
De bewone~s van Velsen 
lieten er geen gras 
over groeien .•. in min
der dan één week wist 
heel Nederland dat Vel
sen NEEE zegt; de ver
antwoordelijke minister 
Winsemius slikt zijn 
besluit voor de Kamer 
in. Er zal een nieuw 
onderzoek komen welke 
plaats geschikt is voor 
de opslag van het kern
afval. Wordt dat Bors
sele, de Moerdijk, Gas
selte of •.. ? 
moet Nederland met het 
opgewerkte kernsplij
tingsafval van La ·Hague 
blijven? De kontrakten 
die in 1980 afgesloten 
werden, zijn in de doof
pot geraakt. Allicht 
legde de hand op de 
kleine lettertjes die 
eind 1981 toegevoegd 
werden. 
Belicht geeft het sluit
stuk voor de informatie
ronde van de BMD. Met 
de openbaring van de ge
heimzinnige COGEMA-kon
trakten geven we Kamer
leden een handvat om af 
te zien van opwerking. 

Deze Belicht werd samen
gesteld door Wim Ker
sten en Joost van der 
Aalst. Met dank aan 
WISE-Nederland, Green
peace en de Zweedse Am
bassadé. Uiteraard ook 
dank aan COGEMA en SKBF. 



OPWERKING VOOR KERNWAPENS EN GOED G 

Tussen 1977 en 1979 heeft de franse opwerkingsfirma COGEMA 
(COmpagnie GEnêrale des MAtières nuclêaires) zes kontrakten 
afgesloten met elektriciteitsmaatschappijen in België, Ja
pan, Zwitserland, West-Duitsland, Zweden en Nederland. 
In deze kontrakten wo~dt haarfijn bepaald, op welke wijze 
opgebrande splijtstofelementen uit kerncentrales door dé 
opwe·rkingsfabriek in La Hague zullen worden behandeld. 
De kontrakten blijken waterdicht te zijn voor de 
de k l anten, zoals kerncentrale Borssele, lever~n 
ledig over aan de grillen van de Fransen. 

Het frans-zweeds kontrakt tussen 
COGEMA en SKBF (Svensk Kärn
bränskförsörjning) staat model 
voor de overige vijf overeen- . 
komsten . De inhoud van dit kon
trakt , "Le Retraitement des 
Combustibles irradi~s en France 
et 1' étra,nger" (Opwer)çing van 
bestraalde spli jtstoffen in 
Frankrijk e n het buitenland) 
mag niet aan de buitenwereld 
worden geopenbaard. 
In het kontrakt staat een on
dubbelzinnige bepaling opgeno
men ten aanzien van de vertrou
welijkheid: 

Clausule 14. 
VERTROUWELIJKHEID 

·~e bepalingen en voor
waarden van dit Contract 
en alle informatie en te
keningen, van de ene partij 
naar de andere binnen dit 
Contract, zullen vertrouwe
lijk zijn en géén der par
tijen mag zonder vooraf
gaande schriftelijke toe
stemmi n g van de andere, de 
bepalingen, voorwaarden of 
inlichtingen openbaar maken 
aan e en derde partij, be-

sptijtst ofwissetin9 in de kern-
centrate van Borssete 

~~ 
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halve aan het 
voor Atoomenergie, United 
Reprocessors GmbB en rele
vante nationale autoritei
ten, voor zover noodzake
lijk is voor de jui ste 
uitvoering van dit Contract" 

ogen dicht 

In de toelichting staat het 
nog duidelijker aangegeven: 
"De contracten mogen z on
der voorafgaande toestem
ming van de anderP partij, 
slechts worden geopenbaard 
aan bestuurlijke autori
teiten die gerechtigd z ijn 
ze in t e zien. De partij, 
die belast i s met dit con
tac t, moet de autoriteiten 
wijzen op het vertrouwe
lijke karakter van dit 
contra·ct." 

Deze bepalingen veroorzaken de 
nodige deiningen bij parlemen
tariërs in Zweden, West-Duits
land en Nederland. in een open 
samenleving is het immers n i et 
gebruikelijk om blindelings 
en ongez ien het groene· licht te 
geven voor een zaak die zo emo-

tioneel geladen is. 

Uiteindelijk mag een beperkt 
aantal kamerleden en leden van 
Provinciale Staten van Zeeland 
het contract eventjes inzien. 
Maar niet, zonder dat zij de 
volgende - in Parijs opgestelde -
verklaring hebben ondertekend: 

"Wij bevestigen dat Cogema 
ermee instemt dat PZEM de 
overeenkomst (betreffende 
de opwerking van splijt
stoffen) en de "side-letter ~ 
ter i n zage geeft aan de 1~

den van het parlement en 
de provinciale staten, die 
betrokken zijn bij zaken 
over kernenergie (commis
sies ad hoc). Vooropgesteld 
dat deze parlements- en 
etatenleden formeel ver
klaren dat zij alle docu
menten op strikt vertrouwe
lijke grond zullen behande
len . Dit betekent in feite 
dat zij een formulier moe
ten tekenen om z ich te ver-



aankomst .van best~atde sp~ijtstof 

plichten geen copieên van 
de stukken te maken, geen 
aantekeningen te maken, 
nog op enigerlei andere 
wijze verslag van te doen 
en bereid zijn de inhoud 
van dit bericht in alle 
opzichten in acht te ne
men". 

risiko/oos 

De hamvraag is duidelijk. waar
om zoveel geimhouding rond de
ze opwerkingskontrakten? 
De di verse bepalingen in de 
kontrakten geven voldoende ant
woord: de "zwarte piet" wordt 
steeds teruggespeeld naar de 
klanten. Cogema heeft zich 
volledig ingedekt tegen elk 
risico of eigen falen. 

Het kontrakt wemelt van be
palingen ten gunste van Cogema. 
• de klant moet alle afval (na 
opwerking) terugnemen; 
• Cogema mag zonder opgaaf van 
~edenen splijtstofstaven wei
geren; 
• er dient door de klanten 
vooruit betaald te worden, zon
der rente-vergoeding; 
• als een klant problemen maakt 
wordt het kontrakt onmiddellijM 
beeindigd, terwijl betaalde 
voorschotten in Frankrijk blij
ven; 
• Cogema behoudt zich het recht 
voor om 3% van het teruggewon
nen plutonium te houden ••• 

De opwerkingsfabriek wordt dool 
de buitenlandse klanten 9efi
nancierd. Cogema garandeert 
niets, en kan ten allen tijde 

ontvangstbassin ~oor spZijt
stofstaven in een opwerkings
fabriek 

M zgn . hete ceUen, t.Jaar ach
tèr 'n één meter dikke muur op 
afstand get.Jerkt wordt 

~~nzijdig handelen door afval 
terug te sturen of het totale 
kontrakt te verbreken. 
Vanwaar deze eenzijdigheid? 
Cogema wil voor alles zeker
heid en duidelijkheid, voor 
zichzelf. Men baseert zich 
op ervaringen uit het verleden. 
Het nmooiste" voorbeeld is de 
gang van zaken rond opwerkings
fabriek EUROCHEMie in Mol: 
dertien europese landen beslui
ten in '66 tot samenwerking op 
het gebied van opwerking, stu
ren hun afval naar Belgiê, ver
breken de samenwerking in '74 
en laten hun radioaktieve afval 
mooi staan in Belgiê. 
"Dat zal ons nooit gebeuren" 
hebb~n ze in La Hague bedacht. 
Ook de eerste fabriek in La 
Hague mag als lerend voorbeeld 



dienen: als gevolg van dagelijk
se ongelukjes en problemen, 
kwam men amper toe aan de behan
deling van afval uit franse en 
buitenlandse kerncentrales_. Het 
opslagterrein staat boordevol 
splijtstofstaven, die volgens 
'oude' kontrakten wijn aange
leverd. Met de nieuwe kontrak
ren wil Cogema de problemen af
wentelen op de klanten. Als • t 
niet lukt in La Hague, gaat het 
afval retour afzender. 

kosten 
De "aardigste" truc heeft men 
bedacht voor de financiering 
van de nieuwe opwerkingsfabriek. 
Alles moet vooruit betaald wor
den; als er financieel iets 
scheef gaat, zal Cogema nooit 
met de gebakken peren komen te 
zitten. Er. is immers vooruit 
betaald en men kan de kontrak
ten simpel verbreken •. 
Nergens staat een precieze aan
duiding over de hoogte van de 
financiële bijdrage per klant. 
België, Zweden, üapan, Zwitser
land, West-Duitsland en Neder
land betalen mee naar gelang 
de kontraktueel vastgestelde 
hoeveelheid splijtstof die men 
ter opwerking wil aanbieden. 
Nederland mag in de periode van 
1980-1990 120 ton splijtstof 
(uit kerncentrale Borssele) le
veren; de fransen hopen in deze 
periode in totaal 6000 ton op 
te werken. Nederland draagt 

2% bij aan de totale kosten. 
Volgens berekeningen van de 
VAKS (Verenigde Aktiegroepen 
voor KernStop)uit 1980 zal Co
gema ruim 10 miljard gulden gaan 
opstrijken voor deze fabriek. 
De nederlandse bijdrage komt 
dan uit op ruim 200 miljoen. 
De KEMA raamt de franse opwerk
ingskosten op f 1.875.000 per 
ton: f 225 miljoen voor 120 ton. 
Er mag gerust worden aangenomen 
dat de werkelijke kosten nög 
hoger zullen uitvallen. 

Franse slag 
Opvallend is het feit dat Coge
ma geen kontrakten heeft afge
sloten met franse kerncentrales. 
Des te opvallend, omdat het 
franse kernenergieprogramma tot 
de meest ambitieuze ter wereld 
wordt genoemd. 
Waar laten de Fransen dan hun 
afval opwerken? Bouwen ze een 
nieuwe fabriek •••• of hebben ze 
de stunt van de eeuw bedacht: 
we laten de buitenlanders een 
nieuwe fabriek betalen, verbre
ken vervolgens de kontrakten 
en gaan ons eigen afval op
werken! 
De Fransen hebben Nederland al 
minstens eenmaal laten zien 
hoe slim ze zijn. Bij de onder
handelingen over het Rijn-zout
verdrag werd in '78 afgespro
ken dat er een fonds zou worden 
gevormd ter financiering van 
een zoutfabriek in de Elzas. 

Nederland heeft onmiddellijk 
de bijdrage gestort. De Fransen 
hebben nooit meer iets laten 
weten. 

Het Cogema-kontrakt is doodeen
voudig te beschouwen als een 
grote chantage-zaak. De klant
en hebben zich uit vrije wil 
overgeleverd aan de franse 
atoomlobby, die dankbaar ge
bruik maakt van haar monoi?olie
positie in de wereld. 
Bovendien meldt een van de clau
sules nog het volgende: 

"De buitenlandse klanten 
hebben geen enkele toegang 
tot de opwerkingstechnolo
gie". 
Geheimzinniger kan • t niet. Men 
is blijkbaar nog bang dat de 
buitenlandse klanten het pre
eede van opwerking zouden ko
piëren. 

Het wordt hoog tijd dat de ne
derlandse regering stappen on
derneemt die moeten leiden tot 
definitieve voorkoming van ra
dioaktief afval. Dat betekent 
onmiddellijke sluiting van Do
dewaard en Borssele. 
Meewerken aan de franse kon
trakten betekent de deur open 
zetten voor de atoomstaat. 
Atoomenergie en Openbaarheid 
gaan niet samen. 

ZOETHOUDER. TJE 
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ZWEDEN TWIJFELT OVER OPWERKING 

Tijdens een demonstratie voor de pers, liep het transport
schip voor radio-aktief afval "Sigyn" bij Zweden aan de grond. 
De schade die hiermee ontstond gooide de planning van het 
eerste transport, op 15 december, in de war. Bovendien werd 
in het Zweedse parlement opwerking opnieuw ter diskussie 
gesteld. Bet referendum van 1980 moest - net als bij ons de 
BMD - hieraan een einde maken. Omdat kernenergie niet alleen 
een energieprobleem belnvloed, maar ook het kernwapen-gevaar 
met zich meedraagt, laait in Zweden de diskussie weer hoog 
op. Een teken aan de wand voor Nederland. 

Bet Zweedse energieprobleem komt 
overeen met dat in andere ge
industrialiseerde landen zoals 
Nederland. In 1850, toen de 
meeste mensen op het platteland 
woonden (9/10), werd er gemid
deld 318 liter olie (eenheden) 
per persoon per jaar gebruikt. 
Dit bestond voor het merendeel 
uit hout, kolen en cokes. 
In 1975, toen het inwoneraantal 
verdubbeld was, woonde 4/5 van 
de mensen in de steden. Per 
Zweed werd gemiddeld 35 barrel 
olie per jaar gebruikt ( 1 barrel 
• 159 liter). Ter vergelijking: 
In Tanzania wordt per hoofd 5 
barrel olie per jaar gebruikt; 
voor de VS is dat 55 barrel. 
In dit moderne Zweden maakt 
olie 70% van de totale energie
konsumptie uit. Al deze olie 
moet geimporteerd worden; dit 
probleem heeft Zweden aan het 
denken gezet. 

referendum 

Elektriciteit beslaat 20% van 
de Zweedse energiekonsumptie. 
Tweederde daarvan wordt opge
wekt met waterkrachtcentrales. 
Daarmee is 60% van de mogel;jk
heden om met waterkracht elek
triciteit op te wekken benut. 
Het overige potentieel zit in 
de rivieren in het noorden van 
het land. De Zweedse Rijksdag 
wil dit voor het behoud van het 
milieu niet verder ontwikkelen. 
De elektriciteitsprodUktie zou 
ook kunnen stijgen door inzet 
van meer kerncentrales. In 1981 
werd 30~ van de elektriciteit 
met kernenergie opgewekt, waar
mee Zweden tot de KOplopers van 
de.wereld behoort. 
De uitkomst van een in 1980 ge
houden referendum leidde tot 
een ombuiging van deze energie
politiek. De stijging van het 
gebruik van kernenergi~ die tot 
1990 gepland is, zal daarna door 
een definitieve afbouw in 2010 

moeten volgen. 
Tijdens het referendum had 
Zweden zes kerncentrales in 
bedrijf. Bovendien waren er nog 
zes in aanbouw, waarvan vier 
centrales nu ook in gebruik 
zijn genomen. Met het referen
dum werd besloten om de reeds 
bestaande centrales gedurende 
hun normale levensduur open te 
houden, en de overige zes ook 
voor 20 jaar in gebruik te 
nemen. Maar er mochten geen 
nieuwe kerncentrales gepland of 
gebouwd worden. Voor zowel 
voorstanders als tegenstanders 
van kernenergie was dit geen 
bevredigende uitslag. Maar de 
elektriciteitsproducenten 
moesten toch naar vervangende 
mogelijkheden uitkijken. 

nieuw energiebeleid 
De Zweedse Rijksdag (het parle
ment) heeft op 27 mei 1981 goed
keuring gegeven aan een nieuwe 

energiepolitiek. De hoofdpunten 
hieruit zijn: 
- een gedetailleerd programma 

voor de energievoorziening is 
uitgewerkt voor de komende 
tien jaar, om hiermee grip te 
krijgen op de voor geindus
trialiseerde landen geldende 
specifieke problemen van de 
energiekrisis. 
het omvat een poging om het 
olieverbruik tot 50% van het 
peil uit 1979 terug te brengen. 
hierbij is niet de bedoeling 
om de ekonomische groei te 
stoppen of de konsumptie 
drastisch te beperken. Inzet 
van nieuwe energiebronnen 
- zoals kolen, hout en turf -
moeten dit mogelijk maken. 

opwerkingskontrakten 
Bet gebruik van kernenergie is 
in het Zweedse parlement opnieuw 
ter diskussie gekomen door de 
opwerkingskontrakten met COGDfA; 
In 1979 sloot Zweden deze kon
trakten met de Franse fabriek. 
Daarin stond al vastgelegd dat 
COGEMA het opgewerkte afval 
naar Zweden terug kan sturen. 
Bovendien waren een aantal 
"veiligheids-clausules" opge
nomen. Door de jongste ervaring
en met deze gekompliceerde 
technologie paste COGEMA de 
kontrakten hieraan aan. In de 
herschreven en gekorrigeerde 
versie van 9 september 1981, 
werden de volgende vóorwaarden 
toegevoegd: 



- In La Hague zal gedurende 
tien jaar niet minder dan 6000 
ton uitgewerkte splijtstof 
opgewerkt worden. 

- alle klanten zullen op dezelf
de manier behandeld worden. 

- alle klanten betalen mee aan 
de investeringskosten voor de 
nieuwe installaties, overeen
komstig de door hen gereser
veerde kapaciteit. 

- zonder claims op opwerkings
kapaciteiten, moeten de 
klanten vooraf een finan
cieringsfonds oprichten. 

- COGEMA behoudt zich het recht 
voor om al het afval dat bij 
opwerking ontstaat terug te 
sturen naar haar klanten, op 
het moment dat het afval. voor 
transport geschikt verpakt is. 

- volgens een gepland schema 
zal COGE~m de opgebrande 
splijtstof in ontvangst nemen; 
maar ze zal niet eerder met 
het opwerken beginnen voordat 
vaststaat hoe en wanneer de 
klant het afval weer terug in 
ontvangst nemen. 

proliferatie 
In december 1981 schreven drie 
parlementsleden van de Centrum
partij een artikel waarin zij 
pleitten voor het stopzetten 
van opwerking. Het belangrijkste 
argument dat hiervoor genoemd 
werd, was het proliferatie-

gevaar (spreiding van kern
wapens over andere landen). Hun 
vraag was wat Zweden met 6.770 
kilogram Plutonium ging be
ginnen? 
Op 28 mei 1982 werd het voorstel 
om van opwerking af te zien op
nieuw in de Rijksdag besproken. 
Vóór dit voorstel waren de 
Centrumpartij en de kommunis
ten. Tegen stemden de konser
vatieven, de liberalen en de 
sociaal-demokraten. Dit is 
dezelfde koalitie die ook in 
• 80 voor langzame afbouw van 
kernenergie waren. 
De sociaal-demokratische partij 
van Olaf Plame maakte van een 
Atoom-vrij Skandinavië een 
verkiezingsstrijdpunt. Na 9 
september 1982 werden de 
socialisten de grootste partij. 
Palroe mocht een nieuwe rege
ring vormen; maar kreeg nu ook 
pas inzage in de geheime 
COGEMA-kontrakten. 

nieuw onderzoek 
Toen werd duidelijk dat met op
werking de beste aansluiting 
op kernbewapening geeft. 
Brighitta Dahl, de nieuwe 
Zweedse minister voor energie
zaken, laat een nieuw onderzoek 
instellen. In de diskussie 
naar aanleiding van deze 
regeringsverklaring vond de 
oppositie dit onmogelijk. 

Door dit onderzoek zon het hele 
opwerkingsschew~ de mist ingaan. 
En dat zou Zweden volgens de 
boeteclausules van het kontrakt 
wel eens een flinke duit kunnen 
kosten. 
Toen op 25 november het trans
portschip SIGYN aan de grond 
liep waren de diskussies op 
volle gang. Op 15 december moest 
namelijk het eerste transport 
plaatsvinden. Dit ongeluk maakte 
uitstel onvermijdelijk. Eerst 
zou het schip onderzocht en op
nieuw getest moeten worden, 
voordat het kernafval uit Zweden 
naar Frankrijk kon verschepen. 
Ondertussen loopt het onderzoek 
naar de kontrakten door. Daarbij 
wil de nieuwe regering niet 
overhaast te werk gaan. Het 
afval uit de kerncentrales kan 
in ieder geval nog tot 1984 bij 
de centrales opgeslagen blijven. 
Bovendien is een nieuw opslag
centrum in "Oskarshamm" in 
aanbouw. 

Veiligheid van transporten en 
grote risiko's op spreiding 
van atoomwapens hebben de Zweden 
aan het twijfelen over opwerking 
gezet. De kontrakten met COGEMA 
liggen daar weer op tafel, en 
koffiedik-kijkers voorspellen 
het eind van de Zweedse ver
plichtingen. 



rede ·Kamer Diskussie nodig 

Omdat de Cogema-kontrakten een 
wezenlijk onderdeel vormen van 
het nederlandse kernenergie
beleid, en o~t deze kontrak
ten 66k inzet dienen te zijn 
van de (brede maatschappelijke) 
diskussie rond (kern)energie, 
leek het de redaktie zinvol 
om een aantal Leden van de 2e 
Kamer te vragen naar hun reak
tie. Acht leden van verschil
lende politieke partijen wetden 
telefonisch benaderd. Vijf le
den bleven - ondanks herhaalde 
pogingen - onbereikbaar. De 
overige drie Kamerleden gaven 
even zo veel verschillende ko~ 
mentaren: 
-"Zeer onverstandig om de dis

kussie over deze kontrakten 
op te rakelen" 

-"Uitstekende zaak om de in
houd van de kontrakten naar 
buiten te brengen en in de 
Kamer opnieuw aan de orde te 
laten komen" 

-"Wij weten niet waar het hier 
over gaat". 

Gezien het balang van de zaak, 
gezien de geheimzinnigheid en 
gezien de gevolgen van deze 
kontrakten na 19go, lijkt het 
ons overduidelijk dat IEDEREEN 
op de hoogte is van de inhoud 
en konsekwentles van deze ge
heimdoenerij. De kontrakten 
moeten tevens inzet worden van 
de Brede Maatschappelijke Dis
kussie, om te voorkomen dat de 
Atoomstaat werkelijkheid wordt. 

van kolen? 
gebruik van meer kolen voor de opwekking van elek

~;~oçJ"~·~t houdt grote risiko's in voor de Zweedse meren. 
Werd in 1979 370.000 ton per jaar verbrand, met de nieuwe 
energiepolitiek ligt dit in 1990 tussen de 4 en 6 miljoen 
ton per jaar. 
De Zweedse bergmeren lijken hiermee ten dode opgeschreven. 
Al in 1974 daalde 500.000 ton pure zwavel over zweden neer. 
Biervan Jwam één vijfde uit de eigen schoorstenen. De zwavel 
varzamelt zich tijdens de wintermaanden in het sneeuw en ijs 

de lente aanbreekt stroomt het met het be~ater in 
de meren. Daar vernietigt het zwavelzuur al het leven 
in het water. Het hoge zuurgehalte van het water houdt 

lbc)ve.ndjlen hoge koncentraties zware metalen vast. Kwik, 
lood en cadmium zijn even dodelijk voor de vissen als 

zuurgehalte. 
Door fijn-gemalen kalk in de meren te spuiten. probeert 
de zweeedse overheid de zuren te neutraliseren. Een pleister 

de wonde die per jaar 4,S. miljoen gulden kost. Wat 
effekten op lange termijn hiervan zullen zijn is niet 

lbE~EIQ<l• 

~denkingen tegen kolen kunnen geen pleidooi voor 
1KE•rn81)4!~Jl.& zijn. Een energiepolitiek mag niet afhankelijk 

steld worden van grootschalige technieken als kolen 
uraan. Afwegingen tussen direkt voordeel en lange 

jn nadelen moeten in een beleid gemaakt worden. 
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11 I. 
NA EEN ONGELUK OP 28 NOVEMBER JL IS DE· QPWER- 11 
KINGSFABRIEK IN lA HAGUE GESLOTEN-STOP-HET 
ONGELUK VOND PLAATS IN EEN CENTRIFUGE WAAR 
DE UITGEWERKTE SPLIJTSTOFSTAVEN SCHOON GE-
MAAKT WORDENJ VBORDAT MET HET PROCES BEGON
NEN ·WORDI-SIOP- E FABRIEK ZAL TENMINSTE TOT 
JANUARI 983 GESLOTEN BLIJVEN-STOP 
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PROEFVAART SIGVN GESTRAND 

Als een onverwoestba.re Ti tanic liep op 25 november j .1. het 
zweedse schip "SIGYN" aan de grond, in het zocht van de ha
ven bij kerncentrale Bärseback. Het schip is speciaal ont
worpen voor het transport van gebruikte splijtstofstaven uit 
zweedse kerncentrales. Zweden wil jaarlijks 8 transporten 
gaan uitvoeren naar de franse opwerkingsfabriek in La Hague. 
Voorlopig gaan de transporten niet door, omdat een regerings
commissie eerst het ongeluk wil onderzoeken. Voor Greenpeace 
staat • t als een paal boven water dat dergelijke transporten 
vermeden moeten worden. 

Transport van radioaktief ma
teriaal per schip is niets 
nieuws. Japan en Engeland heb
ben al een jarenlange ervaring. 
Zweden heeft geen mogelijkheid 
het afval over land (via Fin
land, Rusland, Polen, oost-
en West-Duitsland ?) naar La 
Hague te vervoeren . 

teem volledig afwijst omdat er 
geen enkele risiko-analyse 1s 
opgesteld. 
Volgens Greenpeace Denemarken 
is het schip niet berekend op 
zwaar weer en windstormen op 
de Noordzee. Bij een eventuele 
aanvaring met een ander schip 
zou de bepantsering niet vol
doende zijn. De eerste trip 
van de SIGYN heeft dit al be
vestigd. Bij een brand aan 
boord, kunnen de gevolgen ka
tastrofaal zijn voor bemanning 
als voor het milieu: de vaten 
met!plijtsofstaven zullen aan 
de goden zijn overgeleverd. 
Greenpeace zal de verricht
ingen van het afvalschip met 
argus-ogen blijven volgen. In 
Amsterdam ligt de SIRIUS gereed 
om het zweedse schip 'op te 
vangen• en te begeleiden naar 
La Hague. 
Demonstreren op het land behoort 
voortaan tot het verleden. De 
strijd wordt buitengaats uitge
vochten. 

Het zweedse zee-transport 
brengt een nieuw gevaar in 
beeld. De SIGYN moet door de 
drukbevaren 2ee -Engte tussen 
Denemarken en Zweden laveren, 
en vervolgens langs de neder
landse, belgische en franse 
kust naar Norman di~. De drukst 
bevaren zeeroutes krijgen ge
zelschap van radioaktieve 
transporten. 

Transport per trein en per sahip van bestraaLde splijtstof. 
In de Verenigde Staten gebeurt er iedere twee dagen een ongeluk 
bij transport van radioaktiefmat eriaal. Bestraalde splijtstof 
mag daar niet meer per trein vervoerd worden. VersahiLLende ste
den, zoa"z.s Miami en New York, weigeren het vervoer van splijtstof 
over hun grondgebied. 

Greenpeace 
De zweedse plannen zijn kri
tische bekeken door Peter Tay
lor (Greenpeace ~gela.nd) , die 
het voorgestelde transportsys-
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het ZWeedse aon-


	b1 copy
	b2 copy
	b3 copy
	b4
	b5
	b6
	b7 copy
	b8 copy

