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Er gaan nu toch weer geruchten! 
Nu schijnt die Lubbers ergens 
te hebben geopperd, dat er he
lemaal geen krisis nodig is om 
die kruisraketten niet ~Ne
derlands grondgebied te plaat
sen. Woensdrecht kan opgelucht 
ademhalen, al zal het laatste 
woordje in de gemeenteraad van 
Boekelo nog niet gezegd zijn. 
Maar daaraan heeft Lubbers zich 
nog nooit veel gelegen laten 
liggen. 
Dat schijnt zo te zitten. Des
kundige kernkoppen hebben uit
gedokterd dat het - zij het met 
enig passen en meten - mogelijk 
moet zijn om kerncentrales te 
bouwen in een of meerdere zout
koepels. 

. 

Het mes zou dan aan twee kanten 
snijden. De geruchten zouden 
ons immers moeten doen geloven 
dat de splijtstofstaven ook 
niet meer opgewerkt hoeven te 
worden. Het zaakje blijft ge
woon daar beneden. 
Het feit dat Nutricia het zout
gehalte in babyvoeding heeft 
teruggebracht tot een aanvaard
baar minimum, schijnt Lubbers 
op dit plan gebracht te hebben. 
Naar verwachting zal de zout
consumptie door de Nederlandse 
bevolking binnen een paar jaar 
zijn gereduceerd tot nul. Voor 
ons bestaat er dan ook geen en
kel gevaar. 
Tegelijkertijd - en hierin zit 
nu de angel van de ontwape~ 
ningsdialoog - zal de export 
van ons roemruchte Boekelose 
zout naar de Sowjet-Unie dras
tisch opgevoerd worden. Dit om 
de Russen onder druk te zetten 
om terug te gaan naar de onder
handelingstafel. 
Er kunnen evenwel nog wat pro
blemen oprijzen, als blijkt dat 
ze ons zout daar helemaal niet 
nodig hebben. In dat geval zal 
alsnog worden overwogen de 
kruisraketten toch in weena
drecht te plaatsen en een aan
tal centrales toch bovengronds 
te bouwen. 
Maar zover is het nog lang niet, 
zo blijkt dit gerucht de vredes-

beweging gerust te willen stel
len. Alles schijnt jJmners af te 
hangen van wat de Russen met 
ons zout willen. En daar gaan 
wel weer enige-maanden-niet
plaatsingbesluiten over heen. 
In NAVO-kringen heeft men deze 
geruchten npch willen bevesti
gen, noch kunnen ontkennen. 
Volgens een woordvoerder lekt 
het Nederlandse kabinet regel
matig geruchten, waar niet se
rieus rekening meer mee valt te 
houden. Wat lacherig werd hier
aan de suggestie toegevoegd dat 
het kernkabinet Lubbers zich
zelf maar in een zoutkoepel 
moet terugtrekken. Maar dan ra
ken we ons consumptiezout hele
maal niet meer kwijt, zult.n 
terecht opmerken. 

Reden voor de redactie van Al
licht om deze geruchten met een 
flinke korrel onbesmet zout te 
nemen. 
De komende 'lllëlanden blijven 
spannend, Wij houden het erop 
dat het niet nodig zal zijn, 
maar als die raketten dan toch 
op Schiphol aankomen, dan kun
nen we ze misschien nog net 
meegeven met onze Olympische 
selectie kruisboogschieters 
naar L.A. Met 48 pogingen moet 
er toch een medaille te verdie
nen zijn?! 
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MAASTRICHT 
Wim Kersten Joost van der Aalst 
novar de elektriciteitsvoorziening in Nederland heeft de burger 
geen stem in het kapittel. Hooguit kan er nog wat worden' gescho
ven met de vestigingsplaats. Energiebespal-ing is de enige direkte 
weg om invloed op het energiegebeuren uit te oefenen. Dit heeft 
gevolgen voor de (eigen) woonlasten,het grondstofgebruik en het 
milieubeheer. Bedenk daarbij dat de gemeente Maastricht 5% van 
haar begroting door energieverkoop dekt,dan heb je hiermee een 
vinger in de pap voor een energiebeleid." Zo timmert Energie
winkel Maastricht langzaam aan de weg van een demokratles ener
giebeleid. In het afgelopen jaar legden zij hun deskundigheid 
in de schaal om de plaatselijke energiepolitiek richting te ge
ven. Politieke partijen komen om raad vragen. Het gemeentelijke 
energiebedrijf heeft de eigen voorlichtingsdienst opgeheven,en 
verwijst nu door naar de Energiewinkel. En de woningbouwvereni
gingen beginnen de alternatieve deskundigen serieus te nemen,om 
zo op langere te~jn tevreden bewoners te kunnen huisvesten. 
Hieronder volgt het eerste verhaal van de moeizame weg naar een 
demokratles energiebeleid. 

"Geld is voor ons geen enkel 
probleem : dat hebben we niet." 
Ulrich Kloth glimiacht veelbe
tekenend. In de zomer van 1983 
komen in Maastricht drie mensen 
bijeen om de plannen voor een 
"energiewinkel" serieus uit te 
werken. De drie initiatiefnemers 
Ulrich Kloth,Huub Meijers en 
Klaus Lathje,kennen elkaar van 
de Werkgroep Energie Diskussie 
(WED). Met een hoop nieuwe er
varingen,opgedaan tijdens de 
Brede Maatschappelijke Diskus
sie ("die kans hebben we niet 
voorb~j laten gaan")wilden ze 
een konkreet initiatief nemen 
in de richting v~ een energie
winkel,die zelfs loonvormend 
zou worden. 
"Maar de Sociale Dienst zag dat 
niet zo snel zitten,en we hebben 
onze ambitieuze plannen moeten 
omgooi eh. Om toch aan de slag 
te kunnen,is een stichting op
gericht,terwijl oorspronkelijk 
een co6peratieve vereniging het 
plan was. Nu werken we met z.es 
~rijwilligers,maar een betaalde 
baan zit er voorlopig niet in. 
DE aanzet voor een eigen bedrijf 
duurt minstens vier á vijf jaar. 
Van de Sociale Dienst hebben we 
toestemming om 16 uur per week 
binnen de Energiewinkel te wer
ken. ze zijn bang dat wij de 
concurrentie vervalsen,dat wij 
werk afsnoepen van commerciäle 
adviesburo's." 

belangenorganisatie 

Het tegendeel is waar.Energie
winkel Maastricht richt zich op 
advieswerk ten behoeve van non
profitinstellingen,woningbouw
verenigingen en partikulieren 
met een minimUJil-inkomen. 
"Wij gaan in eerste instantie 
uit van bewoners. Die zitten 
met problemen als hoge woonlas-

ten en slecht geisoleerde huizen 
Woningbouwverenigingen willen 
die problemen niet oplossen.Wij 
fungeren als tussenpersoon en 
formuleren oplossingen,in samen
spraak met bewoners en opbouw
werkers." 

Kun je een konkreet voorbeeld 
fl'even? 

"In een Maastrichtse wijk zijn 
twee jaar geleden alle woningen 
gerenoveerd. Elke woning kreeg 
bovendien een eigen e.v.-ketel. 
De energiekosten zijn schrikba
rend gestegen,en de bewoners 
schrokken zich dood. Niemand, ook 
de woningbouwvereniging niet,was 
vantevoren op het idêe gekomen 
om ook een stuk isolatie in te 
bouwen. Zo gaat dat altijd. Nu 
komen de klachten. De woning
bouwvereniging wilde er wel wat 
aan doen. De bewoners kwamen met 
dat plan naar ons toe. Samen met 
die mensen zetten wij op een 
rijtje wat haalbaar en betaal
baar was. Zo ontstond een pakket 
maatregelen waarmee iedereen 
vrede had. We hebben zelfs een 
enquête gehouden onder allebe-

Ulli Kloth, .medewerker Energieburo Maastricht 
(foto: Joost van der Aalst) 3 
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achter het stopkontakt zit." 
geving. Daa.rbij hoort de toe
passing van duurzame,niet-ver
vuilende energiebronnen als zon, 
wind en water. Wij propageren 
deze milieuvriendelijke energie
vennen omdat daardoor grondstof
fen worden bespaard en zelfs de 
energie- en woonlasten omlaag 
kunnen. Wij pleiten voor eko
logisch bouwen in woonwijken, 
met gebruikm.aking van passieve 

weners. Op die manier kom je te 
weten wat de mensen willen. Met 
dat plan gaan we naar de woning
bouwvereniging. " 

Ondersteun.ing van (bewoners)groe
pen is slechts één van de poten 
onder de Energiewinkel. Da.ar
naast wordt veel tijd en energie 
gestoken in energievoorlichting 
en onderzoek naar mogelijke toe
!)assinge.n van duurzame energie-
vormen. 

Jullie vullen een gat op dat de 
gem.eentelijke overheid laat lig
gen. 

"De afdeling Energiebesparing 
van het Gemeentelijk Energie
bedrijf bekommert zich alleen 
om het energieverbruik in ge
bouwen van de gemeente,zoals 
scholen. Daarmee is de kous af. 
Het is niet hun taak om aktieve 
voorlichting te geven aan de 
Maa.strichtse bevolking. Vragen 
uit de bevolking worden doorver
wezen naar de Stuurgroep Pro
vincia~l Isolatieprogramma Lim
burg (SPrL) in Beerlen,of ze 
verwijzen naar ons. Maastricht 
hoeft geen voortrekkersrol te 
spelen,vinden ze bij de gemeen
te. Als er elders iets goeds 
gebeurt,dan nemen ze wel 'ns 
iets over. Mee-r zit er niet in. " 

Er is dus geen gericht energie
besparingsbeleid? 

"Het GEB loopt helemaal in de 
pas met landelijke organisa
ties als VE.GIN en de Arnhemse 
instellingen. Eigen initiatieven 
zijn er niet bij. Het is een 
politieke kwest.ie. Als de ge
meenteraad duidelijk zou bepa
len dat het GEB zich akt.iever 
moet opstellen,dan zou er wel 
iets veranderen,maar helaas." 

Doen jullie pogingen oa het 
plaatselijke energiebeleid te 
belnvloeden? 

"De belangrijkste aktiviteit 
is ons eigen werk. Vanaf de 
start,in augustus 1983,hebben 
we aktief campagne gevoerd 
naar de media toe . De kranten 
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en de RegiQnale Omroep Zuid 
hebben veel aandacht aan ons 
besteed. Het gevolq was dat de 
telefoon roodgloeiend stond. 
Vanaf dat moment ware.n we be-
kend en wisten de mensen ons 
te vinden. Bovendien verwijst 
het GEB nu mensen naar ons 
door. Daarnaast proberen we 
wel degelijk invloed uit te 
oefenen op het gemeentelijke 
energie- en milieubeleid. Die 
twee zaken zijn voor ons duide
lijk aan elkaar gekoppeld. Als 
er zich iets voordoet,en we 
hebben er de tijd voor,dan 
doen we het. We worden regel
matig gevraagd om kommentaar 
te leveren op nota's van de 
gemeente. Ze kennen ons,en ze 
weten ons te vinden. Je moet 
wel reageren om te laten zien 
dat je bewust met die zaken be
zig bent . Langzaam groei je in 
het politieke systeem. Wij heb
ben bijvoorbeel.d gereageerd op 
de gemeentelijke Milieunota. 
Enkele suggesties van ons zijn 
overgenomen. Straks zien we be
langrijke punten uit het CE
scenario terug in het Maastricht 
se milieuplan. Bet is wel geen 
spektakulaire inbreng,maar toch. 

Het vignet van Energiewinkel 

zonneënergie. " 

kernenergie 

Speelt kernenergie ook een rol 
in jullie opvattingen? 

"Kernenergie zou een goede zaak 
kunnen zijn,als technologie. 
Maar zolang de problemen rond 
afval,straling en politiest.aat 
niet zijn opgelost ••• 
Toepassing van kernenergie is 
nu niet acceptabel. Wij hebben 
daarover een taktisch standpunt: 
zolang de Energiewinkel zich 
niet profileert als onderdeel 
van de anti-kernenergiebeweging 
worden we door de gemeente se
rieus gënomen.Natuurlijk gaat 
er via de winkel wel voorlich
ting over de bezwaren tegen de 
kernenergie de deur uit. Maar 
we roepen niet hardop dat kern
energie uit den boze is. '' 

Een aerkwaardig 7oorzichtige 
opstelling • •• 

Maastricht vertelt een heel ver- ~'Bet is een taktische opstel-
haa.l. Leg dat eens uit. ling. Binnen onze groep praten 

"Het komt neer op het streven 
naar evenwicht,ekologisch even-

we er vaak en regelmatig over. 
Omdat we een duidelijk stand
punt hebben. Eigenlijk zijn we 

Huub Meyer, medewerker Energieburo Maastricht 
(foto: Joost van der Aalst) 
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het er onderling niet helemaal 
over eens. Maar onze priorit.eit 
ligt bij de beperking van het 
energieverbruik en bij verla
ging van de woonlasten." 

Haast advieswerk doen jullie ook 
onderzoek. 

"We moeten oppassen dat we het 
advieswerk niet in de knel laten 
komen door teveel werk op onze 
nek te nemen. Toch houden we 
ons bezig met vier projekten: 
de WEo-;kursus over plaatselijk 
enerqiebeleid,onderzoek naar 
mogelijkheden voor kleine water
krachtcentrales in Limburg,het 
glasboerprojekt in Maastricht. 
en onderzoek naar warmteterug
winning in een frituurzaak. Dit 
laatste projekt is bijna afge
rond. De uitvoering hangt af 
van de mogelijkheid om met 
tweede-hands materiaal ("kring
loopmateriaal") een eenvoudig 
systeem te maken om de afval
warmte van het frit~s-bakken 
terug te wi.nnen en opnieuw te 
gebruiken. Het mag niet meer dan 
vijfduizend gulden kosten,anders 
is het niet rendabel. Voor de 
uitvoering hebben we kontakt 
gezocht met het Buro Kleinscha
lig Werk Oostelijke Mijnstreek. 
Misschien zitten er mogelijkhe
den in voor een nieuw bedrijf." 

financiën 
Over bedrijfjes gesproken.Hoe 
financieren jullie de Energie
winkel? 

"Voor alle adviezen vragen we 
een bedragje om onze eigen on
kosten te dekken. Per woning 
komt dat neer op vijf tot tien 
gulden. Dat is kostendekkend om 
huur,telefoon,postzegels en pa
pier te k.unnen betalen. Daar
naast proberen we subsidie te 
krijgen. In 1984 hebben we ruim 
f 50.000,- nodig om al QnZe ge
plande aRtiviteiten uit te kun
nen voeren. Voor f 40.000,
z.oeken we nog ondersteuning bij 
de gemeente Maastricht,de pro
vincie Limburg en enkele lande
lijke subsidiefondsen." 

Dat wordt nog zwaar lobbyen bij 
gemeente en provincie. 

"Tja,maar ze weten van ons be
staan, en ze weten wat we doen. 
Bovendien hebben we een door-

' 

Twee stra:ten verder, op de 
Grote Markt, staat het 
. standbe_eld ter ere van Jean 
Minckelers. 
Deze heeft 199 jaar geleden 
het stadsgas uitgevonden. 
Hij staat nu met een bran
dende toorts (op aardgas) 
als lichtend voorbeeld van 
hoe je géén energie bespaart 

tinmerd werkp).an geschreven." 

Jullie werken ook samen met an
dere organisaties in Maastricht7 

"Wij komen overa1 dezelfde men
sen tegen in de energiebeweging. 
De Werkgroep Energie Diskussie, 
de Kerngroep van Vereniging Mi
lieudefensie,Milieucentrum 
Maastricht en leden van de In
spraakkommissie Milleuzaken. 
Het is een kleine groep mensen 
die met hetzelfde bezig zijn. 
Toch staan we soms verbaasd. 
Laatst werden we benaderd door 
het "anti-armoede-komitee" . ze 
vroegen ons een manizest te on
dertekenen,als Energiewinkel, 
waarin werd qeêist om de gas
prijs te verlagen. Dat hebben 
w~ niet gedaan,omdat de huidige 
energieprijzen de enige moge
lijkheid bieden om de drang tot 
isolatie en energiebesparinga
maatregelen te vergroten. Als 
je het gas voor niets gaat weg
geven, wordt er niets meer be
spaard." 

Het gevaar is wel dat energie 
een luxe wordt,die straks voor 
velen onbetaalbaar blijkt ••• 

"Dat is juist het probleem. Wij 
stellen dan ook voor om ener
giebesparingsmaatregelen te 
subsidiêren en om de voorlich
ting uit te breiden. Daar zijn 
wij voor,daar willen wij aan 
werken." 

Waaruit moet dat betaald wor
den? . Uit de winsten van de 
Energiebedrijven? 

"Dat lijkt een reële mogelijk
heid. In Maastricht wordt flink 
verdiend aan gas en elektrici
teit. Enkele miljoenen per 
jaar. " 

Jullie hebben voorlopig werk 
genoeg. Wat zijn de konkrete 
toekomstplannen als groep? 

"We zoeken intern nog naar een 
goede structuur binnen ons werk 
en binnen de groep. Als je maar 
16 uur per week aan dit werk 
mag besteden,dan is dat voor 
ons niet genoeg. Je moet met 
elkaar alle werkzaamheden goed 
kunnen doorspreken,om werk te 
verdelen en om problemen op te 
lossen. Ons team bestaat uit 
vier ingenieurs (van landmeet
kunde tot werktuigbouw) , een ex
verkoper/administrateur en een 
HAVO- scholiere. Er zitten dui
delijke verschillen in achter
grond,opleiding en ook in moti
vatie. De kunst is om dat alles 
onder één noemer te krijgen. 
Anders ga je je specialiseren 
en groei je uit elkaar. Onzé 
voorlichtingakant z1 t nu goed 
in elkaar en het advieswerk 
draait lekker. We moeten nu nog 
het evenwicht zoeken met het 
onderzoekswerk. Als we subsidie 
krijgen,gaan we een echt winkel
pand zoeken. De ruimte hier ,in 
een straatje achteraf,op de der
de verdieping van een kolossaal 
gebouw,is niet zo gemakkelijk 
bereikbaar voor de grote massa. 
En die willen we per slot van 
rekening bereiken." 

Energiewinkel Maastricht 
Capucijnenstraat 43 
6211 RP Maastricht 
Telefoon 043 - 15843 
Geopend : maandag t/m vrijdag 
van 9 . 00 - 12.30 uur. 
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De gemeente Breda wil een "gedoogplicht" instellen voor huurders 
bij het isoleren van huurwoningen. Op deze manier hoopt men nieuwe 
huurders te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de weigering 
van de vorige bewoner. 
Op verzoek van de redaktie hierbij een kommentaar van Boy Boer, 
medewerker van Energiewinkel Breda. 

BoyBoer 
Bij het voornemen om grote com
plexen te gaan isoleren, stuit 
de plannenmaker (gemeente, wo
ningbouwvereniging, enz.) op 
een paar tegenstrijdigheden. 

Om zo goedkoop mogelijk te iso
leren moeten alle bewoners van 
zo'n complex (flats), maar aan 
de andere kant zorgt het "vrij
willig meedoen" ervoor dat 25% 
"neen" zegt. De isolatiekosten 
zijn dan altijd hoger, omdat de 
kosten voor het verplaatsen van 
~pparatuur, de gemiddeld af te 
leggen weg, en~. hoger zijn, en 
verdeeld worden over minder wo
ningen. 

problemen bij huurders 
Ik ken een complex in Breda waar 
deze méérkosten de isolatiekost
en met 30% hebben verhoogd. 
Na verhuizing van de oude bewo
ners wilde de nieuwe huurder 
wèl isolatie, en dit kostte 
nög meer geld. 
De argumenten die men tegen het 
isolatieplan inbracht luidden 
ongeveer als volgt: "ik ga toch 
verhuizen en wens nu geen rom
mel", "ik ben te oud", "te duur", 
"als we zuiniger zijn stijgt de 
gasprijs nog sneller", "er ont
staan vochtproblemen". 
In sommige gevallen was er spra
ke van pure onwil of onverschil
ligheid. 
De kosten en de vochtproblemen 
zijn hierbij de hardste argu
menten. Uit eigen ervaring weet 
ik dat sommige isolatieprojek
ten te duur zijn uitgevallen, 
en dat er na isolatie vocht
problemen ontstonden doordat de 
ventilatie van de kruipruimtes 
volledig was afgedicht. 

spijkerharde garanties 
Uiteraard zou een gedoogplicht, 
een mooier woord voor "isolatie
dwang", pas mogelijk zijn als 
er spijkerharde garanties komen 
over de uitvoering en de kosten. 
Maar een diskussie over dit on
derwerp is in ieder geval een 
goede zaak. En dat was ook de 
bedoeling van de Gemeente Breda. 
Dat minister Winsemius het op
gegooide balletje, zonder argu
menten of diskussie, liet vallen 
is te betreuren, maar niet on
verwacht. 
De energiebesparings-inbreng van 
dit kabinet, en vooral van mi
nister Van Aardenne, bestaat 
vooral uit het verhogen van de 
gasprijs. Hierbij wordt het ar
gument van de HBO-pariteit ge
hanteerd, wat zoveel wil zeggen 
als: HBO (HuisBrandOlie) is het 
enige vervangingsmiddel voor 
aardgas, en de aardgasprijs 
moet daarom even hoog zijn als 
de prijs van huisbrandolie. 
Voor het gemak wordt daarbij 
vergeten dat de HBO-prijs extra 
is opgeschroefd. In 1975 was 
het verschil tussen ruwe olie 
en huisbrandolie f 3,- per Giga
joule; nu is dat verschil maar 
liefst f 11,-. 
Terwijl iedereen mort over de 
hoge gasprijs en de HBO-koppe
ling, klaagt niemand over het 
feit dat de grote oliezusters 
het natuurlijke verschil tussen 
ruwe olie en HBO volledig hebben 
losgelaten. Het argument wa~ ze 
daarvoor gebruiken is de bewe
ring dat er verlies wordt gele
den op de zware stookolie. 

oliewinsten 
Inderdaad is zware stookolie 
goedkoper dan ruwe olie, maar 
als de zeven grote oliemaatschap 
pijen geen monopolie hadden, 
kwamen ze er niet mee klaar dat 

olieprijs. 
Wel mogen we ons gelukkig prij
zen dat de zware stookolie zo 
goedkoop naa~ de elektriciteits
centrales gaat. Anders gingen 
deze nog meer kolen stoken of 
werd de prijs van atoomstroom 
- uiteraad zonder de echte kost
en van de afvalverwerking - nög 
gunstiger voorgesteld. 
Tenslotte verdiehen de zeven 
zusters gelukkig hun geld niet 
met kernenergie, maar vooral 
met de winning van olie en gas. 
De extra HBo-verhoging, die 
ook niet te verkla~en valt uit 
stijging van de loonkosten 
(want dat is al jaren niet zo) 
komt dus vooral de zusjes 
Shell en Esso te goede. 
Door verhoging van de gasprijs 
rinkelt de kassa voor de tweede 
maal, terwijl de nederlandse 
staat er nog iets extra's aan 
verdient. 

gewone burger geïsoleerd 
Degene die er niets mee op
schiet, is de gewone burger. 
Maar die telt - voor zolang 
het nog duurt - slechts éénmaal 
in de vier jaar mee, en dan 
nog voor spek en bonen. 
Als de "gewone man" bovendien 
niet isoleert of dat niet wil 
gedogen, dan blijven voor hem 
alleen de bonen over. Want 
spek is niet meer te betalen. 
Het enige wat we kunnen doen 
is hopen dat een volgend ka
binet meer aandacht heeft 
voor de armoede van de "ge
wone man" en niet wil bezui
nigen op de platte beurs, maar 
op de vette geldbuidel van de 
oliemaatschappijen, en op de 
energieverspilling bij over
heids-, semi-overheids en 
andere gesubsidieerde instel
lingen. Het feit dat het ge
bouw van het Gewestelijk Ar
beidsBUreau in Breda anno 
1984 is gebouwd met de radia
toren voor het (dubbel)glas, 
en dat bij oudere gebouwen 
als flats, politieburo en 
een aantal scholen in Breda 
nog niets verholpen is, 
spreekt hierbij boekdelen. 

verlies op te vangen door een 
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Hans Linders 

OPWERKING 
In oktober 1952 explodeerde de eerste Britse atoombom. Het werk 
aan deze bom was in 1947 in het geheim begonnen in een prachtige 
en afgelegen streek in West Cumbria, aan de Ierse Zee. 
Het explosief in de Britse bom was plutonium, een niet in de na
tuur voorkomende stof die tijdens de oorlog door de Amerikanen 
ontdekt was. 

Om als nucleair explosief te 
kunnen dienen moet een stof 
"splijtbaar" zijn. Er is maar 
een handjevol splijtbare stof
fen bekend en slechts twee 
hiervan, uranium-235 en pluto
nium-239, zijn ook in de prak
tijk toegepast. 
In 1947 waren de Britten al in 
staat een uitgebreid programma 
op te zetten om plutonium voor 
gebruik in atoombommen te pro
duceren en af te zondaren. 
Daarvoor waren benodigd twee 
kernreactoren en een fabriek 
voor de chemische scheiding of 
"extractie" van plutonium. Uit 
dit begin is het uitgebreide 
nucleaire complex gegroeid dat 
over de gehele wereld bekend 
is geworden als Windscala (on
lang$ werd de naam veranderd 
in Sellafield) . 

In een kernreactor wordt een 
gedeelte van het uranium omge
zet in plutonium. Voor de plu
toniumextractie, later "op\v-er
king" genoemd, moet men eerst 
de splijtstofomhulling verwij
deren. De gebruikte splijtstof 
ondergaat daarna een aantal 
processen, waardoor ze ruwweg 
in drie delen gescheiden 
wordt: ongebruikt uranium, 
plutonium, en kernsplijtings
afval. 
Dit zou een gewoon chemisch 
proces zijn, als er geen spra
ke zou zijn van radioactivi
teit; deze kent drie vormen: 
alfastraling van de actiniden, 
en beta- en gammastraling van 
de spl.ijtingsproducten. Voor 
de bescherming tegen deze 
straling is een veelheid aan 
beton, filters en andere voor
zorgsmaatregelen nodig. 



GESCHIEDENIS 
WINDSCALE 

De eerste opwerkingsfabriek in 
Windscale, bekend als B204, 
was in bedrijf van 1952 tot 
1964. Aanvankelijk behandelde 
men daar het uranium van de 
Windscale-reactoren, totdat 
een brand in 1957 leidde tot 
definitieve sluiting van beide 
reactoren. Vanaf 1956 behan
delde men ook splijtstof van 
de nabijgelegen Calder Hall 
reactoren, wier voornaamste 
taak het was meer plutonium 
voor atoombommen te produce
ren, maar die ook elektrici
teit leverden. Al deze reacto
ren gebruikten als splijtstof 
natuurlijk uranium, met een 
omhulling van een magnesiumle
gering; vandaar de naam Mag
nox-reactoren. 
Tegen 1960 besloot de in 1954. 
opgerichte United Kingdom 
Atomie Energy Authorit.y 

(UKAEA) tot de bouw van een 
nieuwe fabriek, .zowel ten 
dienste van het wapenprogramma 
als van het in opkomst zijnde 
civiele programma. Deze fa
briek werd de B205; ze volgde 
in 1964 de vroegere plutonium
extractiefabriek B204 op. 
Naast het afscheiden van plu
tonium uit de militaire reac
toren, heeft ze ook splijtstof 
uit civi.ele reactoren opge
werkt. 
Het opwerken van splijtstof 
was een essenti~le stap toen 
kernreactoren nog alleen ge
bruikt werden om plutonium 
voor kernwapens te produceren. 
De Britten waren bovendien be
zig met de ontwikkeling van 
een nieuw type reactor, die 
plutonium als splijtstof ge
bruikte: de snelle kweekreac
tor. Zodoende werden de behan-

deling van het afval en de 
economische aspecten van op
werking aanvankelijk als min
der belangrijk beschouwd. In 
die tijd waren er.maar weinig 
mensen die voorzagen dat de 
kosten van de met plutonium 
geladen snelle reactor zo hoog 
zouden oplopen, dat deze niet 
concurrerend zou blijken; en 
pok dat de splijtstofomhullin
gen van corrosiebestendiger 
materiaal zouden worden ge
maakt dan bij de Magnox
splijtstof, zodat opwerking 
niet langer noodzakelijk was 
voor de afvalbehandeling. Deze 
eenzijdige kijk op opwerking 
en afvalbehandeling beheerste 
het Britse denken tot 1976. 
In 1965 werd de tweede fase in 
het Britse kernenergieprogram
ma ingeluid. Men besloot tot 
het ontwikkelen van de Ad
vanced Gas-cooled Reactor 
(AGR), die andere splijtstof 
gebruikte dan Magnox-reacto
ren, namelijk verrijkt-urani
'umoxide met een omhulling van 
roestvrij staal. Uraniumoxide 
is minder snel "opgebruikt" 
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dan natuurlijk uranium, waar
door men minder vaak splijt
stof hoeft te wisselen. In 
1976 traden de eerste twee 
AGR's in werking. 
In datzelfde jaar verklaarde 
president Ford dat de Verenig
de Staten opwerking niet lan
ger als een "nood.zakelijke en 
onvermijdbare stap in de 
splijtstofkringloop" beschouw
den. Er waren verschillende 
redenen voor deze Amerikaanse 
ommezwaai. Doordat ongeveer 
90% van de reactoren in de 
v.s. (en ook het leeuwendeel 
van de reactoren in de rest 
van de wereld) oxidesplijtstof 
met corrosiebestendige omhul
ling gebruiken, was het duide
lijk geworden dat gebruikte 
splijtstof voor langere tijd 
opgeslagen kan worden. Voorts 
had de discussie over de mo
gelijkheid om plutonium als 
splijtstof in thermische reac
toren te gebruiken, geleid tot 
een toenemende twijfel aan de 
wenselijkheid van opwerking en 
hergebruik van plutonium; dit 
om redenen van kosten, gezond
heid én veiligheid. Aanvanke
lijk was in de Verenigde sta
ten de particuliere industrie 
aangemoedigd om de civiele op
werking ter hand te nemen; 
hierdoor waren militaire en 
civiele opwerking goeddeels 
gescbeiden, hetgeen een beter 
inzicht gaf in de werkelijke 
kosten van opwerking. Maar de 

belangrijkste reden wae de 
diepe bezorgdheid in de V.S. 
over de mogelijkhe.id dat plu
tonium in handen zou kunnen 
komen van landen die zouden 
kunnen besluiten het in een 
kernoorlog te gebruiken. 
Zoals alle nucleaire installa
ties zijn opwerkingsfabrieken 
uiterst kapitaalintensief. 
Maar weinig landen zijn in 
staat een levensvatbare civie
le nucleaire industrie op de 
been te houden, als ze geen 
technologieên of diensten ku.n
nen exporteren. Vanwege de 
enorme kosten kwam men in Eu
ropa al gauw tot interna tiona
le samenwerking. In 1966 trad 
de experimentele opwerkingsfa
briek Eurochemie te Mol (Bel
giê) in werking, een gezamen
lijk project van 13 verschil
lende landen. In 1971 traden 
het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk en West-Duitsland 
uit Eurochemie en verenigden 
zich in United Reprocessors 
voor verregaande samenwerking 
op het gebied van opwerking. 
Dit besluit betekende de nek
slag voor Eurochemie, da,t in 
1974 het opwerken staakte. 
Gedurende de periode 1970-1972 
ontwikkelde de opwerkingsin
dustrie in Europa zich zodanig 
dat de beschikbare capaciteit 
aanzienlijk groter was. dan de 
toe~lige en de verwachte 
vraag. Deze overcapaai te i t 
werd grotendeels veroorzaakt 

door de grote opwerkingsfa
brieken in Windscala en La 
Hague (in Frankrijk), die meer 
konden verwerken ~an het (te 
hoog geschatte) aanbod vanuit 
de binnenlandse Magnox-reacto
ren. Een gedeelte van deze op
werkingscapaciteit wilde men 
daarom benutten om oxide
splijtstof uit lichtwaterreac
toren op te werken; deze ver
schilt van de Magnox-splijt
stof in zowel de samenstelling 
als de omhulling. De B205-fa
briek was niet geschikt voor 
de eerste stappen in het op
werken vanoxidesplijtstof, om
dat deze, in tegenstelling tot 
de Magnox-splijtstof waar de 
omhulling mechanisch van afge
stroopt wordt, in stukjes ge
knipt moet worden. De oudste 
scheidingafabriek (B204) werd 
daarom verbouwd tot een "Head
End"-fabriek, waarin dit door
knippen werd uitgevoerd en de 
splijtstof opgelost, waarna 
deze vloeistof via tussenop
slagtanks naar de B205 werd 
geleid. De planning was dat 
deze werkzaamheden in .1969, 
resp. 1974 een aanvang zouden 
nemen. 
De toenmalige situatie wordt 
goed weerspiegeld in de samen
vatting van het FORATOM-rap
port van februari 1970, waarin 
de aanbeveling staat om "voor
genomen uitbreidingen en ver
bouwingen van bestaande opwer
kingsfabriekn niet uit te voe-
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ren, voordat ze gerechtvaar
digd worden door de marktsitu
atie". 
In 1974 was de situatie alweer 
totaal veranderd~ nu werd er 
verwacht dat er in de periode 
van 1980 tot 1985 een tekort 
aan opwerkingacapaciteit zou 
zijn. Deze ommekeer werd ver
oorzaakt door het feit dat de 
voorspelling uit 1970 voorna
melijk çebaseerd was op de 
uitbreidingsplannen van Wind
scale en La Hague, zodat iede
re verandering in één of alle
bei van deze plannen het beeld 
totaal zou veranderen. Welnu, 
de fabriek in Windscale trad 
in 1969 in werking en verwerk
te 100 ton oxidesplijtstOf 
totdat er, in september 1973, 
een onvoorziene chemische re
actie optrad, waardoor radio
actief materiaal verspreid 
werd en 35 arbeiders besmet 
raakten. Sindsdien is de fa
briek gesloten voor het uit
voeren van reparaties en aan
passingen. 
De fabriek in La Hague zou 
oorspronkelijk in 1974 in be
drijf komen met een capaciteit 
van 800 ton per jaar, maar de
ze doelstelling heeft men her
haaldelijk moeten verzwakken. 
In 1977 had de fabriek pas 25 
ton oxidesplijtstof opgewerkt 
en in 1981 336 ton. 
Ondertussen werd er door het 
toenemend aantal reactoren in 
de hele wereld, voornamelijk 
lichtwaterreactoren van Ameri
kaanse makelij, een steeds 
grotere hoeveelheid gebruikte 
splijtstof geproduceerd. In 
Zweden, Japan en elders eisten 
grote volksbewegingen een op-
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lossing van het probleem van 
het radioactief afval. Omdat 
deze landen geen van alle een 
eigen opwerkingsfabriek had
den, daagde bij British 
Nuclear Fuels Ltd. (BNFL), die 
in 1971 het beheer over Wind
scale op zich had genomen, het 
vooruitzich van een winstge
vende markt voor opwerkings
diensten. (BNFL is een doch
teronderneming van de UKAEA). 
Zo ontstonden BNFL's plannen 
om Windscale uit te breiden, 
uit een combinatie van een 
eenzijdige kijk op het afval~ 
probleem en een schijnbaar 
gunstige markt. 
In 1973 was er in de hele Wes
terse wereld nog geen 500 ton 
oxidesplijtstof opgewerkt~ één 
vijfde daarvan in Windscala 
totdat de B204 door het onge• 
luk buiten werking werd ge-

steld. Niettemin had BNFL de 
euvele moed om het jaar daarna 
plannen te ontvouwen voor het 
bouwen van opwerkingsfa,brieken 
voor oxidesplijtstof met een 
capaciteit van 2000 ton per 
jaar. In 1976 werden deze 
plannen gehalveerd. tot één 
fabriek, de THORP, met een ca
paciteit van 1000 ton per 
jaar. In hetzelfde jaar werd 
hierover een soort hoorzitting 
georganiseerd ("The Windscale 
Inquiry"), waarbij een rechter 
de uiteindelijke beslissing 
moest nemen. In mei 1978 kreeg 
THORP het groepe licht van het 
Britse parlement. De bouwkos
ten worden op 600 tot 700 mil
joen pond geschat. 300 miljoen 
pond daarvan neemt Japan voor 
zijn rekening, in de hoop hier 
in totaal 3270 ton splijtstof 
te kunnen laten opwerken. 

MOEILIJKHEDEN EN GEVAREN 

Voor opwerking is in de praktijk maar één procedé voorhanden: het 
PUREX-proces. Dit proces is ontwikkeld. Dit proces in ontwikkeld 
voor het opwerken van de splijtstof Uit militaire reactoren en 
werd later ook toegepast op de splijtstof uit civiele reactoren~ 
eerst de Magnox-splijtstof en later ook de oxidesplijtstof. Het 
verwerken van Magnox-splijtstof ging nog redelijk, maar het ver
werken van oxidesplijtstof is een lijdensweg gebleken, met een 
opeenstapeling van incidenten en ongelukken. 

De reden hiervoor is de toene
mende radioactiviteit van de 
splijtstof, die het proces 
moeilijker beheersbaar maakt. 
In Magnox-splijtstof hebben on-

geveer tien keer zoveel kern
splijtingen plaatsgehad als in 
militaire splijtstof, en in 
oxidesplijtstof nog eens tien 
keer zo veel. 



ca neer 
link 

Bet proces komt in grote trek
ken op het volqende neer. Al
lereerst worden de splijtstof• 
~Staven in stukken geknipt en 
opgelost in salpeterzuur. E~ 
deel, met name de omhulling~, 
lost niet op en vormt het vv
te hoogactieve afval. Bij hét 
doorknippen van de staven ko
men radioactieve gassen vrij 
die daarin tijdens het verblijf 
in de reactor gevormd zijn (de 
gasvormige splijtingsproduc
ten) ; deze worden, tot nu toe 
althans, niet door de filters 
tegengehouden en gaan door de 
schoorsteen naar .buiten. Een 
opwerkingsfabriek loost dan 
ook veel meer radioactiviteit 
in het milieu dan een kerncen
trale. De belangrijkste van de~ 
ze. gassen Oijn jodium, krypton, 
tritium en koolstof. In één 
a4em met deze gassen moeten de 
zogenaamde "aerosolen" genoemd 
worden, zeer fijne vaste deel
tjes die evenmin door de fil
ters worden tegengehouden. Zo 
gaan er jaarlijk·s enkele gram
men plutonium in de vorm van 
aerosolen door de schOorsteen 
naar buiten. 
De in salpterzuur opgeloste 
spli.jtstof wordt vervolgens aan 
een aantal chemische behande
lingen, de "extractie", onder
worpen, waardoor het uranium en 
het plutonium afgescheiden wor
den; de vloeistof die dan over
blijft is het vloeibare hoog
actieve afval. De uiteindelijke 
bestemming van dit uiterst ge
vaarlijke goedje is een van de 
neteligste problemen van de 
toepassing van kernenergie. 
De ervaring die tot nu toe met 
opwerking is opgedaan, belooft 
niet veel goeds. In totaal zijn 
er in het westen acht opwer
kingsfabrieken voor oxide
splijtstof gebouwd. Twee hier
van zijn nooit in bedrijf ge
komen, voornamelijk vanwege 
financiêle moeilijkheden; vier 

zijn .in bedrijf geweest, maar 
inmiddels alweer gesloten; 
twee werken er nu dus nog: die 
in La Baque (waar men ongeveer 
10% van de geplande capaciteit 
realiseert) en de fabriek in 
'lbkai Mura (Japan). Al met al 
is er nog geen 1500 ton oxide
splijtstof opgewerkt, dat is 
één vijftiende deel van wat 
nodig is. De ervaring leert dat 
zelf.s in de gunstigste omstan
digheden een opwerkingsfabriek 
niet meer dan 20% van de ge
plande hoeveelheid splijtstof 
kan verwerken. 
In een opwerkingsfabriek kun
nen namelijk op de meest onver
wachte momenten ongelukken of 
incidenten optreden, die het 
proces aanzienlijk kunnen ver
tragen. Met vallen en opstaan 
probeert men deze incidenten 
te vermijden, maar men heeft 
op dit punt nog heel wat werk 
voor de boeg. Voorlopig zijn 
alarmmeldingen en ontruimingen 
nog aan de orde van de dag. 
De belangrijkste ongelukken 
die zich kunnen voordoen zijn: 
1. Kribikaliteit. Als er zich 
teveel splijtbare stof op één 
plaats ophoopt, dart kan er een 
spontane kettingreactie optre
den, een nucleaire explosie 
dus. Omdat het plutonium zich 
in waterige oplossing bevindt, 
is hier niet zoveel voor nodig: 
600 gram kan al voldoende zijn 
voor een kettingreactie (in 
droge toestand is hiervoor 
vier kilogram nodig). Tussen 
1958 en 1970 zijn er in opwer
kingsfabrieken tenminste tien 
kritikaliteitsongevallen ge
weest, merendeels in militaire 
installaties. Hierbij zijn 
twee doden gevallen, twee ge
wonden en ongeveer dertig per
sonen hebben een aanzinelijke 
stralingsdosis ontvangen. 
2. Brandgevaar. De gevaarlijk
ste stof in dit opzicht is ke
rosine (vli~tuigbenzine) die 
gebruikt wordt bij de extrac
tie. Deze stof ontvlamt bij 

800C; bij normaal bedrijf is de 
temperatuur in de extractieko
lommen ongeveer 60°c. 
3 • Chemische explosies. Deze 
hebben zich regelmatia voorge
daan. mer name bij het oplossen 
"an de splijtstof. Het bekend
ste geval is het ongeluk in 
Windscala in 1973, dat tot 
sluitina van de fabriek le1dde. 
4. Uitvallen van de koeling. De 
splijtstofstaven die uit een 
kernreactor komen, geven zo'n 
intense hitte af, dat ze de 
eerste tien jaar voortdurend 
gekoe~d moeten worden. Het uit
vallen van de koeling heeft 
hetzelfde effect als dit in eAn 
kerncentrale zou hebben: de 
temperatuur kan oplopen tot bo
ven de 10000C en de stof vreet 
zich door het beton een weg 
naar buiten. Eind jaren zeven
tig is in La Haque een keer 
voor langere tijd de stroom 
uitgevallen ~en daarmee de koe
ling); volgens sommigen is men 
toen op het nippertje aan een 
ramp ontsnapt. 
Om deze gevaren te beteugelen 
zijn alsmaar uitgebreidere 
voorzorgsmaatregelen nodig, en 
steeds opnieuw blijkt dat men 
het proces nog lang niet vol~ 
doende beheerst om de gevaren 
binnen redelijke grenzen te 
kunnen houden. In 1978 ging de 
opwerkingsfabriek Tbkai-Mura in 
Japan van start. Deze fabriek 
was door de Fransen gebouwd, 
die toen al drie jaar ervaring 
met oxidesplijtstof in La Hague 
hadden. Niettemin trad er spoe
dig na het begin een explosie 
op in de plutoniumverdamper; de 
fabriek heeft toen 18 maanden 
stilgelegen voor reparatie. 
Een ander probleem is de enorme 
hoeveelheid radioactief afval 
die door opwerking gecreêerd 
wordt. Het is wel nuttig hier 
even bij stil te staan, omdat 
men ons vaak wil laten geloven 
dat door opwerking de hoeveel
heid afval juist verminderd 
wordt. De truc hierbij is dat 
men alleen kijkt naar het hoog
actieve afval en het andere bui-
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ten beschouwing laat, alsof dat 
niet gevaarlijk zou zijn. Boe de 
zaken ervoor staan blijkt uit 
de volgende cijfers. We gaan 
uit van 700 ton splijtstof (in 
sommige opwerkingsfabrieken 
hoopte men dit jaarlijks te 
Jèunnen verwerken). Als dit niet 
opgewerkt wordt, dan ontstaat 
hieruit na conditionering 1600 
m3 afval. Als men wel opwerkt, 

VERVUILING 

dan ontstaat hieruit: 60 tot 80 
m3 verglaasd hoogactief afval, 
450. m3 ander vast hooqactief 
afval , 4000 m3 middelactief af
val, 4000 m3 laagactief afval 
en 500 tot 2500 m3 tritiumhou
dend water . Tel uit je winst! 
Daar komt nog bij dat een op
werkingsfabriek aanzienlijke 
hoeveelheden radioactiviteit in 
het milieu loost. 

De vervuiling die door een kerncentrale of opwerkingsfabriek 
veroorzaakt wordt, is vaak moeilijk vast te stellen. Radioacti
viteit kun je niet horen, voe1en, zien of ruiken. Vorig jaar no
digde Yorkshire Telavision een aantal wetenschapsmensen uit om 
eens een kijkje te gaan nemen in de omgeving van Windscale. Bet 
programma werd begin november uitgezonden en veroorzaakte grote 
opschudding. De resultaten waren e.r dan ook naar. 

Allereerst was daar dr Philip 
Day van de universiteit yan 
Manchester, aan wie gevraagd 
werd te onderzoeken hoe hoog 
het stralingsniveau in de omge
ving ~n Windscale is. Op het 
strand, waar ook veel toeristen 
komen, bleek het niveau vijf 
keer zo hoog te zijn als dat 
van de achtergrondstraling . Bij 
de smeerpijp, via welke vloei
baar afval in zee geloosd wordt, 
zelfs veertig keer zo hoog. 
Door deze pijp, die drie kilo
meter in zee steekt, gaan dage
lijks enkele miljoenen liters 
radioactief afval. Deze recht
streekse manier van dumpen is 
in geen enkel a.nder land nog 
toegestaan . Dit afval bevat 
meer dan dertig verschillende 
radioactieve elementen, waaron
der plutonium. In de afgelopen 
dertig jaar is '3r niet minder 
dan 250 kilogram plutonium op 
deze manier in de zee geloosd. 
Men heeft altijd gehoopt. dat 
het naa.r de bodem zou .zakken en 
daar rustig zou blijven liggen. 
De televisieploeg ontdekte ech
ter dat een gedeelte van het 
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plutonium terug op het land is 
gekomen. Dr Day nam monsters 
van de modder in Ravenglass, 
een inham acht kilometer ten 
zuiden van Windscale. Ze bevat
ten allemaal radioactieve ele
menten, waaronder plutonium. 
Bet verbaasde Day dat in dat 
gebied schapen grazen, die uit
eindelijk voor menselijke con
sumptie zijn, hij zou zelf niet 
graag een stuk lever . van zo'n 
schaap voorgeschoteld krijgen. 
De monsters die in Ravenglass 
genomen waren, moesten overi
gens als radioactief afval be
handeld wordenr dr Day: "Ik kan 
het niet verantwoorden als dit 
spul hier in Manchester blijft 
rondslingeren." 
Maar de situatie is nog veel 
ernstiger . Als deze mpdder op
droogt, kunnen er radioactieve 
stozdeeltjes met de zeewind het 
land ingeblazen worden, en 
hiermee is bij het plannen ma
ken nooit rekening gehouden. Dr 
Day nam de proef op de som: met 

een gewone stofzuiger werd er 
stof gezogen in zes huizen in 
de omgeving van Windsca1e. Bet 
stof bleek inderdaad plutonium 
en americium te bevatten. Een 
buitengewoon verontrustende si
tuatie, want dit stof kan ge
makkelijk in het voedsel of in 
de luchtwegen terecht komen. De 
kleinste hoeveelheden plutonium 
of americillJD (miljoenste gram
men) kunnen a1 kan.Jcer veroorza
ken . 
In bij Windscale gevangen vis
sen vond dr Day een stralinqs
niveau dat twee keer zo hoog is 
als wat in overheidsrapporten 
staat. Volgens deze officiêle 
opgave bevat deze vis overigens 
5000 keer zoveel radioactieve 
elementen als vis uit IJsland. 
De regering gee.ft toe dat men
sen die veel van d.eze vis eten 
de aanbevolen maximale stra
lingsbelasting hebben over
schreden. 
Nog erger: het probleem is al
lang niet meer beperkt tot de 
kuststreek in CUmbr ia. Door de 
zeestroming wordt het radioac
tieve materiaal meegevoerd 
naar Schot1and, de Hebriden en 
uiteindelijk de Noordzee. Een 
onderzoek bij nierpatiênten op 
de Hebriden, 400 km ten noorden 
van Windscale, wees u.it dat zij 
kleine maar meetbare hoeveelhe
den radioactief cesium-137 in 
hun bloed hadden, acht keer zo 
veel als mensen in Engeland; 
dit cesium is afkomstig van 
Windscale . In het Schotse 
Kippford, 60 km ten noorden van 
Windscale, werden stral.ingsn.i
veaus gemeten die vijf tot tien 
keer zo hoog zijn als die van 
de natuurlijke achtergrondstra
ling. En ook hier vond dr Day 
plutonium en americium in de 
drie huizen waarvan hij het 
stof onderzocht. 



Windscale worat beheerd door de 
staatsmaatschappij British 
Nuclear Fuels Limi.ted (BNFL) , 
die met zesduizend werknemers 
de grootste werkgever in de 
streek is. BNFL houdt vol dat 
de installaties geen gevaar in
houden voor de bevolking. Niet
temin zijn er meer dan driehon
derd gerapporteerde ongevallen, 
lekken en noodsituaties ge
weest. 
Het ernstigste ongeval gebeurde 
in 1957, toen er een brand uit
brak in een van de kernreacto
ren, waarbij een wolk radioac
tief jodiumgas ontsnapte. Vol
gens het destijds gehouden re
qeringsonderzoek was het "ui"
terst onwaarschijnlijk dat er 
ook maar enige schade was toe
gebracht aan iemands gezond~ 
beid." Vorig jaar stelde de re
gering een nieuw onderzoek in; 
nu schat men dat dit ongeluk de 
oorzaak is geweest van 33 doden 
en erfelijke afwijkingen en 247 
gevallen van schildklierkanker. 
Er zijn teninste 200 gevallen 
bekend waarbij arbeide~;s hebben 
blootgestaan aan overdoses 
straling en meer dan zestig 
keer is er sprake geweest van 
plutoniumbesmetting. 41 arbei
ders zijn teruggetrokken van de 
plutoniumafdeling omdat ze te 
zeer met plutonium besmet wa
ren. 
In september 1963 had Jonathan 
Troughton drie keer teveel plu
tonium in zijn lichaam. Negen 
jaar later kreeg hij myeloma 
(beenmergkanker) • Hij overleed 
hieraan in 1975; zijn weduwe 
ontving van BNFL 22.000 pond 
smartegeld. Een andere plutoni
umwerker, Maleolm Pattison, 
overleed op zesendertigjarigt! 
leeftijd aan leukemie; ook dit
maal betaalde BNFL smartegeld, 
nu 67.000 pond. 

•Bootte 

Bij het ongeluk in september 
1973 kwam radioactief rutheni
umgas vrij; 37 mensen werden 
besmet. Onder hen Stanley 
Higgins, die in één klap zestig 
keer de jaarlijks toegestane 
dosis kreeg. Dat is zoveel dat 
zijn lichaam zelf radioactief 
werd; op de fabriek werd hij de 
Radioactieve Man genoemd. Hij 
stierf in 1979 aan een hartaan
val. BNFL ontkent aansprake
lijkheid, maar zijn weduwe gaat 
een proces aanspannen. 
In oktober 1976 werd er een lek 
ontdekt in een afvalopslag
loods. In vier jaar tijd waren 
er duizenden liters ongemerkt 
in de omringende bodem terecht
gekomen; de loods lekt nog 
steeds. 
Er zijn veertien gevallen be
kend, waarbij radioactiviteit 
ontsnapte en de omgeving besmet 
werd. Tegen het hek van Wind
scale ligt het boerenbedrijf 
van Tyson Dawson. Sinds de ope
ning van Windscala heeft hij 
veertig ongewone sterfgevallen 
onder zijn koeien gehad. In ok
tober 1981 ontsnapte er radio
actief jodiumgas. In het voor
jaar daarop werden bij Dawson 
drie kalveren geboren zonder 
haar op hun poten en met mis~ 
vormde tongen en oren; in 1983 
gebeurde dat nog eens. Een an
der kalf begon na een paar 
maanden door zijn poten te zak
ken; het bleek van bek tot maag 
kankergezwellen te hebben. 
In het begin van de jaren ze
ventig stelden regeringsinspec
teurs vast dat de leiding van 
BNFL ernstig tekort schoot op 
het gebied van veiligheidsvoor
zieningen. Zij waren van oor
deel dat B~L de wet had over
treden; er werd overigens geen 
aanklacht ingediend. 

Het TV-team ging ook na of de 
fabrieken in Windscala gevolgen 
hebben gehad voor de volksge
zondheid in de omgeving; radio
activiteit kan immers kanker 
veroorzaken. Volgens de offici
ele statistieken komen er in 
het district rond Windscala 
niet meer gevallen van kanker 
voor dan elders. Men had echter 
nog nooit de dorpen in de on
middellijke omgeving onder
zocht. De TV-ploeg ging daarom 
zelf op onderzoek uit in de 
dorpen langs de kust bij de 
smeerpijp. Zij stuitten op een 
verontrustend aantal gevallen 
van kanker bij jonge mensen; en 
dat zonder inzage te krijgen in 
de medische statistieken. 
In Bootle, een boerendorpje met 
800 inwoners 15 km ten zuiden 
van Windscale, ontdekten zij 
"ier gevallen. Elizabeth Fox 
stierf op zeventienjarige leef
tijd aan leukemie, Brenda Pritt 
op haar zesentwintigste aan de 
ziekte van Hodgkins (kanker aan 
de lymfeklieren), Barbara 
Graham op haar drieëndertigste 
aan maagkanker en een vierjarig 
meisje q.an nierkanker. Normaal 
zou kanker bij jonge mensen in 
zo'n klein dorpje maar één keer 
in de dertig jaar mogen voorko
men. 
Dichter bij Windscala is de si
tuatie nog erger. In Seascale, 
een dorp met 2000 inwoners 2~ 
km van Windscale, ontdekten zij 
dat er sinds 1950 elf gevallen 
van kanker bij kinderen zijn 
geweest; zeven daarvan leden 
aan leukemie, de vorm van kan
ker die zich het vroegst open
baart na blootstelling aan 
straling. Vijf van deze leuke-



miegevallen traden op bij kin
deren onder de tien; normaal 
zou dat één keer in de zestig 
jaar moqen gebeuren. De kans 
dat het gevonden aantal op na
tuurlijke wijze tot stand komt, 
is 1 op 10.000. Dit betekent 
dat er iets abnormaals aan de 
hand is. 
Ook in andere dorpen werden ge
vallen van kanker bij kinderen 
ontdekt, ongeveer tien keer zo
veel als je op grond van het 
landelijk gemiddelde zou mogen 
verwachten. Bovendien lijkt het 
erop dat het aantal gevallen de 
laatste jaren nog gestegen is. 
Dit zou kunnen betekenen dat 
deze gevallen nog maar de voor
boden .zijn van een veelgrotere 
kankergolf die zich pas over 
enkele jaren zal gaan openba-

ren. Het tragische is dat het 
dan natuurlijk te laat is; het 
plutonium en de andere radioac
tieve stoffen die zich de afge
lopen dertig jaar over het land 
verspreid hebben, kunnen niet 
meer weggehaald worden. 
overigens is ook de regering 
behoorlijk geschrokken van deze 
bevindingen. In allerijl werd 
begin november een commissie 
ingesteld die alles nog eens 
nauwkeurig moet onderzoeken. 
Begin november werd er ook een 
rapport van het ministerie van 
Landbouw gepubliceerd, waaruit 
blijkt dat "belangrijke hoe
veelheden plutonium, americium 
en uranium zijn geconcentreerd 
langs de Schotse kust." Meer 
dan 30 km kust is aangeuast. 

ONVERWACHTE LOZING 
Op 14 november vorig jaar vertrok een aantal vrijwilligers van 
Greenpeace richting Sellafield (Windscale). Greenpeace had het 
plan het einde van de in zee stekende smeerpijp dicht te stoppen 
en ging nu op verkenning uit om te zien of dit mogelijk was. 

Het einde van de pijpleiding is 
gemarkeerd met een boei. Toen 
de mensen van Greenpeace d~ar 
in hun rubberbootjes aangeko
men waren, ontdekten zij dat 
er een olieachtige vloeistof 
uit de diepte naar het opper
vlak steeg. De wijzers van de 
meegenomen geigertellers sloe
gen van de schaal. Bij toeval 
was Greenpeace op een onvoor
ziene lozing gestoten; hetgeen 
geen lolletje is, want zij 
raakten op deze manier zelf 
besmet. 

Vier dagen later vertrok uit 
Londen het actieschip Cedarlea 
op weg naar de Ierse Zee. TOen 
het op de plaats van bestem
ming arriveerde, bleek de boei 
bij het einde van de pijplei
ding weggehaald te zijn. On
dertussen reageerde BNFL onge
meen fel op de actie van Green
peace. Zij stapten naar de 
rechter en kreeg een rechter
lijk bevel tegen Greenpeace, 
dat deze zich niet meer in 
de buurt mocht ophouden. Toen 
Greenpeace zich hier niets van 

• Czech Conroy, "What choice Windscalè?" (1978); uitgegeven door 
Friends of the Earth, Londen. 

aantrok, kwam de zaak op 1 de
cember voor de rechtbank; 
Greenpeace werd veroordeeld 
tot een boete van 50.000 pond. 
BNFL kon op dat moment duide
lijk geen pottekijkers gebrui
ken. Later kwam de oorzaak van 
het incident aan het licht. 
Een sterk met radioactiviteit 
besmet oplosmiddel was in de 
verkeerde tank terechtgekomen, 
namelijk de tank waarin het in 
zee te lozen afval wordt opge
slagen. Men heeft nog gepro
beerd dit oplosmiddel over te 
pompen in een andere tank, 
maar de leidingen werden zo ra
dioactief, dat men besloot het 
hel~ zaakje maar in zee te dum
pen. Het gevolg: veertig kilo
met~r strand werd besmet en 
moest voor het publiek geslo-,, 
ten· worden. 
Op 14 februari 1984 werd het 
verslag gepubliceerd van het 
door de regering ingestelde on
derzoek. In uiterst diplomatie
ke taal wordt hierin gezegd: 
"De voorzorgsmaatregelen met 
betrekking tot het lozen van 
radioactieve vloeistof zouden 
effectiever zijn geweest, als 
er minder werd vertrouwd op ad
ministratieve regels. Het inci
dent schijnt veroorzaakt te 
zijn door een communicatie
stoornis tussen de ploegen in 
de opwèrkingsfabriek." Het 
strand blijft voorlopig voor 
het publiek gesloten. 

• "Bericht Wiederaufarbeitung", Band 1 (1982), Band 2 (1983)·; sa
mengesteld en uitgegeven door Naturwissenschaftlergruppe NG 350, 
Marburg en Gruppe Oekologie, Hannover. 

• James Cutler (prod.), "Windscale: the nuclear laundry"; 
Yorkshire Television Ltd., uitgezonden 1 november 1983. 

• Greenpeace, 6e jaargang nr. 1 (1984). 
• Atom, nr. 330 (april 1984). 



De opslag van hoogradioactief afval blijft een kwelland probleem. zekere beperking, omdat het nög 
Voor een meerderheid van de Nederlandse bevolking vormt een deugde- gemakkelijker zou zijn hoog-
lijke oplossing de voorwaarde voor eventuele uitbreiding ~an het radioactief afval ~ de bodem 
aantal kerncentrales in ons land. In Noord-Nederland wil de bevol- op te slaan. Dit laatste mag 
kinq absoluut geen afval in de zoutkoepels . Diverse pogingen in niet. Volgens de conventie van 
andere landen stuiten eveneens op verzet. China schijnt bereid te London (1972) is het verboden 
zijn hoogradioactief afval uit westerse landen op te slaan in de 
Gobi-woestijn, tegen betaling. Maar het is niet waarschijnlijk dat 
de westerse regeringen instemmen met dit plan, ondanks de lobby 
van de atoomindustrie. 
Waar moet dat spul in vredesnaam naar toe? Er wordt sinds 1976 
druk gewerkt en gestudeerd aan een nieuwe mogelijkheid. Het af
~al zou gemakkelijk kunnen worden opgeslagen in de diepzee-bodem. 

~rgens in de Atlantische Oceaan 
ligt het toekomstige graf vopr 
hoogradioactief afval. In 1979 
trad Nederland toe tot een stu
dieclub van het Nuclear Ener9Y 
Agency (NEA) , een onderdeel van 
de OESO, de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ont
wikkeling, waarin de belangr~jk
ste westerse industrielanden 
samenwerken. Ook op het gebied 
van kernenergie. De werkgroep 
"Seabed Working Group" (zeebo
dem werkgroep) heeft als taak 
te onderzoeken hoe en waar radio
actief afval opgeborgen kan 
worden in de diepzeebodem. 
Twee Nederlandse onderzoeksche
pen, de 1 Tyro 1 en de 'Tydeman' 
nemen deel aan het wetenschap
pelijke veldwerk, dat gefinan-

cierd wordt door het Ministerie 
van Economische Zaken. 

in de bodem .. . 
De keuze voor de zeebodem. als 
mogelijke opslagplaats wordt 
zeer eenvoudig als volgt ver
klaard: "Er is op aarde ongeveer 
driemaal zoveel zeebodem als 
landóppervlakte" . 
Met andere woorden, er is plaats 
genoeg, en de kans om een ge
schikte plek te vinden is veel 
groter. Bovendien y.1ordt men op 
volle zee niet gehinderd door 
demonstranten en lastige potte
kijkers. 
Bet ligt in de bedoeling om ra
dioactief afval in de zeebodem 
te gaan dumpen. Daarin zit een 

M.S. Tgro, onderzoeksschip van de Nederlandse 
Raad voor zeeonderzoek 
(foto: F. Hoogervorst, Amsterdam) 

in internationale wateren hoog
radioactief afval te d~en. 
Echter, er is niets afgesproken 
over dbmping in d~ zeebodem. 
VanQaar dat dëZe laatste (?) 
mogelijkheid als legale stro
halm wordt aangegrepen. 
OVerigens vallen de eerste Tesul 
taten tegen. Bet noord-oosten 
van de Atlantische Oceaan is in
middels verkend en onderzocht, 
zonder positief resultaat. Het 
~eldwerk is nu gericht op een 
gebied in de buurt van Puerto 
Rico en voor de Afrikaanse kust. 

plaatsbepaling 
Het toekomstige dumpterrein 
moet aan een aantal kriteria 
voldoen, die door een speciale 
"plaatsbepalingsgroep" werden 
opgesteld. Bet gebied, op de 
zeebodem, moet minstens 10.000 
vierkante kilometer groot zijn 
(ongeveer een kwart van de op
pervlakte van Nederland), en er 
mogen geen aardbevi.ngen of vul-
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Onderzoek diepzeebodem(fl•1·1Aopslag radioactief afval 
kanische uitbarstingen plaats
vinden. Een vlak gebied, met 
een sedimentlaag (van klei of 
zand) van minstens 100 meter 
dikte. Deze laag mag de afgelo
pen tien miljoen jaar niet ver
stoord zijn. 
Het wachten is op de vondst van 
een geschikt gebied in de zee
bodem. Talloze landen, en met 
name die landen die aan dit on
derzoek deelnemen, kampen met 
het probleem van de definitieve 
berging van hoogradioactief af-

val. Vooral de Verenigde Staten 
en Groot-Britannië zetten de 
meeste vaart achter het diepzee
onderzoek. Zij verwachten dat 
daarbij minder problemen zullen 
opdoemen dan bij de pogingen 
voor opslag on het land. 

torpedo's of boorgaten 

Voor de definitieve berging 
heeft men twee methodes voor 
ogen: afval in de zeebodem 
schieten of opbergen in speciaal 
gemaakte boorgaten. 
Bij de eerste methode wordt het 
radioactieve afval in containers 
verpakt, die als een torpedo 
in de zeebodem worden gelanceerd. 
De containers zouden zichzelf 
tot een diepte van 50 meter in
graven in de kleilaag. 
Bij de tweede mogelijkheid wil 
men gaten boren in de zeeklei, 
waarna de containers worden af
gezonken. De plastische werking 
van de klei zorgt ervoor dat de 
vaten goed worden afgesloten 
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van het zeewater. Voor eeuwig. 
Net zoals bij de plannen voor 
opslag in zoutkoepels (Noord
Nederland) of kleilagen (België) 
speelt de vraag of deze manier 
wel voldoende veiligheid biedt. 
Het afval mag immers nooit of 
te nimmer vrijkomen. 
Een van de onduidelijkheden is 
de vraag hoe de zeebodem zal 
reageren op de warmte die het 
radioactieve afval produaeert. 
Vooral de eerste tien jaar zijn 
belangrijk. 

Op papier heeft men •warmte
modellen• gemaakt, die men in 
de praktijk wil gaan uitprober
en. In 1985 zal een kunstmatige 
warmtebron worden ingegraven, 
op een plaats die aan de krite
ria voldoet. Met die bron wil 
men drie jaar lang experimente
ren om de fysische en chemische 
veranderingen in de zeebodem te 
volgen en te onderzoeken. 

nog tijd genoeg? 
Volgens globale plannen wil de 
NEA rond het jaar 2010 een de
finitief 'goedgekeurde' dump
plaats openen. Tegen die tijd 
hoopt men ook een sluitende ver
pakking (afval in glas ingesmol
ten, met edelstalen containers) 
te hebben ontwikkeld om de vat
en voor enkele honderdduizenden 
jaren. gegarandeerd 'lekvrij' 
in de zeebodem te kunnen schie
ten. 
Ondanks het feit dat ond.erzoek 
en veldwerk zich bijna ongrijp
baar afspeelt op de Atlantische 
Oceaan, beginnen de bezwaren en 
protesten stilaan vorm te krij
gen. Greenpeace sloeg in 1980 
al alarm. Er werd nauwelijks op 
gereageerd. In februari weru de 
kwestie van de 'zeebodem-dumpin~ 
besproken tijdens de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Conventie van 

London. Twee piepkleine staatjes 
in de Stille Oceaan, Tonga en 
Naura, stelden voor om het dum
pen, storten en plaatsen van 
alle radioactieve afval in zee 
of op zeebodem voorgoed te ver
bieden.De grote kernenergiesta
ten (Verenigde Staten, Frankrijk 
en Japan) stelden alles in het 
werk om dit voorstel ongedaan te 
maken. 
Niettemin groeien de bezwaren. 
Nederland heeft in 1982 besloten 
om geen middel- en laag actief 

afval in zee te dumpen. 
Het zou uiterst huichelachtig 
zijn om dan wel actief deel te 
nemen aan mogelijkheden voor op
slag van hoogradioactief afval 
in de zeebodem. Politieke druk 
op overheid, en met name op de 
Ministeries van Economische za
ken en Milieuhygiëne, is brood
nodig. 
Voorzichtige protesten komen er 
ook van de kant van mijnbouwmaat 
schappijen, die in de nabije 
toekomst ertsrijke mangaanknol
len willen gaan winnen op de 
zeebodem. Ook het britse Minis
terie van Visserij heeft haar 
twijfels geuit• Men is bezorgd 
voor de toekomst van de visserij 
op de Oceaan. 

waarom niet ... 
Ondanks ingebrachte bezwaren en 
tegenargumenten, wordt er vrij 
luchthartig gesproken over deze 
problematiek en de daaraan ver
bonden gevaren. c. Osterberg, 
voormalig medewerker van het 
Internationaal Atoom Energie 
Agentschap (IAEA) schreef voor 
het IAEA-Bulletin (juni '82) 
een artikel onder het motto 
"Waarom niet in de oceaan?" 
Na een lange inleiding over de 
minimale risiko's en de stellige 
bewering dat de Oceaan gemakke-



nderzoek diepzeebodem voor opslag 
lijk tegen een stootje kan, 
eindigt hij met de volgende 
zinnen: "Ik ben al jaren onder 
de indruk van de mogelijkheid 
van de oceanen om voor zichzelf 
te zorgen. Wij moeten wat meer 
zorg besteden aan het landopper
vlak. De oceaan heeft laten zien 
dat ze bereid is ons te helpen". 
Met die stellingname suggereert 
esterberg dat de oceaan bereid 
zou zijn om ons van het proble
matische radioactieve afval af 
te helpen. 
De Vereniging Milieuhygiëne 
Zeeland (VMZ) protesteerde in 
maart '83 tegen de Nederlandse 
deelname aan het diepzee-dumping 
onderzoek. Het antwoord van het 
Ministerie van VROM (Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieuhygiëne) lui.:lde 
uiterst laconiek: "Deze ont
wikkeling zet zich voort, onaf
hankelijk van een positief of 
neg1tief standpunt van Nederland'! 
Het is dus niet te stoppen? 
Er blijken andere belangen o~ 
het spel te staan. Hetzelfde 
Ministerie vervolgt: "Tot deel
name aan dit onderzoek is door 
de Minister van Economische Za-

ken besloten op basis van boven
genoemde overweging alsmede op 
grond van de interesse die ons 
land heeft in oceanisch onder
zoek met het oog op de ontwikke
ling van Nederlandse bedrijvig
heid". 
Het bedrijfsleven schijnt ee.n 
nieuwe markt gevonden te hebben: 

-Het zoveelste proces tegen de bouw van de Snelle Kweekreactor in 
Kalkar is verloren."De rechter heeft in april geoordeeld dat de 
Snelle Kweker gee.n gevaar oplevert voor Boer Josef Maas en zijn 
gezin. "Als we dit proces verliezen, en als we ook de allerlaatste 
processen verliezen, volgend jaar of later, dan rest alleen nog 
de hoop dat Kalkar aan de enorme kosten ten gronde zal gaan". 
Er is opnieuw geld nodig voor verdere processen. De Stichting 
Kalkarproces wil gewoon doorgaan met de juridische gevechten tegen 
de Snelle Kweker. 

De jongste aflevering van de 
serie "Kalkarprocessen" ging 
uitsluitend over technische 
as pekten. Volgens aanklager J. 
Maas (buurman van de reactor) 
is het reactorvab niet deugde
lijk, is de centrale niet be
stand tegen neerstortende vlieg
tuigen, en z~l een aardbeving 
rampzalige gevolgen opleveren. 
De rechter èn de voorstanders 
van Kalkar blijven volhouden 
dat "elke uitstoot van radio
activ1teit is uitgesloten. 
Bovendien is bewezen", aldus de 
rechter, "dat een explosie in 
de reactorkern, aardbeving of 
falen van het reactorsysteem 
onmogelijk iemand zal bloot
stellen aan straling." 
Ondanks dit droevige resultaat 
wordt het proces voortgezet. 
Er z1jn nog voldoende aankno-
pingspunten om opnieuw een rech-

de export van hoogradioactief 
afval na.ar de zeebodem ••• 
En de oceanen wachten vol ver
wachting op het moment dat zij 
onze rommel in hun armen kunnen 
sluiten? 
Hoog t1jd om dit moderne sprook
je door te prikken. 
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ter aan het werk te zetten. 
De vraag begint intussen wel op 
te komen of het hele proces 
straks misschien evenveel geldt 
zal kosten als de bouw van de 
reactor zelf. De bouwkosten wor
den inmiddels geraamd op 6,5 
miljard Duitse Mark. 

De Stichting KalKarproces doet 
opnieuw een beroep op veront
ruste Nederlanders om het proces 
financieel te ondersteunen. 
~ ........................... " .................... --.. ~ ............. ,, 
IGrRO 77992 t.n.v. i 
Stichting Kalkarproces,i 

I Amsterdam. i .................................................... -.............. - .... ..... 
Voor aèQtergronden wordt verwe
zen naar bijgesloten "Kalkar
krant". Gratis exemplaren zijQ 
verkrijgbaar bij Energiewinkel 
Nijmegen, Daalseweg 30, 6521 
GM Nijmegen. (080-237544) 
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Het falende milieubeleid van PNEM, PLEM en PZEM 
Zeker in Noord-Brabant niet. In 

ZURE REGEN 
Zeeland hebben inmidaels provin-
clale staten en G.S. zich, onder 
druk van de talloze protesten, 
wel voor optimale milieuvoorzie-

In ae eerste weken van april werden in heel Europa altties ningen uitgesproken, maar dez~ 
gevoerd tegen de zure regen. Een van die aktiedoelen was de verzoeken zijn door de SEP vol
ADiercentrale in Geertruidenbèrq. Terecht, want deze behoort, lediq geneqeerd. En in Lilli:>urq 
net als de olieraffinaderijen, tot de top-tien van de Neder- zijn het ~ral de protesten van 
landse vervuilers . De elektriciteitscenb:ale' nemen ruim een de West-Duitse buren die de PLEM, 
kwart van de uitstoot van S02 voor hun rekeninq. Door de in de SEP en de reqerinq onder druk 
qanq qazette ombouw van diverse olie/gas-qestookte eenheaen zetten om alsnoq Bugqenum van 
in Brabant, Zeeland en Liui:m:r:q tot kolengestookte ee~den, rookqasreiniqinq te voorzien. In 

~ • .---. zonder dat afdoende milieuvoorzieninqen getroffen worden, Noord-Brabant is noq weiniq be-
steekt de situatie in deze provincies bijzonder onqunstiq af ~~qj~~~ ~s:uren. Bet wordti 

- .. -.. --··· opzichte van de rest van het land. Wat is er aan de hand? h 
0 

tw PNEMd leiejkhns sitdev q op aar veran oor e e 
wordt qewezen. Als het niet mid
dels de parlementaire weq kan, 

Wllbert Wlllema dan maar bui tenparlementair 

In Limburq beheert de PLEM o.a. de wriqe m1lieustaa~sekretaris 
de oorspronkelijk voor steenkool Ineke Lambers van D'66 . In sap-
gebouwde ceQtrale bij Buqqenum. temher 1982 vaardigde zij een 
De Buqgenum-6 wordt op dit mo- circulaire uit waarin zij de eis -
ment opnieuw qeschikt qemaakt en voor de elektriciteitscentra-
voor kolenstook, zonder dat rook- les vastleqde. Voor alle nieuwe 
qasreiniqinq ~rplicht is ge- en om te bouwen olie/qas centra-
stel~ De eenheden 4 .en 5 les wordt de eis van 100\ rook-
draaien al op steenkool zonder qasreiniqinq qesteld behalve. 
reiniqinqsinstallatie. De Claus- voor Buqgenum, Borssele Geert
centrale bij Maasbracht - ook · ruidenberq eh Ni.jmegen . In een 
van ~ PLEM - zal waarschijnlijk debat daarover in de TWeede Ka
in 1987 worden omgebouwd van oliefmer, op 21 februari 1983, heb ik 
qas naar steenkool. een motie inqecllend om ook in 
In Zeeland staat vlakbij de kem- die qevallen 100\ rookqasont-
cent.rale de konventionale een- zwaveling verplicht te stellen. 
trale van Borssele welke ook om- Deze motie werd afqewezen met de 
q~ouwd wordt voor steenkool. stemmen van D'66, CDA en VVD en 
De werkzaamheden zijn in volle klein-rechts teqen. In een vorige 
qanq, ook al is de verqunninq· maand. gehouden kamerdebat n.a.v. 
verleninq noq niet definitief. de verqunninqverleninq van Bors.-
Er lopen beroepsprocedures van sele bleken CDA en D' 66 h\Ul me-
milieu- en landbouworqanisaties ninq te hebben gewij ziqd, onder 
met name vanwege het feit, dat invloed van de vele milièuprotes-
geen 100\ maar 50\ roo)cgasreipi- ten en stemden nu wel voor een 
qinq zal worden toeqepast. voll~qe rookqasreiniqinq in 
~n Noord-Brabant is het de PNBM Borssele. 
di-e in Geertruidenberq een ooqje Belaas, Winsemi us wilde wel, maar 
dicht doet voor de mil ieuqewlqen zei qeen kans te zien de toezeq-
van haar beleid. Ook daar vindt qinq van Ineke Lambers ongedaan 
ombouw plaats zonder rookqasrei- te maken. De hoofdschuldigen zijn 
niqinq. Pas· in 1986 zal de Amer toch d~ NV SEP die het Olli>ouwbe-
8 voorzien worden van een rook- leid in ha,nden heeft en het op-
qasreiniqinqsinstallatie die dan ~rhoofd van de enerqievoorzie
noq slechts 50\ van de schadelij- ninq: minister Gijs van Ardenne 
ke stoffen uit de rookqassen (WD) van EZ lijkt puur ekono-
zal halen. Veel te weiniq dus. mische motieven (zo laaq moqelijke 
Technisch is het qeen enkel pro- investerinqen met zo hooq moqe-
bleem om bij al deze centrales lijk rendement.) en uit ontzaq 
100\ rookqasre·iniqinq toe te voor de ondememersbelanqen (geen 
passen. Waarom wordt dat dan niet enerqieprijsverhoqinq voor de 
1n de verqunninqverleninq opqe- grootverbruikers) lappen zij het 

milieu aan hun laars. Maar 
nomen? Zeker· nu de zure-~qen- ook de (inter)provinciale 
problematiek ook deze reqerinq elektriciteitsbedrijven lijken 
zo ter harte lijkt te qaan. Een 
belan ijke verantwoordelijkheid zich absoluut qeen zorqen te JQa-

qr ken over hun bijdraqe aan de ver-
daArvoor draagt het Ministerie zurinq van Nederland en omstreken. 
van VROM, en mee-r in het bijzonaar 

---



De Werkgroep Kernenergie Zeeuws 
Vlaanderen bestaat vijf jaar- en 
dat wil ze niet zonder een ge
past feest voorbij laten gaan. 
Op 2 juni 1984 is er daarom een 
feest in gemeenschapscentrum 
Den Dullaert, Sportlaan 14 in 
Hulst. 
Het programma ziet er als volgt 
uit: 
16.00 uur: Opening door voor
zitter Toine Huysmans; 
16. 15 uur: Optreden van de 
groep ZZIPP uit Doetinchem; 
20.00 uur: Muzikaal cabaret van 
de Tom Stobbelaarshow uit Nij
megen met hun programma "Schi
zofreen"; 
22. 00 uur: Optreden van het 

Klein Orkest. 
In een belendende zaal is e~ 
een doorlopende videovoorstel
ling van de film "De dag na de 
atoomaanval". 
De kosten om mee te vieren be
dragen in de voorverkoop 110,-, 
aan de zaal 112,50. OVernachten 
is ook mogelijk. Daar is een 
slaapzaal voor gereserveerd; 
kosten hiervan: 16,- per per
soon. Wil je blijven slapen, 
laat dat dan wel op voorhand 
weten! 
Nadere inlichtingen: Werkgroep 
Kernenergie Zeeuws-Vlaanderen, 
Postbus 11, 4564 ZG St.-Jan
steen, tel. 01140-11134 of 
01142-433 of 01143-296. 

geen nieuwe kerncentrales 
Informatie- en diskussiedag 
zaterdag 16 juni, Utrecht. 

Tussen juli en september 1984 
zal de regering officieel bekend 
maken nieuwe kerncentrales te 
willen bouwen. De geruchten 
worden momenteel al niet meer 
ontkend. Waarschijnlijk zal de 
regering (Lubbers, Van Ardenne 
en Winsemius) voorstellen 2 
tweelingcentrales te bouwen, 
die in de Wieringermeer, Noord
Oostpolder en/of Zeeland zouden 
moeten komen. 
De geschiedenis herhaalt zich. 
Ook tien jaar geleden waren er 
dergelijke plannen. Maar de ge
schiedenis herhaalt zich ook. op 
een andere manier: massaal ver
zet voorkwam de bouw van nieuwe 
kerncentrales. Dat zal nu ook 
weer het geval zijn. 
Vereniging Milieudefensie wil 
niet alléén aktie voeren. In het 

verleden is gebleken dat juist 
plaatselijke groepen effektief 
verzet hebben gebodén. 
Met deze informatie- en diskus
siedag wil VMD het nieuwe ini
tiatief nemen om de strijd tegen 
nieuwe kerncentrales gestalte 
te geven. 
Inlichtingen: Johan Bakker en 
Herman Verhagen, 020-221366. 

WERELD MILIEU DAG 

l.wE ·STIKKEN ERIN I 

w~~id 
signalen over energie 

katalogus 
Stichting Milieu Edukatie heeft 
de katalogus "Audiovisuele Pro
dukties over Energie en Milieu" 
in herdruk uitgebracht. 
De katalogus is bestemd voor 
het onderwijs, vormingswerk, 
groepen die aktief zijn op het 
gebied van energie en milieu. 
De nadruk valt op kritische 
produkties (video's, films en 
diaseries) waariri de maatschap
pelijke kant van de energie-
en milieuproblematiek wordt 
belicht. Ook Tentoonstellingen 
staan opgenomen in deze kata
logus. die 64 pagina's omvat. 
Bestellen: overmaking van t8,50 
(inklusief verzendkosten) op 
gironummer 3180199 van Stichting 
Milieu-Edukatie, Utrecht, onder 
vermelding van "2e druk AV
katalogus". 

wereldmilieudag 
Het Eindhovense Milieu Educatie 
Centrum (MEC) organiseert dit 
jaar weer activiteiten rond We
reldmilieudag (zondag 3 juni 
1984). Voor deze activiteiten 
blijkt veel belangstelling te 
zijn. Op de informatiemarkt wa
ren in 1982 ca. 5500 bezoekers 
en vorig jaar ca. 6700. 
Het thema van dit jaar zal zijn 
"Afval, we stikken er in"; veel 
aandacht zal worden besteed aan 
tweede gebruik, hergebruik en 
recycling. 
Onde:.·deel van de activiteiten 
is een wedstrijd rond het thema 
hergebruik. Op zondag 3 juni is 
de informatiemarkt op het ter
rein van het MEC van 11.00 tot 
17.00 uur. Hier kan men aller
lei manieren zien om afval op
nieuw te gebruiken. In het cen
trum zelf worden de gehele dag 
filmvoorstellingen gegeven rond 
de afvalproblematiek (glas, pa
pier, energie, chemische stof
fen). 
Inlichtingen: Milieu Educatie 
Centrum, Genneperweg 145, ~644 
RS Eindhoven, tel. 040-526665. 
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signalen over energie 

'4 jt@ î~ I@ $1 E\!kf1 u 
De energiekar avaan trekt deze 
zomer weer langs de kust. Een 
grote groep vrijwilligers VOJ"T'lt 
tezamen een circusachtig ge
heel, met twee circustenten en 
een terras. Door middel van 
theater, muziek, acrobatiek en 
allerlei kermisachtige attrac
ties wordt het publiek vermaakt 

en geïnformeerd . Tegelijkertijd 
is er een tentoonstelling over 
de energieproblematiek . 
Op woensdag 25 juli worden de 
tenten opgeslagen in Zeeland ; 
de eerste speeldag is gepland 
op 27 juli. Vervolgens wordt 
langzaam naar het noorden ge
trokken om op 12 augustus in 
Noord-Bolland te eindigen . In 
de tussentijd worden vijf kust
pl-atsen aangedaan , waar tel
~ens twee of drie dagen lang 
het programma gepresenteerd 
wordt. 
Wil je meer informatie , wil je 
een tijdje meetrekken met de 
karavaan , wil je meehelpen met 

Kernenergie en Menselirechten 

Hoe zit het nou met onze recht
en als persoon in relatie tot de 
kernenergie . Het Nederlands Ju
risten Comité voor de Mensen
rechten heeft een onderzoek in
gesteld naar aanleiding van de 
Brede maatschappelijke diskus
sie. Ter sprake komen onderwer
pen als recht op energievoor
ziening door de openbare nuts
bedrijven ; kernenergie en het 
recht van de mens op een schoon 
milieu zoals omschreven is in 
de "Declaration on the Human 
environment", aangenomen op de 
V.N. conferentie in Stockholm 
in 1972 en bekrachtigd door de 
algemene vergadering van de 
Verenigde Naties . Een kritiek 
punt in dit onderwerp vormt de 
mogelijke stijdigheid met de 
technologische en wetenschap
pelijke vooruitgang. Het NJCM 
zegt danook: "Alleen nadat een 
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algehele inventarisatie van 
mogelijk in het geding zijnde 
mensenrechten bij het eventu
eel te voeren beleid is opge
steld , kan de overheid gemoti
veerd beslissen dat het gebruik 
van technologische en weten
schappelijke verworvenheden 
inbreuk maakt op de in onze 
rechtsorde geldende vrijheids
rechten en sociale grondrecht
en . " Voorts behandelt het rap
port de arbeidsomstandigheden
wet m.b . t. kerninstallaties ; 
en het recht op bewegings- en 
vestigingsvrijheid . Het een en 
ander wordt verduidelijkt aan 
de hand van praktijkvoorbeelden 
zoals het verstrekken van ver
gunningen voor het dumpen van 
radioaktieve stoffen in zee ; 
een typische voorbeeld waar er 
hiaten zijn in de wetgeving . 
De situatie is juridisch klop
pend , maar etisch verre van dat . 
Slotconclusie: Vanuit een oog-

de voorbereidingen of wil je de 
karavaan financiëel steunen , 
aarzel niet en bel of schrijf 
naar de Eenergiekaravaan , Gor
risstraat 41, 6521 CH Nijmegen , 
tel . 080-225408 . 
(postgiro 3 290763 t .. n . v . Samen
werkende Gelderse stroomgroepen 
en energiekomitees , Nijmegen) . 

punt van optimale verwezelijk
ing van de rechten van de mens 
blijkt de toepassing van kern
energie ernstige bezwaren op te 
roepen . Deze zullen in sommige 
gev~llen kunnen worden onèer
va~gen door het treffen van 
passende wettelijke maatregel
en.· Indien dit echter niet mo
gelijk blijkt , of indien hier
toe niet zal worden overgegaan, 
dient de toepassing van kern
energie te worden ontraden . 

KERNENERGIE EN MENSENRECHTEN / 
rapport van het Nederlands Ju
risten Comité voor de Mensen
rechten : Leiden, juni 1983. 
(Stichting NJCM-boekerij, no.2) 
I SBN 90-6750-002-X 106pp . / 1 2 , 50 

BESTELLEN: 
Stichting NJCM 
Hugo de Grootstraat 27 
2311 XK LEIDEN 
tel.071-149641 tst.348 . 
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