over de kerncentrales van 
Doel, zullen in deze brochure ter sprake komen. 

De informatie m.b.t. Doel, is afkomstig uit kranteknipsels, kon
takten met het "VAKS" ( =verenigde aktiekomitees voor kernstop), 
de Belgiese anti-kernenergiebeweging dus, èn uit gesprekken met 
Belgieee kernenergie-deskundigen. 

Naast het wijzen op de gevaren van "Doel" wil deze brochure 
ook de doelstellingen van de Werkgroep Kernenergie Zeeuws-

een breder publiek bekend maken. 

�����F===::�:;;;�;:��nf Eenieder, die dat wilt, kan lid worden 
van de werkgroep, zolang hij of Z�J maar 
de doelstellingen onderschrijft. Die zijn 
�us hierin te vinden. 

Tevens geven wij onze ontstaansgeschiede
nis en een overzicht van allerlei zaken 
"bui ten Doel'', waar wij ons mee bezighou
den. 

���--�O�nze werkgroep heeft nu ± 30 aktieve leden, 
verspreid over geheel Zeeuws-Vlaanderen. 
De passieve aanhang is ongetwijfeld veel 
groter, getuige het bezoek bij gehouden 
informatie-avonden, en de aantallen mensen 
die meegegaan zijn naar allerlei anti
kernenergie- of anti-kernwapendemonstra
ties. 

Langs deze weg willen wij nogmaals zoveel mogelijk Zeeuws
Vlamingen oproepen, zich bij ons aan te sluiten. Alleen, 
wanneer een brede basis van de bevolking kernenergie en kern
wapens afwijst, zal de zon kunnen blijven schijnen, niet al
leen voor energie, maar ook voor onze kinderen en kleinkin
deren. 

Ons adres is: WERKGROEP KERNENERGIE ZEEUWS-VLAAUDEREN 
POSTBUS 11 
St. JANSTEEN ( Zld) 

Penningmeesteresse: 



2. 

1.1. 
GESCHIEDENIS. 

Begin 1979 vond er in Harrisburg (VS) een "bijna-ongeluk" plaats 

met de kernenergiecentrale op Three Miles Island. Bij veel mensen 

was het vertrouwen in kernenergie als brandstof geschokt. Ook in 

Hulst. 

In april 1979 werd bekend, dat er in juni een grote anti-kernener

gie-demonstratie te DOEL (B) zou worden gehouden. Een aantal mensen 

uit Hulst e.o. zijn toen bij elkaar gaan zitten om iets op touw te 

LIEVEf��.J' 

A�TIEF 

zetten, zodat zoveel mo

gelijk mensen mee zouden 

gaan naar de demonstra
tie. 

Het werd een fietstocht. 

Ruim 100 mensen gingen 
mee! 

Na de demonstratie ble

ven sommigen bij elkaar 
komen. Demonstreren was 

niet genoeg. Door de aan

wezigheid van twee kern

centrales te Doel, èn de 

bouw van twee andere al

daar, was het noodzake

lijk een werkgroep op te 
zetten, die de ontwikke
ling over kernenergie in 

het algemeen, en van Doel 

in het bizonder, nauwlet

tend zou gaan volgen. 

Dit werd de werkgroep 

KERNENERGIE ZEEUWS - VLAANDEREN. 

DOELSTELLINGEN. (Zie de letterlijke doelstellingen op pag. S) 
Voor de werkgroep zijn er 4 hoofdredenen om kernenergie af te wijzen: 

1) Er is geen veilige kerncentrale te bouwen. Bijna dagelijks leest 

men in de kranten over "haarscheurtjes" enz., zodat er weer een cen

trale stilgelegd moet worden. Hier komt nog bij, dat kerncentrales 

in tijden van oorlog' veranderen ' in atoombommen, wanneer ze doel

treffend gebombardeerd worden. 



2) Het afvalprobleem. Niemand weet 

wat er gebeurt met radio-aktie! 

&!val, dat onverantwoord in zee 

wordt gedumpt or in de grond ge

stopt. Het afval blijft duizenden 

jaren aktie!, en radio-aktiviteit 

veroorzaakt o.m. kanker. Nu al moe

ten er in de buurt van de VS lekken

de vaten me·t radio-aktie! afval op

gevist worden, die er pas enkele 

jaren geleden gedumpt werden. 

3) Omdat kerncentrales zo gevaarlijk 

zijn, moeten ze goed bewaakt worden. 

Een land kan niet het risico lopen, 

dat een centrale bezet wordt, door 

bijv. een groep •terroristen'. 

Daarom moet een regering goed in de 

gaten houden welke mensen mogelijk 

zoiets van plan zouden kunnen zijn. 

Dit betekent voor ieder op den duur 

een aantasting van demokratiese 

rechten. 

4) Kernenergie is het virus van 

de atoomoorlog. 

Oe verspratding van de kcrntttchnotogte, de tnvoanng 
van snelltt kweekreactou:n tloafs •n Kalk4r. MalwUe ) 
en de vttrmentgvuldtgtng van opwtttktngsmslallahua 
voor kernafval (dus ptutonoumproaul<lle} l:ullen er
voor lorgen dal na lndta nu ook Paktstan. Braz•hê. 
Argenhnoe. lsrael en Zuo<J-Airoka nun etgtln atoom-
macht bezitten. • 
Woe d11 atoombewapenmg tten ll"lt wil toeroepen. 
mot�t de kernenergte stoppen Woe de kernenergoe wol 
stoppen. moet ook s!roJd voeren tegen de atoombe· 
wape,....g. 
Als nu ook dl< Oosteuropese landen doe onder SovJ&t· 
tnvloed staan. on hel kader van de Comecon. ovet· 
gaan 101 de bouw van enk�<la hentallen kerncentral•. 
dan ts au well•cnt rual enkel uil ekonomtsche overwe .. 
gony. want toun kernafval moet terug naar de Sovjet
unoe om er de plutantumreserves te gaan opvullen. 
Maar als nu ook Jandan utl de Derde Wereld messaal 
overschakeltin naar kernenergte dan os hel ntet alleen 
uol ekonomooclle overweg�ngen. maar ook met de bij· 
b..Uuehng om met de afval of met de uraniumverrij
kongsonstallahes vOldoende splijtstol te bekomen 
voor een atoombC'm 
Het non-prololeratieverdrag kan de verspraodtn!jl van 

· �ernwapens ntet tegenhouden. dtl werd door India 
.eeas •oldoende beWezen. Enkel een rildikale stop· 
zelling van de uotvoer ven elke kerninstallaue en elk 
spiiJlbaar produkt zou de hoflzontale verspretding 
van A-wapens nog kunnen tegenhouden. Oe vertokale 
verspretding van A-wapens. de JllVO&flng van n1e0we 
kernwapens door de bestaande aiOOmmachlen. is 
nog verontrustender. 

Deze-onHetvotmd--: 

Keraenerule het virus 
vaa de atoomoorlog 

Wie de atoomwapens een halt wil toeroepen, moet de kernenergie stop

pen. De technologie van de "vreedzame kernenergie" is voor zeker 

95% gelijk aan de technologie voor de ontwikkeling van kernwapens! 

In !eite werden de kerncentrales in eerste instantie ontwikkeld uit 

kernwapens. 

Met deze zaken in het achterhoofd hee!t de werkgroep zich ondermeer 

ten doel gesteld te ijveren voor een bouwverbod voor kerncentrales; 

een sluiting van de reeds in werking zijnde centrales. Alternatieve 

energiebronnen , zoals wind- getijde- en zonne-energie moeten meer 

aandacht krijgen. 



1.2. 

Een overzicht van onze aktiviteite 

leert dat de werkgroep op ver

schillende manieren probeert 
haar doelstellingen te 

verwezenlijken& 
- We schrijven brieven naar, en 
bezoeken allerlei overheidsinstan
ties om hen te wijzen op hun ver

antwoordelijkheid. Zo zijn we o.a. 
naar de vaste 2e-kamerkommissie voor 

Kernenergie in Den Haag geweest, om hen 

op de gevaren van Doel te wijzen. 
- We organiseren informatie-avonden. 

- We verkopen/verspreiden anti-kernenergie-informatiemateriaal. 

- We zijn op allerlei manifestaties te vinden met ons kraampjeo 

(braderieën-popfestivals-bijeenkomsten politieke partijen-enz.) 

- We zijn bezig met het verkrijgen van hinderwetvergunningen voor 

het bouwen van windmolens. Ook in dit verband proberen we de PZEM 

te bewegen, dat teveel opgewekte stroom teruggeleverd kan worden. 

De kontakten met de gemeenten en de PZEM dienen een tweeledig doel: 

Ten eers�e willen wij zelf een windmolen bouwen, en ten tweede wil

len wij geheel de ambtelijke weg doorlopen, zodat anderen precies 

weten, hoe ze te werk moeten gaan, als ze een windmolen willen bou-

wen.-
- De werkgroep organiseert nogal eens aktiviteiten voor Zeeuws

Vlaanderen, die oorspronkelijk elders opgezet zijn. Zo heeft de 

Werkgroep samengewerkt met de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland en 

met de aktiegroep "Stop Borssele". In deze gevallen ging het om de 

aktie "Stop Borssele nou door Giroblauw", ( = het niet via de u toe

gestuurde aksept-girokaart betalen van uw stroomrekening.) en om 

het naar Terneuzen halen van het Deense milieuschip "FRI". Het is 

ook de werkgroep "Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen" die de aktivitei

ten rondom dit bezoek organiseerde. 
- We organiseren allerlei demonstraties mee en hebben daarvoor lande

lijke kontakten met o.a. "Dodewaard gaat dicht"- "Stop Borssele"

"V.AKS" (België) enz. Demonstraties waar de werkgroep aan meegedaan 

heeft: Doel en Borssele (1979)- Dodewaard-blokkade en Mol (1980) 

Brussel en komende akties bij Borssele (1981). 

- Maar natuurlijk houden wij ons het meest bezig met "DOEL". Daarover 
verder meer; in het stuk na de doelstellingen. 
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2. 
= = ============ = = = ======== =================== = ====== = = = = = ===== 

DOELSTELLINGEN VAN DE WERKGROEP KERNENERGIE ZEEUWS-VLAANDEREN. 
= = = = = == ===== ================ == == = = = ========= ================= 

Vastgesteld 9 januari 1980. 

De werkgroep heeft zich gevormd op basis van de gezamenlijke ver

ontrusting ove·r kernenergie. �Iet deze gezamenlijke verontrusting 

als uitgangspunt stelt de werkgroep zich ten doel: 

-1- Bouwverbod voor kerncentrales. Ontmanteling van in aanbouw 

zijnde centrales. Sluiting van de reeds in werking zijnde centra

les. Dit doel trachten wij te bereiken door de bevolking bewust te 

maken van de gevaren, verbonden aan kernenergie. 

-2- Milieuvriendelijke energiebronnen moeten ontwikkeld worden. 

( ZGN. alternatieve energieopwekking) . Ontwikkeling van andere ener-

giebronnen, o.m. voor kleinschalige toepassing. 

-3- De werkgroep stelt de betrokken instanties verantwoordelijk vool 

� .. .-.... �._.__.._._._._�_.._._ ... w
�
e
�
rkgelegenheid en de verantwoorde beheer

sing van de elektriciteitsprijzen. 
-4- Reeds peproduceerd afval moet 
voorlopig opgeslagen worden in de 

gesloten kerncentrales. Wij konsta

teren, dat oplossingen voor dit af

valprobleem door niemand gekend zijn. 

-5 - De bouw van kerncentrales moet 

daadwerkelijk door organisatie en 

voorlichting van de burgers verhin

derd worden. Tegenstanders van kern

energie mogen niet in hun grondwet

telijk recht van vrijemeningsuiting 

afgeremd en gehinderd worden. 

-6- De tegenstanders van kernenergie moeten een lange adem hebben 

en zich op een moeilijke en lange strijd voorbereiden. 

Belangrijk is een gesloten front met de bevolking in de bedreigde 

gebieden, en de aan grote gevaren blootgestelde arbeiders van de 

kerncentrales. We moeten de internationale solidariteit organiseren 

tussen de tegenstanders van kernenergie van alle streken en landen. 

-1- De kerncentrales moeten verdwijnen, o�dat zij een ondraaglijke 

dreiging vormen. Het z�Jn "slapende" atoombommen, die door hun 

kwetsbaarheid toelaten om zonder gebruik te maken van atoomwapens, 

een atoomoorlog door te voeren. 

Ontwikkeling van nukliaire installaties voor burgerlijke en mili

taire doeleindenzijn aan elkaar verbonden als siamese tweelingeno 



&EEN ATOOIIVVAPENS 
IN E.PA 

,
o. 

Stopzetting van de ontwikke

ling van ALLE atoomwapens en 

ontmateling ervan in ALLE 
landen. Stop de uitvoer van 

atoominstallaties en atoom
technologieo 

-8- Bescherming en uitbrei

ding van de demokratiese 
rechten. Voor volledig ken-
baar maken van alle informa

tie en besluiten betreffende 

de energiepolitiek, publieke kontrole bevorderen. Kerncentrales zul-

len noodzakelijkerwijze beschermd moeten worden, tegen aanslagen van 

wie dan ook. Dit maakt een onak·septabele kontrole van de bevolking 

noodzakelijk. Geen kerncentrales, omdat dit leiden tot afbraak van 

de demokratiese rechten. 

-9- Wij ijveren voor de ontmanteling van alle kerncentrales. Zo

lang hierover evenwel niet is toe overgegaan, eisen wij dat de over

heidhaar volle verantwoordelijkheidop zich neemt om de veiligheid 

van de bevolking zo maximaal mogelijk te verzekeren. 

De veiligheid voo� de bevolking is dan pas maximaal, als de kern

centrales stilgelegd en ontmanteld zullen zijn. 

Wij ijveren voor de verdwijning van ALLE 

verdwijning niet volledig is, moet de 
overheid, met het oog op het moge

lijk gebruik van kernwapens, de 

nodige maatregelen treffen voor 
de bescherming van ae bevolking. 

========•=======·=============== 

3• 'DOEL. 1 

================================ 

Natuurlijk staat "DOEL" centraal 

voor onze werkgroep, zowel omdat 

wij daar dichtbij wonen, alsook 

omdat "Doel" in het algemeen 

weinig aandacht krijgt. Zoals al 

eerder gesteld is, streeft de 

werkgroep naar het sluiten van 

� kerncentrales. 



In Doel draaien op dit moment twee kerncentrales� 

- Doel 1 is opgestart in 1974 en heeft een kapaciteit van + 400 

MegaWatt. 
- Doel 2 begon in 1975 te draaien en heeft dezelfde kapaciteit als 

Doel 1. Hiernaast is men op dit moment bezig met de bouw van Doel 

3 en 4. Doel 3 moet in 1981, dit jaar dus, gaan draaien en heeft 

een kapaciteit van 900 MegaWatt. Doe1,4 moet voor 1985 klaar zijn 

en zal een kapaciteit hebben van 1000 MegaWatt. Verder bestaan er 

nog plannen voor Doel 

5,6 en 7, waarvan 

de kapaciteit van 

elk minstens 1300 

MegaWatt zal moe-

ten bedragen. 

Op korte termijn heeft de werkgroep Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen 

zich ten doel gesteld, dat de kerncentrales 3 en 4 � in gebruik 

genomen zullen worden. Wij hebben daar de hierna volgende argumen

ten voor. 

3.1. De veiligheid van "Doel". 

Verschillende aspekten tonen duidelijk aan, dat men ernstige vra

gen kan s�ellen over de veiligheid van de kerncentrales te Doel. 

3.1.1. Kontrole op "Doel".De bestaande kontrole-situatie met betrek

king tot de veiligheid van Doel ( en trouwens ook de andere Belgie

se kerncentrales ) laat veel te wensen over. 

Dit wordt door de Belgieee regering zelf toegegeven! 

Het kontrole-apparaa� is niet doeltreffend. Op dit moment wordt de 

kontrole uitgeoefend door de privé-maatschappij Vin9otte. 



Vin9otte staat onder kon

trole van de Societé Gé 

nérale, een Holding-mij, 
m.a.w. een onderneming, 

die haar winst haalt uit 

het kien beleggen van aan

delen. 

Deze Société Générale kon

troleert bovendien de pri-

vé-maatschappij EBES, 

(= Verenigde Energiebe

drijven van het Scheldeland. ) de exploi

teur en bezitter van "Doel". 

Te konkluderen is, dat zowel de kontrole 

o:p, als het bezit van "Doel" in dezelfde 

handen is. 

De kontrole wordt uitgeoefend door een organisme, dat door de pri

vate kernenergie-industrie zelf is samengesteld. Kontrole op, en 

LIEVER AKTIEF 
DAN 

RADIOAKTIEF! 

NIET gescheiden. De Belgiese 
overheid bezit nu nog geen 

eigen gespecialiseerde kon

troledienst. 

Kontrole-verbeteringen worden 

nu wel door de Belgiese over

heid gewenst geacht, ( Een uit

breiding met 300 manschappen 

van het speciale korps ambte

naren van de rijkswacht, die 

zullen moeten instaan voor de 

veiligheid in, en de kontro-

le op de kerncentrales, onaf

hankelijk van de elektriciteits

preducerende maatschappijen. ) , 

maar er zijn wat dit betreft, 

nogal wat budgettaire proble-

men. 
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Voorlopig komen er dus waarschijnlijk geen kontrole-verbeteringen. 

Dat de huidige kontrole in ieder geval ontoereikend is, blijkt wel 

uit het feit, dat het voor "Doel" mogelijk is te werken met volle

dig ongeschoold personeel. ( Zwervers en thuislozen. ) En dit in 

de gevaarlijke zenes van de kerncentrales. 

;.1.2. Het rampenplan van "Doel." 

De bestaande ongevalsvoorbereidingen geven geen enkele garantie 

voor de Belgiese bevolking en zijn enkel theoreties. Men heeft 

het in Belgiä niet voor elkaar gekregen een nationaal gekoördi

neerd rampenplan uit te werken. Bijgevolg is in Belgiä de rampen

organisatie per provincie geregeld, in de mate van het mogelijke 

en zonder de nodige gespecialiseerde medewerking. 

Ziekenhuisopvang bij een ernstige ramp ( voor steriele opvang) is 

er nagenoeg niet. 

Als er in "Doel" iete gebeurt, is de Belgiese bevolking dus 

slecht af'. Echter, op dit moment zal de Zuid-nederlandscha bevol

king n6g slechter af zijn. De Belgiese rampenplannen houden namelijk 

slecht rekening met de Belgieee gebieden, m.a. w. alsof de straling 

van "Doel" 1 km verderop aan de Nederlandse grens op zou houden. 

Bekend zijnde met dit feit, heeft de minister van milieuhygiëne, 

Ginjaar, zich genoodzaakt gezieneenzijdige maatregelen te nemen in 

geval van een kernramp te Doel. ( o.a. het inrichten van krisiscen

trum te Roosendaal.) Dit is dus een eenzijdig plan, omdat met Bel

giä op dit gebied ( nog? ) geen afspraken te maken waren. Het lijkt ons 

dat dit plan-Ginjaar bij uitvoering gedoemd is volledig te misluk

ken (1) juist omdat de alarm-fase-regeling in België zo sterk ver

schiltmet die in ons land. 
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3.1.3. De Schelde en "Doel". 

Op een aantal manieren beïnvloedt "Doel" het milieu van de Schelde: 
3.1.3.1. Lozing van tritium. 

Tritium is een radio-aktieve waterstof-isotoop.(H3 of T) m et een 

halveringstijd van 12, 3 jaar. Tritium wordt in grote mate gepro

duceerd door neutronen-aktivering van borium, dat in de drukwater

reaktor ( DWR, het type van "Doel") wordt toegevoegd aan het koel

middel in de primaire gesloten koelsektor. Ook ontstaat tritium door 

aktivering van lithium, dat in de DWR toegepast wordt voor zuurgraad

regeling. Wanneer tritium in kontakt komt met water of waterdamp 

(h2 0) zal het in gebonden vorm als HTO voortbestaan, en is moei

lijk te verwijderen of te isoleren. Twee keer per jaar worden de 

primaire koelsektoren van Doel 1 en 2 gereinigd. Omdat tritium 

moeilijk opgeslagen kan worden, vanwege de straling, en omwille van 

de veiligheid van de werknemers van "Doel", is gekozen voor lozing 

van tritium in de Schelde. 

3.1.3.2. �· Door de lozingen van Doel is het slibvan de Schelde 

ongeschikt geworden voor landbouwdoeleinden. 

3·1·3·3· Temperatuursstijging. 

BEW�PENlNGSWEDLOOP Als gevolg van de lozingen 

en koelingen van Doel 1 en 
2is er sprake van een tem

pera.tuursstijging van de 

Schelde. Dit werkt weer bo

tulisme in de hand, wat een 

gevaar is voor het natuur

gebied "Het Land van Saef

tinghe�. 
De vervuiling van de Schelde 

door "Doel" in kombinatie 

met de vervuiling door de 

petro-chemiese industrie, 
zal tot nu toe ongekende 

vervuilingsresultaten van de 

Schelde opleveren. 
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3•1•3•4• Koeltorens. 

De koeling van Doel 3 en 4 zal gebeuren door twee koeltorens. 

Deze koeltorens zullen elk 1 kubieke meter per seconde (l m3/sec) 

verdampen. Het is de vraag welke klimatologiese veranderingen dit 

voor de streek rondom Doel zal hebben. Studies hieromtrent zijn 

niet bekend.Een van de mogelijke gevolgen zou kunnen zijn, dat er 

een konstante mistvorming boven de Schelde bij Doel plaatsvindt. 

Dit kan dan weer gevaar opleveren voor de scheepvaart van en naar 

Antwerpen.Dit gevaar wordt des te groter als men bedenkt, dat 

België van plan is ten zuiden van Doel een LPG-opslag- en aanlan

dingsplaats te creëren. 

LPG-tankers zouden dan door een kon

stant mistgebied moeten varen. 

3.2. Doel en de Euroneese Gemeen
schap. \E.-G.) 

De EG stimuleert kernenergie, door 

het verlenen van (zelfs renteloze!) 

leningen. 

Nu is het zo dat landen hun centrales 
wegzetten bij hun grenzen met �ndere 

landen. Via de EG zou Nederland druk 

op België uit kunnen oefenen voor 

het verkrijgen van minimale ektra 

veiligheidseisen �.b.t. "Doel". 

Nederland moet alle van belang zijn

de informatie over "Doel" kunnen 

krijgen.Daarnaast moet er in samen

werking tussen Nederland en België 

een degelijke kontrole op de veilig

heid van "Doel" bestaan, alsook een 

waterdicht rampenplan. 

Dat dit mogelijk moet zijn, blijkt wel uit de eisen die Belgi� 

stelt aan Frankrijk voor de bouw van vier kerncentrales te Chooz, 

juist over de Belgieee grens in Frankrijk. Aan de ene kant probeert 

België de bouw van twee centrales te verhinderen, terwijl men daar

naast zoekt naar ekonomiese kompensaties en garanties voor leefmi

lieu en veiligheid. (Het gaat hier met name weer om de lozing van 

tritium-besmet-koelwater in de Maas, notabene de rivier die voor 

veel Nederlanders drinkwater levert.) 
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Net zoals Belgi� van Frankrijk doet, zo moet ook Nederland van 

Belgi� garanties eisen. 

3.3. "Doel" en het afval. 

België heeft geen oplossing voor zijn radio-aktief afval. Een oplos

sing probeert men te bewerkstelligenmet plannen, de opwerkingsfa

briek "Eurochemie" te Mol (B ) uit te breiden. In Mol zou het nog 

bruikbare uranium en plutonium uit afval gehaald kunnen worden. 

Niet meer bruikbare radio-aktieve stoffen moeten dan onder de klei

lagen van de Kempen verdwijnen, waar ze honderden, zo niet duizenden 

jaren moeten blijven liggen. De kleilagen van Mol blijken echter 

geen stabiele grondlagen te zijn, zoals aanvankelijk werd beweerd. 

Verschillende breuken zijn ondertussen in die kleilagen aangetoond. 

Het zou dus onverantwoord zijn, onder die kleilagen radio-aktief 

afval te storten. Gebruik maken van deze kleilagen zou bovendien 

ernstige problemen 

kunnen geven voor 

de zuiverheid van 

Nederlands grond
water. 

3·4· De overkapaciteit van Doel 3 en 4. 

Doel 3 en 4 zullen een overkapaciteit aan elktriciteit opleveren. 

De planning en bouw van deze kerncentrales zijn begonnën in een tijd 

dat men een groeiende energiebehoefte voorzag. Ondertussen is er 

echter ook in België sprake van een daling van het elektriciteits

verbruik. Dit is natuurlijk niet interessant voor de privé-kern

energieproduktiemaatschappijen. Uitgaande van het feit, dat er met 

de verkoop van energie winst gemaakt kan worden, streven zij juist 

naar een maximale afzet. Het is dan ook niet vreemd, dat deze maat

schappijen plannen hebben, een nieuwe reklame-kampagne voor méér 
elektriciteitsverbruik te starten. 

Bij het normale energieverbruik in een land is er sprake van ener

gie-'pieken'. ( Tijdstippen, waarop veel energie verbruikt wordt. ) 
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Kerncentrales kunnen niet reageren op energie-pieken, omdat zij 

een konstante produktie hebben. Omdat kerncentrales het meest ren

dabel lijken (het niet doorberekenen van latere ontmantelingskos

ten) zullen in België de kleinere konventionale centrales moeten 
wijken voor kerncentrales, om de laatste dus het meest produktief 

te maken. Met andere woorden, als er iets met volledige kapaci

teit moet draaien, dan zijn het zeker de kerncentrales. Op deze 

manier doorgeredeneerddenkt men in België al aan een energievoor

zieningdoor middel van kernenergie van 75%. Hierdoor zal er weer 

sprake van energieverspilling zijn, juist omwille van de onmoge

lijkheid van kerncentrales, te reageren op minimale en maximale 

energiebehoeften. In dit verband is te wijzen op de enorme ver

spilling van energie bij de verlichting van Belgiese rijkswegen. 

3·5· Doel en de monopolievorming. 

Het Belgieee gokken op een toekomstige energiebehoefte door middel 

van de in privé-handen zijnde kernenergieproduktie voorzien, leidt 

automaties tot een monopoliseren van de energie-industrie. 

België is een uniek land in Europa voor wat betreft het privé

bezit van de energie-opwekking. De volledige energieproduktie is 

voor 96% in handen van privé-maatschappijen. De produktie was tot 

voor 1 maart 1981 zelfs voor 100% in privéhanden. 

Sinds 1 maart 1981 heeft de Belgiese overheid een 4-f�medebezit 

in de kernenergie-produktie. Dit overheideaandeel kan oplopen tot 

15%, afhankelijk van de verdere evolutie van de produktie van kern

energie. Verwacht wordt echter, dat het totale overheideaandeel 

nog zal dalen door de te verwachten sluitingen van de konventionale 

energiecentrales, waar de Belgiese overheid een grotere deelneming 

in had. Een nog grotere monopolievorming van de energie-produktie 

door bet priv�-bezit (met name de Société Générale) staat dus voor 

de deur, met alle kwalijke gevolgen vandien. (Machtskoncentratie, 

later prijsopdrijving, enz. ) Hoe weinig de Belgiese overheid in die 

monopolie uiteindelijk nog te vertellen heeft, moge daaruit blij

ken, dat de minister van ekonomiese zaken nu met 

zijn 4 procents-aandeel in de beheerraad voor 

kernenergie, slechts 1 vertegenwoordiger krijgt, 

die beslissingen maximaal 1 maand kan blokkeren. 
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4· Nawoord. 

Op de vorige bladzijden hebben wij geprobeerd u een inzicht te geven, 
waarom de Werkgroep 'Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen' kernenergie in het 
algemeen, en de bouw van Doel 3 en 4 in het bijzonder, afwijzen. 

Om onze belangrijkste eisen nog maar eens te herhalen: 

..-. Kernenergie moet worden afgewezen, omdat het onverantwoorde risiko's 
voor de bevolking met zich meebrengt, en omdat de stap van kernenergie 
naar kernwapens slechts een zeer kleine is • 

...- Op korte termijn dienen de belangen van de bevolking beter gewaarborgd 
te worden door meer deugdelijke rampenplannen, en dan met name wat betreft 
de koördinatie met betrekking tot "Doel" tussen de Belgiese en Nederlandse 
autoriteiten. 

De Nederlandse regering en het Nederlandse parlement moeten zich 
er voor inzetten, dat Doel 3 en 4 nooit in gebruik genomen gaan 
worden en dat Doel 5, 6 en 7 nooit gebouwd zullen worden • 

......... De overheid moet veel meer tijd, geld en aandacht besteden aan 
allerlei vormen van alternatieve energie. 

0oo 
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